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RESUMO 

 

 
 

           A partir da relevância que a ciência política e as ciências sociais começaram a 

dar aos programas eleitorais na TV, foram examinados nesse trabalho acadêmico os 

efeitos das pesquisas eleitorais nas estratégias de marketing no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral da campanha da candidata Micarla de Sousa (PV) em 2008 para a 

prefeitura de Natal. Para analisar as estratégias de marketing eleitoral da candidata 

Micarla de Sousa foram utilizadas três fontes de dados: o HGPE referente ao primeiro 

turno, a entrevista com o coordenador de marketing da campanha de Micarla de Sousa, 

José Ivan e as pesquisas quantitativas realizadas pelo Instituto IBOPE antes e durante o 

período do HGPE. Na análise dos programas eleitorais foi utilizada a abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo como objetivo verificar se houve alguma mudança na 

estratégia de marketing da candidata Micarla no HGPE. Assim os programas eleitorais 

dessa candidata foram transcritos e analisados e depois confrontados com os resultados 

das pesquisas eleitorais do IBOPE realizadas no mesmo período. A entrevista com o 

coordenador de marketing da campanha da candidata Micarla de Sousa trouxe 

informações relevantes sobre a construção da imagem pública no momento pré-eleitoral 

e eleitoral. Na pesquisa do IBOPE foram consideradas as variáveis socioeconômicas 

como: sexo; idade; escolaridade e renda. Com a coleta destes dados, houve um 

cruzamento das informações sobre a intenção de voto da candidata Micarla à prefeitura 

de Natal e foi verificado o quanto sua candidatura cresceu ou caiu dentro dos segmentos 

pesquisados e como essas oscilações direcionaram as estratégias de marketing no HGPE 

da candidata para algum público-alvo específico. Além disso, não se pode esquecer que 

no processo eleitoral há a influência de diversos fatores, pois esse processo é dinâmico.  

 

Palavras-chave: marketing político, pesquisa eleitoral e Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

            From the importance that the political science and the social sciences began to 

give the electoral programs on TV, were examined in that work academic the effects of 

research in electoral marketing strategies in Gratuitous Timetable of the Electoral 

Publicity of the marketing year the candidate Micarla de Sousa (PV) in 2008 for the 

prefecture of Natal. To analyze the marketing strategies of electoral candidate Micarla 

de Sousa were used three sources of data: the HGPE on the first part, The interview 

with the coordinator's marketing campaign of Micarla de Sousa, José Ivan and the 

quantitative research carried out by the Office IBOPE before and during the period of 

HGPE. In the analysis of electoral programs, was used the qualitative and quantitative 

approach, taking as objective to verify whether there was some change in marketing 

strategy in the candidate Micarla HGPE. So the electoral programs that candidate were 

transcribed and analyzed and then faced with the results of researches electoral IBOPE 

carried out in the same period. The interview with the coordinator's marketing campaign 

the candidate Micarla de Sousa brought relevant information on the construction of 

public image at the  time pre-electoral and electoral. In search of IBOPE, 

socioeconomic  variables were regarded assex, age, education and income. With 

the collection of this data, there was an intersection of information about the voting 

intentions of Micarla candidate for mayor of Natal and it was checked how his 

candidacy has increased or decreased within the surveyed segments and how these 

oscillations marketing strategies directed at the candidate's HGPE for any specific 

audience. Also, do not forget that the electoral process is influenced by various factors, 

because this process is dynamic. 

 

Key words: political marketing, research electoral and Gratuitous Timetable of the 

Electoral Publicity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

          Com o retorno das eleições diretas no país, novos elementos passaram a ser 

utilizados nas campanhas eleitorais, como o uso do marketing eleitoral
1
, a divulgação de 

pesquisas eleitorais e o impacto da mídia eletrônica – principalmente a televisão. Isto 

aconteceu após a eleição de Fernando Collor de Mello para a presidência da República, 

em 1989. Com isso, a ciência política começou a prestar mais atenção aos aspectos 

referentes ao desempenho e a relevância dos candidatos nos programas eleitorais na 

televisão, na formação das intenções de voto e à interferência da cobertura jornalística 

da mídia no processo eleitoral (FIGUEIREDO et alii, 2000).  

A partir da relevância que a ciência política e as ciências sociais começaram a 

dar aos programas eleitorais na TV, foram examinados nesse trabalho acadêmico os 

efeitos das pesquisas eleitorais nas estratégias de marketing no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) da campanha da candidata Micarla de Sousa (PV) em 

2008 para a prefeitura de Natal
2
. 

Nesta campanha, a deputada estadual Micarla de Souza (PV) possuía o apoio de 

um dos principais líderes da oposição do governo Lula, o senador José Agripino Maia 

(DEM), além do presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, 

deputado estadual Robinson Faria (PMN) e do deputado federal João Maia (PR), e 

também de dois canais de televisão ao seu favor, um deles de sua família, a TV Ponta 

Negra, afiliada do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e a TV Tropical, afiliada da 

Rede Record, pertencente ao Senador José Agripino.  

A sua principal adversária era a deputada federal Fátima Bezerra (PT) que já 

havia sido derrotada três vezes à prefeitura de Natal. Fátima Bezerra havia conseguido 

formar uma coligação que contava com o apoio de importantes políticos. Sua coligação 

conseguiu unir o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PSB), a governadora do 

Estado do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria (PSB), o presidente do Senado, 
                                                           
1
 Devemos ressaltar que algumas ferramentas do marketing eleitoral já haviam sido utilizadas em 

campanhas eleitorais no Brasil antes de 1989, mas foi a partir dessa eleição que todas as ferramentas do 

marketing eleitoral foram efetivamente utilizadas principalmente na eleição de Fernando Collor de Mello.  
2
 As campanhas eleitorais dos candidatos mais competitivos nos grandes centros urbanos possuem uma 

estrutura material que faz das pesquisas quantitativas e qualitativas uma ferramenta básica do marketing e 

de grande relevância na condução da pré-campanha e da campanha. Mas não podemos deixar de 

mencionar que as informações divulgadas pelas pesquisas de opinião dos grandes institutos fazem parte 

de um conjunto de ferramentas para a montagem do planejamento e da condução de uma campanha 

eleitoral na televisão. 
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Garibaldi Alves Filho (PMDB) e o presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva 

(PT).  

Esta campanha eleitoral trazia uma novidade no contexto histórico-eleitoral em 

Natal, a aliança política no 1° turno do PSB e o PT. O bloco político representado pela 

governadora Wilma de Faria que governava a cidade desde 1988
3
 se alia ao PT, que 

havia perdido três eleições consecutivas. Além disso, a política norte-rio-grandense 

possuía mais dois grandes blocos políticos que em vários momentos da história do 

estado disputaram a hegemonia do aparato estatal, representados pelos senadores José 

Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho
4
. Com a aliança política da candidata Micarla de 

Sousa e do senador José Agripino concretizada, os blocos políticos dos senadores José 

Agripino e Garibaldi Alves estarão mais uma vez em lados opostos em Natal, ao 

contrário da eleição de 2004
5
. Além disso, os blocos políticos da governadora Wilma de 

Faria e do senador Garibaldi Alves se unem em torno da candidatura de Fátima Bezerra 

para disputar a hegemonia do governo municipal em Natal.  

A novidade neste pleito era a aliança política inédita entre o PT e os blocos 

políticos da governadora Wilma de Faria e do senador Garibaldi Alves. Além disso, o 

senador José Agripino reaparece como referência política na capital do estado.  

Esta eleição na capital potiguar confirma a tradição histórica de alternância entre 

grandes blocos políticos hegemônicos pela competição do aparato estatal. Para 

Evangelista (2004), os embates eleitorais ocorridos no Rio Grande do Norte nos 

                                                           

3
 Em 1988, Wilma de Faria (PDT) é eleita prefeita de Natal. Em 1992, Aldo Tinoco é eleito prefeito com 

o apoio de Wilma. Em 1996, Wilma (PSB) vence Fátima Bezerra (PT) e se elege prefeita. Em 2000, 

Wilma se reelege vencendo mais uma vez Fátima Bezerra (PT). Em 2004, Carlos Eduardo do PSB (vice-

prefeito na eleição de 2000) se reelege prefeito vencendo Luiz Almir (PSDB) no 2° turno. Nesta eleição, 

a candidata do PT, Fátima Bezerra perde ainda no 1° turno. No segundo turno dessa eleição o PT apoiou a 

vitória de Carlos Eduardo, após a vitória o PT fez parte do governo municipal.   

4
 José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho são integrantes de famílias tradicionais que se alternaram no 

poder na política potiguar. José Agripino iniciou na política indicado prefeito de Natal em 1979 pelo seu 

pai, o ex-governador Tarcísio Maia, que também indicou Lavoisier Maia como seu sucessor à frente do 

governo do RN. Tarcísio Maia possuía amplo trânsito junto à cúpula do regime militar, sobretudo 

mantinha relações de amizade com o General Golbery do Couto e Silva, grande ideólogo da transição 

conservadora à democracia liberal na perspectiva do regime militar. A indicação de jovens técnicos com 

formação universitária nas capitais nordestinas é parte da estratégia de renovação das lideranças políticas 

da ARENA e, depois, PDS nos principais redutos oposicionistas no Nordeste. Depois disso, foi eleito 

governador por dois mandatos (1983-1986 e 1991-1994) e senador (1987-1993 e 1995-2010). Garibaldi 

Alves iniciou sua vida pública em 1966, como Chefe da Casa Civil da prefeitura de Natal, na época 

governada pelo tio, Agnelo Alves. Depois disso, exerceu o cargo de Deputado Estadual em quatro 

mandatos (1971-1985), prefeito de Natal (1986-1989), Senador (1991-1994 e 2003-2010) e Governador 

(1995-2002). 
5
 Nesta eleição, os blocos políticos dos senadores José Agripino e Garibaldi Alves se aliam em torno da 

candidatura de Luiz Almir. Nesta disputa eleitoral havia o prefeito Carlos Eduardo Alves, apoiado pelo 

bloco político da governadora Wilma de Farias. Em 2002, Carlos Eduardo rompeu politicamente com sua 

família e se filia ao PSB, junto com o seu pai, Agnelo Alves. 
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estreitos limites da democracia representativa não levaram a ruptura na ordem societária 

e consolidou durante um longo período a alternância do poder entre dois blocos 

políticos hegemônicos.  

Para a compreensão dos processos políticos nas democráticas contemporâneas, 

Gramsci
6
 (2002) desenvolve o conceito de hegemonia que é considerado por muitos 

pesquisadores como sendo um conceito chave. Gramsci (2002) amplia o conceito de 

Estado, diferenciando duas esferas no interior das superestruturas políticas. A primeira é 

representada pela sociedade política, conjunto de mecanismos através do qual a classe 

dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com 

os aparelhos de coerção sob controle dos grupos burocráticos pelas instituições judiciais 

responsáveis pela aplicação das leis e pelas forças armadas e policiais. A segunda é a 

sociedade civil, que designa o conjunto das instituições responsáveis pela elaboração e 

difusão de valores simbólicos e de ideologias, compreendendo as corporações 

profissionais, as igrejas e instituições religiosas, os sindicatos, os meios de 

comunicação, o sistema escolar, os partidos políticos, as instituições de caráter 

científico e cultural e que Gramsci definiu como os aparelhos privados de hegemonia.  

Gramsci (2002) fixa em sua obra dois grandes planos superestruturais: 

“sociedade civil” e a “sociedade política ou Estado”. Esses planos correspondem, 

respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a 

sociedade e à função de dominação, de “domínio direto” ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo jurídico.  

Ainda para Gramsci (2002), a sociedade civil e a sociedade política se 

distinguem pelas funções que exercem na organização da vida cotidiana e, mais 

precisamente, na articulação e na reprodução das relações de poder. Para Gramsci,  

o Estado é sempre uma combinação de hegemonia e coerção. O 

exercício „normal‟ da hegemonia, no terreno tornado clássico do 

regime parlamentar caracteriza-se pela combinação da força e do 

consenso, mas ao contrário, tentando fazer com que a força pareça 

apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos de 

opinião pública (GRAMSCI, 2002, p.95). 

 

 

                                                           

6 Antonio Gramsci (1891-1937) foi um político italiano, intelectual e teórico marxista. Ele se elegeu 

deputado pelo PCI (Partido Comunista Italiano) em 1924. Em 1926, Gramsci foi preso pelo regime 

fascista italiano, e na prisão escreveu sua maior obra, Cadernos do Cárcere que se tornou referência para a 

teoria política no século XX. 
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Ainda na concepção de Gramsci, no capitalismo a sociedade civil não se sustenta 

fora do campo estatal e muito menos está em oposição ao Estado, mas faz parte do 

corpo do Estado, e em combinação com a sociedade política, forma a idéia do “Estado 

ampliado”. Para Gramsci (2002, p.244), “na noção geral de Estado entram elementos 

que devem ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível dizer de 

que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de 

coerção”.  

Para Gramsci (2002), nas sociedades ocidentais, o Estado tornou-se mais 

complexo e a hegemonia cultural provém principalmente da sociedade civil, através da 

formação e manutenção dos aparelhos privados de hegemonia que tornam muito mais 

improvável a tomada do poder político através das “armas” como ocorreu na Rússia em 

1917. Com isso, Gramsci amplia a concepção de Estado de Karl Marx, pois 

diferentemente desse autor, Gramsci não considera a sociedade civil apenas como parte 

da “infra-estrutura” econômica, mas como uma esfera de mediação entre a 

superestrutura e a infra-estrutura tais como concebido por Marx. 

Para essa discussão é importante trazermos a explicação do conceito de 

hegemonia formulado por Raymond Williams. Para ele,   

a hegemonia é então não apenas o nível articulado superior de 

„ideologia‟, nem são as suas formas de controle apenas as vistas 

habitualmente como „manipulação‟ ou „dominação‟. É todo um 

conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos 

sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e 

nosso mundo. É um sistema vivido de significados e valores –

constitutivo e constituidor– que, ao serem experimentados como 

prática parece confirmar-se reciprocamente. Constitui assim um senso 

da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de 

realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito 

difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na 

maioria das áreas da sua vida (WILLIAMS, 1979, p. 113).  

 

 

Na sociedade civil, as classes procuram ganhar aliados para seus projetos através 

da direção e do consenso. Já na sociedade política as classes impõem uma "ditadura", ou 

por outra, uma dominação fundada na coerção. Coutinho (2002) contribui para 

esclarecer a concepção ampliada de Estado em Gramsci: 

Há uma leitura muito equivocada do conceito gramsciano de 

sociedade civil. Gramsci chegou ao Brasil para valer em meados dos 

anos 70, num contexto em que a sociedade civil brasileira crescia na 

resistência à ditadura. Aí aparece um peculiar conceito de sociedade 

civil, segundo o qual tudo o que vem da sociedade civil é bom e tudo 

o que vem do Estado é ruim. Naquele contexto isso tinha sentido, o 
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Estado era a ditadura e a sociedade civil, mesmo os organismos das 

classes dominantes que começavam a se descolar da ditadura, estava 

na oposição. Criou-se essa dicotomia maniqueísta, Estado de um lado, 

sociedade civil de outro. Essa leitura de Gramsci é inteiramente 

equivocada. Para Gramsci, a sociedade civil é um espaço da luta 

política, da luta de classes, é um momento do que ele chama de 

“Estado ampliado”. O Estado não necessariamente é o mal. Se o 

Estado for conquistado pelas forças progressistas, ele se torna 

progressista. E, mesmo que ainda sob controle da classe dominante, é 

possível introduzir mudanças importantes no Estado, que não é 

instrumento direto de uma classe, mas resultado da correlação de 

forças, ainda que com o predomínio de uma classe. Essa leitura 

equivocada de Gramsci foi um prato feito para o neoliberalismo e 

explica a passagem de muitos supostos “gramscianos” dos anos 70 

para posições cada vez mais liberais. Sociedade civil passa cada vez 

mais a se identificar com o mercado. O neoliberalismo alimenta esta 

idéia de que “temos de criar um terceiro setor”, como se a sociedade 

civil fosse alguma coisa situada para além do Estado e do mercado. 

Não é. Sociedade civil é Estado, é política. O MST, a UDR, a Fiesp, a 

CUT, tudo isso é sociedade civil. Em Gramsci, a sociedade civil é o 

espaço mais importante da luta de classe. A sociedade civil não é o 

reino do bem e o Estado não é o reino do mal. Toda essa confusão 

leva à idéia do Estado mínimo, que no fundo é a posição do 

liberalismo clássico. Hoje há ONGs de esquerda, mas há também 

ONGs do capital financeiro! (COUTINHO, 2002, p.4) 

 

 

A sociedade política e a sociedade civil colaboram mutuamente e, a opinião 

pública é que favorece o consenso em torno de seus atos. A separação entre as duas 

esferas que formam a superestrutura não é claramente demarcada. Muitas vezes a classe 

dominante utiliza e combina uma e outra para o exercício de sua hegemonia. Gramsci 

vê que a conquista da sociedade política requer previamente a conquista da hegemonia, 

que se estende ao conjunto do Estado.  

Para Nogueira (2003, p.185), “a hegemonia se caracteriza como a capacidade 

que um grupo tem de dirigir eticamente e estabelecer um novo campo de liderança e o 

consenso é uma articulação pluralista de idéias e valores, uma unidade na diversidade”.  

Já sobre a sociedade civil, Nogueira diz  

na concepção liberal, a sociedade civil vê-se como um “setor público 

não-estatal”, elas estão soltas no aparelho estatal. Nessa idéia de 

sociedade civil, não há lugar para a questão da hegemonia. Nela, não 

se trata de saber se algum ator pode ou não prevalecer e dirigir a 

sociedade, mas de verificar como os atores atuam para obter 

vantagens ou extrair maiores dividendos para si, ou seja, maximizar 

seus próprios interesses. Essa sociedade civil encontra-se no Estado 

mínimo (NOGUEIRA, 2003, p.190). 
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Para Simionatto (2004), a sociedade civil ganha contornos relevantes a partir da 

década de 1990 para superar a ineficiência e ineficácia do Estado. Ainda para ela,  

situada entre o Estado e o mercado, a sociedade civil disputa com 

outros atores a prestação de serviços sociais públicos, além da 

participação na valorização da cultura. O que vivenciamos ao longo 

desse período expressa um progressivo esvaziamento da sociedade 

civil, encarnada no terceiro setor, com fortes apelos no plano da 

subjetividade abstrata, em que valores como família, solidariedade, 

fraternidade e parceria ganham destaque, num verdadeiro processo de 

“americanização tardia”. Os grandes atores sociais são reduzidos a 

indivíduos, à ação de grupos voluntários e de organizações sociais, 

que operam numa esfera intermediária entre o Estado e cidadãos 

particulares, neutralizando a interface entre sociedade civil e política 

(SIMIONATTO, 2004, p.5). 

 

 

                  

              Não podemos deixar de mencionar que no Brasil o desenvolvimento do 

capitalismo aconteceu tardiamente, em relação aos países capitalistas centrais. Com 

isso, o fortalecimento da sociedade civil também foi muito tardio. Então, durante muitas 

décadas, houve um predomínio da sociedade política sobre a sociedade civil. Em 

meados da década de 1950, no governo Kubitschek e depois durante o regime militar, 

ocorreu um expressivo desenvolvimento capitalista que resultou na configuração de 

uma sociedade civil diversificada e complexa, reequilibrando as relações entre a 

sociedade política e a sociedade civil no Estado brasileiro. Isso ocorreu principalmente 

nas unidades federativas mais desenvolvidas no Sul e Sudeste do país. Esse fenômeno 

não foi homogêneo na sociedade brasileira. Nas regiões periféricas, como as unidades 

federativas nordestinas, com exceção de alguns estados com tradição histórica de 

grandes lutas sociais, como o caso de Pernambuco, continuou a imperar a assimetria 

entre a sociedade política e a sociedade civil, com a centralidade da sociedade política.  

           Para Evangelista (2004), no Brasil houve um deslocamento das lutas e conflitos 

da sociedade civil para o interior do aparelho estatal. Para ele,   

a relação assimétrica entre um Estado forte e hipertrofiado e uma 

sociedade civil frágil e gelatinosa produziram um deslocamento das 

lutas e conflitos da sociedade civil para o interior do Estado, que 

desempenha o papel de centro impulsionador de mudanças políticas e 

socioeconômicos. Com isso, as disputas políticas entre os diferentes 

segmentos das classes dominantes foram concentradas na luta pelo 

controle dos aparatos governamentais e da burocracia do Estado 

brasileiro, que se tornara o palco privilegiado dos conflitos e das 

contradições em torno da definição de políticas públicas e da 

distribuição da riqueza social produzida. Esse cenário sociopolítico 

mostrou-se muito apropriado para a reprodução da tradição 
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patrimonialista nas relações entre o Estado e a sociedade civil em 

nosso país (EVANGELISTA, 2004, p.4). 

 

 

          Com estas definições básicas apresentadas sobre os conceitos de hegemonia e 

sociedade civil podemos perceber o surgimento de uma facção de um dos blocos 

políticos hegemônicos. Esta facção é construída pela candidata Micarla de Sousa, e que 

através do processo eleitoral de 2008, buscava se tornar o bloco político governante no 

município de Natal. O bloco político governante é o grupo que está no governo, mas 

poderá ser substituído por outro grupo político em um novo processo eleitoral. Os 

blocos políticos hegemônicos podem se revezar no governo e disputar os processos 

eleitorais na condição de bloco político governante. A hegemonia é exercida por 

diversos blocos políticos que podem disputar o controle do governo nos diferentes 

níveis. Não há diferenças substanciais de visão de mundo entre esses diferentes blocos 

políticos hegemônicos. A hegemonia é compartilhada por diversos grupos ou blocos 

políticos, que podem ser adversários políticos nas disputas eleitorais. 

           Com esse contexto político-eleitoral, essa pesquisa buscou investigar a relação 

entre o resultado das pesquisas no momento eleitoral e as estratégias de marketing 

eleitoral utilizadas no HGPE adotadas pela candidata Micarla de Sousa (PV) em 2008 e 

como esses resultados influenciaram nas mudanças das estratégias no decorrer do 

processo eleitoral. Com isso, a hipótese deste trabalho é que as estratégias de marketing
7
 

da candidata Micarla de Sousa foram definidas e alteradas de acordo com o resultado 

das pesquisas no transcorrer das disputas entre os principais candidatos durante a 

campanha eleitoral. 

Na análise dos programas eleitorais, foi utilizada a abordagem qualitativa e 

quantitativa, tendo como objetivo verificar se houve alguma mudança na estratégia de 

marketing da candidata Micarla no HGPE. Assim os programas eleitorais noturnos 

dessa candidata foram transcritos e analisados e depois confrontados com os resultados 

das pesquisas eleitorais do IBOPE
8
 realizadas no mesmo período.  

                                                           
7
 De acordo com a entrevista de Eugênio Bezerra, assessor de marketing da campanha de Micarla de 

Sousa, concedida ao site www.nominuto.com.br em 16 de setembro de 2008, as estratégias de marketing 

da campanha foram desenhadas através de um instituto contratado pela coordenação, mas a metodologia 

do IBOPE é que mostra a melhor realidade, “o instituto que contratamos também realiza pesquisas 

terceirizadas para o IBOPE e tem a mesma metodologia, que julgamos ser a que mostra melhor a 

realidade”. Com isso, o entrevistado também ressalta a importância da pesquisa do IBOPE na condução 

da campanha em detrimento aos institutos locais. 

8
 Para a análise deste trabalho, o IBOPE foi o instituto escolhido, pois o mesmo possuí visibilidade 

http://www.nominuto.com.br/
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Para analisar as estratégias de marketing eleitoral da candidata Micarla de Sousa 

foram utilizadas três fontes de dados: o HGPE referente ao primeiro turno
9
, as pesquisas 

quantitativas
10

 realizadas pelo Instituto IBOPE antes e durante o período do HGPE e a 

entrevista com José Ivan, coordenador de marketing da campanha de Micarla de Sousa.  

Na pesquisa do IBOPE, foram consideradas as variáveis socioeconômicas como: 

sexo, idade, escolaridade e renda
11

. Com a coleta destes dados, houve um cruzamento 

dessas informações com a intenção de voto da candidata Micarla à prefeitura de Natal e 

foi verificado o quanto sua candidatura cresceu ou caiu dentro dos segmentos 

pesquisados e se essas oscilações direcionaram as estratégias de marketing no HGPE da 

candidata para algum público-alvo específico.  

Com a análise dos programas eleitorais da candidata Micarla, tentamos 

demonstrar porque, a cada pesquisa eleitoral do instituto IBOPE, a candidata Micarla 

subia ou descia nas intenções de votos, verificando se as questões apresentadas foram as 

mesmas e se o espaço amostral se manteve constante durante o HGPE. Além disso, não 

se pode esquecer que no processo eleitoral há a influência de diversos fatores, pois esse 

processo necessariamente é dinâmico.  

A entrevista com o coordenador de marketing da campanha da candidata Micarla 

de Sousa trouxe informações relevantes sobre a construção da imagem pública no 

momento pré-eleitoral e eleitoral. Além disso, a entrevista contribuiu para a elucidação 

de determinadas estratégias empreendidas pela candidata para segmentos específicos 

nos programas eleitorais na TV. 

                As estratégias de marketing eleitoral e a construção da imagem pública da 

candidata Micarla de Sousa também foram verificadas através da entrevista semi-

estruturada em profundidade realizada com o coordenador da campanha. Esse 

instrumento de coleta de dados foi escolhido pelo pesquisador porque naquele contexto 

                                                                                                                                                                          

nacional. Além disso, o IBOPE na eleição para prefeito de Natal em 2004 acertou o resultado final do 1° 

turno dentro da margem de erro divulgada de Carlos Eduardo e Luiz Almir. E no segundo turno, também 

acertou dentro da margem de erro o resultado final da eleição. Nesse trabalho foram analisadas as 

pesquisas do Instituto IBOPE realizadas no 1° turno da eleição de 2008, pois a candidata Micarla venceu 

a eleição ainda nesse turno.                                                                                                                                                                       

9
 De acordo com o TRE/RN, Micarla de Sousa (PV) venceu a eleição de 2008 no primeiro turno com 

193.195 votos, o que corresponde a 50,84% dos votos válidos. 
10

 As estratégias de marketing político das campanhas mais estruturadas são definidas através dos 

resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas. Mas em nosso trabalho, serão utilizados os 

resultados das pesquisas quantitativas, pois os resultados das mesmas são acessíveis, ao contrário das 

pesquisas qualitativas que não são divulgadas pelas equipes de marketing e institutos de pesquisa.  
11 

Também serão utilizados dados relevantes sobre a intenção de voto nas regiões administrativas de 

Natal. Como o Instituto IBOPE não utilizou esse segmento em suas pesquisas, serão utilizados os 

Institutos de pesquisas locais para complementar essas informações.  
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era a forma mais acessível e precisa para colher as informações ocorridas em uma 

campanha que já havia acontecido.  Para Roesch apud Araújo, R,  

Em entrevistas semi-estruturadas utilizam-se questões abertas, que 

permitam ao entrevistador entender e captar a perspectiva dos 

participantes da pesquisa. Dessa forma, o pesquisador não está 

predeterminando sua perspectiva através de uma seleção prévia de 

categorias de questões, como no caso de quem utiliza um método 

quantitativo. (ROESCH, 1999 apud ARAÚJO, R, 2006, 65) 

        

 

Sobre as particularidades das entrevistas em profundidade Ana Maria descreve,  

A entrevista em profundidade deve seguir alguns procedimentos, para 

que se obtenha simultaneamente um grau satisfatório de validade e de 

confiabilidade dos dados: procurar informações básicas sobre o 

entrevistado e o assunto; preparar cuidadosamente as perguntas, 

diferenciando questionário de entrevista; decidir o equipamento de 

gravação a ser utilizado; escolher o local da entrevista; manter o 

primeiro contato o entrevistado, ao término da entrevista não sair de 

imediato e disposição para ficar calado e escutar.  (MARIA, 2006, 

p.33)  

 

             

             A entrevista em profundidade tem se mostrado uma alternativa bastante 

interessante enquanto modalidade de pesquisa numa investigação científica. É útil para 

firmar conceitos e objetivos a serem alcançados e dar sugestões sobre variáveis a serem 

estudadas com maior profundidade.  

 Para Richardson (1989), o planejamento de uma entrevista em profundidade 

deve conter:  

1- Quem deve ser entrevistado - Procure selecionar pessoas que realmente 

têm o conhecimento necessário para satisfazer suas necessidades de informação.  

2- Plano da entrevista e questões a serem perguntadas - Prepare com 

antecedência as perguntas a serem feitas ao entrevistado e a ordem em que elas 

devem acontecer.  

3- Pré-teste - Procure realizar uma entrevista com alguém que poderá fazer 

uma crítica de sua postura antes de se encontrar com o entrevistado de sua escolha.  

4- Diante do entrevistado - Estabeleça uma relação amistosa e não trave 

um debate de idéias; Não demonstre insegurança ou admiração excessiva diante 

do entrevistado para que isto não venha prejudicar a relação entre entrevistador e 

entrevistado; Deixe que as questões surjam naturalmente, evitando que a entrevista 

assuma um caráter de uma inquisição ou de um interrogatório policial, ou ainda 
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que a entrevista se torne um "questionário oral"; Seja objetivo, já que entrevistas 

muito longas podem se tornar cansativas para o entrevistado; Procure encorajar o 

entrevistado para as respostas, evitando que ele se sinta falando sozinho, Vá 

anotando as informações do entrevistado, sem deixar que ele fique esperando sua 

próxima indagação, enquanto você escreve e caso use um gravador, não deixe de 

pedir sua permissão para tal.   

5-  Relatório - Mesmo tendo gravado procure fazer um relatório o mais 

cedo possível (RICHARDSON, 1989, p.287). 

 

Foi utilizada a metodologia de “tipos de apelo” de Porto (2002) empregada em 

suas análises sobre o conteúdo dos programas eleitorais na televisão. Com isso, a 

análise do HGPE foi dividida conforme os tipos de apelos que estão presentes no 

horário eleitoral. Na análise quantitativa foram verificadas quantas vezes cada tipo de 

apelo foi apresentado durante o HGPE. Na análise qualitativa, os tipos de apelos da 

candidata Micarla foram descritos e analisados. Com isso, esta análise tentou descobrir 

quais temas foram abordados e se os mesmos foram destinados a algum segmento 

específico. Foi acrescentada a metodologia original de Porto (2002) mais dois tipos de 

apelos, o ataque e a defesa empreendidos pelos candidatos. Esses tipos de apelos foram 

configurados por Evangelista (2004) para analisar os movimentos de ataque e defesa na 

eleição de 2004 para a prefeitura de Natal. 

Pode-se afirmar que a escolha desse tema para o estudo se explica através de 

duas variáveis: a importância e a oportunidade. 

 No tocante à importância, destacam-se: a procura em entender como realmente 

as estratégias de marketing no HGPE foram utilizadas na campanha de Micarla de 

Sousa (PV) para prefeita e identificar se houve mudanças na estratégia no decorrer da 

campanha. 

 No que diz respeito à oportunidade, é o fato do autor se identificar muito com o 

marketing político e eleitoral, a sociologia e a ciência política. Com isso, esta é a 

oportunidade formidável de atrelar os conhecimentos profissionais adquiridos com a 

academia. 

  O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo refere-se a 

abordagem teórica utilizada na pesquisa. O segundo capítulo abordou a conjuntura 

eleitoral e a construção da imagem pública de Micarla de Sousa. No terceiro capítulo foi 

analisado o material empírico da pesquisa à luz do arcabouço teórico delineado. 
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 No capítulo 1, foram abordados: da propaganda política tradicional à 

propaganda política midiática; a importância da mídia nas campanhas eleitorais; o uso 

das pesquisas em campanhas eleitorais; estratégias de marketing em campanhas 

eleitorais e no HGPE.  

No capítulo 2, foi contextualizada a eleição de 2008 para a Prefeitura do Natal. 

Neste capítulo foi dissertado sobre: o cenário eleitoral antes de iniciar o HGPE; os 

candidatos envolvidos na disputa; resultado final desse pleito, o resultado de pesquisas 

eleitorais de outros institutos e a construção da imagem pública da candidata Micarla de 

Sousa. No item sobre a construção da imagem pública foi utilizada as partes relevantes 

da entrevista com José Ivan, coordenador de marketing da campanha de Micarla de 

Sousa
12

. 

No capítulo 3, foram analisados as pesquisas eleitorais do IBOPE e o HGPE 

veiculado no período. Também nesse capítulo foram utilizadas as partes relevantes da 

entrevista com o coordenador de marketing da campanha de Micarla de Sousa. Com 

essas análises foi possível verificar se houve alguma mudança nas estratégias de 

marketing da candidata Micarla no HGPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 O roteiro da entrevista encontra-se no anexo A. 
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CAPÍTULO 1 – Propaganda política, mídia e estratégias de marketing                                                            

                                                         

 

1.1 – Da propaganda política tradicional à propaganda política midiática 

 

           No século XX, com o surgimento da comunicação de massas, houve um grande 

impacto no tipo de experiência política e nos padrões de interação das sociedades 

modernas. Atualmente, o conhecimento sobre a política e os líderes políticos é derivado, 

quase que totalmente do rádio, dos jornais, da internet e principalmente através da 

televisão. 

           O termo latino propagand significa "aquilo que precisa ser espalhado" é 

originário da Sagrada Congregação Católica Romana para a Propagação da Fé que era 

encarregada da expansão do Catolicismo e da direção dos negócios eclesiásticos em 

países não-católicos no século XVII (ALBUQUERQUE, 1999, p.454). 

           Para Domenach (1955), as palavras propaganda e publicidade possuem objetivos 

distintos, o primeiro se refere à difusão de idéias, sejam políticas ou religiosas, já a 

segunda se refere à difusão de produtos e serviços. Ainda para o autor, a propaganda 

possui três pilares indispensáveis para a sua consolidação que são a escrita, a palavra e a 

imagem. Mas até o início do século XX, o emprego desses pilares da propaganda era 

limitado: a escrita, o mais possante veículo de propaganda, depois da invenção da 

imprensa, era prejudicada por seu alto preço e pela morosidade de sua distribuição; a 

palavra era limitada pelo alcance da voz humana e a imagem não ia além dos desenhos 

ou pinturas, reproduzidos mediante custosos processos. No século XX, a imprensa 

escrita através da modernização da indústria gráfica consegue diminuir o custo da 

produção e populariza os jornais e panfletos. A difusão da palavra se tornou possível 

com a invenção do rádio e a difusão da imagem com a televisão. 

           Sobre a propaganda política, Domenach, evidencia a importância da revolução 

bolchevique e a ascensão do nazismo na solidificação da propaganda política. Para ele,  

um dos fenômenos dominantes da primeira metade do século XX é a 

propaganda política. Sem ela, os grandes acontecimentos da nossa 

época: a revolução comunista e o fascismo, não seriam sequer 

concebíveis. Foi em grande parte devido a ela que Lenin logrou 

instaurar o bolchevismo; Hitler deve-lhe essencialmente suas vitórias, 

desde a tomada do poder até a invasão de 1940. Mais que estadistas e 

líderes guerreiros, esses dois homens, que de maneira, sem dúvida, 

bem diferente fincaram profundamente a história contemporânea, são 

dois gênios da propaganda e ambos proclamaram a supremacia dessa 
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moderna arma: "O principal - asseverou Lenin - é a agitação e a 

propaganda em todas as camadas do povo"; Hitler disse: "A 

propaganda permitiu-nos conservar o poder, a propaganda nos 

possibilitará a conquista do mundo" (DOMENACH, 1955, p.3). 

            

            

           Pode-se perceber que a propaganda política se distingue em dois momentos: a 

propaganda política tradicional e a propaganda política midiática.  

           A propaganda política tradicional se desenvolve com a difusão da imprensa 

escrita, com a utilização de desenhos e pinturas e nos discursos políticos realizados ao 

“ar livre”.  

           A propaganda política midiática surge com a invenção do rádio, do cinema, da 

televisão e no século XXI com o aperfeiçoamento da internet. Para Albuquerque (1999), 

a propaganda política começou a fazer pleno uso dos meios de comunicação de massa 

com a chegada do século XX.    

           Na União Soviética, após a vitória bolchevique de 1917, foi organizado o 

primeiro Ministério da Propaganda, que utilizava jornais, cartazes, cinema e equipe de 

divulgadores para efetuar sua propaganda política. Além disso, os bolcheviques 

empreenderam com base na estratégia leninista do Agitprop (agitação e propaganda), 

uma ampla rede de células foi organizada nas escolas, organizações produtivas e 

administrativas. (ALBUQUERQUE, 1999, 454)           

           Nas décadas de 1930 e 1940, na Alemanha, o Partido Nacional Socialista utilizou 

a propaganda política midiática como estratégia relevante na conquista e manutenção do 

poder. A propaganda nazista tinha como eixos principais a superioridade da raça ariana, 

o militarismo de caráter expansionista e o culto incondicional ao Führer, líder 

carismático da nação utilizando o cinema e principalmente o rádio (ALBUQUERQUE, 

1999, p.455-456). 

           Mas a propaganda política não ficou restrita à União Soviética e à Alemanha nas 

décadas de 1920 a 1940. Na Europa ocidental e principalmente nos Estados Unidos, este 

tipo de comunicação foi utilizado estrategicamente para combater os regimes 

totalitários
13

.  

                                                           
13

 Isto aconteceu principalmente após o ataque japonês em 1941à Pearl Harbour, base americana do 

Pacífico. Esse episódio fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Grande Guerra. Com isso, 

a propaganda americana através dos filmes hollywoodianos se intensificou, com enredos que criticavam a 

Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. 
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            Nos Estados Unidos, o cinema foi utilizado largamente como instrumento de 

propaganda política na recuperação econômica da crise de 1929, na Segunda Guerra e 

na Guerra Fria. O cinema de entretenimento com forte conteúdo propagandístico ainda 

continua sendo realizado e hoje o tema mais recorrente é a guerra contra o terrorismo. 

Como diz Leite e Cintra (2004),  

hollywood reunia todas as condições para que o cinema se convertesse 

em instrumento de propaganda. No final da década de 1930, a 

supremacia da indústria cinematográfica norte-americana era absoluta 

– Hollywood produzia mais filmes do que todas as outras indústrias 

cinematográficas do mundo juntas. Em 1938, enquanto a União 

Soviética realizou 41 produções, nos Estados Unidos foram rodados 

448 filmes. No ano seguinte, a produção norte-americana alcançou a 

marca de 469 películas, ao passo que a Índia, outra referência 

cinematográfica, somou 170 produções. A superioridade 

hollywoodiana era crescente. Em verdade, a expansão da indústria 

cinematográfica norte-americana se intensificou, logo após a Primeira 

Guerra Mundial, quando os filmes de Hollywood se universalizaram e 

sua produção começou a visar ao mercado mundial (LEITE E 

CINTRA, 2004, p.2). 

 

 

Além de serem os pioneiros na utilização da propaganda política midiática nas 

telas de cinema, os Estados Unidos também foram os pioneiros no uso da televisão em 

campanhas eleitorais. Para Albuquerque (1999, p.458), “a construção de um governo 

democrático em uma sociedade de dimensões continentais era uma tarefa desafiadora, 

pois a crença era que a democracia só seria possível em sociedades pouco populosas e 

pequenas”. Ainda para Albuquerque, os norte-americanos venceram esse desafio com 

um largo investimento em transporte e comunicação subvencionado pelo governo 

federal, mas tendo como principais investidores as empresas privadas motivadas pelo 

lucro. Com isso, podem-se perceber as características particulares na formação das 

emissoras de televisão dos Estados Unidos e a utilização das técnicas de propaganda 

comercial (spots, linguagem emocional e outras) na propaganda política midiática.  

Ainda nos Estados Unidos, nasceu na campanha do General Eisenhower para a 

presidência em 1952, a utilização do uso de comerciais eleitorais de curta duração 

(spots) como estratégia para atingir o maior número de eleitores no menor espaço de 

tempo possível. Assim, os especialistas de marketing americanos preferem, até hoje, 

este tipo de propaganda política no espaço televisivo mais curto em detrimento aos 

comerciais com um tempo maior (FIGUEIREDO, 2000, p.165). 

Albuquerque (1999) lembra que diferentemente dos Estados Unidos, na maioria 

dos países europeus, os meios de comunicação (principalmente a televisão), desde o 
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nascedouro, foram utilizados como instrumentos educativos a serviço da formação dos 

cidadãos nacionais. Esta concepção foi acompanhada, com algumas diferenças 

nacionais, pelo monopólio estatal dos meios de teledifusão. 

           Para Sampaio (1982), após a Segunda Grande Guerra, surgem as emissoras de 

televisão estatais na Europa, auxiliada pelo espírito de cidadania e democracia, além 

disso, a sociedade pressionava para participar da gestão das emissoras, através de 

comissões formadas por representantes da sociedade. Nascia o conceito de TV pública, 

uma alternativa à TV comercial regulada pelo mercado. Surgem na Europa, BBC 

(Inglaterra), RAI (Itália), RTP (Portugal), TVE (Espanha), AFT (França). Além disso, 

na América do Norte surgem a PBS (Estados Unidos) e CBC (Canadá). Mas somente a 

BBC resolveu sem maiores dificuldades a questão de sua manutenção e expansão, 

instituindo uma taxa por domicílio portador de um aparelho de TV. A cultura da taxa de 

licença já estava estabelecida, de modo que não houve reações. Já nos demais países 

criaram-se sistemas mistos de financiamento: Estado mais propaganda, Estado mais 

contribuições espontâneas, Estado mais propaganda mais contribuições. 

           A propaganda político-eleitoral na televisão na Europa também se caracterizava 

por uma rígida regulamentação estatal. No Reino Unido, o acesso é gratuito para os 

programas eleitorais e não há regulamentação no conteúdo das transmissões. Na França, 

nas eleições de 1988, todos os candidatos tinham tempo igual e com regras sobre o 

formato dos programas eleitorais, que não poderiam ser filmados fora do estúdio, sendo 

proibidas a execução do hino nacional e a exibição de símbolos nacionais (HAIMAN, 

1991 apud ALBUQUERQUE, 1999, p. 462). 

Já nos Estados Unidos a propaganda política é pouco regulamentada pelo 

aparato estatal, assim os candidatos compram os espaços existentes e as emissoras 

devem oferecer oportunidades iguais para todos (FIGUEIREDO, 2000, p.165). 

A partir do final da década de 1980, começou a ser identificado um conjunto de 

transformações nas campanhas eleitorais em diversos países: o uso sistemático da 

televisão como recurso de comunicação política; a participação crescente de consultores 

profissionais de marketing político na condução das campanhas, em detrimento das 

antigas lideranças partidárias e o declínio do debate ideológico em favor da construção 

de imagens atraentes para o candidato (GUREVITCH E BHUMLER, 1990 apud 

ALBUQUERQUE, 1999, p. 464). Esse processo é conhecido como “americanização” 

das campanhas eleitorais. Para Coutinho (2002), a hegemonia neoliberal contribuiu para 

a “americanização” da política. Para ele,  
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essa americanização da política é uma manifestação da hegemonia 

neoliberal, o esvaziamento do que Gramsci chamou de grande 

política. Ele distinguia entre grande e pequena política: a grande 

política é a que cuida de estruturas, ou da transformação e da 

conservação da sociedade como um todo, enquanto a pequena política 

atua nos quadros da ordem existente, é a política do corredor, do 

parlamento etc. Uma das provas da vitória da hegemonia neoliberal é 

o predomínio da pequena política. Não se coloca mais em discussão, 

até mesmo pelos partidos ditos de esquerda, a transformação radical 

da sociedade. O capitalismo passou a ser considerado um fenômeno 

natural (COUTINHO, 2002, p.4).  

 

 

           A propaganda política tradicional inicia-se no Brasil com o movimento 

republicano no final do século XIX. Para Leal (2008),  

o republicano Quintino Bocaiúva, conhecido como „O Patriarca da 

República‟, figura relevante entre os intelectuais republicanos 

acreditava que o liberalismo, na versão norte-americana, era a saída 

para a democracia. Sua propaganda visava desmitificar a Monarquia, 

sugerindo soluções para os problemas de seu tempo através dos ideais 

republicanos. Ele apresentava a República não como simples 

opositora do Império, mas como forma de governo que, naturalmente, 

lhe sucede, sem a necessidade de envolvimento popular, nem 

derramamento de sangue (LEAL, 2008, p.126). 

 

 

A propaganda política tradicional no inicio da república se consolida e atinge 

vários pontos do Brasil principalmente através do jornal “A República” 
14

.  

            Durante a “República Velha” ou “República Café com Leite” (1889-1930), a 

propaganda política tradicional foi utilizada largamente e consolidada principalmente 

através da disseminação dos jornais em vários pontos do país, como afirmam Franco e 

Rocha (2008) sobre a construção da imagem da candidatura à presidência da República 

de Washington Luis em 1925, representando São Paulo pelo PRP,  

Tendo como principais meios de comunicação à época os jornais, foi 

principalmente através deles que Washington Luís conseguiu criar a 

                                                           
14

 Leal (2008) ressalta que Quintino Bocaiúva, desde adolescente, defensor dos princípios republicanos, 

escreve ao lado de Saldanha Marinho o Manifesto Republicano, de três de dezembro de 1870, passando a 

direcionar a propaganda republicana sempre de forma amigável e eufêmica, sem grandes agressões. O 

Manifesto é lançado no primeiro número do jornal A República e juntos servem de inspiração para 

inúmeras folhas e clubes que surgem por todo o País, a partir de então. A respeito do Manifesto, os 

historiadores nem sempre falam dele como documento exemplar. Para alguns, como Bello (1976, p. 17), 

[...] falta-lhe vibração e originalidade. Estende-se por longos parágrafos numa digressão fria contra o 

Império (...), não tenta descer ao estudo das grandes realidades econômicas e sociais do Brasil.. [...]. Em 

se tratando de A República, este tem vida curta, com circulação entre 3 de dezembro de 1870 a 28 de 

fevereiro de 1874, quando sua redação é invadida e o maquinário destruído. Atinge uma tiragem diária de 

12 mil exemplares, torna-se “a folha mais atraente do Rio de Janeiro”, e alcança os mais longínquos 

pontos do Brasil, influenciando a formação de partidos e a emergência de agremiações e folhas locais em 

torno da causa republicana. Um exemplo deste alcance é a adesão de David Caldas e os fatos ocorridos 

com seus jornais, no Piauí, o que se repete em diversas províncias.  
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sua imagem e se viabilizar. É importante anotar que também foi um 

realizador de obras e cunhou o lema “governar é construir estradas”. 

Fazendo propaganda do trabalho realizado efetivamente, construiu sua 

imagem a atribuiu a ela identidade (FRANCO e ROCHA, 2008, 

p.162). 

 

 

A propaganda política midiática no Brasil consolidou-se no governo de Getúlio 

Vargas (1930-1945) com as ações do recém-criado DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda). As ações do DIP foram caracterizadas pela censura à imprensa e a 

promoção do governo em eventos no Brasil e no exterior
15

. O programa “A voz do 

Brasil”, criado em 1935, marcou a utilização da propaganda política no país e que se 

mantém até hoje.  

Após o suicídio de Vargas em 1954, acontece à posse de seu vice-presidente, o 

potiguar Café Filho que assumiu e nomeou uma nova equipe de ministros e deu nova 

orientação ao governo. Com isso, o PSD e o PTB se unem em torno de Juscelino 

Kubitschek, governador de Minas Gerais que seria o candidato a presidência em 1955. 

Esses partidos que tiveram origem com Getúlio Vargas, além de associar sua campanha, 

a imagem do ex-presidente, que simbolizava os anseios dos eleitores, tinham como 

objetivo central associar aos opositores de Juscelino os responsáveis pela morte de 

Vargas em 24 de agosto de 1954.  

Nas eleições presidenciais de 1955 e 1960 e nos governos que sucederam esses 

pleitos, o uso da propaganda midiática ficou quase que totalmente restrita ao cinema e 

ao rádio, pois nesse período, a televisão estava iniciando no país.   

Na campanha eleitoral de 1955, vencida por JK, houve a utilização do rádio e do 

cinema, como diz Picolin (2002),  

uma arma importante utilizada durante a campanha foi o cinema. As 

obras realizadas em Belo Horizonte foram gravadas e exibidas nos 

cinemas de várias cidades por onde a comitiva de Juscelino passou. 

Em Anápolis-GO, por exemplo, José MORAES (1955, p.135) fala em 

“exibição de filmes documentários de sua gestão em Minas Gerais”. 

Em Bragança-PA, ele fala em “sessões públicas de cinema em que 

fazemos passar os filmes sobre a administração de Juscelino em 

Minas” (PICOLIN, 2002, p. 20). 

 

                                                           
15

 Na década de 1930, a popularização do rádio abriu caminho para a sua exploração política em grande 

escala. No Brasil, a utilização do rádio como ferramenta de propaganda política foi utilizada 

principalmente a partir da instauração do Estado Novo em 1937 e com a criação do DIP (Departamento 

de Imprensa e Propaganda) em 1939. No segundo governo Vargas (1950-1954), a propaganda política 

midiática continuou contando com a utilização do rádio e também do cinema. 
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           Em 1960, o candidato da oposição Jânio Quadros se elege presidente pela 

coligação PTN/PDC/UDN/PR/PL vencendo o marechal Lott, candidato da situação. 

Nessa eleição, a televisão começa a fazer parte da propaganda política, mas a campanha 

de Jânio ainda utiliza em sua propaganda midiática, o rádio e o cinema e a sua imagem 

é massificada como o candidato que iria acabar com a corrupção através do jingle que 

iniciava com o refrão “varre vassourinha, varre a corrupção" (PINHEIRO, 2001). 

           Nessa eleição
16

, o eleitor podia votar também para vice-presidente, assim o 

candidato da oposição João Goulart (PTB) se elege vencendo Milton Campos da UDN. 

Quando Jânio Quadros renuncia em 1961, João Goulart assume a presidência em um 

momento em que havia um franco crescimento da propaganda midiática através da 

televisão
17

.  

           Na década de 1960, o regime militar impulsionado pela ideologia de segurança 

nacional criou em 1965 a EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telecomunicações), cuja 

meta fundamental consistia em criar condições para o estabelecimento de uma rede 

nacional de televisão. Em 1980, 75% dos domicílios do país tinham um aparelho de 

televisão. Para isso, contribuiu de modo decisivo a atuação de setores empresariais 

aliados ao regime, dentro de uma estratégia que associava a integração nacional ao 

desenvolvimento do mercado (ALBUQUERQUE, 1999, p.466). 

A propaganda política no Brasil chegou à televisão de forma sistemática e 

gratuita em 1962. Durante o regime de exceção que vigorou entre 1964 e 1985, a 

propaganda política na televisão e o processo eleitoral permaneceram
18

 (FIGUEIREDO, 

2000, p.166).  

           Nas eleições de 1974, o MDB obteve um desempenho eleitoral significativo 

elegendo 16 senadores entre as 22 vagas em disputa, além disso, aumentou sua bancada 

na Câmara dos Deputados para 44% e elegeu a maioria em seis assembléias estaduais 

(FLEISCHER, 1988, p.73).  

           Para Albuquerque, o desempenho eleitoral do MDB em 1974 se deveu 

principalmente ao uso criativo do partido no programa eleitoral na televisão. Com isso, 

para que não se repetissem esses resultados nas eleições seguintes, o governo militar 

                                                           
16

 A partir da Constituição de 1946, o eleitor passa a votar em presidente e vice-presidente da República, 

separadamente, e na mesma data, e isso vigorou até a eleição presidencial de 1960. 
17

 Segundo o IBGE, www.ibge.gov.br, em 1950, menos de 0,01% dos domicílios possuíam televisão e 

11,53% possuíam rádio. Em 1960, 4,46% dos domicílios possuíam televisão e 28,98% possuíam rádio. 
18

 Em vinte e sete de outubro de 1965, o regime militar através do Ato Institucional n° 2 torna a eleição 

presidencial indireta, institui o sistema bipartidário com o MDB (partido da oposição) e ARENA (partido 

da situação). 

http://www.ibge.gov.br/
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instituiu a Lei n° 6339 em julho de 1976, mais conhecida como “Lei Falcão”. Essa lei 

determinava que os candidatos aparecessem no programa eleitoral na televisão através 

apenas de uma foto, contendo seu número e um currículo narrado
19

 (ALBUQUERQUE, 

1999, p.467). 

Entre 1985 e 1993, a legislação eleitoral preservou a mesma estrutura herdada 

pelo regime militar no tocante à propaganda política na televisão: aos partidos políticos 

era garantido acesso gratuito ao rádio e à televisão, em horários previamente 

determinados e a distribuição do tempo entre partidos se fazia segundo fórmulas que 

relacionam a quantidade de tempo ao tamanho das bancadas dos partidos no 

Legislativo.  

 Em 1993, tornou-se proibido, nos programas eleitorais, o uso de trucagens, 

montagens, animações, imagens externas e a presença de outras pessoas que não os 

próprios candidatos. O efeito de tais medidas não foi melhorar o nível do debate 

eleitoral, mas o de marginalizar o HGPE como fórum do debate político e, 

consequentemente, favorecer a eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência da 

República
20

 (ALBUQUERQUE, 1999, p.467-468). 

           Na propaganda política no HGPE é fundamental uma construção positiva da 

imagem pública do candidato para que se tenha sucesso nas urnas. Com isso, partimos 

do princípio que a imagem do candidato é uma questão fundamental em disputa durante 

a eleição, mas que a imagem política não se constrói do nada. A imagem do candidato é 

construída com base em vários fatores. Por um lado existem as concepções político-

ideológicas do eleitor, que informam à opinião que terá dos candidatos e de fatos e 

informações e que terão um conteúdo positivo ou negativo, a depender de suas posições 

preexistentes. Por outro lado, há a imagem pública que os candidatos já têm antes da 

disputa eleitoral. Com isso, entende-se que a imagem política na atualidade tornou-se o 

que é em termo de importância social por causa dos seguintes fatores ressaltados por 

Gomes (1999): a) o advento da democracia moderna, trazendo consigo a exigência da 

esfera pública; b) o advento das sociedades de massa; c) e o predomínio dos grandes 

meios de comunicação como lugar e recurso expressivo no qual e pelo qual se realiza a 

                                                           
19

 Manhanelli (2009) diz que os programas eleitorais na TV nas eleições de 1974 eram veiculados ao 

vivo, e o candidato poderia expor seu currículo e suas propostas. Após a instituição da Lei Falcão em 

1976, os partidos políticos poderiam apenas apresentar a fotografia do candidato, enquanto seu currículo e 

seu plano de governo eram lidos por um locutor.    
20

 Para Almeida (1998), Lula saiu prejudicado com o impedimento de apresentar as Caravanas da 

Cidadania, que além de ter a função do conhecimento da realidade concreta e promover a mobilização, 

organização e educação política, tinha também o objetivo de ocupar o espaço na mídia mostrando o Brasil 

que não aparece na tela da TV. 
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esfera daquilo que é socialmente visível.  

            Para Gomes (2004), os aspectos que estão implicados na imagem pública 

culminam em três elementos distintos: o conceito-imagem, a imaginação e o visível. E 

cada um desses elementos corresponde a um nível de participação discursiva na 

elaboração da imagem pública:  

1) Produção da imagem (pelo candidato, pela mídia e pelo público). Neste caso, a 

construção de uma imagem pública passa por três etapas diferentes. Primeiro, está o 

desempenho e a personalidade individual do principal ator político, o candidato, seus 

discursos, fatos e configurações expressivas. Essa imagem primária para ter visibilidade 

social vai então ser trabalhada pela mídia, entendida aqui não apenas como os meios de 

comunicação, mas também como o marketing político necessário à construção de uma 

imagem pública. E, por último, a imagem pública é produzida pela recepção individual 

do público, em diferentes redes de intérpretes mútuos;  

2) Ajuste da Imagem (expectativas e perfis ideais). Nessa etapa, o objetivo principal é 

ajustar as personalidades reais a perfis ideais e expectativas do público. Nesse caso, 

pode-se perceber a importância das pesquisas de opinião, que identificarão as 

expectativas de um determinado público acerca de certas decisões ou configurações 

políticas. Então o percurso ideal para o ajuste da imagem acontece quando: a) perfil 

demandado, b) imagem oferecida, a‟) expectativas identificadas e b‟) atos e discursos 

conforme tais expectativas e  

3) Administração da Imagem. Nessa última etapa, o objetivo é focado na manutenção e 

no crescimento permanente da visibilidade social, no planejamento antecipado das 

ações futuras e, principalmente, na superação de três conjuntos de impedimentos: as 

críticas dos adversários, as interpretações desfavoráveis da mídia e os valores morais 

dos eleitores.  

          Para Gomes (1999), ratificando o pensamento de Maquiavel
21

, a imagem de 

alguém é construída a partir do que ele diz, do que ele faz e do que falam sobre ele, e 

enfim, a partir do modo como ele se apresenta para as pessoas: símbolos, vestuário, 

                                                           
21

 Maquiavel (1992) formula a origem de uma teoria da prática política que tem como principais pilares a 

gestão da aparência e a produção da opinião pública. Para ele, o agente político deve respeitar as outras 

esferas cujas existências estão de alguma forma vinculadas à subsistência do Estado, como os soldados, 

as potências estrangeiras e a população (representadas pela aristocracia e a plebe). Assim, Maquiavel 

indica as várias facetas que a atividade política deve possuir e considerando a interação entre as esferas 

sociais. Além disso, a atividade política deve se concentrar com extrema relevância nas questões 

relacionadas ao modo como o príncipe é visto, ao que se pensa dele e ao que por ele se sente. Então, para 

Maquiavel era fundamental que o príncipe tivesse sua imagem associada ao “parecer ser justo” e não “ser 

justo”. Neste caso, o “parecer ser”, define o campo da imagem e da visibilidade pública.  
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posturas corporais, aparência, fala e outros atributos pessoais. Na construção de uma 

imagem pública, o político não deve apenas dizer que faz ou é, sua mensagem deve ser 

reconhecida e interpretada pelo receptor como verdadeira, ou seja, como diz Gomes: 

“Nunca foi tão válido o princípio da política de imagem que podemos chamar de 

Princípio da Mulher de César, da qual se dizia que não apenas devia ser honesta, mais 

que isso, devia parecer honesta, ser reconhecida como tal
22

” (GOMES, 1999, p. 13). 

Ainda para Gomes, a recepção da imagem pública por parte do eleitorado 

depende de algumas variáveis como, por exemplo, os preconceitos e as predisposições 

políticas, a experiência do próprio indivíduo e seu grupo e os estoques informativos e 

discursivos que fazem parte do repertório que se possui. Esse repertório precedente é 

necessário para orientar a percepção e a atenção dos indivíduos, e também serve para 

dar credibilidade e importância às mensagens recebidas.  

Com a modernização das campanhas eleitorais, através da mídia eletrônica, a 

imagem tornou-se fundamental na decisão do voto. É através da imagem que o eleitor 

capta o modo de ser e agir do candidato percebe se as emoções e os sentimentos 

expressos são verdadeiros e compara seu quadro de referência valorativo e simbólico 

com as imagens dos candidatos expostos no momento eleitoral
23

. 

Gomes (1999) contribui novamente com esta discussão dizendo que,  

a imagem pública começa a existir apenas na recepção, ainda que 

certamente possa ser programada – e freqüentemente o seja – na 

emissão. Funciona mais ou menos como quando se pretende levar 

alguém a produzir uma conclusão a respeito de um fato. Se queremos 

[sic] levar a garota com que vamos sair pela primeira vez a pensar que 

somos um sujeito jovem e informal certamente não aparecemos de 

terno escuro e gravata no barzinho da moda onde marcamos, enquanto 

jeans e sapatos esportivos talvez surtam o efeito desejado. Isso é 

programar a recepção. O emissor não produz a conclusão, mas dispõe 

os elementos de tal modo e com tal técnica que a instância subjetiva 

da recepção é levada, por força, a produzi-la. Criar uma imagem, para 

um profissional de marketing ou um consultor de imagem, não é 

certamente construir ele mesmo e para si uma imagem, é organizar os 

materiais de tal arte que o público a produza: construir é fazer 

                                                           
22

 O senado romano exigia a presença da esposa do Imperador Júlio César quando o mesmo não estava 

presente nas festas e cerimônias. Com isso, mesmo desacompanhada, sua esposa como prova de 

fidelidade ao marido ausente deveria participar e representar o Imperador. Por isso, surgiu o ditado 

popular atribuído a Cícero: „à mulher de César não basta ser honesta, mas deve também parecer honesta‟. 

23
 Pesquisa realizada pelo Data Folha e divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo em 9 de setembro de 

1998, detectou que o conteúdo do discurso na TV é o último quesito na formação da tendência do voto na 

maioria dos eleitores (a imagem, o tom de voz e a expressão facial respectivamente são os principais 

pontos observados pelos indivíduos nas escolhas eleitorais através da TV). 
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construir (GOMES, 1999, p.12).     

 

 

A imagem pública não se caracteriza como sendo única e exclusiva em todo 

corpo social. Na formação do processo psicológico e social do indivíduo, ele agregará 

valores sociais, de costumes e crenças que organizará e formará o seu modo de agir e 

pensar. A partir daí, ele poderá analisar aquela figura pública de uma maneira 

diferenciada de outras pessoas.  

Além da análise individual no corpo social, devem ser consideradas a relevância 

da volubilidade do ser humano e de suas constantes mudanças e adaptações no contexto 

social. Por isso, a imagem pública não é estática, e está sempre em desenvolvimento, 

agregando novas situações, expressões e experiências. Para Evangelista (2004),  

os indivíduos não existem como seres isolados que apenas interagem 

com os demais nas relações sociais em que estão envolvidos. Os 

indivíduos são a expressão das relações sociais que são vividas em 

uma determinada situação histórica, como componentes dos grupos 

sociais que são por eles constituídos e que lhes são constituintes. Os 

membros de determinado grupo social compartilham um modo 

comum de pensar e agir que configura sua concepção de mundo. Uma 

ideologia ou concepção de mundo “se manifesta implicitamente na 

arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de 

vida individual e coletiva” (Gramsci, 1999: 98-99), atuando no sentido 

de cimentar e unificar aquela modalidade de vida social. São as 

ideologias que permitem aos indivíduos tomarem consciência e 

assumirem atitudes diante da realidade dos conflitos e contradições 

sociais, representando ao mesmo tempo uma forma de conhecimento 

sobre a realidade e uma orientação normativa e valorativa para suas 

práticas sociais (EVANGELISTA, 2004, p.2).     

 

 

Para Telles (2010), os discursos adquirem significados quando são devidamente 

compatíveis com a imagem do candidato. As imagens são planejadas com a finalidade 

de obter o apoio dos destinatários e dos eleitores. Entretanto, as imagens não são 

construídas exclusivamente no momento da campanha e dependem fortemente daquilo 

que o candidato efetivamente foi, ou que se imagina que ele tinha sido, e do futuro que 

oferece ao público. Assim, as imagens, para ela, são definidas ao longo do tempo e são 

uma síntese entre o passado do candidato e seu partido e aquilo que ele projeta. Ainda 

para Telles, a imagem do candidato está sujeita à percepção que o eleitor tem dele no 

passado. E, tal percepção é mediada pela experiência vivida pelo eleitor naquele tempo 

ou pela informação que ele possui sobre aquele tempo. Portanto, na cena da campanha 

circulam distintas imagens de um mesmo candidato e partido, originadas da síntese 
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passado-futuro e que são provenientes de distintos campos, que nem sempre é o campo 

político. Para ela, cabe aos responsáveis pelas campanhas eleitorais realizar um 

tratamento do passado, realçando e ocultando pontos e a partir disso projetar para o 

futuro algo sempre melhor que o presente.  

           Para aprofundar essa discussão sobre a recepção e decodificação das mensagens 

veiculadas pelos meios de comunicação pode-se recorrer, mais uma vez, a contribuição 

de Wilson Gomes sobre a recepção da imagem pública. Para Gomes (1999), a imagem 

pública de alguém pode deixar de existir, mesmo que essa pessoa ainda exista, pois as 

imagens podem alterar-se para melhor ou pior com relação àqueles a quem pertencem. 

Concluindo, as imagens públicas podem ser construídas, destruídas, reconstruídas, 

transformadas ou deformadas. Sobre isso Gomes afirma: 

Cada elemento é uma vontade, uma inteligência e um centro de 

relações, capaz não só de agir e reagir, mas particularmente, de 

retroagir, isto é, de alterar a própria posição em face da posição, real 

ou presumida, dos outros, em face de mudanças nas circunstâncias 

gerais ou específicas ou, até mesmo, em razão de mera e essencial 

volubilidade humana (GOMES, 1999, p.5). 

 
 

Para Gomes (1999), o contexto histórico e político são fundamentais quando se 

considera a recepção para a criação e a manutenção de uma imagem pública. O contexto 

histórico e político correspondem em boa medida às condições interpretativas. Por 

exemplo, num contexto específico de insatisfação popular, detectado em pesquisa, as 

propostas de ruptura ou continuidade para com o regime vigente poderão facilmente ser 

identificadas como determinantes para a imagem pública do proponente.  

           A partir das considerações acima, concluímos a análise desse item do primeiro 

capítulo. Com isso, percebe-se que há uma conexão estreita entre o desenvolvimento da 

propaganda política no Brasil com a construção da imagem pública dos candidatos no 

HGPE e o respectivo sucesso eleitoral.  

 

 

1.2 - A importância da mídia nas campanhas eleitorais 

 

          Para Albuquerque (1999), a campanha eleitoral de 1989 delimitou a fronteira para 

a profissionalização das campanhas eleitorais no Brasil, principalmente a de Fernando 

Collor de Melo, que utilizou todas as ferramentas do marketing eleitoral e, naquele 

contexto, inovou em seus programas eleitorais no Horário de Gratuito de Propaganda 
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Eleitoral (HGPE) e na construção de sua imagem amparadas nas pesquisas qualitativas 

e quantitativas
24

. 

Para Rubim e Colling (2004), a eleição de 1989 pode ser tomada, para efeito de 

demarcação de fronteiras, como episódio inaugurador das novas configurações da 

política e das eleições no Brasil. Para eles, o desenvolvimento da mídia eletrônica nas 

eleições de 1989 alterou profundamente o campo da disputa eleitoral, constituindo 

novas condições e circunstâncias que se apresentam fortemente marcadas pela presença 

das mídias em rede. Por outro lado, a mídia não se caracteriza apenas como um novo 

relevante fator que altera as condições de disputa, mas também de maneira fundamental, 

age como ator político e com uma potência política ampliada devido ao seu intenso 

desenvolvimento, a amplitude crescente de seu poder de alcance e de impacto em uma 

sociedade envolvida pela mídia
25

. 

Rubim e Colling (2004) fazem uma comparação do período entre as eleições de 

1960 e 1989.  Nesse período, pode-se perceber a transformação vivida no processo 

eleitoral e no país nessas últimas décadas. Em 1960, apenas 30% da população vivia nas 

cidades, existiam poucas estradas nacionais, a televisão era predominantemente local e 

se restringiam a oito capitais
26

 e apenas 15 milhões de pessoas votavam
27

. Em 1989, a 

população urbana ultrapassava os 70%, as emissoras de televisão tinham um alcance 
                                                           
24

 Não podemos deixar de mencionar que a campanha eleitoral do PT na televisão também foi inovadora 

no ponto de vista do marketing eleitoral. Essa inovação também contribuiu para o crescimento eleitoral 

do partido naquela eleição. Luiz Inácio Lula da Silva (PT, PSB e PCdo B) obteve 11.622.673 votos 

(16.08%) ficando em segundo lugar no primeiro turno, desbancando figuras tradicionais da política 

brasileira como: Leonel Brizola (PDT); Ulisses Guimarães (PMDB); Paulo Maluf (PDS); Mário Covas 

(PSDB), Roberto Freire (PCB) entre outros com menos relevância. No segundo turno, Lula obtém uma 

votação expressiva, 31.076.364 de votos (44.23%), mas não consegue vencer Fernando Collor de Mello 

(PRN).  

25
 Para Rubim e Colling, nas eleições de 1989, uma parte da mídia brasileira interferiu explicitamente, nos 

episódios do seqüestro do empresário Abílo Diniz e na edição realizada pelo Jornal Nacional do último 

debate entre Fernando Collor de Mello (PRN) e Luis Inácio Lula da Silva (PT). No caso do seqüestro de 

Abílio Diniz, os seqüestradores foram mostrados na TV vestindo camisetas do PT. No caso da edição do 

último debate presidencial, foram editados os melhores momentos de Collor e os piores de Lula. Mas não 

podemos deixar de mencionar que devemos ter cautela ao se fazer a análise do poder da mídia sobre os 

processos políticos e sobre os resultados eleitorais. Os oito anos de mandato do presidente Lula deixaram 

evidente que esse poder é muito relativo, sobretudo quando se trata da mídia tradicional ou grande mídia, 

representados pelas revistas e os jornais nacionais, além da própria televisão. Se dependesse da mídia 

dominante, Lula não teria a aprovação recorde do seu governo até o final do mandato. A população 

seleciona as informações políticas veiculadas pela mídia e as confronta com a existência social imediata. 

A avaliação que é feita sobre as condições de vida e de trabalho são filtros fundamentais para formação 

da opinião política a partir das informações políticas que circulam socialmente.                                                 
26

 As oito capitais eram: São Paulo; Rio de Janeiro; Belo Horizonte; Recife; Porto Alegre; Salvador, 

Fortaleza e Curitiba. 
27

 Em 1960, existiam 15 milhões de eleitores (cerca de 20% da população brasileira), pois analfabetos, 

soldados e jovens entre 16 e 18 anos não podiam participar do processo eleitoral. Além disso, segundo o 

IBGE, no site www.ibge.gov.br, no Brasil em 1960, haviam 621.919 televisores, isso correspondia a 

4,46% dos domicílios.  

http://www.ibge.gov.br/
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nacional que ultrapassava 95% da população e 82 milhões de pessoas foram às urnas 

(em torno de 60% da população brasileira).  

Para mensurar a importância da mídia eletrônica, o instituto Datafolha realizou 

três pesquisas sobre esse tema entre os anos de 1989 e 2010. Com isso, pode ser 

verificado na tabela abaixo, que os entrevistados tomam conhecimento sobre os 

acontecimentos políticos/eleitorais no Brasil principalmente através da televisão.   

 

TABELA 1 

PERGUNTA: COMO VOCÊ TOMA CONHECIMENTO SOBRE OS 

ACONTECIMENTOS POLÍTICOS/ELEITORAIS? 

 1989 1990 2010 

Televisão 86% 89% 88% 

Rádio 59% 45% 52% 

Jornais 58% 52% 52% 

Internet -------- -------- 27% 

Fonte: DATAFOLHA 

 

 

Rubim e Colling (2004) também abordam a eleição de 2002. Para eles, esta 

eleição foi marcada por uma superexposição e ampla visibilidade na mídia desde o 

momento pré-eleitoral
28

. Para eles, a análise da configuração do campo político nas 

eleições de 2002, ajuda a entender este interesse da mídia. Ao contrário de 1994 e 1998, 

o bloco de centro-direita estava visivelmente dividido em 2002, pois o candidato José 

Serra do PSDB
29

 não conseguiu o apoio de boa parte dos integrantes da base aliada do 

governo FHC
30

. Importantes aliados haviam migrado no segundo turno para a 

                                                           
28

 Para Rubim e Colling (2004), em 1998, o Jornal Nacional dedicou 4.6% de seu tempo total sobre as 

eleições daquele ano nas 12 semanas que antecederam o pleito. Em 2002, o Jornal Nacional dedicou 

29.4% nas últimas 10 semanas e 60% nas duas semanas que antecederam o pleito daquele ano. Ainda 

para Rubim e Colling, na eleição de 1998, além da mídia expressar sua afinidade ideológica pelo 

candidato oficial e por suas proposições neoliberais, houve um silenciamento explicito da mídia, em 

especial da Rede Globo. Para eles, esta estratégia hegemônica detectada através de inúmeros estudos, 

especialmente os que analisam a Rede Globo, detectou que a emissora através do Jornal Nacional realizou 

um agendamento e um enquadramento de temas marcadamente favorável ao candidato-presidente e um 

silêncio profundo sobre questões problemáticas do país e do processo eleitoral.  
29

 José Serra era o candidato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que havia sido eleito em 

1994 e reeleito em 1998. 
30

 Além de PTB, PP, PMN e PL, o PT conseguiu o apoio de parte do PMDB, principalmente o grupo 

político ligado ao senador José Sarney. No segundo turno, entre Lula (PT) e Serra (PSDB), o senador 
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candidatura do PT, além da aliança no primeiro turno entre PT e PL de José Alencar, 

senador mineiro e empresário da área têxtil. Com isso, a ampliação da visibilidade por 

parte da mídia era peça-chave para a candidatura de José Serra, pois mesmo ele tendo 

ocupado o Ministério da Saúde no governo FHC, Serra não era conhecido pela massa de 

eleitores
31

. Ainda para os dois autores, dificilmente teríamos uma mídia tão preocupada 

em conceder espaços iguais aos candidatos se alguns dos prováveis vencedores 

defendessem, por exemplo, a ruptura da política econômica. 

Para Figueiredo e Coutinho (2003), a televisão influencia o comportamento 

político de forma relevante. No Brasil a abrangência da televisão é muito maior do que 

a dos demais meios de comunicação de massa em razão do perfil dos 115.2 milhões de 

eleitores
32

. O grande interesse pela televisão reflete o fato de ser ela a única opção de 

lazer e informação para uma parcela expressiva da população brasileira. No que diz 

respeito à concorrência entre as emissoras de televisão, a Rede Globo ainda possui a 

maior média anual de audiência, 16.8%, mesmo com o crescimento da Rede Record na 

década de 2.000
33

. 

Para Porto (2007), a televisão é uma arena limitada por imperativos econômicos, 

além de ser também uma instituição cultural com sua própria lógica e valores. O 

conteúdo da mídia eletrônica e sua recepção pelas audiências não podem ser explicadas 

                                                                                                                                                                          

baiano Antônio Carlos Magalhães (PFL) anunciou seu apoio à candidatura de Lula. 
31

 Essa ampliação da visibilidade do candidato José Serra traz consigo o principal objetivo da grande 

mídia brasileira: trazer para a discussão uma idéia difundida nas famílias com renda e escolaridade mais 

alta sobre a incompetência e o despreparo de Lula em assumir a presidência da república. Thompson 

(2002) aponta que o fenômeno da gafe nas transmissões televisivas pode promover consequencia 

destrutiva para a imagem pública de um político em uma sociedade midiatizada. Assim, havia uma 

expectativa que a grande exposição dos candidatos na campanha presidencial poderia deixar evidente o 

"despreparo" de Lula e, por consequência, a "competência" de Serra.  Essas afirmações podem ser 

comprovadas em uma série de pesquisas realizadas em agosto e setembro de 2002 pela Criterium – 

Pesquisas de Opinião Pública e Avaliação de Políticas Públicas. Na pesquisa realizada em agosto daquele 

ano, segundo o site www.scielo.br, foi identificado que o despreparo do candidato, a possibilidade de 

desordem e a perda de confiança de investidores eram as principais idéias que, para os entrevistados, 

justificam a rejeição de votar em Lula. No que diz respeito ao despreparo, destacam-se as mulheres 

(33%), aqueles que têm renda familiar acima de 10 salários mínimos (37,3%) e os que têm escolaridade 

superior (37,6%).  
32

 Segundo Figueiredo e Coutinho (2003), mais da metade do eleitorado, 58%, possuía até oito anos de 

estudo e renda familiar de até cinco salários mínimos (dados do IBOPE/2002). A televisão cobria 99.86% 

do território nacional e estava presente em 87.7% dos domicílios brasileiros (de acordo com o Grupo 

Mídia Dados/2001). Em 2010 estavam inscritos no TSE, 135. 804.433 de eleitores. 

33 
De acordo com as medições sobre audiência na televisão brasileira realizada pelo IBOPE, 

www.ibope.com.br, em 2.000 a Rede Globo liderava com uma média anual de 23.5%, em segundo lugar 

o SBT com 8.1% e em terceiro a Record com 3.1%. Em 2010, a Rede Globo perde 7% durante a década e 

fica com 16.5%, a Record ultrapassa o SBT e termina com 7.4% e o SBT obtém 5,4%. A medição é 

realizada no horário entre 7h da manhã e meia-noite, segundo o Ibope na Grande São Paulo. Cada ponto 

no Ibope corresponde a cerca de 60 mil domicílios em São Paulo.  

http://www.scielo.br/
http://www.ibope.com.br/
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apenas por fatores econômicos, pois a base econômica e material da sociedade não 

determina a esfera cultural de forma simples, definindo seus conteúdos de forma 

mecânica, mas sim de estabelecer certos limites e exercer certas pressões
34

.  

Para Nunes, Olsen e Straubhaar (1993), no Brasil há uma combinação de fatores 

que aumentam a probabilidade do eleitor ser afetados pelas informações advindas dos 

meios de informação no processo de decisão eleitoral. Para eles,  

o caso brasileiro difere da maioria das democracias representativas 

ocidentais, pois:  

1) a propaganda eleitoral gratuita em cadeia nacional de rádio e TV no 

horário nobre permite a exposição quase que global, direta ou indireta, 

às mensagens dos principais candidatos,  

2) as campanhas pluripartidárias com muitos candidatos oferecem a 

oportunidade de uma diversificação de tipos de decisão baseados no 

resultados das pesquisas eleitorais e  

3) a lealdade aos partidos é baixa, a estrutura partidária é frágil e na 

opinião dos eleitores tanto candidatos como partidos carecem de 

identidade  (NUNES, OLSEN e STRAUBHAAR, 1993, p.64). 

 

 

Com o desenvolvimento do cenário midiático baseado na imagem, 

principalmente da televisão, percebe-se a importância da relação entre a política e a 

comunicação e seu envolvimento com o campo social. Com isso, a política passa a 

depender de um intermediário entre seu lugar de atuação e o cidadão a que pretende 

atingir. Assim, os cidadãos que pretendem se tornar ou permanecer conhecidos pelo 

público têm que se moldar à linguagem e à dinâmica produtiva dos meios de 

comunicação que lhe darão visibilidade. Com a crescente importância da televisão nos 

processos eleitorais, principalmente nas grandes cidades e nas disputas majoritárias, os 

partidos e candidatos passam a apostar mais na disputa que se efetiva na tela da 

televisão. No modo de construção do discurso político, chama a atenção para o fazer 

político midiático, no qual os atores passam a operar com a “lógica das mídias”, cujo 

foco das campanhas eleitorais e do discurso político situa-se cada vez mais nas telas do 

que nos palanques
35

.  

                                                           
34

 Para Martins (2006), a imprensa brasileira se transformou numa indústria e a indústria da informação se 

transformou numa indústria, tão pesada, tão cara, que ela não pode se dirigir a um público partidarizado. 

Os grandes jornais, as grandes rádios, as grandes emissoras de televisão não podem ficar se dirigindo para 

um público só partidarizado. Não conseguem sobreviver pela perda de audiência e são obrigados a se 

dirigir a um público plural. Em 2004, na crise do mensalão, a cobertura das emissoras de televisão foi 

menos veemente do que a dos jornais porque o público é mais plural.   
35

 As campanhas eleitorais de candidatos majoritários nas grandes cidades concentram seus esforços 

políticos e financeiros principalmente nos programas eleitorais na televisão. 
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           Manin (1995) identifica que a partir do século XIX, houve importantes mudanças 

na representação política na Europa. Com isso, o autor divide em três momentos as 

“metamorfoses do governo representativo” que nos permitem visualizar com mais 

clareza a relação entre política e a mídia no mundo contemporâneo.  

           No primeiro momento, nasce o governo do tipo parlamentar. Nesse modelo a 

escolha dos representantes estava restrita à confiança e aos vínculos locais do candidato 

e os eleitos eram sempre notáveis. O deputado votava conforme sua consciência, e as 

discussões estavam restritas ao parlamento. Esse modelo se esgota a partir da ampliação 

do corpo eleitoral e de um vasto número de cidadãos que passam a ter direito ao voto.  

           No segundo momento, a democracia de partidos está vinculada ao nascimento 

dos partidos de massa e a ampliação do número de eleitores
36

. Nesse modelo, havia à 

confiança entre os eleitores e os partidos e à apresentação de programas dos partidos 

políticos, como parâmetros para escolha eleitoral.  

           No terceiro momento, nasce a democracia do público onde a escolha de 

representantes está vinculada à pessoa do candidato e não há uma identificação tão forte 

com a legenda partidária. Assim, os temas da campanha e a presença do líder 

político/comunicador são importantes no processo eleitoral. Nesse modelo, o voto é 

“reativo”, ou seja, oscila de uma eleição para outra, o eleitor não possuí uma preferência 

partidária, os candidatos e os partidos se centram mais nas imagens do que nas idéias. 

Então para Manin (1995) na democracia do público
37

, “o voto ainda é uma expressão do 

eleitorado, mas sua dimensão reativa se torna mais importante e visível. Isso explica 

porque o eleitorado se apresenta, antes de tudo, como um público que reage aos termos 

propostos no palco da política” (MANIN, 1995, p.28).  

Para Thompson (2002), antes do desenvolvimento da mídia eletrônica, a 

                                                           

36 
Para Coutinho (1984), a ampliação do número de eleitores avançou graças à mobilização dos 

sindicatos, partidos de esquerda e da mobilização popular. Coutinho vai contextualizar o processo de 

formação da democracia liberal dizendo: “o sufrágio universal tão defendido pelos liberais como 

princípio igualitário só foi efetivado na maioria dos países desenvolvidos (graças às lutas da classe 

operária) no final do século XIX e início do XX; a formação de sindicatos foi proibida após a Revolução 

Francesa, mas a classe operária francesa após muitas décadas conseguiu o reconhecimento legal e o 

partido político, ou seja, o partido de massa resulta nas lutas da classe operária tendo como pioneiro o 

Partido Social Democrata Alemão”. 
37

 Não podemos deixar de mencionar que Manin quando aborda o tipo ideal da democracia do público, há 

a uma premissa falsa que seria a imparcialidade e neutralidade dos meios de comunicação de massa. Com 

isso, todos os cidadãos teriam acesso livremente às informações sobre os processos políticos, elaborariam 

sua opinião política e fariam suas escolhas eleitorais. Essa neutralidade e imparcialidade dos meios de 

comunicação não acontecem na Europa, nos Estados Unidos e muito menos no Brasil como vimos em 

vários trechos desse texto.  
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publicidade
38

 dos acontecimentos ou dos indivíduos era ligada à presença física. Com 

isso, um evento se tornava público quando era representado diante de uma pluralidade 

de indivíduos fisicamente presentes, que o autor chama de publicidade tradicional de 

co-presença. Segundo o autor, era uma publicidade que implicava na audição, aparência 

visual, visão e palavra falada: o evento público era um espetáculo que, por aqueles 

poucos indivíduos presentes, podia ser visto e ouvido. Nesse tipo de publicidade 

tradicional de co-presença, os indivíduos poderiam interagir com os emissores do 

evento, quer falando, quer tendo algum tipo de comportamento de espectador 

(assobiando, batendo palmas e aclamando). Com o desenvolvimento da mídia, novas 

formas de publicidade mediada apareceram. Hoje, as ações e eventos podem se tornar 

públicos pela gravação e transmissão para outros fisicamente distantes do tempo e do 

espaço de suas ocorrências.  

Ainda para Thompson, a administração da visibilidade pública já acontecia na 

política antiga. Mas com o desenvolvimento dos meios de comunicação, houve uma 

consequente modificação na natureza da visibilidade pública, pois como as campanhas 

eleitorais se tornaram eventos de comunicação, os políticos dependem cada vez mais da 

mídia eletrônica para um provável sucesso eleitoral.  

Nessa discussão sobre a importância das mídias nas campanhas eleitorais, não 

podemos deixar de mencionar que alguns autores apontam os efeitos da televisão na 

despolitização do processo político-eleitoral em nossa “sociedade midiática”.  

Chauí citando Blachot (1978), dirá que o efeito da televisão no cotidiano das 

pessoas é a despolitização:  

a prática é substituída pelo pseudoconhecimento, pelo olhar 

irresponsável, por uma contemplação superficial, despreocupada e 

satisfeita. O mundo vira espetáculo do espetáculo da comunicação. O 

homem, bem protegido entre as quatro paredes de sua casa e de sua 

existência familiar, deixa que o mundo venha a ele, sem perigo, certo 

de que não vai mudar porque vê e ouve. A despolitização está ligada a 

este movimento. E o homem de governo, que sempre temeu e teme a 

rua, alegra-se por ser apenas um empreendedor de espetáculos, hábil 

em adormecer em nós o cidadão a fim de manter acordado na semi-

obscuridade e na semi-sonolência o infatigável olhador de imagens 

(BLACHOT, 1978 apud CHAUÍ, 1993, p.35). 
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 Para Thompson, o sentido de publicidade é tornar público ou do conhecimento público. Diferentemente 

da publicidade como técnica para potencializar a venda de mercadorias.  

 



37 

 

        Além da despolitização, Chauí (1993) destaca a concentração dos meios de 

comunicação no Brasil “nas mãos” de poucos grupos
39

 e tendo como conseqüência a 

utilização da televisão para interesses próprios e particulares. Para ela,  

os meios de comunicação são empresas privadas, mesmo quando, 

como é o caso do Brasil, rádio e televisão são concessões estatais, pois 

estas são feitas a empresas privadas; ou seja, os meios de comunicação 

são uma indústria (indústria cultural) regidas pelos imperativos do 

capital. Tanto é assim que, sob a ação da forma econômica neoliberal 

ou chamada globalização, a indústria de comunicação passou por 

profundas mudanças estruturais. Os proprietários dos meios de 

comunicação são suportes do capital (CHAUÍ, 1993, p.73). 

 

 

        A partir destas considerações, pode-se notar que o advento da televisão mudou a 

forma de condução das campanhas eleitorais. Além disso, a mídia eletrônica no Brasil, 

principalmente a televisão, a partir de 1989, ganha contornos relevantes na política 

nacional.         

          A importância da mídia nas campanhas eleitorais no Brasil se efetivou, 

principalmente, nos programas eleitorais de Fernando Collor e Lula a partir de 1989. 

Além disso, também não podemos deixar de mencionar que o uso de pesquisas 

quantitativas e qualitativas para construir a imagem dos candidatos e redirecionar a 

estratégia, a inovação no formato dos programas e o aumento significativo do número 

de televisores no país em relação às décadas passadas corroboram a importância da 

mídia, principalmente à televisão nos processos eleitorais.          

          Também foi possível perceber a relevância da televisão no momento pré-eleitoral 

e eleitoral. Rubim e Colling (2004) analisam as eleições de 1989, 1998 e 2002. Em 

1989, a TV Globo utilizou a sua hegemonia na mídia eletrônica brasileira para interferir 

no processo eleitoral a favor de Collor de Mello.  

          Em 1998, os autores identificam que a Rede Globo, através do Jornal Nacional, 

realizou um agendamento e um enquadramento de temas marcadamente favorável ao 

                                                           

39
 Para Costa (2005), no Brasil, até os anos 1990, dez grupos familiares controlavam a quase totalidade 

dos meios de comunicação: Marinho (Globo), Abravanel (SBT), Bloch (Manchete), Civita (Abril), Frias 

(Folha de S.Paulo), Levy (Gazeta Mercantil), Mesquita (O Estado de São Paulo), Nascimento Brito 

(Jornal do Brasil), Saad (Bandeirantes) e Sirotsky (Rede Brasil). A crise econômica do início do século e 

as mudanças constitucionais (permissão da participação de capital estrangeiro e de pessoa jurídica) 

derrubaram quatro grupos, restando Abravanel, Civita, Frias, Marinho, Saad e Sirotsky. O grupo Abril 

vendeu 13% de suas ações a fundos norte-americanos; o grupo Globo vendeu 36% do capital da NET 

para a Telmex e tornou-se sócio minoritário da Sky Brasil (do australiano Murdoch), o grupo Folha cedeu 

20% de todo seu capital para a Portugal Telecom, que anteriormente era sua sócia na operação de internet, 

a UOL. Além disso, empresas totalmente estrangeiras praticam jornalismo no país por meio da 

comunicação eletrônica. Em 2010, o Jornal do Brasil acaba com o seu formato impresso. 
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candidato- presidente Fernando Henrique Cardoso e um silêncio profundo sobre 

questões problemáticas do país e do processo eleitoral.  

          Em 2002, ao contrário de 1998, a eleição foi marcada por uma superexposição e 

ampla visibilidade na mídia desde o momento pré-eleitoral. Para os autores, o objetivo 

da mídia era tornar o candidato da situação, José Serra, conhecido pela massa de 

eleitores.   

 

             

1.3 - O uso das pesquisas em campanhas eleitorais 

 

          Em uma campanha eleitoral as informações acerca do eleitorado (seus desejos e 

necessidades) e dos adversários, são imprescindíveis para se montar uma estratégia. E 

para colher essas informações é necessário utilizar uma das ferramentas essenciais do 

marketing: as pesquisas.  

          Para Figueiredo (2000), as pesquisas no Brasil passaram a ser indispensáveis a 

partir da eleição presidencial de 1989 e hoje em dia é raro alguém que pretende disputar 

um cargo público não utilizar essa ferramenta do marketing político. 

          Ainda para Figueiredo, existem dois métodos de pesquisa, a quantitativa e a 

qualitativa:  

1) as pesquisas quantitativas são realizadas através de uma amostra de 

eleitores e devem apresentar as informações básicas. Informar sobre a 

intenção de voto do eleitorado, identificar quem vota em quem, em 

quais segmentos o candidato tem problemas, e em quais está com um 

índice de intenção de voto mais alto, qual o índice de rejeição do 

candidato e o porquê da escolha? Identificar quais as qualidades o 

candidato deve possuir e por fim descobrir quais os principais 

problemas da comunidade. As pesquisas quantitativas são utilizadas 

no período pré-eleitoral para montar a estratégia e construir a imagem 

do candidato. Durante a eleição ela é utilizada para averiguar o 

posicionamento do candidato e adversários e ajustar a estratégia de 

acordo com o diagnóstico da pesquisa e  

2) as pesquisas qualitativas são divididas basicamente em duas 

metodologias: as entrevistas individuais em profundidades e as 

discussões em grupos focais (focus group). Na primeira, elabora-se 

um questionário longo e completo que tentará identificar uma série de 

informações sobre a localidade e seus problemas, sobre a imagem do 

candidato e dos adversários e muitas outras informações valiosas para 

a construção da imagem do candidato. Na segunda, os grupos de 

discussão são formados por 8 a 12 eleitores que são recrutados e 

reunidos em uma sala (os eleitores possuem características 

semelhantes – escolaridade, sexo e idade) onde são estimulados a 

discutir sobre um tema e dar a sua opinião. As pesquisas qualitativas 

são utilizadas principalmente no momento pré-eleitoral para descobrir 
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anseios e desejos dos participantes e elaborar o slogan e o discurso do 

candidato. Durante a eleição elas auxiliam o candidato a verificar seu 

desempenho nos programas eleitorais, entrevistas e debates na TV e 

no Rádio (FIGUEIREDO, 2000, p.20). 

 

  

Almeida (1998) utiliza o conceito de hegemonia de Gramsci para mostrar a 

importância que as informações fornecidas pelas pesquisas eleitorais têm para a 

definição das estratégias de marketing político, bem como para a disputa da hegemonia 

política e ideológica presente na sociedade: "o uso estratégico das pesquisas não é o 

aspecto quantitativo, analisando isoladamente, o que mais importa, mas o conjunto de 

informações que são colhidas e que permitem desenvolver ações políticas que 

possibilitem a manutenção dos pontos ou sua alteração" (ALMEIDA, 1998, p.21).  

Almeida ainda afirma que “saber como pensa, age e reage a população é cada 

vez mais imprescindível para a definição de estratégias para a disputa política nos dias 

de hoje” (ALMEIDA, 1998, p.22). Assim, as pesquisas eleitorais são um instrumento 

fundamental e legítimo tanto para quem quer ter um bom marketing eleitoral, como para 

quem pretende realizar uma disputa de hegemonia de médio e longo prazo. 

Almeida (1998), na discussão sobre a eleição presidencial de 1994, concluirá 

que apesar da clara hegemonia ideológica das classes dominantes, esta eleição ocorreu 

num quadro de inexistência de uma hegemonia estável. Para ele,  

sendo assim, sem lideranças orgânicas respeitadas amplamente na 

população, sem partidos na verdadeira acepção da palavra, sem 

projeto nacional com o apoio das massas, as classes dominantes foram 

obrigadas a utilizar centralmente o marketing político para manter o 

controle sobre o principal instrumento de poder político do país, que é 

a presidência da república. Assim surgiu, através das pesquisas, “o pai 

do plano” (ALMEIDA, 1998, p.25) 

 

          

Ainda para Almeida, na campanha de Fernando Henrique Cardoso em 1994, as 

pesquisas foram fundamentais para montar sua estratégia eleitoral, desde os seus cinco 

pontos prioritários
40

, até a construção de sua imagem como o candidato preparado e o 

principal responsável pelo fim da inflação, “o pai do plano real”.  

Atualmente, as pesquisas de opinião pública fazem parte do dia-dia das pessoas, 

aparecendo quase que diariamente nos meios de comunicação. Acompanha-se, no 
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 Na campanha de 1994, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) vence Luis Inácio Lula da Silva (PT) ainda 

no primeiro turno da eleição. Nesta eleição, os cinco pontos prioritários da campanha de FHC eram 

simbolizados pelos cinco dedos das mãos que significavam: educação, segurança, saúde, emprego e 

agricultura. 
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processo eleitoral, a utilização das pesquisas de opinião pelos meios de comunicação de 

massas como o conhecimento da realidade e de como pensa os eleitores. 

Para Almeida (1998), os resultados das pesquisas assumem um papel mais 

importante na “guerra psicológica” que se realiza entre candidaturas, no sentido de 

animar uns e desanimar outros, como ocorreu no momento em que Collor começou a 

deslanchar na eleição de 1989. Ou seja, para ele,  

candidatos  em melhor situação sempre terão mais facilidade para 

mobilizar apoiadores, militantes, cabos eleitorais, recursos financeiros 

e materiais e isto terá um impacto imediato sobre o conjunto de 

eleitores. Além do mais, mesmo que um eleitor comum não mude sua 

opção de voto ao ver seu candidato numa posição desfavorável, será 

mais difícil que ele se torne um apoiador mais ativo, que signifique 

mais do que o seu voto, mas também o daqueles que estarão ao seu 

redor e raio de influência (ALMEIDA, 1998, p.31).       
 
 

             Para Turgeon (2009), a elaboração de uma pesquisa de opinião merece muita 

atenção e reflexão na construção do questionário, pois quando não são obedecidos os 

critérios técnicos, a mesma poderá introduzir distorções substanciais no resultado da 

pesquisa. Ainda para Turgeon, as décadas de estudos e realizações de pesquisas 

demonstram que a maioria dos cidadãos sabe pouco acerca da política. Com isso, as 

conseqüências dessa falta de conhecimento político afetam substancialmente as 

respostas dadas nas pesquisas de opinião.                                  

          Já Nunes, Olsen e Straubhaar (1993), através do survey realizado pelo IBOPE em 

1989, analisam vários aspectos e características do eleitorado brasileiro. Eles concluem 

que: 

1) por volta de 80% da população haviam alcançado pelo menos uma 

vez a propaganda eleitoral e 60% três vezes ou mais;  

2) apesar dos níveis altos de exposição as pesquisas, um grande grupo 

de eleitores manifestaram interesse limitado pelas pesquisas eleitorais 

e foram críticos quanto a sua exatidão, assim as fontes interpessoais e 

a propaganda eleitoral, notícias e debates são muito mais poderosos 

quando se trata de influência potencial sobre a decisão do voto, 

entretanto, o resultado das pesquisas ainda obtêm um razoável 

reconhecimento enquanto instrumento útil;  

3) a correlação entre o interesse em pesquisas eleitorais gerado pela 

vasta cobertura da mídia durante as campanhas pode levar a um 

aumento de seu uso para decidir em quem votar,  

4) um dos aspectos característicos das eleições brasileiras é a alta 

confiança depositada nas fontes interpessoais e  

5) a partir de cruzamentos realizados nos surveys mostram uma alta 

concentração de eleitores pouco instruídos entre aqueles inclinados em 

direção ao líder, seja por razões táticas ou simplesmente “para não 

perder o voto”, o tipo de decisão aparentemente mais sofisticada, ou 

seja, “votar no candidato mais próximo a meu favorito com chances 
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de vencer o líder” é relatado por um grupo de eleitores significamente 

mais instruído. Os do tipo “bandwagem” (expressão que indica a 

tendência de indivíduos a dar seu voto ao candidato que aparece como 

provável vencedor) e o grupo mais sofisticado mostram grande 

interesse nas pesquisas eleitorais, com os últimos de certa forma mais 

críticos a elas. Em todos os casos a percepção de utilidade é 

semelhante (NUNES, OLSEN e STRAUBHAAR, 1993, p.65-67). 

 

 

           Nunes, Olsen e Straubhaar (1993), como foi visto anteriormente, trazem para a 

discussão temas importantes no âmbito das pesquisas eleitorais: a exatidão de seus 

resultados e o grupo de eleitores que votam no candidato que está liderando as 

pesquisas. 

           Sobre a exatidão das pesquisas eleitorais, Carvalho e Ferraz (2006), fazem uma 

crítica à amostragem por quotas
41

. Para eles, a amostragem por quotas em pesquisas 

eleitorais e de mercado não são confiáveis, pois a margem de erro declarada nesse 

período configura-se um erro estatístico. Para eles, a fraca lógica dos institutos de 

pesquisa de opinião no Brasil, inclusive o IBOPE, é que a amostragem aleatória é cara e 

demorada, por isso inviável; alternadamente a isso, usa-se a amostragem por quotas, 

convenientemente mais barata e mais rápida. Os autores se baseiam em estudos 

realizados pelos autores Moser e Stuart (1993), que compararam os resultados de 

pesquisas que utilizaram amostragem por quotas e probabilística e verificaram que 

haviam discrepâncias quando eram comparadas com o censo. Com isso, para esses 

autores, a utilização do censo para comparar a amostragem probabilística e por quotas 

mostrou que a primeira foi mais precisa em seus resultados.  

           Já Figueiredo e Borba (2010) analisam os valores dos votos estimados pelos 

institutos de pesquisa e a conseqüente posição dos candidatos na disputa eleitoral, e 

nesse caso, fiquem o mais próximo possível do resultado final. Esse estudo analisou os 

resultados oficiais do TSE (votos válidos) das eleições presidenciais brasileiras entre 
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 Quinino e Moraes (1997) expõem o problema da amostragem por quotas através da formação histórica 

das pesquisas de opinião nos Estados Unidos. Na eleição presidencial americana de 1936, a revista 

Literary Digest realizou uma pesquisa com 2 milhões de entrevistados, errando no resultado do vencedor 

(Roosevelt venceu Landon) por uma margem de 19.5%. Paralelamente, o Gallup previu, com uma 

amostra de 3.000 eleitores, a reeleição de Roosevelt com 55.7%, errando por 6.8%. Com isso, o sucesso 

da amostragem por quotas fez com que as pesquisas de opinião fossem, a partir daquele momento, 

realizadas através desse processo. Nesse processo, colhe-se uma miniatura do universo pesquisado, 

normalmente utilizando-se sexo, renda, idade e nível de escolaridade. A escolha dos entrevistados é 

realizada de forma não aleatória. Em 1940 e 1944, o Gallup acertou nas eleições americanas, mas em 

1948 ele erra o nome do vencedor (Truman venceu com 49.9% contra a previsão de 44.5%). Com isso, o 

Gallup concluiu que o fracasso aconteceu devido ao plano amostral que não respeitou os princípios da 

teoria da amostragem estatística, assim recomendou-se o uso da amostragem probabilística aleatória como 

única forma de quantificar os erros de forma sustentável e evitar estimativas tendenciosas.  
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1989 e 2006 e as últimas pesquisas divulgadas pelos institutos IBOPE, DataFolha, Vox 

Populi e Sensus. Veremos a seguir na tabela abaixo os dados desse estudo:  

 

TABELA 2 

DESEMPENHO DAS PESQUISAS ELEITORAIS, 1989-2006.  

MÉDIA DAS DIFERENÇAS ABSOLUTAS ENTRE INTENÇÃO DE 

VOTO ESTIMADO E RESULTADOS OFICIAIS, (%)  

 

 1989 1994 1998 2002 

1° turno 

2002 

2° turno 

2006 Média 

Geral 

Vox Populi 2,0 0,7 2,4 1,2 3,1 2,2 1,9 

Ibope 1,9 0,8 1,5 1,4 0,4 1,8 1,3 

Datafolha 0,8 1,1 1,0 0,9 3,1 1,8 1,45 

Sensus  ----- ----- ----- 0,9 3,8 ----- 2,3 

Média 

Geral 

1,6 0,9 1,6 1,1 2,6 1,9 1,6 

    Fonte: Dados retirados do texto de Figueiredo e Borba (2010) 

 

 

          Figueiredo e Borba (2010) trazem outro dado relevante, a média geral nos 

Estados Unidos entre as eleições de 1956 e 1996 é de 1,9 (votos válidos) e pode-se notar 

que no Brasil entre 1989 e 2006 essa média ficou em 1,6 (votos válidos). Além disso, no 

Brasil, o Ibope foi o instituto de pesquisa com o melhor desempenho, possuindo uma 

média geral de 1,3 no período verificado.  

          Esses dados corroboram com a validade e o índice de acertos das pesquisas 

realizadas no Brasil, em especial ao instituto Ibope, que no período estudado acima 

obteve uma média geral dentro do limite da margem de erro divulgada. Além dos dados 

nacionais, o Ibope também obteve um desempenho significativo nas eleições municipais 
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de Natal em 2004 e 2008
42

.        

          Sobre o grupo de eleitores que votam no candidato que está liderando as 

pesquisas, Trein (2004) traz importantes questões para essa discussão
43

. Para ele, as 

pesquisas assumem um papel relevante para os eleitores que possuem uma visão 

superficial do processo eleitoral. Quando estes eleitores não se aprofundam no conteúdo 

programático dos candidatos, acabam tendo uma opinião apenas parcial do pleito. Ou 

seja, nos últimos dias da campanha, estes eleitores basearão suas decisões na intenção 

de voto da maioria, conforme os resultados das pesquisas.  

          Ainda para Trein, em um processo eleitoral com um número excessivo de 

candidatos, a mídia e o eleitor polarizam a eleição nos candidatos que lideram o pleito. 

Com isso, há um movimento contínuo e ascendente, formando uma espiral do silêncio 

na medida em que o eleitor de outro candidato vê o seu voto tornar-se inútil, se a 

escolha não for por um dos nomes que aparecem em primeiro ou segundo lugar nas 

pesquisas. É, portanto, um movimento de acumulação que acaba induzindo o eleitor a 

um raciocínio do voto útil, exatamente por um dos pressupostos apresentados pela 

pesquisa de Elisabeth Noelle-Neumann, que se traduz no medo do isolamento social
44

.  

          Como foi visto anteriormente, Noelle-Neumann (1993) realiza uma discussão 

acerca da teoria da espiral do silêncio. Essa teoria teve sua inspiração e estudos 

concentrados nas observações de estudos eleitorais utilizando dados de surveys em 1965 

e 1972 nas eleições federais alemãs. Durante as eleições de 1965, o partido social-

democrata e democrata-cristão possuía a mesma intenção de voto, mas a expectativa de 

vitória para os democrata-cristãos era de 50% a 16% e isso se confirmou na eleição 

(vantagem de 8.6%). Em 1972, a situação se inverteu em favor dos social-democratas.  

           Ainda para Noelle-Neumann (1993), apesar das predisposições partidárias e 

intenção de voto ser as mais estáveis dentre as atitudes de acordo com a “hierarquia da 

estabilidade”, quando um lado assume forte posição pública por longo período e as 

pessoas que apóiam o partido do outro lado estão cada vez mais silenciosas, os eleitores 
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 Em 2004, o Ibope acertou dentro da margem de erro o resultado de todos os candidatos dessa eleição 

no primeiro e segundo turnos, exceto o resultado inesperado de Miguel Mossoró que obteve um 

crescimento significativo na última semana da eleição. Em 2008, como veremos posteriormente, o Ibope 

acertou o resultado final da eleição. 
43

 Trein (2004) ressalta que em diversos países europeus é proibida a publicação dos percentuais de 

preferência do eleitor, justamente para evitar que estes números induzam e interfiram nas escolhas 

eleitorais.  
44

 Para Noelle-Neumann (1993), a sociedade ameaça os indivíduos desviados com o isolamento. Este 

medo do isolamento faz com que os mesmos avaliem continuamente o clima de opinião. Com isso, os 

resultados dessa avaliação influem no comportamento em público, especialmente na expressão pública ou 

no ocultamento das opiniões. 
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indecisos e sob pressão tendem a se posicionarem ao lado de que lhes parecer mais 

forte.  

               Figueiredo e Coutinho (2003) fazem uma abordagem sobre a avaliação da 

administração e a sua relação intrínseca com o voto no candidato da situação ou na 

tentativa de reeleição
45

. Para eles, a avaliação positiva (ótimo/bom) do governo 

Fernando Henrique Cardoso em 2002, era de 23%, bem inferior à obtida em setembro 

de 1998, 43%, pouco antes de sua reeleição. Outra questão desta mesma sondagem 

revelava este clima dominante na opinião pública nacional: 52% dos entrevistados 

disseram que não votariam de jeito nenhum em um candidato que representasse a 

continuidade política de FHC; 44% afirmaram que certamente votariam ou poderiam 

votar e 5% não responderam. Com estas informações, o desejo de mudança estava claro 

pela liderança de Lula nas pesquisas de todos os institutos e na estratégia de todos os 

principais candidatos, inclusive do candidato oficial do governo, José Serra, que de 

forma inequívoca não assumiu sua condição de candidato governista.                     

           Já Oliveira e Santos (2009), abordam a relação entre uma boa administração e a 

capacidade de se reeleger ou eleger o sucessor através das eleições municipais de 2008 

em sete capitais brasileiras
46

. Para os autores, as chances de vitória de um candidato 

estão vinculadas às boas administrações que são aquelas que apresentam percentual de 

bom e ótimo igual ou acima de 50%
47

. Com isso, essa hipótese é comprovada nos 

resultados pesquisados em Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Além disso, os autores 

concluem que,  

considerando a diversidade dos contextos eleitorais, a variável boas 

administrações é uma condição para a reeleição ou a vitória do 

candidato. Além disso, ela poderá condicionar a existência de outras 

variáveis, por exemplo, fraqueza dos oponentes. Se boa administração 

é uma variável condicional, outras variáveis influenciam no processo 

eleitoral. Ressaltamos a importância da variável boa administração. 

Ela tem condições de explicar o resultado de um evento eleitoral e é 

uma condição necessária para a construção de cenários eleitorais. 
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 Utilizando os resultados do Instituto Datafolha, os autores identificaram a avaliação presidencial no 

período de 1989 a 2002: em março de 1989, José Saney possuía 9% de avaliação positiva (ótimo e bom) e 

56% de avaliação negativa (ruim e péssimo); em setembro de 1990, Fernando Collor possuía 9% de 

avaliação positiva e 68% de avaliação negativa; em dezembro de 1994, Itamar Franco possuía 41% de 

avaliação positiva e 8% de avaliação negativa, em setembro de 1998, FHC possuía 43% de avaliação 

positiva e 17% de avaliação negativa e em outubro de 2002, FHC possuía 23% de avaliação positiva e 

32% de avaliação negativa. Para complementar as informações acima, veremos os índices de avaliação de 

governo em 2006 e 2010 segundo o Datafolha, ver site http://datafolha.folha.uol.com.br. Em setembro de 

2006, Lula possuía 46% de avaliação positiva e 18% de avaliação negativa. Em setembro de 2010, Lula 

possuía 78% de avaliação positiva e 4% de avaliação negativa. 
46

 As cidades pesquisadas pelos autores são: Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, 

Salvador e Rio de Janeiro. 
47

 Os autores utilizam essa percentagem de 50%, a partir do estudo realizado por ALMEIDA (2008). 

http://datafolha.folha.uol.com.br/
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Contudo, frisamos que a variável boa administração ganha 

importância na análise de dado evento eleitoral quando outras 

variáveis são inclusas. Como explicar a vitória ou a derrota de um 

candidato da situação sem considerar a força ou a fraqueza do 

oponente? Portanto, a variável boa administração deve ser 

reconhecida como uma variável condicional (OLIVEIRA E SANTOS, 

2009, p.135-136)     

 

            

           Como foi visto acima, a avaliação da administração pública no momento eleitoral 

possui grande relevância na construção da imagem do candidato da situação e da 

oposição, como diz Figueiredo, et alii (2000), o candidato da situação utiliza uma 

retórica cuja argumentação é de natureza ficcional onde “o mundo atual está bom e 

ficará melhor” e o candidato da oposição utiliza uma retórica cuja argumentação será “o 

mundo atual está ruim, mas ficará bom”. Mas não podemos esquecer que outras 

variáveis durante a campanha podem definir ou reverter um quadro eleitoral. 

           A partir destas considerações, este item foi dedicado para mostrar a importância 

das pesquisas de opinião pública nos processos eleitorais e como uma das ferramentas 

essenciais na formulação das estratégias de marketing. Nas campanhas eleitorais, muitas 

vezes, os profissionais de marketing redirecionam as estratégias do candidato ao longo 

da sua campanha política, principalmente na propaganda eleitoral na televisão.  

            

 

 1.4 - As estratégias de marketing em campanhas eleitorais              

  

Após o retorno das eleições diretas para presidente no país, intensificou-se o uso 

de novas ferramentas nas campanhas eleitorais utilizadas para persuadir o eleitor. O uso 

do marketing eleitoral nas campanhas, o aprimoramento das técnicas de persuasão nas 

mídias eletrônicas, o planejamento e a estratégia de comunicação política embasada em 

resultados de pesquisas fizeram com que estes temas ganhassem relevância, nos últimos 

anos, na produção acadêmica do marketing, da sociologia e da ciência política. 

Durante e após o processo eleitoral, são numerosas as referências nos programas 

de televisão e no rádio e nos artigos de jornais e revistas sobre a “ausência de programas 

e propostas” e o “esvaziamento” do discurso político dos candidatos. Isso acontece 

porque as campanhas e as propagandas políticas estariam associadas as práticas do 
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marketing e dos marqueteiro
48

, seguindo a lógica mercadológica mais do que a política.       

           Assim, hoje o marketing político apresenta-se, simultaneamente, sob diversas 

formas e abordagens. A imprensa, a publicidade e a propaganda, o meio político e, mais 

recentemente, os cientistas políticos tratam o marketing político a partir de suas 

percepções teóricas. Às vezes, o termo é empregado pejorativamente para referir-se ao 

esvaziamento político e à falta de um programa de governo por parte de um candidato. 

Em outras ocasiões, ele designa o conjunto de “valiosas” ferramentas e “moderno 

instrumental técnico, que outorga “racionalidade” à disputa eleitoral e aproximam da 

classe política a voz dos cidadãos” (RIBEIRO, 2002, p.59). 

Sobre a definição de marketing político, Figueiredo (2000) diz que “o marketing 

político é um conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é avaliar, através de 

pesquisas qualitativas e quantitativas, os humores do eleitorado para, a partir daí, 

encontrar o melhor caminho para que o candidato atinja a melhor votação possível” 

(FIGUEIREDO, 2000, p.14). 

Nesse primeiro momento, o autor aponta para a importância da diferenciação 

competitiva entre os candidatos, bem como para a necessidade de se adequar o 

candidato à demanda. Ele ainda descreve uma seqüência para campanha eleitoral 

desenvolvida a partir das técnicas do marketing político: análise do clima de opinião, do 

quadro político e dos adversários; planejamento e realização das pesquisas; análise das 

pesquisas e elaboração da estratégia, com a definição dos melhores meios de 

comunicação para se atingir os fins desejáveis; e novas pesquisas para aferir a eficácia 

do caminho escolhido e, se necessário, corrigir os rumos anteriormente traçados. Em 
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 O profissional de “marketing político” é denominado, principalmente pela imprensa, com o termo 

“marketeiro”. O  dicionário Aurélio  inclui  a  palavra  marketeiro (“pessoa ou profissional do 

marketing”). Não podemos deixar de mencionar que os próprios profissionais não gostam desse termo e 

preferem se auto denominar “profissional do marketing político” ou, conforme o caso, “consultor 

político”. A comparação entre candidatos e sabonetes parece ter surgido de um artigo autobiográfico de 

Lazarsfeld (an Episode in the History of Social Research: a Memoir, de 1969). O interesse deste autor 

pelo marketing surgiu “das equivalências metodológicas entre o voto socialista e a compra de um 

sabonete”. Lazarsfeld foi um sociólogo austríaco que alguns anos antes da Segunda Guerra migrou para 

os EUA. Seu livro The People’s Choice:  How  the  Voters  Makes up His Mind in a Presidential 

Campaign, de 1955 é considerado, no meio do marketing político, uma referência  obrigatória. A partir 

deste artigo, o sabonete  aparece  sempre como o produto preferido para se fazer alusão à supremacia do 

mercado sobre a política ou a “despolitização da política”. Com isso, a imagem faz parte das  “memórias”  

dos  próprios   profissionais do marketing político ao se referirem a  alguma  das  campanhas “históricas”, 

referindo-se à resistência inicial dos “clientes”. Em outro viés, a análise de uma parte dos cientistas 

sociais é que há uma “crise contemporânea da representação” e a “morte da política”. Pode-se demarcar, 

nesse caso, que a  existência  de  um  viés fortemente normativo em algumas das discussões e trabalhos 

que tratam sobre  a “despolitização da política” e, nesse contexto, referem-se ao marketing político. Em 

geral se opõe  uma política programática a uma política da imagem (esvaziada de conteúdos “políticos”); 

uma política de partidos a uma política de candidato-produto.  
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seguida, revela os objetivos do marketing político: “O objetivo do trabalho de marketing 

político é posicionar estrategicamente o candidato na disputa eleitoral, acentuando suas 

qualidades, minimizando suas deficiências e elaborando um discurso que seja, ao 

mesmo tempo, sintonizado com os anseios do eleitorado e coerente com a história de 

vida do candidato” (FIGUEIREDO, 2000, p.15). 

          No que se refere ao objetivo, Silveira (2000) observa que o marketing político é 

crescentemente utilizado nas disputas eleitorais como uma forma de melhorar 

desempenhos e conquistar votos. Para este autor, o marketing político e eleitoral 

procura construir a imagem de um candidato eliminando ou neutralizando os seus 

aspectos considerados negativos pelos eleitores e os problemas geradores de repulsa e 

rejeição, fortalecendo os aspectos vistos como positivos que afirmam uma imagem 

favorável do candidato, capaz de atrair simpatia e apoio.   

           Para Ribeiro (2002), o marketing político estabelece uma relação íntima com a 

legitimação do poder. Percebido como um fenômeno eminentemente centrado no 

processo de conquista do poder, o marketing político está umbilicalmente ligado à 

ciência política. Essa relação está fundada em três fenômenos: 1) o surgimento da 

democracia representativa; 2) a extensão dos direitos políticos, sobretudo o de voto e 3) 

a afirmação da visibilidade pública como um dos pilares da democracia. 

           Para Ribeiro (2002), todas as etapas desenvolvidas no marketing de produtos são 

utilizadas no marketing político
49

, respeitando suas peculiaridades. O autor traça um 

paralelo entre as etapas do planejamento de uma campanha de marketing comercial e 

político-eleitoral. Nessas etapas desenvolvidas pelo autor, encontram-se:  

a. detectar os desejos e as necessidades do consumidor através das 

pesquisas de mercado. No marketing político, utilizam-se as pesquisas 

quantitativas e qualitativas;  

b. o posicionamento estratégico, através da criação de itens de 

diferenciação competitiva e de atributos únicos, que se cravam na 

mente dos consumidores. No marketing político, o posicionamento 

estratégico é definido através do diagnóstico das pesquisas, do perfil 

do candidato e do segmento a ser atingido pelo discurso na campanha;  

c. a definição de um preço, estrategicamente orientado para os 

produtos concorrentes afinados com a expectativa do mercado 

consumidor. No marketing político, esse item está relacionado às 

propostas do candidato.  

                                                           
49

 Neste caso, Ribeiro (2002) expõe um paralelo entre o marketing político e o marketing comercial. 

Mesmo dizendo que existem peculiaridades em ambos os casos, o autor conduz a política à lógica do 

“mercado econômico”. Com isso, hoje, em uma sociedade midiatizada não é possível disputar eleições 

sem a utilização de técnicas de marketing político, mas pode-se praticar um marketing político com 

direção política em detrimento ao conceito mais geral de marketing, que o reduz praticamente à sua fase 

publicitária. Como diz Ameida (2002, p.12) voto é política mais marketing. 
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d. distribuição do produto nos mercados alvo e promoção em pontos 

de venda. No marketing político, esse item está relacionado à logística 

da campanha, ou seja, ao processo de distribuição e alcance de todo o 

material de campanha; 

e. a comunicação e a publicidade do produto, como forma de 

estimular a ação de compra do consumidor potencial. No marketing 

político, a comunicação deve chegar a todos os eleitores em potencial 

traçados no planejamento. Essa comunicação pode ser feita através de 

rádio, TV, materiais impressos, internet e outros,  

f. a reavaliação das estratégias de comunicação e venda em função da 

reação do mercado. No marketing político, isso acontece quando são 

detectadas nas pesquisas algumas mudanças numéricas. Também se 

podem reavaliar as estratégias de comunicação quando houver algum 

fato novo durante a campanha. (RIBEIRO, 2002, p. 42). 

 

 

Grandi, Marins e Falcão (1992, p.33-34) apontam para a diferença entre 

marketing comercial e político: “Diferente do marketing de produtos, o eleitoral 

envolve a „venda‟ de pessoas e suas idéias”. A sua mensuração de valor é mais 

subjetiva. Existe uma complexa troca de confiança. A melhor estratégia de marketing 

não é capaz de alterar a essência do produto-candidato. Tentar mudá-la significa 

despersonificar o produto. Na decisão final, portanto prevalece a essência. Nesse caso, o 

autor defende a diferenciação das técnicas de marketing comercial e político, mas o 

mesmo trata a pessoa como produto. Com isso, podemos perceber claramente a 

utilização do marketing, adaptadas da área publicitária para o campo político-eleitoral.  

Além disso, com o advento dos meios de comunicação de massa, os 

profissionais de marketing político passaram a desempenhar um papel relevante na 

construção de imagens públicas atraentes e consistentes de postulantes a cargos públicos 

e na condução das campanhas eleitorais. A partir das escolhas realizadas pelo eleitorado 

em função da imagem pública dos proponentes, o controle dessa imagem torna-se 

estratégico para os profissionais de marketing que através de um planejamento, 

pesquisas, posicionamento político, comunicação e outras técnicas, tentarão eliminar ou 

neutralizar os seus aspectos considerados negativos pelos eleitores e fortalecer os 

aspectos vistos como positivos pelos eleitores.    

 

 

1.4.1 - As estratégias de marketing em campanhas eleitorais no HGPE              

 

No processo de decisão do voto, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral no 

Brasil possui uma relevância reconhecida pelos estudos acadêmicos.  
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Para Evangelista (2004), os eleitores têm no HGPE uma importante ferramenta 

de informação política no processo eleitoral. A sua audiência permite, mesmo com 

limitações, conhecer os candidatos que estão na disputa, desconfiar de suas promessas e, 

além disso, através de sua capacidade pessoal realizar e cumprir com as propostas 

apresentadas para o eleitorado. Nos programas do HGPE, as imagens e o desempenho 

de alguns candidatos transmitem confiança, sinceridade e segurança enquanto outros 

têm um desempenho que revelam falsidade, inautenticidade e falta de credibilidade 

naquilo que propõem aos eleitores na TV. 

Porto (2004), através de survey pós-eleitoral, analisa os fatores que foram 

apontados pelos eleitores como os mais importantes no processo de decisão do voto na 

eleição presidencial de 2002. Os dados demonstraram que os debates, a propaganda 

eleitoral e as notícias veiculadas pela televisão constituem três dos quatro fatores mais 

importantes mencionados. Além da importância no processo da escolha eleitoral, o 

HGPE possuiu uma audiência significativa
50

. 

Já Albuquerque (1999) discute os problemas enfrentados nas estratégias dos 

candidatos no HGPE e na efetivação da transmissão da mensagem para o eleitor. Com 

isso, para ele: 1- A propaganda política no HGPE é exibida como um bloco afastado da 

programação normal da televisão, sob a responsabilidade de outros agentes, que 

veiculam um tipo de mensagem totalmente diferente do repertório usual da televisão. 

Com isso, o HGPE torna-se vulnerável aos telespectadores insatisfeitos, dado suficiente 

para que eles desliguem seus aparelhos durante os horários de exibição da propaganda 

política
51

; 2- A necessidade de se adaptar ao conteúdo das mensagens a quadros 

temporais preestabelecidos, que diz respeito não apenas a equação conteúdo/duração 

das mensagens, mas também à sua ordem de apresentação no HGPE e ao seu ritmo de 

exibição e 3- A dificuldade que o formato do HGPE apresenta do ponto de vista da 

                                                           

50
 Nunes, Olsen e Straubhaar (1993) utilizando pesquisa do IBOPE de 1989, diz que por volta de 80% da 

população haviam assistido pelo menos uma vez a propaganda eleitoral e 60% três vezes ou mais. 

Figueiredo (2000), utilizando pesquisa do IBOPE de 1994, diz que a audiência do programa eleitoral tem 

a forma de um sino invertido, apresentando-se alta no início do horário eleitoral, caindo progressivamente 

até atingir baixos níveis, e voltando a crescer quando se aproxima do fim, momento em que os 

telespectadores, na expectativa da próxima atração da programação normal, voltam aos televisores.  

51
 Nesse caso podemos perceber a importância da utilização de inserções (spots de 30 e 60 segundos) na 

propaganda política. Para Albuquerque (1999), a introdução do novo formato de propaganda política 

aconteceu no Brasil em 1996, o que já acontecia há anos nos Estados Unidos. Segundo Venturi (1997), a 

introdução dos spots tiveram um impacto considerável sobre as intenções de votos nas eleições para as 

prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, permitindo que candidatos oficiais, inicialmente 

desconhecidos, ganhassem a eleição por larga margem. 
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qualidade da informação que é veiculada. 

Para superar os desafios apresentados pelo formato do HGPE, os programas nele 

veiculados desenvolveram um estilo comunicativo bastante particular. Para atenuar o 

estranhamento dos telespectadores com relação à intromissão da lógica da propaganda 

política na televisão, os programas usam o telejornalismo, novelas, programas 

humorísticos, além de uma identidade estética própria de cada partido para distingui-lo 

dos demais. Além disso, as mensagens veiculadas no HGPE como comícios, carreatas, 

informações sobre pesquisas, ensinar o eleitor a votar e outras informações são 

relevantes para a construção positiva do candidato e discutir temas (ALBUQUERQUE, 

1999, p.471).  

Para Albuquerque (1999), outro conjunto de mensagens bastante característico 

do ambiente do HGPE são as “mensagens auxiliares”. O objetivo dessas mensagens é 

ajudar a formatar a propaganda política como programa de televisão. Os dois tipos mais 

recorrentes de mensagens auxiliares são os clipes e as vinhetas. Os clipes e as vinhetas 

articulam imagens em torno de um tema musical e tem como funções principais 

divulgar o jingle de uma campanha e fornecer identidade audiovisual ao programa de 

um candidato ou partido.  

Para Figueiredo, et alii (2000), no debate eleitoral na televisão, através do 

HGPE, os candidatos empregam uma retórica cuja argumentação é de natureza 

ficcional. Visando convencer os eleitores, todos constroem um mundo atual possível, 

igual ou um pouco diferente do mundo atual real, e com base nele projetam um novo e 

bom mundo futuro possível. A estrutura desta argumentação possui duas vertentes: “o 

mundo atual está ruim, mas ficará bom” e “o mundo atual está bom e ficará ainda 

melhor”. A primeira vertente é típica da argumentação da oposição e a segunda da 

situação (FIGUEIREDO et alii, 2000, p.152). 

Já Porto (2004) analisa os apelos e as estratégias de campanha no HGPE dos 

quatro principais candidatos à presidência da república em 2002. Ele apresentará a 

classificação dos apelos apresentados pelo programa dos candidatos, de acordo com o 

tempo total
52

 e concluirá que: Lula priorizou a análise da conjuntura política; José Serra, 

a apresentação de seu plano de governo, Ciro Gomes, a propaganda negativa e Antony 

Garotinho, as realizações passadas. 

                                                           

52
 Porto (2004) em sua análise verificou que os programas de Lula possuíam: 28.2% análise de conjuntura 

e dentro dessa análise 51% sobre a economia nacional, 46% problemas sociais e 18.4% políticas futuras. 

Já nos programas de José Serra foram abordados 5% de análise da conjuntura do país. 
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Miguel (2004) concentrará seu estudo sobre o HGPE na estratégia de campanha 

de Fernando Henrique Cardoso em 1998. Neste caso, ele buscou construir FHC como o 

“candidato da união” em oposição aos “amigos da confusão”, atribuída à oposição. Para 

ele, a ênfase nos aspectos “racionais” e de “desempenho” do Plano Real deve ser 

considerados elementos de uma estratégia para situar a candidatura de FHC em estágio 

“superior às batalhas políticas” e diretamente identificada com o interesse nacional.  

          Veiga (2002) baseia sua análise no papel relevante que o HGPE desempenha 

junto ao “eleitor comum”, caracterizado a partir dos critérios de baixa escolaridade, 

baixa renda e baixo interesse pela política, ao reduzir o custo da informação pertinente à 

decisão do voto, bem como propiciar aos eleitores argumentos que são utilizados pelos 

eleitores nas conversas de seu dia-dia. A autora investiga a propaganda eleitoral no 

HGPE a partir da perspectiva da recepção por parte do eleitor/telespectador
53

.  

           Almeida (2000) estuda o marketing eleitoral utilizado por Lula no HGPE na 

campanha de 1998. Almeida expõe como Lula evitou o ataque frontal à temática 

econômica sobre o Plano Real em seus programas eleitorais na campanha de 1994 e 

durante o mandato de Fernando Henrique, devido, sobretudo, às pesquisas de opinião 

que mostravam a aceitação pela maioria da população brasileira ao plano Real. O estudo 

mostra também que o uso das pesquisas de opinião e do marketing político por 

candidatos de esquerda e que já tem uma marca, uma imagem ou um lugar de fala na 

sociedade, não pode ser utilizada da mesma maneira que os candidatos conservadores, 

representantes do bloco do poder. 

          Almeida já havia identificado na campanha de 1998, a apresentação de Lula no 

HGPE em uma linha mais light e emocional, o que se torna comum com a campanha do 

candidato em 2002. Neste estudo, o autor verificou que a campanha na TV centrava a 

sua linguagem no aspecto emocional e aos problemas sociais e não à questão 

econômica. Então para Almeida, os programas eleitorais do PT não surtiram o efeito 

desejado, pois as pesquisas qualitativas detectaram a falta de programa de governo, 

diziam não acreditar na sinceridade de Lula e que o candidato havia perdido a 

autenticidade. Para o autor, os programas eleitorais realizados no sentido de mostrar um 

Lula mais alegre e emocional com o intuito de diminuir a rejeição existente acabaram 

aumentando a sua rejeição. Almeida termina sua análise concluindo que as estratégias 
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 Ela baseia seus estudos no modelo de eleitor racional de Dows que decide seu voto a partir de cálculos 

de interesse pessoal de modo a maximizar seus ganhos e no de Popkin que orienta racionalmente o seu 

voto, a partir das informações providenciadas pela campanha eleitoral. 
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de marketing eleitoral utilizadas nos programas eleitorais de Lula em 1998, não 

conseguiram resolver o principal problema no posicionamento político de Lula e do PT, 

desde 1994: “a falta de um programa e de um plano alternativo a FHC” (ALMEIDA, 

2000, p.169).  

           A partir destas reflexões sobre as estratégias de marketing nas campanhas 

eleitorais, pode-se verificar a importância do marketing político no planejamento e na 

condução dos processos eleitorais em uma sociedade midiática baseada na influência 

dos meios de comunicação na vida cotidiana dos indivíduos.  

           No momento eleitoral, o início do HGPE apresenta, como uma de suas funções, o 

momento da “política”, pois a maioria dos eleitores só toma conhecimento do processo 

eleitoral quando começa o horário eleitoral e quando os telejornais trazem notícias 

referentes aos candidatos e programas. Com isso, o HGPE é uma fonte de informação 

relevante na definição da escolha final do candidato.  

           Nesse capítulo, verificou-se ainda que há uma relação muito próxima entre a 

política e mídia em uma sociedade com um predomínio dos meios de comunicação de 

massa. Com isso, os processos eleitorais funcionam sob a influência da lógica dos meios 

de comunicação. Assim, os profissionais de marketing político focam suas campanhas 

na construção de imagens públicas positivas e atraentes para os eleitores. Em 

consequência disso, as campanhas eleitorais tornam-se mais personalista, pois a 

preocupação imediata é eleger o candidato em detrimento às idéias e conteúdo 

programático dos partidos políticos.  

           O embasamento teórico promovido neste capítulo auxiliará na investigação da 

relação entre o resultado das pesquisas no momento eleitoral e as estratégias de 

marketing eleitoral utilizadas no HGPE adotadas pela candidata Micarla de Sousa (PV) 

em 2008 e como esses resultados influenciaram nas mudanças das estratégias da 

candidata no que tange a novas propostas ou temas específicos para conquistar votos de 

um determinado grupo ou segmento. Nesse caso, Figueiredo (2000) descreve que o 

planejamento e as estratégias de marketing devem ser baseados nas pesquisas de 

opinião para aferir e definir a eficácia do caminho escolhido e, se necessário, corrigir os 

rumos anteriormente traçados.                  
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 CAPÍTULO 2 – A campanha eleitoral 

 

        Nesse capítulo iremos contextualizar o pleito de 2008. Serão dissertados quais 

eram os candidatos que estavam envolvidos na disputa eleitoral. Como era avaliada a 

administração municipal durante a eleição e o resultado das pesquisas dos institutos 

locais. E também veremos qual foi o resultado final da eleição e como ocorreu a 

construção da imagem pública da candidata Micarla de Sousa. Além disso, serão 

utilizados trechos relevantes da entrevista com José Ivan
54

, coordenador da campanha 

de Micarla de Sousa, abordando a construção da imagem pública da candidata pevista 

antes e durante o período eleitoral.  

  

 2.1 – O cenário eleitoral antes de iniciar o HGPE 

 

            Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, oito candidatos disputaram a 

prefeitura em um cenário político inédito. Três destes candidatos, Micarla de Sousa 

(PV), Fátima Bezerra (PT) e Wober Júnior (PPS), eram de partidos que estava na base 

de apoio da governadora Wilma de Faria, presidente estadual do PSB, e detentores de 

mandato. Com 15 anos à frente da administração de Natal, é a primeira vez que o PSB 

apóia uma candidatura de outra legenda na disputa: no caso, a da deputada petista 

Fátima Bezerra, em uma aliança com o PMDB. Os outros candidatos que disputaram a 

eleição em chapa pura foram: Joanilson de Paula Rego (PSDC), Sandro Pimentel 

(PSOL), Dário Barbosa (PSTU), Pedro Quithé de Vasconcelos (PSL) e Miguel Joaquim 

da Silva (PTC), conhecido como Miguel Mossoró.  

         Em maio de 2008
55

, as lideranças regionais dos partidos que integravam a base 

aliada do governo Lula (PT, PSB, PMDB e PC do B) lançaram oficialmente a 

candidatura da deputada Fátima Bezerra (PT) na convenção da coligação União por 

Natal, sem a presença do deputado federal Rogério Marinho (PSB) e do vereador 

Hermano Morais (PMDB). Antes da oficialização da candidatura, a governadora Wilma 

de Faria (PSB) e o senador Garibaldi Alves (PMDB) trataram de convocar seus 
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 José Ivan é proprietário da agência Marca Propaganda em Natal/RN e desde 2003 trabalha para Micarla 

de Sousa. Nesse período, trabalhou nas campanhas de Micarla para vice-prefeita, deputada estadual e 

prefeita de Natal. 
55

 Essas informações foram retiradas do jornal Diário de Natal de 07 de maio de 2008. 
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correligionários, em reuniões separadas, para justificar a decisão e tentar minimizar os 

desentendimentos políticos que não foram evitados.  

         Nessa eleição municipal aconteceu um quadro pré-eleitoral
56

 atípico, que começou 

com a divergência interna no PSB, já que uma parcela do partido não aceitou o anúncio 

do apoio a Fátima Bezerra e defendia a candidatura do deputado federal Rogério 

Marinho (PSB). Naquela ocasião, prevaleceu a força política da governadora Wilma de 

Faria na mobilização dos convencionais do PSB. Assim, a candidatura da deputada 

federal Fátima Bezerra foi confirmada na convenção, culminando na escolha do seu 

candidato a vice-prefeito indicado pelo PMDB. 

         Sobre o quadro pré-eleitoral que ratificou a formação da coligação União por 

Natal, Spinelli (2010) diz que, 

a união de parte da base aliada do governo Lula em Natal, ocasionou 

sérias controvérsias políticas, que resultaram na abertura de uma forte 

dissidência no partido da governadora, o PSB, abrindo uma fissura em 

sua base política, com defecção do deputado federal Rogério Marinho, 

postulante à condição de candidato majoritário. Marinho levou 

consigo quase toda a bancada de vereadores do partido, que tinha 

maioria no legislativo municipal. Além disso, outros integrantes da 

base da governadora, embora não rompendo com a mesma, 

engajaram-se decididamente na campanha de Micarla de Sousa. Entre 

eles, os deputados federais João Maia (PR) e Fábio Faria (PMN) e o 

deputado estadual Robinson Faria (PMN), pai de Fábio Faria. Os 

deputados João Maia e Robinson Faria eram aspirantes declarados ao 

cargo de governador em 2010. Acompanhando os três deputados, um 

grupo numeroso de deputados estaduais da base da governadora 

também aderiu à candidatura de Micarla de Sousa (SPINELLI, 2010, 

p.118). 

           

 

           Ainda sobre a convenção da coligação União por Natal, o deputado federal 

Henrique Eduardo Alves (PMDB) afirmou
57

 que foi atendendo a convocação do 

presidente Lula que deu os primeiros passos para a formação da aliança. Além disso, 

Henrique Alves, por várias vezes, disse que Fátima Bezerra era a melhor parlamentar da 

bancada do Rio Grande do Norte. O deputado contou que iniciou as primeiras conversas 

com a governadora Wilma de Faria, sobre a aliança, no primeiro semestre do ano 

passado. Apesar dos mútuos elogios, ficou bem claro no encontro que, pelo menos por 

parte do PSB, a aliança é uma retribuição ao apoio que o PT deu à governadora Wilma 

de Faria nas duas última eleições governamentais. „„Nada mais justo que firmar essa 
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 As informações do momento pré-eleitoral foram coletadas no site www.terra.com.br no dia 7 de julho 

de 2008. 
57

 Entrevistas concedidas ao jornal Diário de Natal de 01 de junho de 2008. 

http://www.terra.com.br/
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aliança‟‟, disse o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. Por parte do PMDB, 

conforme o que declararam Henrique e Garibaldi, entrar na aliança foi a melhor 

alternativa à legenda, sobretudo por manter a base de apoio ao presidente Lula em nível 

local, a despeito dos elogios feitos ao vereador Hermano Morais. Além disso, há nas 

entrelinhas o pleito de 2010. Nesse encontro Garibaldi Alves afirmou que, „„2010 só vai 

acontecer com vitória, se a vitória acontecer em 2008”.  

          Para Spinelli (2010), o vereador Hermano Morais que se apresentou como pré-

candidato do PMDB após 16 anos sem candidatura própria
58

 cedeu à decisão do partido. 

As “chamadas bases do partido” defendiam a candidatura própria, a do vereador 

Hermano Morais, mas o partido seguiu a orientação do deputado Henrique Alves, líder 

do PMDB e do senador Garibaldi Alves. Com isso, para o autor, essa decisão do PMDB 

em apoiar Fátima Bezerra não se traduziu em mobilização efetiva da militância e da 

estrutura partidária, consequentemente, em votos para a coligação.  

          Fátima Bezerra disputou as eleições de Natal em três outras ocasiões, sempre 

como adversária tanto da governadora quanto do ex-presidente do Senado, Garibaldi 

Alves Filho (PMDB), outro expressivo apoio à sua candidatura. Já Wilma de Faria e 

Garibaldi Alves disputaram entre si o governo do estado em 2006, em uma campanha 

acirrada.  

          Em 28 de junho de 2008
59

, aconteceu a convenção da coligação Natal Melhor que 

ratificou a candidatura de Micarla de Sousa à prefeitura de Natal. Nesta convenção, 

Micarla de Souza teve sua candidatura oficialmente homologada, tendo como vice o ex-

deputado estadual Paulinho Freire (PP). Micarla de Sousa recebeu os apoios dos 

senadores José Agripino (DEM) e Rosalba Ciarlini (DEM), do presidente da 

Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN), do deputado federal João 

Maia (PR) e outras lideranças dos partidos PV, PP, DEM, PR, PMN, PTB. O apoio ao 

projeto da candidata do PV contava com partidos da base de apoio da governadora 

Wilma de Faria e do presidente Lula
60

.     

          Para Spinelli (2010), a candidatura de Micarla de Sousa trouxe novamente para o 

cenário político da capital, o senador José Agripino. Ainda para o autor, nessa 

campanha, o senador José Agripino transforma-se na principal referência na campanha 

de Micarla de Sousa, participando ativamente de comícios, carreatas, programas  
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 O último prefeito de Natal do PMDB foi Garibaldi Alves Filho em 1985, porém Henrique Alves foi 

candidato a prefeito de Natal em 1992, na eleição que teve Aldo Tinoco como vitorioso.  
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 Estas informações do site: www.nominuto.com.br de 28 de junho de 2008. 
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O PV, PP, PR, PMN e o PTB eram aliados dos governos Wilma e Lula.  
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eleitorais e fazendo articulações importantes junto ao empresariado e políticos. Com o 

apoio do DEM, a campanha de Micarla se esforçou para se distanciar do discurso 

oposicionista do partido dos senadores José Agripino e Rosalba Ciarlini. Sobre isso, 

Spinelli (2010) diz,  

os partidários da chapa pevista se esforçaram em descaracterizar o 

perfil oposicionista da candidatura, ressaltando a presença, na 

coligação, de partidos da base governista, tanto em nível federal como 

estadual. Com efeito, o PMN, o PR e o PTB são partidos aliados da 

base do governo Lula e do governo Wilma. As lideranças desses 

partidos, em particular, Robinson Faria e João Maia, fizeram questão 

de declarar em várias ocasiões que pertenciam à base dos dois 

governos. A própria candidata esquivou-se de assumir claramente um 

discurso oposicionista, embora suas propostas se aproximassem 

daquelas da oposição liberal e conservadora (SPINELLI, 2010, p. 

119). 

 

 

 

           José Ivan, coordenador da campanha de Micarla, afirma que a aliança com o 

DEM de José Agripino foi estratégica para conseguir o apoio dos empresários e da elite 

natalense, dizendo:  

José Ivan - Isso nasceu a partir das alianças políticas construídas por 

ela. A adesão do Senador José Agripino Maia, líder do DEM foi 

fundamental para atrair esses setores, antes refratários ao processo e 

ao nome. Rejeição, com alguma carga de preconceito, que vinha desde 

o Senador Carlos Alberto, pai da pretensa candidata. Quebrar essa 

resistência foi um trabalho de engenharia política que contou, sem 

sombra de dúvidas, com o aval de José Agripino Maia.  
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       Nesta eleição
61

 de 2008 a disputa foi realizada pelos seguintes candidatos: 

Micarla Araújo de Sousa Weber (Coligação Natal Melhor - PTB / PP / PV / DEM / 

PMN / PR); Miguel Joaquim da Silva – PTC; Pedro Ostiano Quithé de Vasconcelos – 

PSL; Wober Lopes Pinheiro Júnior (Coligação É Melhor pra Natal - PSDB / PRTB / PT 

do B / PSC / PPS); Dário Barbosa de Melo – PSTU; Maria de Fátima Bezerra 

(Coligação União por Natal - PSB / PT / PDT / PTN / PHS / PMDB / PRB / PC do B / 

PCB), Joanilson de Paula Rego (Coligação Liberta Natal - PSDC / PRP) e Sandro de 

Oliveira Pimentel – PSOL. 

           A seguir será exibido um resumo da história de vida e política dos candidatos que 

postularam ao cargo de prefeito de Natal em 2008
62

 e as principais propostas nos 

programas eleitorais
63

. 

              Micarla de Sousa (PV) nasceu em Natal/RN em 1970. Filha do ex-

senador Carlos Alberto de Sousa e Miriam de Sousa. Micarla casou-se com o 

apresentador Miguel Weber, com o qual tem dois filhos. É proprietária da TV Ponta 

Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte. 

          Micarla de Sousa começou sua vida pública na TV Ponta Negra, já que era filha 

do proprietário da empresa, o ex-senador Carlos Alberto de Sousa. Ela começou como 

assistente de produção. Dessa função, logo passou, a produtora. Depois, foi diretora de 

programa.         

           Em 1990, Micarla concluiu o curso de jornalismo pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e passou a atuar na área jornalística, como repórter, pauteira e 

editora dos programas da TV Ponta Negra.  

           Em 1995, aos 25 anos, Micarla de Sousa assumia a superintendência do Sistema 

Ponta Negra de Comunicação. Uma empresa formada pela TV Ponta Negra, Rádio 95 

FM e uma produtora de vídeo, a Imagem Produções. Com a morte de Carlos Alberto, 

fundador da TV e pai de Micarla em dezembro de 1998, ela assumiu as funções do pai 

no grupo de comunicação. 

           Em 2000, Micarla se casou com o radialista Miguel Weber, que logo se tornou 

apresentador da TV Ponta Negra e diretor da Rádio 95 FM.  

                                                           
61

 Estas informações foram retiradas do site www.tre-rn.gov.br.  
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 Os perfis foram retirados do jornal Diário de Natal de 5 de outubro de 2008. 
63

 Serão exibidas as principais propostas dos programas eleitorais dos candidatos Wober Júnior, Miguel 

Mossoró, Joanilson de Paula, Dário Barbosa, Pedro Quithé e Sandro Pimentel. Os programas eleitorais de 

Fátima Bezerra, e principalmente de Micarla de Sousa serão analisados no Capítulo 3. 
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           Em setembro de  2004, Micarla lança a sua candidatura a prefeita de Natal, 

aproveitando sua forte exposição em seu canal de televisão. Devido à gravidez do 

segundo filho e às tendências das pesquisas da época, Micarla optou por aceitar o 

convite da então governadora Wilma de Faria para compor como vice-prefeita a chapa 

pela reeleição de Carlos Eduardo Alves
64

. Em 30 de outubro do mesmo ano, com 193 

mil votos, Carlos Eduardo foi reeleito
65

, e Micarla tornou-se vice-prefeita de Natal. Foi 

a única mulher a ser eleita no pleito daquele ano, no município de Natal. Renunciou ao 

cargo em 2006 após romper politicamente com Carlos Eduardo e no mesmo ano, 

Micarla se candidatou a deputada estadual. Foi a sétima candidata mais votada, com 

43.936 votos, tendo sido a segunda colocada em seu partido (PV), estando atrás apenas 

de Gilson Moura que obteve 45.364 votos 
66

.               

              Fátima Bezerra (PT) nasceu em Nova Palmeira no Estado da Paraíba em 1955. 

Na adolescência veio para Natal concluir seus estudos, e acabou adotando o Rio Grande 

do Norte como sua terra. Iniciou sua militância política, no final dos anos 70, quando 

cursava Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

           Depois, já no exercício de sua profissão, destacou-se dirigindo em mais de uma 

gestão, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE/RN). Liderou várias greves 

e filiou-se ao PT em 1981. Exerceu dois mandatos de Deputada Estadual (1995 a 2002). 

           Eleita Deputada Federal em 2002 com uma votação expressiva (161.875 votos no 

Estado e 83 mil votos em Natal)
67

, e como um dos principais nomes do PT no Estado, 

estava credenciada a disputar pela terceira vez a prefeitura de Natal. A primeira foi em 

1996, quando perdeu a eleição no 2º turno para Wilma de Faria (PSB). Em 2000, foi 

derrotada novamente por Wilma de Faria no 1º turno. 

           Em 2004, Fátima terminou a eleição em quarto lugar, ficando atrás de Miguel 
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Micarla de Sousa entrou na política em 2003, motivada pela inclusão de seu nome na pesquisa 

CONSULT de dezembro do mesmo ano para a prefeitura de Natal, que aconteceria no ano seguinte. 

Nessa pesquisa, Luiz Almir (PSDB) possuía 29,4%, Carlos Eduardo (PSB), tinha 20% e Micarla obteve 

17,4% das intenções de voto, ficando em terceiro lugar, sem sequer ser filiada a um partido. A 

popularidade proporcionada pela aparição diária no vídeo e o espólio político do pai já indicavam que ela 

tendia a encontrar um terreno fértil para construir uma trajetória política. Na época grávida do seu 

segundo filho, Micarla passou a ser cortejada por partidos que viam nela uma candidata em potencial. 

Acabou se filiando ao PP, presidido pelo já falecido deputado federal Nélio Dias. No partido, chegou a 

ensaiar uma candidatura a prefeita, projeto que demoveu para fazer uma aliança com o PSB e disputar sua 

primeira eleição na condição de candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Carlos Eduardo Alves 

(PSB) em 2004.  
65

 Nessa eleição, Carlos Eduardo (PSB) se reelege vencendo Luiz Almir (PSDB) no segundo turno com 

48,9% dos votos contra 45,25% de seu adversário. 
66

 Em 2006, o candidato a deputado estadual mais votado foi Robinson Faria (PMN) com 70.782 votos. 

Essas informações foram retiradas do site:www.tre-rn.gov.br, .  
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 De acordo com dados recolhidos no site www.tre-rn.gov.br.  
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Mossoró, Luiz Almir e Carlos Eduardo
68

. Nessa eleição, os desafios da candidata do PT 

eram diminuir seu índice de rejeição
69

, verificado desde o começo da disputa política, 

romper com o isolamento político do PT e o desgaste do governo Lula devido às 

denúncias de corrupção. Sobre esses desafios Evangelista (2004) diz que,  

as articulações promovidas pelo PSB provocaram também o 

isolamento político do PT. Sem aceitar a participação no governo 

Wilma de Faria, o PT descolava-se dos seus parceiros estratégicos no 

plano nacional – o PSB e o PC do B. As implicações de sua política 

estadual de alianças ficavam evidentes. Após tentativas frustradas de 

uma aproximação política com o PMDB, numa tentativa arriscada de 

evitar o isolamento, o PT compõe internamente sua chapa majoritária: 

a deputada federal Fátima Bezerra, candidata a prefeita, e o médico e 

sindicalista Adelmaro Cavalcanti, vice-prefeito. Além disso, o PT 

precisa administrar um quadro nacional adverso ao governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentava uma tendência 

de declínio em sua popularidade entre dezembro de 2003 a junho de 

2004. O desgaste do governo federal devia-se principalmente às 

denúncias de corrupção do chamado “escândalo Waldomiro Diniz”, 

assessor do então chefe da Casa Civil José Dirceu, trazidas ao público 

pela imprensa nacional no inicio de fevereiro de 2004 e que ocuparam 

o centro das atenções da mídia brasileira durante o restante do 

primeiro semestre. Os índices de aprovação do governo Lula caíram 

de 66% (dezembro/2003) para 51% (junho/2004) e os índices de 

desaprovação subiram de 25% (dezembro/2003) para 42% 

(junho/2004). Durante a campanha, o governo recuperou 

gradativamente sua popularidade e sua aprovação (Ibope/2004). 

Todavia, havia outra dificuldade para a candidatura petista numa 

cidade com expressiva participação em sua composição social de 

diversas categorias do funcionalismo público. Neste segmento social 

era crescente a insatisfação e a frustração com a orientação 

econômico-social adotada pelo governo Lula (EVANGELISTA, 2004, 

p.221) 

 

 

           Em seus programas eleitorais na TV, Fátima enfatizou o apoio irrestrito do 

governo Lula às suas propostas para melhorar a cidade. 

           Suas principais propostas apresentadas ao eleitor nos programas eleitorais foram: 

bilhete único de passagem de ônibus (com uma única passagem a pessoa poderá viajar 

por toda a cidade durante 2 horas); melhorar e aumentar o efetivo do PSF (Programa 

Saúde da Família); aumentar o número de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa-
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 Nesta eleição, segundo o TRE/RN, Fátima Bezerra obteve 27.331 votos e 7.41% do eleitorado. 
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 Na pesquisa Perfil, divulgada pelo jornal Tribuna do Norte em 13 de julho de 2004, a candidata Fátima 

possuía o maior índice de rejeição (21,58%) e na pesquisa da CONSULT, divulgada pelo jornal Diário de 

Natal em 11 e 30 de setembro de 2004, a candidata Fátima ainda possuía o maior índice de rejeição 

(24,6% e 18,1% respectivamente). 
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Escola; melhorar o atendimento nos postos de saúde e implementar o Banco do Povo
70

 

em Natal. Essas propostas eram sempre apresentadas como bem sucedidas nos lugares 

que foram implementados
71

.  

           Em 2006, Fátima se reelegeu deputada federal com 116.243 votos, 45.632 votos 

a menos que 2002. Nessa eleição, mesmo com a reeleição do presidente Lula e da 

governadora Wilma de Faria (PSB), aliada do PT no Rio Grande do Norte, o Partido dos 

Trabalhadores ainda se ressentia das denúncias de corrupção no governo Lula, primeiro 

“o escândalo Waldomiro Diniz” e depois “a crise do mensalão”
72

. Com isso, Fátima 

Bezerra, deputada federal comprometida com o governo Lula, absorve os pontos 

positivos e negativos desse governo que se refletem na eleição de 2004 e posteriormente 

em 2006.  

          O deputado estadual Wober Júnior nasceu em Natal em 1958. Bacharel em 

Direito, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi durante um longo 

período militante do PCB (hoje PPS). Passou pelo PMDB e hoje integra os quadros do 

PPS. Foi vereador em Natal por três mandatos (1982 a 1994) e deputado estadual em 

três legislaturas (1998 a 2008).  

          Wober Júnior foi presidente da antiga FENAT (Fundação de Esportes de Natal), 

secretário estadual de educação e chefe do gabinete civil na gestão estadual de Wilma 

de Faria (2007-2008).  
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 O Banco do Povo é uma instituição que empresta dinheiro (entre 300 e 500 reais) com juros baixos, 

sem burocracia e sem avalista para pessoas de baixa renda. 
71

 O bilhete único de passagem foi implantado por Marta Suplicy (PT) na prefeitura de São Paulo (2001-

2004). O Programa Saúde da Família e o Bolsa-Escola (implementado pela primeira vez por Cristóvam 

Buarque no Governo do Distrito Federal na gestão 1995-1998) foram programas ampliados pelo Governo 

Lula (o Bolsa-Escola foi incorporado pelo Bolsa-Família).   

72 “O esquema do mensalão” ou "Esquema de compra de votos de parlamentares" é o nome dado a maior 

crise política enfrentada pelo governo Lula. Em maio de 2005, a imprensa divulga uma gravação de vídeo 

na qual o ex-chefe dos Correios, Mauricio Marinho, solicitava e também recebia vantagem indevida para 

ilicitamente beneficiar um falso empresário. Na negociação então estabelecida com o falso 

empresário, Mauricio Marinho expôs, com riqueza de detalhes, o esquema de corrupção de agentes 

públicos existente naquela empresa pública, conforme se depreende da leitura da reportagem divulgada na 

revista Veja, com a capa "O vídeo da corrupção em Brasília", edição de 18 de maio de 2005, com a 

matéria “O Homem Chave do PTB”, referindo-se a Roberto Jefferson, o homem por trás do esquema 

naquela estatal. Após a denúncia, Roberto Jeferson em entrevista a Folha de São Paulo em 6 de junho de 

2005, diz que José Dirceu, Chefe da Casa Civil era o coordenador do mensalão e que seria uma variante 

da palavra "mensalidade" usada para se referir a uma suposta "mesada" paga a deputados para votarem a 

favor de projetos de interesse do Poder Executivo. Segundo o deputado, o termo já era comum nos 

bastidores da política entre os parlamentares para designar essa prática ilegal. Além de José Dirceu, várias 

figuras políticas importantes do PT e do governo Lula são denunciadas por Roberto Jeferson de 

participarem do esquema. O esquema do “mensalão” ainda não foi julgado definitivamente pelo STF, 

assim, a existência do chamado "mensalão" não foi até o momento provado e que é muito provável que os 

pagamentos denunciados estejam relacionados aos gastos de campanha pagos ilegalmente através de um 

esquema nacional de caixa 2. 
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          Os programas eleitorais de Wober Júnior assumem uma postura de oposição à 

Fátima Bezerra (PT) e ao prefeito Carlos Eduardo (PSB). Ele se apresenta como político 

experiente e que ocupou vários cargos na prefeitura de Natal e no governo do estado, 

todos indicados por Wilma de Faria (PSB). Além disso, enfatizando a experiência 

acumulada nos cargos públicos, iria zerar o analfabetismo e disponibilizar um médico 

para cada escola municipal.  

          Miguel Mossoró (PTC) nasceu em 1939 na cidade de Mossoró. A trajetória 

política do sargento aposentado do Exército começou em 1992 como candidato a 

vereador pelo PSC (estava na coligação que elegeu o prefeito Aldo Tinoco). Tentou 

novamente uma vaga na câmara de vereadores de Natal em 1996 e 2000
73

 (filiou-se ao 

PST, que estava coligado nas duas campanhas com o PSB de Wilma).  

           Em 2002, ainda no PST, disputou o cargo de deputado federal pela Coligação do 

PSB tendo conseguido 395 votos.  

           Em 2004, Miguel Mossoró realizou uma campanha pautada em propostas 

irrealizáveis (a proposta mais comentada na cidade foi a construção da ponte ligando 

Natal a Fernando de Noronha, essa obra possuiria mais de 300 km de extensão em alto 

mar) e na proteção da cidade contra os “maus” turistas estrangeiros (no programa 

eleitoral ele dizia: “eu vou dar uma mãozada nos gingos que vêm fumar maconha, 

cheirar cocaína e prostituir nossas meninas”). Sua candidatura foi a única que obteve 

crescimento com o início do HGPE, mesmo possuindo 1 minuto e 52 segundos de 

tempo na TV.        

           No dia 3 de outubro, o “fenômeno eleitoral” 
74

 Miguel Mossoró termina a eleição 

em terceiro lugar com 67.065 votos e 18.7% do eleitorado de Natal, desbancando o 

deputado federal Ney Lopes (PFL), possuidor de sete mandatos consecutivos e a 

deputada federal Fátima Bezerra (PT), um dos principais nomes do partido no Rio 

Grande do Norte e que foi a mais votada em 2002 para a câmara federal com mais de 

160 mil votos, 83 mil deles em Natal. 

           Em 2008, em seus programas eleitorais, Miguel Mossoró, realiza críticas à 

administração municipal e aos poderosos em torno da candidatura de Micarla de Sousa. 

Além disso, suas principais propostas gravitam na área da educação como, por exemplo, 
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 De acordo com o TRE/RN, Miguel Mossoró obteve 153 votos em 1996 e 58 votos em 2000 para 

vereador em Natal. 
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 Podemos chamá-lo de “fenômeno” porque sua candidatura possuía um dos menores tempos no HGPE. 

Também naquele contexto, ele não possuía vínculo com os grandes grupos políticos da cidade e 

concorreu com pouquíssimos recursos financeiros. 
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o aluno nota 10 que oferece viagens aos melhores alunos a Disney nos Estados Unidos.  

           Dário Barbosa (PSTU) nasceu em Recife/PE em 1955. Professor de Educação 

Física nas escolas da rede pública do Estado e do Município. Passou a militar junto ao 

sindicato de sua categoria. Foi filiado ao PT até 1992 (onde integrava a tendência 

interna do partido denominada Frente Única Revolucionária). Em 1994, filiou-se ao 

PSTU e por esse partido disputou as três últimas eleições para a Prefeitura de Natal (em 

1996, 2000 e 2004).  

           Em seus programas eleitorais, Dário Barbosa enfatiza o acordo político entre os 

representantes da classe dominante do estado do Rio Grande do Norte. Com isso, em 

sua campanha as candidatas Fátima Bezerra e Micarla de Sousa são apresentadas como 

muito semelhantes em seus projetos políticos.  

           Pedro Quithé (PSL) nasceu em Natal em 1973. Saído de uma infância humilde, 

Pedro Quithé dividia seu tempo entre os cursos de Ciências Sociais na UFRN e o 

técnico de eletro-técnica no antigo ETFERN (atual IFRN), e ainda dava conta do 

expediente na agência de turismo de seu irmão. Mais tarde, cursou Letras na UNP e foi 

professor durante dois anos, dando aulas de inglês e geografia em escolas públicas de 

Natal e São Gonçalo do Amarante antes de se decidir pela carreira de advogado, tendo 

se formado no curso de Direito da FARN, em 2003. 

           O candidato do PSL é um dos responsáveis pela criação do Sindicato das 

Empresas de Petróleo do RN (SINDPET) e Sindicato dos Mototaxistas do RN 

(SINDIMOTO). O desejo de exercer um cargo público logo aflorou em Pedro Quithé. 

Foi filiado do PRP, PRTB e PTC. Em 1997 foi assessor da então prefeita de Natal, 

Wilma de Faria, tendo sido exonerado por “incompatibilidades políticas”. 

          Em seus programas eleitorais, o candidato Pedro Quithé abordou a segurança 

pública e defendeu a  ampliação da competência funcional da Guarda Municipal. Sobre 

a saúde prometeu fazer funcionar os postos e implementar o programa Médico do Lar. 

Além disso, prometeu reciclar todos os professores através da criação de uma Faculdade 

Municipal e implantar as escolas o regime de tempo integral. 

           Joanilson de Paula Rego (PSDC) nasceu em Florânia/RN em 1937, advogado e 

professor de direito, ex-promotor de justiça, ex-presidente da OAB (2004-2006), 

fundador do Mestrado em Administração na UFRN, além de primeiro Secretário de 

Administração do Estado do Rio Grande do Norte. Joanilson de Paula disputou a 

eleição de 2006 para o senado obtendo 9.021 votos, representando 0.62% dos votos 
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válidos e terminando em quarto lugar
75

. Joanilson de Paula é presidente regional do 

Partido Social Democrata Cristão.  

            Nos programas eleitorais do candidato Joanilson de Paula seguem o tom do 

discurso moralista de seu partido amparado na honestidade, na ética, na verdade e na 

honra. Além disso, o candidato não se esquece de abordar o discurso da justiça social 

amparado em sua experiência jurídica.   

           Sandro Pimentel (PSOL) nasceu em Ceará Mirim/RN em 1966. Sandro é 

servidor público federal, sindicalista e presidente estadual do Partido Socialismo e 

Liberdade. Ele disputou a eleição para o governo do estado em 2006 obtendo 14.172 

votos e 0.92% dos votos válidos. Sandro Pimentel é técnico em mecânica industrial pela 

ETFRN, graduado em gestão pública pela UFRN e pós-graduando em qualidade de vida 

e saúde no trabalho na UFRN. Sandro Pimentel também foi presidente dos Conselhos 

Comunitários dos conjuntos Nair Bezerra em Natal/RN e conjunto Rio dos Índios em 

Ceará Mirim/RN. 

          Em seus programas eleitorais, Sandro Pimentel, constrói um discurso de oposição 

ao PT, ao governo Lula e aos governos Wilma de Faria e Carlos Eduardo. A senadora 

Heloísa Helena aparece em seu programa eleitoral para reforçar a oposição ao PT e seus 

aliados.  

           Após essa apresentação dos candidatos que concorreram ao cargo de prefeito de 

Natal em 2008, iremos analisar como era avaliada a administração do governo de Carlos 

Eduardo.  

            A avaliação da administração que está no poder possui uma expressiva 

relevância no processo eleitoral. Segundo Figueiredo, “Existe uma conexão muito 

estreita entre o nível de avaliação administrativa dos presidentes, governadores e 

prefeitos e a capacidade que eles têm de fazer seus sucessores ou de se reelegerem” 
76

 

(FIGUEIREDO, 2000, p.26).               

            Como vimos anteriormente, para Oliveira e Santos (2009), as chances de vitória 

de um candidato estão vinculadas às boas administrações que são aquelas que 

                                                           
75

 Segundo o TRE/RN, nesta eleição, Rosalba Ciarlini (PFL) elegeu-se senadora com 645.869 votos, 

obtendo 44.18% dos votos válidos. Fernando Bezerra (PTB) terminou em segundo lugar com 634.738 

votos, obtendo 43.42% dos votos válidos. Geraldo Melo (PSDB) terminou em terceiro lugar com 155.608 

votos, obtendo 10.65% dos votos válidos. 
76

 Figueiredo defende essa tese, baseando-se na eleição presidencial de 1989 (a reprovação do presidente 

José Sarney era de 61% e nesse contexto a probabilidade de continuidade era inexistente), na eleição 

vencida por Fernando Henrique Cardoso (em 1994 a aprovação do governo de Itamar Franco era muito 

positiva em decorrência do Plano Real) e nas eleições para prefeito em 1992 (nesse ano houve uma clara 

correlação entre os candidatos bem avaliados e a capacidade de fazer seu sucessor).  
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apresentam percentual de bom e ótimo igual ou acima de 50%
77

. Além disso, para os 

autores a campanha eleitoral apresenta outras variáveis que definem como o eleitor 

escolherá seu candidato, assim, como diz os autores, 

a dinâmica da campanha eleitoral deve ser vista como um percurso 

histórico. Ou um processo social. Consideramos esses termos 

semelhantes. O candidato apresenta sua imagem – as características, o 

passado, visão de futuro, qualidades, seus apoios e suas propostas para 

o eleitor. A imagem, construída ou já existente, poderá encontrar 

respaldo ou não no eleitorado – isso está a depender da estratégia de 

comunicação adotada, por exemplo. Os apoios servem de reforço para 

a imagem do candidato e para gerar uma expectativa no eleitorado; e 

as propostas, assim como a imagem, podem ou não ser aceitas pelo 

eleitorado (ALMEIDA, 2008; FIGUEIREDO, 2008). No final do 

percurso histórico – ou seja, o dia da eleição – verificar-se-á se as 

ações dos candidatos, nos diversos âmbitos, conquistaram o 

eleitorado. Desse modo, a variável administrações bem avaliadas é 

importante. Contudo, consideramos que outras variáveis importam, 

quais sejam: a imagem do candidato (fragilidade do candidato ou 

desconfiança do eleitor quanto a ele), os oponentes e desejos do eleitor 

não atendidos pela administração atual (OLIVEIRA e SANTOS, 

2009, p.140).    

 

 

           Em 2004
78

, na avaliação da administração do prefeito Carlos Eduardo, a pesquisa 

do instituto CONSULT
79

 detectou que ele possuía uma aprovação de 51,4% (somando 

ótimo e bom). Seu pior desempenho por regiões era na Zona Norte
80

 (46,5%) e seu 

melhor na Zona Oeste (60,2%). Nessa mesma pesquisa a administração estadual foi 

aprovada por 59,7% (essa aprovação credenciou a Governadora Wilma de Faria a pedir 

votos para Carlos Eduardo). 

           Em 2008, como veremos no gráfico abaixo, na pesquisa do instituto IBOPE
81

 a 

                                                           
77

 Os autores utilizam essa percentagem de 50%, a partir do estudo realizado por ALMEIDA (2008). 
78

 Nesta eleição, Carlos Eduardo (PSB) liderou todas as pesquisas de opinião durante a campanha, e isso 

se concretizou no resultado final: no segundo turno, Carlos Eduardo (PSB) foi reeleito obtendo 192.513 

votos e 48.9% dos votos e Luiz Almir (PSDB) obteve 178.249 votos e 45.25% dos votos. 
79

 Nesta eleição, o instituto IBOPE em suas pesquisas, não verificou a avaliação da administração do 

prefeito Carlos Eduardo. Com isso foi utilizado a pesquisa da CONSULT divulgada pelo jornal Tribuna 

do Norte (Natal-RN) em 12 de setembro de 2004.  
80 No 1º turno, o principal adversário de Carlos Eduardo, Luiz Almir (PSDB), venceu na Zona Norte (ele 

obteve 46.483 votos nessa região) confirmando a previsão de todos os institutos de pesquisa.  No 2º turno, 

Luiz Almir continuou liderando as pesquisas de opinião realizadas na Zona Norte. Na pesquisa realizada 

pela CONSULT de 28 de outubro, Luiz Almir possuía 50,6% e Carlos Eduardo tinha 39,4%. Na pesquisa 

realizada pelo Instituto CERTUS de 30 de outubro, Luiz Almir tinha 49,2% e Carlos Eduardo 38,9%. 

Essas duas pesquisas já apontavam uma ampla margem de vitória nessa região para o deputado Luiz 

Almir. No dia 31 de outubro, Luiz Almir venceu na Zona Norte com uma diferença de 10 pontos 

percentuais (55,01% contra 44,91% do prefeito), confirmando as previsões dos institutos de pesquisa 

nessa região.  

81
 No gráfico abaixo, foram explicitados os dados das duas principais candidatas e dos votos brancos e 

nulos pela relevância dos mesmos para a pesquisa. 
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intenção de voto da candidata Micarla de Sousa decresce com o decorrer do processo 

eleitoral. Já a candidata Fátima Bezerra, no decorrer da campanha, obteve um 

crescimento seqüencial. No que tange a avaliação da administração do prefeito Carlos 

Eduardo (PSB), pode-se verificar que houve uma queda no número de entrevistados que 

avaliavam como ótimo/bom sua gestão no decorrer da campanha. Na última pesquisa, a 

avaliação positiva (ótimo/bom) era de 40% e nessa mesma pesquisa a intenção de voto 

da candidata da situação chega ao seu maior patamar, 33%. Neste caso, o crescimento 

da candidata da situação não foi proporcional ao da avaliação da administração do 

prefeito Carlos Eduardo.   

           No final da campanha, se for considerada a avaliação positiva de 40% do prefeito 

Carlos Eduardo para analisar a relação entre a avaliação da administração e a 

capacidade de eleger o sucessor, pode-se notar que está abaixo do percentual encontrado 

por Oliveira e Santos (2009) para vincular as chances de vitória de Fátima Bezerra, 

candidata da situação e à boa administração Carlos Eduardo que se encontrava abaixo 

do percentual de bom e ótimo igual ou acima de 50%
82

. Além disso, como diz os autores 

acima, uma eleição não pode ser interpretada a partir de uma variável e por isso deve-se 

observar todo o cenário político, as estratégias de comunicação e o contexto histórico e 

eleitoral do pleito. Serão feitas novas análises sobre a avaliação do governo Carlos 

Eduardo no capítulo 3. 
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 No estudo de Oliveira e Santos (2009), em quatro capitais os prefeitos possuíam menos de 50% de 

avaliação positiva. Em Fortaleza, Porto Alegre e Salvador os prefeitos conseguiram se reeleger no 2° 

turno. No Rio de Janeiro, a candidata da situação perdeu a eleição no 1° turno, nesse caso o prefeito 

possuía a pior avaliação positiva (26%) entre as sete capitais pesquisadas. 
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FIGURA 1 

ELEIÇÃO PARA PREFEITO DE NATAL EM 2008 (1ºTURNO) 

INTENÇÃO DE VOTO – IBOPE – PESQUISA ESTIMULADA
83

 

 

Fonte: IBOPE. 

 

 

FIGURA 2 

ELEIÇÃO PARA PREFEITO DE NATAL EM 2008 (1ºTURNO) 

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE CARLOS EDUARDO – IBOPE – 

PESQUISA ESTIMULADA 

 

Fonte: IBOPE. 
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 Existem dois tipos de formulações nas pesquisas sobre intenção de voto: a espontânea e a estimulada. 

Na espontânea o pesquisador não cita o nome de nenhum candidato. Já na estimulada o pesquisador cita o 

nome dos candidatos através de um cartão em forma de círculo. 
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2.2- As pesquisas eleitorais dos institutos locais  

 

Nessa eleição, os meios de comunicação de massa e os candidatos divulgaram 

diversas pesquisas de opinião, tanto local como nacional. Veremos a seguir o resultado 

de pesquisas eleitorais de dois institutos do Rio Grande do Norte. Será visto, 

posteriormente nas análises do capítulo 3, a utilização de alguns dados dessas pesquisas 

locais.  

 

 

 

 

FIGURA 3 

ELEIÇÃO PARA PREFEITO DE NATAL EM 2008 (1ºTURNO) 

INTENÇÃO DE VOTO – CERTUS – PESQUISA ESTIMULADA
84

 

 

Fonte: CERTUS. 
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 Estas pesquisas foram encomendadas e divulgadas pelo jornal Diário de Natal. 
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FIGURA 4 

ELEIÇÃO PARA PREFEITO DE NATAL EM 2008 (1ºTURNO) 

INTENÇÃO DE VOTO – CONSULT – PESQUISA ESTIMULADA
85

 

 

 

Fonte: CONSULT.            

         

          Pode-se notar que nessa ocasião, os institutos de pesquisa locais coincidiram seus 

números em relação à intenção de voto das duas candidatas e dos votos branco e nulo. 

Também é possível verificar que as pesquisas do instituto IBOPE também estão com 

valores muito próximos aos números da CONSULT e do instituto CERTUS, diferente 

da disparidade que ocorreu na eleição de 2004
86

.  

          Os resultados mais relevantes sobre as pesquisas dos institutos locais são: 

1) Na pesquisa divulgada pelo jornal Diário de Natal, em 27 de setembro do 

instituto CERTUS, foi verificado que após a visita do presidente Lula à Natal, 

Fátima Bezerra, candidata do presidente, caiu quatro pontos e Micarla de Sousa 

subiu quatro pontos em relação à pesquisa anterior. 

2) Na pesquisa divulgada pelo jornal Tribuna do Norte, em 30 de setembro do 

instituto CONSULT, foi verificado que Micarla de Sousa possuía 46,3% das 

intenções de voto na Zona Norte, 45,8% na Zona Leste, 48,1% na Zona Oeste e 

                                                           
85

 Estas pesquisas foram encomendadas e divulgadas pelo jornal Tribuna do Norte. 
86

 Em 28 de setembro de 2004, os institutos locais apontavam uma diferença de 14 a 17% a favor do 

candidato Carlos Eduardo (PSB) e o instituto Ibope apontava 7%, e que foi confirmado no resultado final 

da eleição. Uma matéria do jornal O Norte, de João Pessoa, publicada em 27 de agosto sob o título "Natal 

vive escândalo das pesquisas", abordou a mídia potiguar e os discursos dos candidatos de oposição nas 

eleições da capital do Rio Grande do Norte. Na reportagem assinada pela jornalista Lina Ribeiro, foi dito 

que na campanha política o uso das pesquisas de preferência de voto estava sendo tratada como mais uma 

ferramenta de marketing eleitoral, no claro intuito de "forjar" a opinião do eleitor natalense.  
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47,8% na Zona Sul. Já Fátima Bezerra possuía 28,7% na Zona Norte, 31,7% na 

Zona Leste, 31,6% na Zona Oeste e 24,4% na Zona Sul. 

 

 

          Na pesquisa divulgada acima, a Consult verifica a intenção de voto das candidatas 

Micarla de Sousa e Fátima Bezerra por regiões administrativas de Natal. Nessa 

pesquisa, a intenção de voto de Fátima Bezerra na zona sul da capital evidenciava a 

diminuição do potencial eleitoral do PT, nos últimos processos eleitorais
87

 nos 

segmentos de classe média. Mas no resultado final da eleição de 2008
88

, o PT obteve 

um bom desempenho nesse segmento. Isso pode ter ocorrido devido ao bom 

desempenho da avaliação do prefeito Carlos Eduardo entre os segmentos médios de 

Natal detectado nas pesquisas do Ibope durante toda a campanha. 

          No dia 5 de outubro, a candidata Micarla de Sousa (PV) vence a eleição ainda no 

1° turno derrotando sua principal adversária, Fátima Bezerra (PT) com uma diferença de 

53.249 votos. Com isso, a deputada federal Fátima Bezerra perde a eleição municipal 

pela quarta vez consecutiva.  

           Na tabela abaixo, encontra-se o resultado final da eleição no 1º turno dos 

principais candidatos da disputa
89

. Pode-se notar que o resultado final deste pleito ficou 

muito próximo ao resultado da última pesquisa do instituto CERTUS e da CONSULT. 

E sobre a última pesquisa do IBOPE
90

, os resultados foram 46% para Micarla e 33% 

Fátima, exatamente os mesmos números divulgados pelo TRE/RN.   
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 Segundo o TRE, no site www.tre-rn.gov.br, na eleição de 2000, Fátima Bezerra (PT) obteve 16.706 

votos (26,41%) na zona sul, ou seja, seu pior desempenho entre as quatro regiões de Natal. Em 2004, ela 

obteve 4.685 votos (6,74%), ou seja, o seu segundo pior desempenho, ficando atrás somente da zona 

norte, reduto eleitoral do candidato Luiz Almir naquele pleito.   
88

 Em 2008, segundo o TRE, no site www.tre-rn.gov.br, Fátima Bezerra obteve 28.990 votos (29%) na 

zona sul, ou seja, o seu melhor desempenho entre as quatro regiões da cidade.  
89

 Os candidatos Dário Barbosa (PSTU), Pedro Quithé (PSL) e Sandro Pimentel (PSOL) obtiveram menos 

de 1% dos votos, por isso seus nomes não constam na tabela.  
90

 Esta pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de setembro. Veremos no capítulo 3 os resultados na 

íntegra.  

http://www.tre-rn.gov.br/
http://www.tre-rn.gov.br/
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TABELA 3 

PREFEITO DE NATAL 2008 

1º TURNO DA ELEIÇÃO 

 

       Fonte: TRE/RN 

 

 

 

 

2.3 – A construção da imagem pública da candidata Micarla de Sousa 

 

           A deputada estadual Micarla de Sousa (PV), viabilizou sua candidatura para a 

prefeitura de Natal com uma ampla coligação chamada "Natal Melhor", formada por 

PV, DEM, PP, PMN, PTB e PR. Antes da eleição, Micarla de Sousa era aliada da 

governadora Wilma de Faria na Assembléia Legislativa que havia reunido em sua 

aliança, à exceção do DEM, um leque de partidos que dava sustentação ao governo 

estadual e também fazia parte da "base de governo do presidente Lula". O apoio do 

PMN, PP, PTB e do PR à candidatura de Micarla tinha sido confirmado na véspera da 

convenção, realizada no dia 28 de junho. O vice, indicado pelo grupo de partidos, era o 

ex-deputado estadual e ex-presidente da Câmara municipal de Natal, Paulinho Freire 

(PP).  

              Para Spinelli (2010), a aliança que dava sustentação à candidatura de Micarla 

possuía coerência ideológica. Com isso, a candidatura de centro-esquerda petista 

encontrou uma adversária com um posicionamento claro de direita, conservador e 

temperado pelo populismo eletrônico. 

           Com a aliança à candidatura de Micarla de Sousa solidificada, surge então uma 

 

CANDIDATOS 
VOTOS  

 

VÁLIDOS/COMPARECIMENTO 

 

MICARLA DE SOUSA PV 193.195     50,84%   /  46,19% 

FÁTIMA BEZERRA PT 139.946     36,83%   /   33,46% 

WOBER JÚNIOR PPS 24.239       6,38%   /     5,80% 

JOANILSON DE PAULA PSDC  9.813       2,58%   /     2,35% 

MIGUEL MOSSORÓ PTC 7.599       2,00%  /      1,82% 
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facção de um dos blocos políticos norte-rio-grandenses que sempre disputaram, ou às 

vezes se aliaram na busca pela hegemonia do aparato estatal. Esses blocos políticos 

hegemônicos estabeleceram-se através de tentáculos sólidos na sociedade civil 

representados pela imprensa. O bloco político hegemônico representado pela família 

Alves cria a Tribuna do Norte
91

 e o bloco político da família Maia
92

 detém a FM e a TV 

Tropical
93

. 

           Para Evangelista (2004) as forças políticas hegemônicas no Rio Grande do Norte 

que se alternaram no poder na luta pelo aparelho governamental excluíram as classes 

populares da política através da “conciliação pelo alto”, dizendo que,  

a política potiguar está marcada por uma tradição histórica secular de 

luta e alternância entre duas forças políticas hegemônicas no comando 

do governo e do aparelho governamental. As divergências políticas e 

os embates eleitorais, que são constitutivos do processo político, 

devem ser analisados a partir das determinações gerais derivadas do 

caráter da revolução passiva que comanda o desenvolvimento 

capitalista no Brasil. O processo histórico avança através da imbricada 

combinação de restauração e renovação, com o sistemático adiamento 

da radicalização dos conflitos políticos e da efetiva superação dos 

antagonismos sociais. Há uma reafirmação constante da “conciliação 

pelo alto” entre as diferentes frações do grupo social dominante e a 

exclusão política das classes populares ou classes subalternas 

(Gramsci, 2002). Os conflitos políticos nunca levam a rupturas na 

ordem societária, com a dominância dos traços da continuidade 

histórica. (EVANGELISTA, 2004. P.207). 

 

                                                                   

           A construção da imagem pública de Micarla de Sousa solidifica-se através do uso 

sistemático da imprensa, sobretudo da televisão, para defender e desenvolver uma 

“frente teórica da ideologia” (GRAMSCI, 2002). É através do principal órgão de 

opinião pública, a televisão, que Micarla de Sousa consegue atingir setores relevantes 

da sociedade civil, como o empresariado e as classes populares organizadas (associação 

de bairros e outros) utilizando um discurso liberal de deslocamento da sociedade civil 

para a prestação de serviços sociais públicos, além da participação na valorização da 

                                                           
91

 Fraga (2009) contextualiza a criação da Tribuna do Norte por Aluisio Alves no dia 24 de março de 

1950, empresa em que seu fundador exerceu a direção. Posteriormente Aluisio, adquire a Rádio Cabugi. 

Surgia, assim, o Sistema Cabugi de Comunicação que, na atualidade, é formado pela Tribuna do Norte, 

TV Cabugi, Rádio Cabugi AM, Rádio Difusa de Mossoró, Rádio Cabugi do Seridó e líder FM, de 

Parnamirim. Em 2010, a Rede Inter TV compra parte da então TV Cabugi, se tornando sócia da família 

Alves nessa emissora. A partir daí a emissora se torna Inter TV Cabugi. 
92

 Para Fraga (2009), o jornal Diário de Natal surgiu inicialmente com representantes da família Maia, na 

época chamado de "O Diário", em 18 de setembro de 1939, quando Natal tinha apenas 55 mil habitantes.  
93

 Segundo o site www.osdonosdamidia.com.br, o senador José Agripíno Maia encontra-se em uma lista 

dos 10 políticos com o maior número de veículos de comunicação do Brasil. Além de possuir os veículos 

de comunicação já mencionados anteriormente, o senador detém mais duas emissoras de rádio no interior 

do estado, a rádio Libertadora em Mossoró e a rádio Ouro Branco em Currais Novos. 

http://www.osdonosdamidia.com.br/
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cultura. Nesse discurso, o terceiro setor ganha uma dimensão de protagonista na 

sociedade civil, resolvendo os problemas deixados pelo Estado “incompetente” e 

“ruim”. Além disso, há um forte apelo emocional para atingir às classes populares 

utilizando valores como a família, a fraternidade e a solidariedade. 

           A construção da imagem pública em uma sociedade midiatizada está longe de ser 

apenas a imprensa existente nas décadas de 1920 e 1930 na Itália de Gramsci. Naquele 

contexto, a imprensa, em quase sua totalidade, possuía interesses comerciais, mas estava 

vinculada diretamente à sociedade civil, como superestrutura e tinha como objetivo 

principal interferir no processo cultural e político da sociedade. Atualmente, a imprensa 

além de possuir uma ligação marcada à formação da opinião e à disputa política, moral, 

ideológica e cultural, ela está fortemente relacionada com a reprodução do capital, ou da 

base econômica da sociedade. Com isso, não podemos deixar de mencionar que as 

emissoras de televisão e seus detentores fazem parte da classe dominante e de 

hegemonia política.  

         Sobre a construção da imagem pública, José Ivan ressalta a importância dos 

programas de televisão realizados por Micarla de Sousa na TV Ponta Negra que tornou 

possível sua candidatura à prefeitura de Natal: 

José Ivan: É clássico na cultura de massas, que a visibilidade 

provocada pelos meios de comunicação de massas pode provocar 

fenômenos populares, empatia com determinados personagens, 

tornando o jornalista quase que uma celebridade. Isso se repete desde 

a época do rádio e a televisão ampliou. No caso específico, a jornalista 

Micarla de Sousa ocupou horários nobres, ancorou programas 

jornalísticos de grande audiência, trazia um DNA no setor, nascido 

ainda com o pai dela, o ex-senador Carlos Alberto, um político que 

atuou muito no rádio e na TV e fez toda a sua carreira política a partir 

desta base da comunicação social. Com Micarla não foi diferente. 

Mas, responder que sua atuação tornou possível sua candidatura à 

Prefeitura de Natal é reduzir um processo político a um só elemento. E 

não é assim. E não foi assim. A popularidade foi um fator importante, 

mas não o único. 

 
 

 

           Com desenvolvimento da mídia eletrônica e a consequente necessidade de 

adequar à imagem pública nesse meio quem pretende ser liderança política precisa a 

todo o momento realçar suas qualidades e aptidões pessoais. Diante da importância da 

criação da imagem, o homem público/comunicador passa a ter grande importância na 

democracia do público (MANIN, 1995). Sobre a construção da imagem pública de 
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Micarla de Sousa, Evangelista (2004) diz que,  

Antes de entrar para a atividade política, Micarla de Sousa, apesar de 

jovem, ganha respeitabilidade ao dirigir um dos mais sérios programas 

de jornalismo político no Rio Grande do Norte. Sua credibilidade 

profissional está associada à relativa imparcialidade com que trata os 

temas políticos locais. Em 2003, depois de encomendar pesquisa de 

opinião à Consult, para saber se deveria “entrar na política” e em qual 

partido deveria se filiar e é cortejada por diversos partidos e termina 

por anunciar sua filiação ao Partido Progressista (PP), que compunha 

a Unidade Popular juntamente com o PMDB e o PSDB 

(EVANGELISTA, 2004, p.219). 

 

 
           
          Ainda sobre a construção da imagem pública, José Ivan, ressalta que em 2003 

foram executadas algumas ações de marketing que tinham como objetivo fazer ingressar 

Micarla de Sousa na política. Além disso, essas ações eram voltadas para atingir a 

classe média e os jovens:             

José Ivan: Aí sim era preciso reforçar uma atuação mais dirigida. Era 

preciso conquistar esses segmentos médios da população. Uma 

primeira ação que me lembro foi o lançamento da marca e do 

conceito, dentro do bloco Burro Elétrico, no Carnatal/2003, em plena 

avenida. Dezenas de pessoas vestidas de borboletas fizeram o abre-

alas do bloco, sem que nem o bloco, nem os organizadores, muito 

menos o público, soubessem exatamente o que era e o que significava 

aquela reunião de borboletas. Mas o conjunto passou alegria, 

descontração e a ação de marketing seria posteriormente explicada. 

Mas foi muito simpática a entrada do marketing dela nos segmentos 

médios. Antes disso, porém, foi feito um grande esforço de mídia para 

divulgar uma pesquisa de opinião pública, contratada pelo marketing 

de Micarla de Sousa, onde ela aparecia com 10 pontos percentuais 

caso fosse candidata a Prefeita. Naquelas alturas, Micarla não era 

sequer filiada a partido político. 

 

           

         Como vimos anteriormente, a pesquisa da Consult realizada em 2003, reforçou a 

imagem pública de Micarla de Sousa, mesmo sem estar filiada a partido político, e com 

viabilidade eleitoral passou a ser disputada por partidos e coligações. Para Gramsci 

(2002), a opinião pública também está relacionada à sociedade civil, mas a sua 

construção é realizada em um ajuste entre as ações do Estado e da sociedade utilizando 

a “força e o consenso”. Nesse caso, a opinião pública, com auxilio dos meios de 

comunicação, foi mobilizada por Micarla de Sousa para construir as condições 

favoráveis a um consenso em relação ao seu projeto político-eleitoral. 

         Numa sociedade com forte presença e influência dos meios de comunicação de 
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massas, a mídia substitui algumas das tradicionais funções dos partidos e reforça o 

personalismo nos processos político-eleitorais, como: fiscalizar o poder público e dirigir 

as demandas da sociedade, transmitir as informações sobre a política e discutir os 

principais problemas da sociedade. Em uma sociedade midiatizada, os meios de 

comunicação se tornaram peças-chave como aparelhos privados de hegemonia. Para 

José Ivan, após consolidar sua imagem pública, Micarla de Sousa, com o auxílio da 

televisão, consegue viabilizar a eleição de apresentadores de cunho popular, ligados a 

sua emissora de televisão. Além disso, era preciso atingir segmentos médios que a sua 

emissora não alcançava, então veio à filiação ao PV: 

José Ivan: Micarla foi eleita primeiramente vice-prefeita de Natal, 

ainda no Partido Progressista e na época ele ajudou a eleger mais três 

vereadores, todos ligados ao sistema de comunicação que ela 

comandava. Ao sair do PP, um partido mais conservador e assumir o 

comando do PV, Micarla renovou o discurso, modernizou a visão da 

sociedade e ampliou o raio para conquistar outros novos setores. 

Universitários, secundaristas e movimentos organizados passaram a 

enxergar no PV uma possibilidade de mudanças dos hábitos políticos. 

Era uma política nova e um discurso novo. Sinalizava que poderia dar 

certo, bastando saber conduzir as políticas de alianças para chegar ao 

Poder. 

 

           

          Como foi visto anteriormente, Micarla de Sousa é jornalista e dona da 

retransmissora do SBT no Estado, construindo sua imagem pública nos programas de 

sua emissora, principalmente no Jornal do Dia em que era a âncora e entrevistava os 

principais personagens da política potiguar.  

           Filha do senador Carlos Alberto de Sousa, já falecido, ingressou na política nas 

eleições de 2004, como candidata a vice-prefeita na chapa de Carlos Eduardo. Seu pai, 

Carlos Alberto
94

 nasceu em Natal em 26 de dezembro de 1945 e morreu na mesma 

cidade em 22 de dezembro de 1998. Carlos Alberto foi radialista, jornalista, publicitário 

e político. Começou sua vida profissional como radialista trabalhando na Rádio Cabugi 

de propriedade da família Alves e fez o curso de técnico em contabilidade pela Escola 

Técnica de Comércio de Natal, concluindo-o em 1972, ano em que foi eleito vereador 

em Natal pelo antigo MDB. 

            No pleito de 1974 foi eleito deputado estadual e, em 1978, chegou ao mandato 

de deputado federal. Nesse período concluiu os cursos de Psicologia da Educação e de 
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 Estas informações foram retiradas no site www.camara.gov.br.  

http://www.camara.gov.br/


75 

 

atualização em Direito do Trabalho pela Fundação Padre Ibiapina, na capital potiguar. 

Com o fim do bipartidarismo ingressou no PMDB, mas uma articulação política o fez 

migrar para o PDS e ser eleito senador em 1982. Antes disso, em maio de 1981 

acontece um atentado durante um show em homenagem aos trabalhadores no pavilhão 

do Riocentro, na capital carioca. Em decorrência do atentado, o senador Carlos Alberto 

foi designado relator de uma CPI criada para investigar este acontecimento
95

.  

           Em 11 de janeiro de 1985, o presidente João Baptista Figueiredo com o decreto 

nº 90.809, concede a concessão da TV Ponta Negra para Carlos Alberto
96

.             

           No comando da emissora, Carlos Alberto estrelava um programa regional no 

sábado, no qual realizava amplo trabalho de filantropia. No decorrer de seu mandato 

obteve o bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Durante o mandato de 

senador, migrou para o PTB e a seguir para o PDC, tendo assinado também ficha de 

filiação ao PFL, sendo eleito para o seu segundo mandato de deputado federal em 1994, 

encerrando sua carreira política no PSDB. Faleceu no exercício do mandato em 1998 e 

foi substituído pela suplente Ana Catarina Alves. Pode-se notar que Carlos Alberto 

transitou nos dois blocos políticos hegemônicos do Rio Grande do Norte. Iniciou sua 

carreira política no bloco político hegemônico representado pela família Alves e passou 

pelo bloco político da família Maia e em 1994 foi eleito deputado federal na coligação 

Unidade Popular (PMDB, PPR e PSDB) representando o bloco político da família 

Alves. Em 1998, Carlos Alberto ainda disputou uma cadeira no senado pelo PSDB 

numa coligação liderada pelo PFL, do bloco político hegemônico pertencente a José 

Agripino. Carlos Alberto foi o segundo mais votado, perdendo para Fernando Bezerra 

da coligação Unidade Popular
97

. Naquela eleição, estava em disputa apenas uma vaga 

para o senado.  

           Nas democracias representativas liberais, a mídia, principalmente a televisão, 
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 O objetivo dos militares do Exército, que sofreram a explosão quando montavam a bomba dentro de 

um automóvel, era provocar o pânico na multidão que assistia ao show musical, o que poderia ter 

ocasionado a morte de muitas pessoas. Naquela ocasião, o governo militar culpou radicais da esquerda 
pelo atentado. Essa hipótese já não tinha sustentação na época e atualmente já se comprovou, inclusive 

por confissão, que o atentado no Riocentro foi uma tentativa de setores mais radicais do governo de 

convencer os setores mais moderados de que era necessária uma nova onda de repressão de modo a 

paralisar a lenta abertura política que estava em andamento. 
96

 Segundo Fagundes, Mendes e Carrilho (2004) durante os seis anos de governo, Figueiredo concebeu 

seiscentos e trinta e quatro (634) canais de radiodifusão, mas nada comparado as mil e vinte e oito (1.028) 

concessões distribuídas por Sarney em apenas três anos (de março de 1985 a outubro de 1988). 
97

 Nessa eleição, segundo o site www.tre-rn.gov.br, Fernando Bezerra (PMDB) obteve 539.199 votos 

(52,34%) e Carlos Alberto de Sousa obteve 353.425 votos (34,31%). 

http://www.tre-rn.gov.br/
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tornou-se instituição relevante no processo de hegemonia política (PORTO, 2007). 

Então pode-se notar que a construção da imagem pública de Micarla de Sousa estava 

alicerçada na televisão, que é atualmente o principal meio de comunicação de massa e 

de extrema relevância nos processos eleitorais
98

. Para Vasconcelos, 2007:  

percebe-se, portanto, que as oligarquias familiares, detentoras das 

emissoras de televisão em Natal, utilizam esse poderoso meio de 

comunicação para criar uma perspectiva ideológica que lhes é 

favorável e, dessa forma, conseguem perpetuar-se no poder. 

Conseqüentemente, devido à grande importância da capital para o 

resto do estado, acabam ampliando sua influência para todo o Rio 

Grande do Norte. A realidade apresentada ilustra a afirmação presente 

no livro Comunicação e controle social (Guareschi, 2004) de que em 

nossos dias não existe realidade que não passe pela comunicação, a 

qual na política é arma “indispensável” na conquista do poder. 

Cremos ter deixado claro que a televisão natalense não é democrática, 

uma vez que a elite governante controla os meios de comunicação. 

Enquanto esse cenário não for alterado, será impossível pensar-se em 

qualquer tipo de transformação social, e os problemas da população – 

na melhor das hipóteses - continuarão os mesmos (VASCONCELOS, 

2007, p.13). 
 

 

               

           Vasconcelos (2007) argumenta que há uma relação intrínseca entre as emissoras 

de televisão e o poder político no estado do Rio Grande do Norte na construção de 

imagens públicas
99

. Para verificar esta relação, o autor analisa os dados obtidos no 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e a freqüência com que, em Natal, 

os candidatos ligados às emissoras de televisão conseguem obter expressivas votações, 

na maioria das vezes saindo vitoriosos
100

. Além disso, o autor também analisa a partir 
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 Como foi visto no capítulo 1, segundo três pesquisas do instituto Datafolha realizadas entre 1989 e 

2010, a televisão é o principal meio de comunicação onde as pessoas tomam conhecimento sobre os 

acontecimentos políticos/eleitorais.  
99

 O autor citará alguns casos de favorecimento a candidaturas ligadas às emissoras de TV que foram 

julgados pelo TRE/RN e tiveram suas transmissões suspensas por tempo determinado. O autor explicitará 

o caso da TV Ponta Negra, afiliada do SBT no RN, que ficou fora do ar por 24 horas por determinação da 

Justiça Eleitoral do Estado, que considerou ter havido propaganda política em 2006 para a governadora e 

candidata à reeleição, Wilma de Faria (PSB). Uma multa de R$ 60 mil foi aplicada à emissora. Wilma de 

Faria foi entrevistada por telefone pelo apresentador Paulo Wágner, junto com a vice-prefeita de Natal, 

deputada estadual eleita e dona da TV Ponta Negra, Micarla de Sousa (PV), que afirmou apoiar Wilma. A 

emissora já havia sido condenada cinco vezes pelo TRE-RN no período eleitoral. Micarla de Sousa 

afirmou que ela e o apresentador não tiveram intenção de fazer propaganda. Além deste caso, o autor 

citará a TV Cabugi que teve sua programação suspensa por ter favorecido o candidato ao governo do 

estado, Garibaldi Alves.  

100
 Fagundes, Mendes e Carrilho (2004) citam um relato do ex-ministro da Administração do governo 

Sarney (1985-1989), Aluízio Alves (que também foi um dos beneficiados), que o presidente recebeu em 

1986 um pedido do Senador Carlos Alberto de Souza (PTB) que solicitava a renovação da concessão de 

sua emissora (TV Ponta Negra) obtida durante o governo de Figueiredo. E de acordo com Aluízio Alves 

(apud MOTTER, s/d), Sarney teria dito que só concederia a renovação caso os outros líderes políticos do 
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do ponto de vista do detentor do meio de comunicação e se o mesmo utiliza a emissora 

para fins políticos. Com isso, a seguir será visto um trecho da entrevista realizada com 

Micarla de Sousa em março de 2007:   

Vasconcelos: Como você explica o interesse dos políticos em dominar 

os meios de comunicação em Natal? 

Micarla: Não é que os políticos têm interesse em dominar os veículos 

de comunicação, mas sim, há duas décadas, empresários que 

trabalhavam na política tiveram condições de levantar capital e 

iniciativa para investirem nos crescentes meios de comunicação e 

viram nisso uma forma de servir a população através do jornalismo.            

Vasconcelos: A senhora sente-se beneficiada em relação aos seus 

adversários políticos por apresentar um programa de TV e ser 

proprietária de uma emissora? 

Micarla: Não me sinto beneficiada de forma alguma. A vitoriosa 

campanha para deputada estadual se deve ao trabalho que fiz durante 

minha gestão de dois anos como vice-prefeita de Natal e a herança 

política que herdei do meu pai. O trabalho feito como vice-prefeita 

justifica os 24 mil votos que tive na capital. Em relação ao programa 

de televisão, não me dou ao luxo de usar isso em meu benefício 

político, mantenho a televisão a serviço do povo e também é uma 

forma de me manter próxima do telespectador, ainda mais por ser o 

público fiel que durante anos me prestigiou quando fui âncora do 

Jornal do Dia. Repudio qualquer forma de proselitismo político feito 

na TV Ponta Negra, inclusive isso foi uma regra imposta por mim e 

nenhum funcionário será poupado se fizer (VASCONCELOS, 2007, 

p. 7).  

 

 

           A partir das observações realizadas acima, pode-se perceber que há uma 

intrínseca relação entre os grupos políticos e os meios de comunicação no estado do Rio 

Grande do Norte. Com esse vínculo entre poder político, econômico e da informação, os 

detentores da hegemonia conseguem manter sob controle o aparato estatal. Como diz 

Gramsci (2002), a organização material voltada para manter, defender e desenvolver a 

“frente teórica da ideologia” de uma classe dominante é o setor editorial em geral: 

editoras (que tem um programa implícito ou explícito e que se apóiam numa 

determinada corrente ideológica); jornais políticos; revistas de todo o tipo e até boletins 

paroquiais. Ainda para ele, “A imprensa é a parte mais dinâmica desta estrutura 

ideológica, mas não a única, pois tudo o que influi ou pode influir sobre a opinião 

pública, direta ou indiretamente, faz parte dessa estrutura: as bibliotecas; as escolas; os 

                                                                                                                                                                          

Estado também manifestassem interesse em obter uma emissora de televisão. E assim, os adversários 

políticos de Carlos Alberto aceitaram a proposta, já que, conscientes de que esse meio de comunicação 

poderia ser utilizado como um veículo de manipulação e, por isso, dotados de um poder e capacidade de 

influir nos indivíduos, tornam-se, portanto, importantes equipamentos e instrumentos para suas ações 

políticas, não deixando passar a oportunidade de obter esse poderoso meio de comunicação. 
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círculos e os clubes de variados tipos e até a arquitetura na disposição e o nome das 

ruas” (GRAMSCI, 2002, p.78).  

           Além disso, podemos transportar a construção da imagem pública de Micarla de 

Sousa para a estratégia baseada na produção, ajuste e administração da imagem 

(GOMES, 2004). Nesse percurso de elaboração da imagem pública, Micarla de Sousa 

utilizou a televisão como lugar e recurso expressivo na esfera social, inicialmente 

produzindo sua imagem a partir do vínculo com o pai, depois ela ajusta a sua imagem 

aliando a expectativa da população com o perfil de uma pessoa fora do “mundo da 

política”, imparcial, buscando soluções em seus discursos para os problemas sociais de 

sua cidade e seu estado. Por último, Micarla administra a sua imagem pública através da 

experiência adquirida em cargos públicos e privados e nos valores morais dos eleitores. 
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CAPÍTULO 3 – A análise das pesquisas e do HGPE 

 

           Como foi observado nos capítulos anteriores, a utilização da mídia eletrônica, do 

marketing político e das pesquisas de opinião nos processos eleitorais fizeram com que 

fossem examinados nesse trabalho acadêmico os efeitos das pesquisas eleitorais nas 

estratégias de marketing no HGPE da campanha eleitoral da candidata Micarla de Sousa 

(PV) em 2008 para a prefeitura de Natal. 

Neste contexto eleitoral e político, essa pesquisa buscará investigar a relação 

entre o resultado das pesquisas no momento eleitoral e as estratégias de marketing 

eleitoral utilizadas no HGPE adotadas pela candidata Micarla de Sousa (PV) em 2008 e 

como esses resultados influenciaram nas mudanças das estratégias da candidata no que 

tange novas propostas ou temas específicos para conquistar votos de um determinado 

grupo ou segmento.  

Para analisar as estratégias de marketing eleitoral da candidata Micarla de Sousa 

em sua propaganda midiática serão utilizadas três fontes de dados: o HGPE referente ao 

primeiro turno
101

, quatro pesquisas quantitativas realizadas pelo Instituto IBOPE antes e 

durante o período do HGPE e a entrevista com José Ivan, coordenador de marketing da 

campanha de Micarla.  

 

 

 

            

3.1 – As pesquisas do IBOPE 

 

          As pesquisas do instituto IBOPE possuem visibilidade nacional e já fazem parte 

do cenário político-eleitoral brasileiro. Além de seus resultados viabilizarem veracidade 

ao processo eleitoral para a mídia eletrônica e impressa, muitos profissionais de 

marketing político e coordenadores de campanha utilizam seus relatórios e 

metodologias na montagem de estratégias de marketing.  

          O IBOPE
102

 é uma multinacional brasileira de capital privado e uma das maiores 

empresas de pesquisa de mercado da América Latina. O nome da empresa virou gíria 

                                                           

101
 De acordo com o TRE/RN, Micarla de Sousa (PV) venceu a eleição de 2008 no primeiro turno com 

193.195 votos, o que corresponde a 50,84% dos votos válidos. 
102

 Todas as informações sobre a história, metodologia, amostra e coleta de dados foram retiradas do site 

www.ibope.com.br  

http://www.ibope.com.br/
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comum no Brasil, além de ser um verbete oficial do dicionário brasileiro, e consta como 

sinônimo de audiência e prestígio. 

           O instituto Ibope foi criado em 1942 pelo radialista Auricélio Penteado, 

proprietário da Rádio Kosmos de São Paulo. Naquele mesmo ano, ele decidiu aplicar no 

Brasil as técnicas de pesquisa utilizadas nos Estados Unidos por George Gallup, 

fundador do Instituto Americano de Opinião Pública. Auricélio Penteado tinha como 

objetivo aferir a audiência de sua emissora de rádio.  

           Ao medir a audiência das rádios de São Paulo, Auricélio Penteado constatou que 

a Rádio Kosmos não estava entre as mais ouvidas. A partir daí, passou a dedicar-se 

exclusivamente as pesquisas de opinião. Em 1950, Auricélio Penteado deixa a 

presidência da empresa e passa para um grupo de diretores.  

           Em 1977, Paulo de Tarso Montenegro assume a presidência da empresa. Um ano 

depois, convida seus filhos Carlos Augusto Montenegro e Luís Paulo Montenegro a 

ingressarem na empresa. A empresa realiza as primeiras pesquisas de boca-de-urna, 

antecipando com extrema precisão o resultado das disputas eleitorais, no final dos anos 

70.   

           Nos anos 80, cria a empresa "Painel" e lança o Painel Nacional de Consumo. A 

empresa também finaliza o desenvolvimento de aparelhos peoplemeters com tecnologia 

própria, viabilizando coleta, processamento e entrega dos dados de audiência em tempo 

real, uma espécie de "première" mundial.  

           Na década de 1990, o IBOPE expande suas operações para o México, Argentina, 

Colômbia, Venezuela, Peru e Chile.  

           Em 2000, associa-se a Nielsen NetRating, líder mundial em medição de internet, 

se tornando uma das maiores empresas de pesquisa de opinião da América Latina. 

           As pesquisas do IBOPE realizadas nas eleições de 2008 adotaram o modelo de 

amostragem de conglomerados em dois estágios. No primeiro estágio os municípios são 

selecionados probabilisticamente através do método PPT (Probabilidade Proporcional 

ao Tamanho) sistemático, com base na população de 16 anos ou mais de cada 

município. No segundo estágio são selecionados os conglomerados: setores censitários, 

com PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho) sistemático. A medida de tamanho 

é a população de 16 anos ou mais residente nos setores. Finalmente, no terceiro estágio 

é selecionado em cada conglomerado um número fixo da população segundo cotas de 

variáveis descritas abaixo. 
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           As variáveis para as cotas das pesquisas são: masculino e feminino; grupos de 

idade, 16-17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-69 e 70 anos e mais; instrução, até 4ª série 

do ensino fundamental; 5ª a 8ª série do ensino fundamental; ensino médio e superior; 

atividade ou setor de dependência, agricultura, indústria de transformação, indústria de 

construção, outras indústrias, comércio, prestação de serviços, transporte e 

comunicação, atividade social, administração pública, outras atividades, estudantes e 

inativos. 

           As fontes de dados para a elaboração das amostras são o censo de 2000, PNAD e 

TSE 2006.  

           As margens de erro máximas estimada das três primeiras pesquisas foram de 

quatro pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no 

total da amostra e o intervalo de confiança estimado é de 95%. A margem de erro da 

última pesquisa foi de três pontos para mais ou menos.   

           As coletas de dados foram feitas a partir de entrevistas pessoais com utilização 

de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas por uma equipe de entrevistadores contratados pelo IBOPE, devidamente 

treinada para abordagem deste tipo de público. Os dados técnicos das pesquisas 

encontram-se no anexo B. 

 

            

3.2 – A primeira pesquisa e o HGPE 

 

           Na campanha eleitoral de 2008, a primeira pesquisa do IBOPE foi divulgada pela 

Intertv/Cabugi no dia 02 de agosto. Esta pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de 

julho. O início da propaganda eleitoral gratuita aconteceu no dia 19 de agosto, portanto 

17 dias antes. Com isso, será verificado se a construção da imagem e a estratégia de 

marketing dos primeiros programas da candidata Micarla de Sousa utilizadas no HGPE 

possuem relação com o resultado desta pesquisa.  

           A análise das estratégias discursivas do HGPE será focada na candidata Micarla 

de Sousa, mas sem esquecer-se de sua principal adversária, Fátima Bezerra que em 

vários momentos das análises auxiliará na compreensão do processo eleitoral e 

consequentemente das estratégias de marketing empreendidas pela candidata pevista.  

           Em relação ao resultado da pesquisa, quando o entrevistado foi perguntado sobre 
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a atual situação da cidade de Natal
103

, 67% responderam que a cidade está se 

desenvolvendo, 25% está parada e 6% em retrocesso.        

           Analisando a pergunta anterior através do perfil dos entrevistados, os homens 

(69%), na faixa etária compreendida entre 40 e 49 anos (75%), com nível superior 

(83%) e renda acima de 5 salários mínimos (81%) consideram que a cidade de Natal 

está se desenvolvendo. Já as mulheres (27%), na faixa etária compreendida entre 25 a 

29 anos (30%), escolaridade até a 4° série do nível fundamental (36%) e renda até 1 

salário mínimo (40%) consideram que a cidade de Natal está parada. 

           Sobre a intenção de voto
104

, Micarla de Sousa liderava com 54%, seguida por 

Fátima Bezerra com 17%, Miguel Mossoró com 4%, os outros candidatos somados 

possuíam 3%, branco e nulo 11% e não sabe/não respondeu 10%. Micarla possuía maior 

inserção eleitoral entre as mulheres (58%), nas faixas etárias compreendidas entre 16 a 

24 anos (69%) e 25 a 29 anos (63%), escolaridade até a 4° série (59%) e nas rendas de 

até 1 salário mínimo (58%) e mais de 1 a 2 salários mínimos (60%). Fátima possuía 

maior inserção eleitoral entre os homens (21%), na faixa etária compreendida entre 40 a 

49 anos (22%), possuindo nível superior (22%) e com renda de mais de 5 salários 

mínimos (23%).  

           Sobre a rejeição
105

 dos candidatos, Miguel Mossoró liderava com 43%, seguido 

por Fátima com 41%, Wober Júnior 27%, Pedro Quithé 25%, Dário Barbosa 25%, 

Sandro Pimentel 24%, Joanilson Rego 18% e Micarla de Sousa 11%. Quando a análise 

é feita pelo perfil dos entrevistados, Fátima possuía maior rejeição entre as mulheres 

(44%), entre os jovens de 16 a 24 anos e 25 a 29 anos (ambos com 44%), escolaridade 

da 5° a 8° séries do nível fundamental (47%) e renda até 1 salário mínimo (46%). Já 

Micarla, possuía maior rejeição entre os homens (15%), idade entre 40 e 49 anos (19%), 

nível superior (18%) e renda acima de 5 salários mínimos (18%).  

           Quando o entrevistado foi perguntado sobre a frase que melhor descreve a 

candidata
106

 Fátima Bezerra, 16% disseram que com certeza votariam nela, 25% poderia 

votar e 51% não votariam nela de jeito nenhum.  Analisando através do perfil, as 

                                                           
103

 Pergunta 01: Para começar, gostaria de saber como o(a) sr(a) descreve a atual situação de Natal? De 

uma maneira geral nos últimos três anos, o(a) sr(a) diria que Natal está se desenvolvendo, está parada ou 

em um retrocesso? 
104

 Pergunta 04: Se as eleições para Prefeito de Natal fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem 

o(a) sr (a) votaria? 
105

 Pergunta 05: Dentre todos esses candidatos, em qual deles o(a) sr (a) não votaria de jeito nenhum para 

Prefeito de Natal? 
106

 Pergunta 06: Agora, para cada um dos candidatos a Prefeito de Natal que eu citar, gostaria que o(a) 

sr(a) me dissesse qual destas frases melhor descreve a sua opinião sobre ela:  
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pessoas que disseram não votariam em Fátima de jeito nenhum estão concentradas entre 

as mulheres (56%), jovens entre 25 a 29 anos (57%), escolaridades até a 4° série (55%) 

e da 5° a 8° séries do nível fundamental (54%) e renda mensal de mais de 1 a 2 salários 

mínimos e mais de 2 a 5 salários mínimos (ambos de 53%) e que poderiam votar 

estavam concentrados entre os homens (28%), 16 a 24 anos e 30 a 39 anos (27%), 

ensino médio (28%) e renda mensal de mais de 5 salários mínimos. Já Micarla, 45% 

votaria nela com certeza, 33% poderia votar e 18% não votaria de jeito nenhum. 

Analisando através do perfil, na resposta com certeza votaria se destacaram as mulheres 

(50%), os jovens de 16 a 24 anos (61%), escolaridade até a 4° série do nível 

fundamental e rendas de até 1 salário mínimo (50%) e mais de 1 a 2 salários mínimos 

(52%) que poderiam votar estavam concentrados entre 25 e 29 anos, 30 e 39 anos e 

mais de 50 anos (37%), nível superior (39%) e rendas de até 1 salário e mais de 5 

salários mínimos (35%).  

           Sobre a avaliação do presidente Lula
107

, os entrevistados responderam que seu 

governo era ótimo 19%, 33% bom, 38% regular, 3% ruim e 7% péssimo. A avaliação 

positiva (somando ótimo e bom) era de 52%. A avaliação positiva do governo Lula em 

30 de junho no plano nacional, segundo a pesquisa do IBOPE, era de 58%, e a avaliação 

negativa era de 12%. Podemos notar que a avaliação positiva do governo Lula no plano 

nacional e local está com números muito próximos no período analisado.  

         Sobre a avaliação da governadora Wilma de Faria
108

, os entrevistados 

responderam que seu governo era ótimo 13%, 36% bom, 35% regular, 3% ruim e 11% 

péssimo. A avaliação positiva era de 49%.  

         Sobre a avaliação do prefeito Carlos Eduardo
109

, era de ótimo 10%, 37% bom, 

31% regular, 4% ruim e 15% péssima. A avaliação positiva do prefeito era de 47% 

(ótimo e bom) e a avaliação negativa era de 19% (ruim e péssimo). Analisando através 

do perfil dos entrevistados, o prefeito possuía um desempenho melhor sobre a avaliação 

positiva entre os homens (51%), pessoas acima de 50 anos (53%), nível superior (54%) 

e renda acima de 5 salários mínimos (59%). Sobre a avaliação negativa, se destacavam 

as mulheres (21%), pessoas entre 40 e 49 anos (21%), escolaridade até a 4° série (21%) 

e renda com mais de 2 a 5 salários mínimos (24%).  

                                                           
107

 Pergunta 07A: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Lula até o momento? O(a) 

sr(a) diria que ele está sendo:  
108

 Pegunta 07B: Como o(a) sr(a) classifica a administração da governadora Wilma de Faria até o 

momento? O(a) sr(a) diria que ela está sendo:   
109

 Pegunta 07C: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Prefeito Carlos Edurdo até o momento? 

O(a) sr(a) diria que ele está sendo: 
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          Sobre os três maiores problemas de Natal
110

, os entrevistados responderam que a 

saúde (78%), a segurança pública (58%) e a educação (42%) eram respectivamente, os 

três maiores problemas da cidade. Analisando através do perfil, a saúde foi mais citada 

pelas mulheres (81%), pelas pessoas entre 30 e 39 anos (83%), ensino médio (83%) e 

renda de mais de 1 a 2 salários mínimos (82%) e eleitores de Micarla (81%). A 

segurança pública foi mais citada pelos homens (63%), pessoas entre 30 e 39 anos 

(66%), ensino médio (65%) e ensino superior (73%) e renda com mais de 2 a 5 salários 

(63%) e mais de 5 salários mínimos (74%). A educação foi mais citada pelas pessoas 

entre 30 e 39 anos (50%), ensino superior (49%) e eleitores de Fátima (54%).  

          A partir desta primeira pesquisa, pode-se verificar que os números já apontavam 

para uma conjuntura eleitoral favorável à candidatura de Micarla de Sousa. Micarla 

possuía 54% de intenção de voto, enquanto sua principal adversária, Fátima Bezerra, 

possuía 17%. Micarla possuía 11% de rejeição, o segundo menor índice, enquanto 

Fátima possuía 41%, o segundo maior índice
111

. Quando o entrevistado foi perguntado 

sobre a frase que melhor descreve a candidata Fátima Bezerra, 51% não votariam nela 

de jeito nenhum, um quadro difícil de ser revertido. Já quando foi citado o nome de 

Micarla, 45% votariam nela com certeza, 33% poderia votar e 18% não votariam de 

jeito nenhum.  

           A seguir, serão verificadas, de acordo com este cenário eleitoral detectado na 

primeira pesquisa do IBOPE, as estratégias iniciais de marketing da candidata Micarla 

de Sousa em seus primeiros programas eleitorais.  

         Esse trabalho buscará investigar a relação entre o resultado das pesquisas no 

momento eleitoral e as estratégias de marketing eleitoral utilizadas no HGPE adotadas 

pela candidata Micarla de Sousa (PV) em 2008 e como esses resultados influenciaram 

nas mudanças das estratégias no decorrer do processo eleitoral.  

           As estratégias político-discursivas da candidata Micarla de Sousa serão 

analisadas através de seus programas eleitorais televisivos
112

, através da metodologia de 

“tipos de apelo” de Porto (2002) empregada em suas análises sobre o conteúdo dos 

programas eleitorais na televisão. Com isso, a análise do HGPE será dividida conforme 

                                                           
110

 Pergunta 09B: Esta é uma lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou 

menor gravidade. Por favor, diga-me qual é a área que mais tem preocupado o(a) sr(a) e sua família 

atualmente? (1° + 2° + 3° lugares) 
111

 Na eleição de 2004, Fátima possuía o maior índice de rejeição (21,58%) segundo pesquisa Perfil, 

divulgada pelo jornal Tribuna do Norte em 13 de julho de 2004. 

 
112

 Foram analisados os 24 programas eleitorais noturnos da candidata Micarla de Sousa entre dezenove 

de agosto e dois de outubro. 
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os tipos de apelos que estão presentes no horário eleitoral.  

          Foi acrescentada à metodologia original de Porto (2002) mais dois tipos de 

apelos, o ataque e a defesa empreendidos pelos candidatos. Esses tipos de apelos foram 

configurados por Evangelista (2004, p.225) para analisar os movimentos de ataque e 

defesa na eleição de 2004 para a prefeitura de Natal. Os tipos de apelos foram divididos 

da seguinte forma: 

 

 

TABELA 4 – TIPOS DE APELO E DESCRIÇÃO 

 

Apelos Descrição 

Políticas futuras (PF) São os planos de governo e as propostas 

apresentadas pelos candidatos durante a campanha 

e que podem ser: gerais, quando as propostas são 

apresentadas sem a explicação de como elas seriam 

realizadas; e específicas, quando o candidato diz ao 

eleitor passo a passo como cada proposta será 

tratada dentro de seu plano de governo. 

Políticas passadas (PP) Realizações do candidato ou de seu partido quando 

estiveram no governo. 

Atributos pessoais (AP) Qualidades e características pessoais dos 

candidatos incluindo sua biografia. 

Partizão (PART) Quando vincula o candidato a partidos, 

personalidades, movimentos sociais e 

manifestações de apoio ao candidato. 

Ideológico (IDEO) Corresponde aos apelos que relacionam a 

candidatura às categorias como esquerda/direita, 

socialista/capitalista, conservador/liberal, entre 

outras. 

Simbólico (SIMB) Remete a utilização de valores culturais, mitos ou 

ideais. 

Análise de conjuntura (AC) Corresponde os apelos que avaliam a situação do 

país, apresentando o diagnóstico por áreas. 

Metacampanha (MET) Destinado a promover a campanha do candidato, 

incluindo o resultado de pesquisas, comícios, 

entrevistas com populares e o número do 

candidato.  
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Músicas (MUS) Tempo destinado para trilhas sonoras e jingles. 

Direito de resposta (DR) Tempo destinado ao direito de resposta concedido 

pela justiça eleitoral para outros candidatos. 

Outros (OUT) Categoria que inclui os segmentos que não se 

encaixam nos demais tipos de apelo. 

Ataque (OUA) Movimentos de ataque. 

Defesa (OUD) Movimentos de defesa. 

 

            

 

         Antes da análise dos dados, descreveremos a distribuição do tempo disponível dos 

candidatos e coligações de acordo com a legislação vigente naquele pleito (TSE, 2008). 

O tempo distribuído nos programas eleitorais na televisão foi:  

 

 

TABELA 5 – TEMPO DAS COLIGAÇÕES NO HGPE 

 

Candidato Coligação/Partido Tempo 

Fátima Bezerra União por Natal 10‟ 34‟‟ 

Micarla de Sousa Natal Melhor 7‟ 34‟‟ 

Wober Júnior É Melhor pra Natal 5‟ 00‟‟ 

Dário Barbosa PSTU 1‟ 15‟‟ 

Joanilson de Paula Liberta Natal 1‟ 15‟‟ 

Sandro Pimentel PSOL 1‟ 15‟‟ 

Pedro Quithé PSL 1‟ 15‟‟ 

 

 

        As análises dos tipos de apelos da campanha de Micarla de Sousa foram divididas 

em três blocos: o início (1° e 2° semanas), o meio (3° e 4° semanas) e o fim da 

campanha (5°, 6° e 7° semanas). O início da campanha compreende os dias 19 a 31 de 

agosto, o meio os dias 1 a 14 de setembro e o fim os dias 15 de setembro a 02 de 

outubro.  
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          Veremos na tabela e no gráfico abaixo os dados do início da campanha que 

aconteceu no mês de agosto:  

 

 

TABELA 6 – TIPOS DE APELOS – AGOSTO 

 

APELO      Seg                    % 

PF     1160                16% 

PP        0                     0% 

AP      290                  4% 

PART    1087                 15% 

IDEO        0                     0% 

SIMB     290                    4% 

AC    1160                16% 

MET     797                 11% 

MUS    1160                16% 

DR       0                      0% 

OUT     145                   2% 

OUA    1160                16% 

OUD       0                     0% 

TOTAL    7250               100% 
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GRÁFICO 1 – TIPOS DE APELOS AGOSTO 

 

 

            

 

         De acordo com os resultados apresentados na tabela e no gráfico acima, a 

estratégia político-discursiva de Micarla de Sousa no início da campanha eleitoral 

estava baseada nos seguintes tipos de apelos: políticas futuras, análise de conjuntura, 

ataques e as músicas estavam empatados em primeiro lugar com 16% cada apelo, 

partisão possuía 15%, metacampanha 11%, atributos pessoais e apelos simbólicos 4% e 

outros 2%. Com esses resultados, pode-se notar que a estratégia inicial da candidata era 

fazer um diagnóstico dos principais problemas da cidade (análise de conjuntura), 

enfatizando o descaso e a incompetência da administração de Carlos Eduardo (ataques) 

e sugerindo soluções para os problemas apresentados (políticas futuras). Nesse caso, a 

candidata utilizou uma retórica cuja argumentação é de natureza ficcional onde “o 

mundo atual está ruim, mas ficará bom” (FIGUEIREDO et alii, 2000). 

           Para corroborar com esse argumento, José Ivan, enfatiza que Micarla de Sousa na 

pré-campanha, utilizando-se da televisão, já destacava os pontos negativos da 

administração Carlos Eduardo e isso se acentuou no decorrer dos programas eleitorais. 

Além disso, ele ressalta os ataques sofridos pelo prefeito Carlos Eduardo a partir da 

Câmara Municipal:  
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José Ivan: Foi um trabalho contínuo, a partir dos meios de 

comunicação, por parte de Micarla e um foco muito atuante na 

Câmara Municipal de Natal. Havia ainda a possibilidade de 

candidatura do então deputado federal Rogério Marinho, do PSB e 

que poderia contar com o apoio da Governadora Wilma de Faria. A 

partir da Câmara Municipal de Natal saíram os maiores torpedos de 

acusações, críticas, denúncias contra a administração de Carlos 

Eduardo. E Micarla aproveitou-se para reproduzir e ampliar o desgaste 

de Carlos Eduardo, tornando-se também uma porta-voz dos 

descontentes. Aconteceu que a candidatura de Rogério Marinho 

naufragou na crise do PSB, forçou o governo a buscar outros nomes, 

apressou uma aliança que contrariava alguns grupos, resistente ao PT. 

Foi aí que navegou o nome dela e permitiu uma vitória já no primeiro 

turno contra a deputada Fátima Bezerra. 

            

 

           A candidata também utilizou muitos jingles (músicas) que evidenciava a 

necessidade de reproduzir o apoio popular à campanha e adaptar a racionalidade do 

discurso político para a emoção da linguagem televisiva. Além disso, a campanha 

inicial de Micarla apresentava para o eleitor vários apoios (partisão) de lideranças 

estaduais e federais que trazem consigo respaldo político e apoio administrativo
113

. Essa 

estratégia político-persuasiva tinha como objetivo neutralizar o apoio do presidente 

Lula, do senador Garibaldi Alves e da governadora Wilma de Faria que constantemente 

apareciam nos programas eleitorais da candidata Fátima Bezerra. Além disso, Micarla 

de Sousa ressaltava em seus programas eleitorais que seu partido também fazia parte da 

base aliada do governo Lula, pois a candidata Fátima Bezerra desde o primeiro 

programa associava a sua imagem ao presidente Lula e exemplificava essa parceria com 

os recursos destinados para Natal através de seu mandato como deputada federal
114

.  

A seguir, serão analisados qualitativamente os primeiros programas eleitorais e o 

resultado da primeira pesquisa do Ibope. Com isso, verificaremos se as estratégias de 

marketing eleitoral utilizadas no HGPE adotadas pela candidata Micarla de Sousa (PV) 

em 2008 no que tange a novas propostas ou temas específicos para conquistar votos de 

um determinado grupo ou segmento foram influenciadas pelo resultado da pesquisa do 

Ibope divulgada no início do mês de agosto.  

                                                           
113

 Os apoios dos deputados federais João Maia e Fábio Faria e do deputado estadual e presidente da 

Assembléia, Robinson Faria traziam consigo partidos que faziam parte da base aliada do governo Wilma 

e Lula, assim evidenciando para o eleitor que Micarla também possuía apoios governistas como Fátima 

Bezerra. Além disso, o apoio do Senador José Agripino e do DEM trazia consigo o apoio do 

empresariado que Carlos Eduardo havia contrariado em seu governo.  
114

 Em seus programas eleitorais na televisão, Fátima diz que trouxe para Natal recursos financeiros que 

viabilizaram obras importantes como: o CEFET – Zona Norte, a drenagem e o calçamento do bairro de 

Nossa Senhora da Apresentação e a biblioteca da Zona Norte. 
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           Os programas iniciais de Micarla de Sousa utilizaram entrevistas com populares 

(metacampanha). Essas entrevistas continham em sua maioria mulheres que 

reclamavam dos problemas na saúde e segurança pública. Pode-se notar que as 

mulheres faziam parte do perfil da intenção de voto de Micarla e de rejeição a Fátima 

Bezerra. Além disso, a saúde e a segurança pública eram para os entrevistados da 

pesquisa, os dois principais problemas da cidade. Sobre a saúde pública as entrevistadas 

disseram:  

           “A dificuldade é grande para a gente conseguir um médico aqui” (Moradora do 

Conjunto Pajuçara); 

           “Nunca tem médico no posto” (Moradora de Mãe Luiza); 

           “Tem que dormir aqui para pegar uma ficha para o médico” (Marlene, dona de casa);   

            “Desde quarta-feira da semana passada estou tentando ser atendida aqui no posto de 

saúde da Cidade da Esperança” (Socorro Silva, empregada doméstica).  

            Já sobre a segurança pública as entrevistadas disseram:  

            “Meu filho foi morto, e eu não me esqueço dele de jeito nenhum” (Maria Nunes, dona 

de casa), 

            “Não tem segurança, uma área de lazer, é muito duro você perder um filho para as 

drogas e a violência” (Dona Carminha, aposentada de Felipe Camarão). 

            Os programas de Micarla também enfatizaram os resultados de intenção de voto 

das primeiras pesquisas que indicavam a vitória da candidata pevista com mais de 3 

vezes de diferença em relação à adversária (54% a 17%).  

           Os ataques a administração de Carlos Eduardo estavam respaldados no resultado 

da avaliação negativa do governo. O perfil desse eleitor era o mesmo dos eleitores da 

candidata Micarla de Sousa e de rejeição à Fátima Bezerra
115

.  

           Os primeiros programas enfatizaram os problemas da saúde e segurança, como já 

mencionado anteriormente, além desses problemas também foram expostos a falta de 

saneamento básico e o planejamento no trânsito da cidade. Assim a educação pública, 

terceiro problema da cidade, quase não foi mencionada durante todo o HGPE da 

candidata Micarla de Sousa e isso pode ser interpretado pelo resultado da pesquisa que 

aponta os principais segmentos desse item: eleitores entre 30 e 39 anos (50%), ensino 

médio (49%) e eleitores de Fátima Bezerra (54%). Além disso, o principal problema da 

cidade, a saúde, é explorado em quase todos os programas eleitorais de Micarla, como 

                                                           
115

 Como já foi mencionado anteriormente o perfil desse eleitor era: as mulheres (21%), pessoas entre 40 

e 49 anos (21%), escolaridade até a 4° série (21%) e renda com mais de 2 a 5 salários mínimos (41%).  
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veremos posteriormente, e pode-se notar que o resultado da primeira pesquisa está 

diretamente relacionado com essa estratégia que aponta como os principais segmentos 

determinantes desse problema: as mulheres (81%), idade entre 30 e 39 anos (83%), 

ensino médio (83%) e eleitores de Micarla (81%).  

            Sobre o problema da saúde, José Ivan, ressalta que os problemas relacionados a 

essa área eram de conhecimento público e a campanha de Micarla de Sousa reproduziu 

o que a sociedade natalense clamava:  

José Ivan: Nem precisava das pesquisas técnicas. Qualquer cidadão, 

usuário ou não do setor de saúde do município, sabia das dificuldades. 

Que continuam até hoje. Mas a mídia e os setores contrariados com a 

administração trataram de ampliar ainda mais o desgaste de Carlos 

Eduardo no setor. Mais uma vez a Câmara Municipal foi o principal 

foco de denúncias e a mídia a caixa de ressonância que as oposições 

precisavam. 

 

Após a análise da primeira pesquisa do IBOPE e as duas primeiras semanas do 

HGPE, será verificada a segunda pesquisa divulgada pelo IBOPE e os programas 

eleitorais da terceira e quarta semanas.        

 

 

3.3 – A segunda pesquisa e o HGPE 

 

         A segunda pesquisa do IBOPE foi divulgada pela Intertv/Cabugi no dia 01 de 

setembro. Esta pesquisa foi realizada entre os dias 25 a 27 de agosto.    

           Em relação ao resultado dessa pesquisa, quando o entrevistado foi perguntado 

sobre a sua intenção de voto
116

, Micarla de Sousa liderava com 50%, seguida por 

Fátima Bezerra com 25%, Miguel Mossoró com 5%, os outros candidatos somados 

possuíam 7%, branco e nulo 10% e não sabe/não respondeu 3%. Micarla ainda possuía 

maior inserção eleitoral entre as mulheres (55%), as faixas etárias compreendidas entre 

16 a 24 anos e 25 a 29 anos (58%), escolaridade de 5ª a 8ª série (57%) e na renda de 

mais de 1 a 2 salários mínimos (56%). Micarla possuía a sua menor inserção em 

eleitores com mais de 50 anos (39%), homens (45%) e nível superior (35%). Fátima 

possuía maior inserção eleitoral entre os homens (27%), a faixa etária compreendida em 

                                                           
116

 Pergunta 03: Se as eleições para Prefeito de Natal fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem 

o(a) sr (a) votaria? 
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50 anos e mais (30%), possuindo até 4ª série (34%) e nível superior (32%). Entre os 

indecisos o perfil era de eleitores com mais de 50 anos (10%), possuindo até 4ª série 

(5%) e renda até 1 salário mínimo (8%). 

           Sobre a rejeição
117

 dos candidatos, Miguel Mossoró liderava com 52%, seguido 

por Fátima com 31%, Pedro Quithé 23%, Sandro Pimentel 23%, Dário Barbosa 22%, 

Wober Júnior 18%, Joanilson Rego 18% e Micarla de Sousa 14%. Quando a análise é 

feita pelo perfil dos entrevistados, Fátima possuía maior rejeição entre os eleitores com 

renda até 1 salário mínimo (35%), homens (33%), idade entre 40 a 49 anos (35%) e 

escolaridade da 5ª a 8ª séries (34%) e menor entre as mulheres (30%), os eleitores com 

nível superior (23%), idade entre 16 e 24 anos e com renda de mais de 5 salários 

mínimos (27%). Já Micarla, possuía maior rejeição entre os homens (18%), idade de 50 

anos e mais (17%), nível superior (24%) e renda acima de 5 salários mínimos (21%). 

Além disso, Micarla possuía menor rejeição nos eleitores com renda de até 1 salário 

mínimo (11%), mulheres (10%), escolaridade da 5ª a 8ª séries e idade entre 16 e 24 anos 

(12%). 

           Sobre o clima de opinião
118

 (Noelle-Neumann, 1993), o eleitor manifestou 

independente da sua intenção de voto, quem iria ganhar a eleição para prefeito. Assim, 

Micarla liderava com 53% e Fátima foi citada por 33% dos entrevistados. O perfil dos 

eleitores que disseram que Micarla ganharia a eleição era de homens (55%), com idade 

entre 16 e 24 anos (61%), ensino médio (56%) e com renda de 1 a 2 salários mínimos 

(59%).  

           Sobre a avaliação do presidente Lula
119

, os entrevistados responderam que seu 

governo era ótimo 20%, 42% bom, 28% regular, 3% ruim e 6% péssimo. A avaliação 

positiva (somando ótimo e bom) era de 62%
120

.  

           Sobre a avaliação da governadora Wilma de Faria
121

, os entrevistados 

responderam que seu governo era ótimo 14%, 39% bom, 32% regular, 3% ruim e 10% 

                                                           
117

 Pergunta 05: Dentre todos esses candidatos, em qual deles o(a) sr (a) não votaria de jeito nenhum para 

Prefeito de Natal? 
118

 Pergunta 06: Independente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo Prefeito de 

Natal? 
119

 Pergunta 07A: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Lula até o momento? O(a) 

sr(a) diria que ele está sendo:  
120

 Em relação à pesquisa anterior, a avaliação positiva do governo Lula em Natal sobe 10 pontos 

percentuais. Esse crescimento na capital potiguar segue uma tendência nacional que desemboca na 

pesquisa realizada em 29 de setembro pelo Ibope apontando uma avaliação positiva de 69%, a maior 

desde 2003. 
121

 Pegunta 07B: Como o(a) sr(a) classifica a administração da governadora Wilma de Faria até o 

momento? O(a) sr(a) diria que ela está sendo:   
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péssimo. A avaliação positiva era de 53%.  

           Sobre a avaliação do prefeito Carlos Eduardo
122

, era de ótimo 9%, 36% bom, 

35% regular, 5% ruim e 15% péssima. A avaliação positiva do prefeito era de 45% 

(ótimo e bom) e a avaliação negativa era de 20% (ruim e péssimo). Analisando através 

do perfil dos entrevistados, o prefeito possuía um desempenho melhor sobre a avaliação 

positiva entre os entrevistados com idade acima de 50 anos (53%) e nível superior 

(54%). Sobre a avaliação negativa, se destacavam pessoas entre 16 a 24 anos (24%), 

escolaridade até a 4° série (24%) e renda entre 1 a 2 salários mínimos (24%).  

           Sobre os três maiores problemas de Natal
123

, os entrevistados responderam que a 

saúde (71%), a segurança pública (64%) e a educação (37%) eram respectivamente, os 

três maiores problemas da cidade. Analisando através do perfil, a saúde foi mais citada 

pelas mulheres (74%), pelas pessoas entre 40 e 49 anos (76%), escolaridade de 5ª a 8ª 

série (74%) e renda de até 1 salário mínimo (77%). A segurança pública foi mais citada 

pelos homens (67%), pessoas entre 30 e 39 anos (70%), ensino superior (71%) e renda 

de mais de 5 salários (72%). A educação foi mais citada por homens (41%), pelas 

pessoas entre 30 e 39 anos (42%), ensino superior (45%), renda de 2 a 5 salários 

mínimos (47%). O segmento que menos citou a educação foi os entrevistados com 

renda de até 1 salário mínimo (26%).  

           Nessa segunda pesquisa, pode-se verificar que a diferença na intenção de voto 

entre as duas principais candidatas diminui para 25%, ou seja, Fátima Bezerra cresceu 

8% e Micarla perdeu 4%. Os números dessa pesquisa apontam os eleitores com mais de 

50 anos como um segmento com números relevantes nesse período da campanha. Nesse 

segmento estavam concentrados os eleitores indecisos, menor intenção de voto e maior 

rejeição de Micarla, maior intenção de voto de Fátima e avaliação positiva do governo 

Carlos Eduardo. 

           Sobre a rejeição, Fátima diminui de 41% para 31% e Micarla de Sousa continua 

estável. Micarla foi menos rejeitada pelos eleitores com renda de até 1 salário mínimo e 

idade entre 16 a 24 anos. 

           Em relação à pesquisa anterior, a avaliação positiva do governo Carlos Eduardo 

diminui de 47% para 45%.  

                                                           
122

 Pegunta 07C: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Prefeito Carlos Edurdo até o momento? 

O(a) sr(a) diria que ele está sendo: 
123

 Pergunta 08: Esta é uma lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou 

menor gravidade. Por favor, diga-me qual é a área que mais tem preocupado o(a) sr(a) e sua família 

atualmente? (1° + 2° + 3° lugares) 
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           Também em relação à pesquisa anterior, a avaliação positiva do governo Lula em 

Natal sobe 10%, acompanhando uma tendência nacional. Mas também podemos 

destacar que a utilização de obras e projetos do governo federal na cidade nos 

programas eleitorais de Fátima Bezerra pode ter contribuído para esse crescimento 

local.    

           Sobre os três maiores problemas da cidade, pode-se notar que a ordem de 

prioridades é a mesma da pesquisa anterior, mas com um aumento da porcentagem da 

segurança pública e uma pequena queda no percentual da saúde. Dos eleitores que 

citaram a saúde, pode-se destacar os entrevistados com renda de até 1 salário mínimo.  

           A partir da análise da tabela e do gráfico a seguir, serão verificados quais foram 

os tipos de apelos mais utilizados pela candidata Micarla de Sousa no HGPE no meio da 

campanha (3° e 4° semanas) que compreendeu os dias 01 a 14 de setembro.   

 

 

TABELA 7 – TIPOS DE APELOS – SETEMBRO 

 

APELO      Seg               % 

PF     1138             14% 

PP      162                2% 

AP      162                2% 

PART      813              10% 

IDEO         0                 0% 

SIMB         0                 0% 

AC    1463              18% 

MET    1788              22% 

MUS      813              10% 

DR         0                 0% 

OUT      162                2% 

OUA    1626              20% 

OUD         0                 0% 

TOTAL    8130             100% 
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GRÁFICO 2 – TIPOS DE APELOS - SETEMBRO  

 

 

            

 

           De acordo com os resultados apresentados na tabela e no gráfico acima, a 

estratégia político-discursiva de Micarla de Sousa no meio da campanha eleitoral estava 

baseada nos seguintes tipos de apelos: metacampanha em primeiro lugar com 22%, em 

segundo lugar, ataques com 20% e análise da conjuntura em terceiro lugar com 18%.  

Com esses resultados, pode-se notar que houve um aumento quantitativo significativo 

na utilização de entrevistas com populares e divulgação de resultado de pesquisas 

(metacampanha). Além disso, a campanha de Micarla continuou com a estratégia de 

diagnosticar os principais problemas da cidade (análise de conjuntura) utilizada no 

início dos programas eleitorais, enfatizando o descaso e a incompetência da 

administração de Carlos Eduardo (ataques), sobretudo na área da saúde.  

           A seguir, serão analisados qualitativamente os programas eleitorais de setembro 

e o resultado da segunda pesquisa do Ibope. Com isso, verificaremos se as estratégias de 

marketing eleitoral utilizadas no HGPE adotadas pela candidata Micarla de Sousa (PV) 

em 2008 no que a tange novas propostas ou temas específicos para conquistar votos de 

um determinado grupo ou segmento foram influenciadas pelo resultado da pesquisa do 

Ibope divulgada no início do mês de setembro.  

           Nos programas analisados nesse período, pode-se notar que houve um aumento 
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significativo de entrevistas com populares (metacampanha) e ataques a administração 

do prefeito Carlos Eduardo. Em relação ao início da campanha, houve um aumento de 

entrevistas com pessoas com idade superior a 50 anos. Foi verificada anteriormente na 

pesquisa, que era nessa faixa etária que se encontravam os eleitores indecisos, menor 

intenção de voto e maior rejeição de Micarla, maior intenção de voto de Fátima e 

avaliação positiva do governo Carlos Eduardo. Nesse segmento, a candidata Micarla 

não possuía números favoráveis, mas não podemos esquecer que na primeira pesquisa 

os eleitores dessa faixa etária faziam parte do perfil das pessoas que responderam que 

poderiam votar nela. Nas entrevistas, as pessoas desse segmento disseram:  

           “Eu me sinto humilhado porque eu paguei a vida toda e hoje preciso de um médico e não 

tem” (José da Costa, aposentado); 

           “Eu tenho 90 anos e vou votar em Micarla” (Popular),  

           “Micarla é uma mãe de família, uma mulher competente, jovem e do povo” (Maria da 

Penha, aposentada). 

           Além disso, as pessoas entrevistadas diziam que Micarla ajudava os pobres e se 

eleita ajudaria ainda mais. Nesse caso, os eleitores com renda de até 1 salário mínimo 

faziam parte do perfil de eleitores indecisos, menor rejeição de Micarla e citava a saúde 

como o principal problema da cidade. Também nesse segmento, os eleitores faziam 

parte do perfil das pessoas que poderiam votar na candidata pevista. Não podemos 

deixar de mencionar que a construção da imagem pública de Micarla de Sousa foi 

alicerçada em seus programas televisivos voltados para os segmentos populares, como 

foi visto no capítulo 2. Assim, esses números positivos nesse segmento permitiram a 

candidata desenvolver uma estratégia de marketing voltada para esse segmento. Além 

disso, foi possível explorar o desgaste na saúde pública municipal, apontado pelos 

segmentos populares como o maior problema da cidade. Nesse caso, o papel da mídia 

eletrônica no período pré-eleitoral e eleitoral serviu para construir as representações e 

sentimentos da sociedade. Nas entrevistas com os segmentos populares em seus 

programas eleitorais, as pessoas disseram:  

           “Voto em Micarla porque ela vai melhorar a saúde, a vida dos pobres, é mãe e jovem” 

(Popular),  

            “Micarla foi a única que entrou aqui na favela, e na minha casa, ela é a única que vai 

ajudar a gente” (Maria Francileide, dona de casa). 

           Nesse período, os programas de Micarla continuam destacando o descaso da 

prefeitura com a saúde pública. Com isso, as soluções apresentadas pela candidata 
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eram: aumentar o número de equipes do PSF, reequipar e modernizar as unidades 

básicas de saúde e principalmente, implantar as UPAS (Unidades de Pronto 

Atendimento) nas quatro regiões administrativas da cidade. Sobre as UPAS, o programa 

da candidata prometia construir uma área exclusiva para os idosos. Nesse caso, como já 

foi analisada anteriormente, ela tenta atingir esse segmento, pois Micarla de Sousa 

perdeu 11% em relação à pesquisa anterior nessa faixa etária. Além disso, os eleitores 

que citaram a saúde como o maior problema da cidade possuíam o perfil de indecisos e 

menor rejeição a candidata do PV.  

            

 

3.4 – A terceira pesquisa e o HGPE 

 

           A terceira pesquisa do IBOPE foi divulgada pela Intertv/Cabugi no dia 16 de 

setembro. Esta pesquisa foi realizada entre os dias 12 a 14 de setembro. A seguir os 

dados técnicos da pesquisa e a análise por perfil dos entrevistados e segmentos.     

           Sobre a intenção de voto
124

, Micarla de Sousa liderava com 45%, seguida por 

Fátima Bezerra com 28%, Miguel Mossoró com 4%, os outros candidatos somados 

possuíam 8%, branco e nulo 11% e não sabe/não respondeu 4%. Micarla possuía maior 

inserção eleitoral nas faixas etárias compreendidas entre 16 a 24 anos (58%), 

escolaridade de 5° a 8° série (61%) e com renda de até 1 salário mínimo (56%). Micarla 

possuía a sua menor inserção em eleitores com idade entre 40 e 49 anos (31%) e com 

mais de 50 anos (37%) e nível superior (31%). Fátima possuía maior inserção eleitoral 

na faixa etária compreendida em 50 anos e mais (37%), nível superior (42%) e com 

renda superior a 5 salários mínimos (41%). Entre os indecisos o perfil era de eleitores 

com mais de 50 anos (7%), possuindo até 4° série e renda até 1 salário mínimo (4%). 

           Sobre a rejeição
125

 dos candidatos, Miguel Mossoró liderava com 45%, seguido 

por Fátima com 33%, Pedro Quithé 29%, Sandro Pimentel 21%, Dário Barbosa 20%, 

Wober Júnior 18%, Micarla de Sousa 18% e Joanilson Rego 17%. Quando a análise é 

feita pelo perfil dos entrevistados, Fátima possuía maior rejeição entre os eleitores com 

escolaridade entre 5° a 8° série (37%) e nível médio (35%) e menor entre os eleitores 

                                                           
124

 Pergunta 03: Se as eleições para Prefeito de Natal fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem 

o(a) sr (a) votaria? 
125

 Pergunta 05: Dentre todos esses candidatos, em qual deles o(a) sr (a) não votaria de jeito nenhum para 

Prefeito de Natal? 
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com nível superior (28%). Já Micarla, possuía maior rejeição entre os homens (21%), 

idade entre 40 e 49 anos (24%), nível superior (24%) e renda acima de 5 salários 

mínimos (25%). Além disso, Micarla possuía menor rejeição nos eleitores com renda de 

até 1 salário mínimo (14%) e idade entre 16 e 24 anos (10%). 

           Sobre o clima de opinião
126

 (Noelle-Neumann, 1993), o eleitor manifestou 

independente da sua intenção de voto, quem iria ganhar a eleição para prefeito. Assim, 

Micarla liderava com 55% e Fátima foi citada por 30% dos entrevistados. O perfil dos 

eleitores que disseram que Micarla ganharia a eleição era de homens (55%), com idade 

entre 16 e 24 anos (61%), da 5° a 8° série (63%) e com renda de 2 a 5 salários mínimos 

(57%).  

           Sobre a avaliação do presidente Lula
127

, os entrevistados responderam que seu 

governo era ótimo 20%, 40% bom, 28% regular, 5% ruim e 8% péssimo. A avaliação 

positiva (somando ótimo e bom) era de 60%.  

           Sobre a avaliação da governadora Wilma de Faria
128

, os entrevistados 

responderam que seu governo era ótimo 11%, 39% bom, 34% regular, 5% ruim e 10% 

péssimo. A avaliação positiva era de 50%.  

           Sobre a avaliação do prefeito Carlos Eduardo
129

, era de ótimo 8%, 31% bom, 

36% regular, 7% ruim e 17% péssima. A avaliação positiva do prefeito era de 39% 

(ótimo e bom) e a avaliação negativa era de 24% (ruim e péssimo). Analisando através 

do perfil dos entrevistados, o prefeito possuía um desempenho melhor sobre a avaliação 

positiva entre os homens (42%), com idade entre 16 e 24 anos (43%) e acima de 50 

anos (40%), nível superior (54%) e renda acima de 5 salários mínimos (51%). Sobre a 

avaliação negativa, se destacavam pessoas com idade entre 30 e 39 anos (30%) e entre 

16 a 24 anos (27%), escolaridade da 5° a 8° série (30%) e renda de até 1 salário mínimo 

(35%).  

           Sobre os três maiores problemas de Natal
130

, os entrevistados responderam que a 

saúde (77%), a segurança pública (67%) e a educação (41%) eram respectivamente, os 

                                                           
126

 Pergunta 06: Independente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo Prefeito de 

Natal? 
127

 Pergunta 07A: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Lula até o momento? O(a) 

sr(a) diria que ele está sendo:  
128

 Pegunta 07B: Como o(a) sr(a) classifica a administração da governadora Wilma de Faria até o 

momento? O(a) sr(a) diria que ela está sendo:   
129

 Pegunta 07C: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Prefeito Carlos Edurdo até o momento? 

O(a) sr(a) diria que ele está sendo: 
130

 Pergunta 08: Esta é uma lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou 

menor gravidade. Por favor, diga-me qual é a área que mais tem preocupado o(a) sr(a) e sua família 

atualmente? (1° + 2° + 3° lugares) 
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três maiores problemas da cidade. Analisando através do perfil, a saúde foi mais citada 

pelas mulheres (79%), pelas pessoas entre 40 e 49 anos (84%), escolaridade até a 4° 

série (80%) e renda de 1 a 2 salários mínimos (81%). A segurança pública foi mais 

citada pelos homens (68%), pessoas entre 40 e 49 anos (76%), ensino médio (73%) e 

renda de mais de 5 salários (69%). A educação foi mais citada por homens (43%), pelas 

pessoas entre 30 e 39 anos (42%), ensino superior (46%), renda de 2 a 5 salários 

mínimos (50%). O segmento que menos citou a educação foi os entrevistados com 

renda de até 1 salário mínimo (30%).  

           Nessa terceira pesquisa, pode-se verificar que a diferença na intenção de voto 

entre as duas principais candidatas mais uma vez diminui, ou seja, a diferença chega a 

17%. Com isso, a diferença entre as candidatas que no início da campanha era de 37% 

passa a ser na reta final 17%. Além disso, pode-se verificar que o perfil da intenção de 

voto de Micarla de Sousa, eleitores com escolaridade entre 5ª e 8ª séries e renda de até 1 

salário mínimo, corrobora com a construção da imagem pública positiva da candidata 

durante seus programas jornalísticos na TV Ponta Negra lhe habilitou a assumir os 

atributos necessários à condição de chefe do executivo municipal. Como foi visto 

anteriormente no capítulo 2, havia uma superposição entre o segmento que constituía a 

maior parte da audiência da TV Ponta Negra e os eleitores que Micarla de Sousa possui 

melhor inserção eleitoral.  

           Sobre a rejeição, Fátima estabiliza-se em 33% e Micarla sobe para 18%. Micarla 

foi menos rejeitada pelos eleitores com renda de até 1 salário mínimo e idade entre 16 a 

24 anos. 

           Em relação à pesquisa anterior, a avaliação positiva do governo Carlos Eduardo 

diminui novamente de 45% para 39%.       

           Sobre os três maiores problemas da cidade, pode-se notar que a ordem de 

prioridades é a mesma da pesquisas anteriores e com mais um aumento da porcentagem 

da segurança pública e uma recuperação no percentual da saúde. Dos eleitores que 

citaram a saúde, pode-se destacar os entrevistados com idade entre 40 e 49 e mais de 50 

anos e com renda de 1 a 2 salários mínimos. Na segurança pública, pode-se notar que o 

perfil dos entrevistados é o mesmo da rejeição de Micarla
131

. Nesses casos, fica evidente 

que a percepção dos principais problemas da cidade é socialmente condicionada, e que 

são classificados a partir da proximidade com sua realidade social. Assim, para as 

                                                           
131

 Como já foi mencionado anteriormente, o perfil desse eleitor era: homens, 40 a 49 anos, ensino médio 

e com renda de mais de 5 salários mínimos. 
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pessoas mais pobres, que não têm acesso aos planos privados de saúde, a precariedade 

da saúde pública constitui efetivamente num grande problema. Do mesmo modo, pode-

se compreender porque a segurança é o principal problema para as pessoas mais ricas, 

aqui incluindo a chamada classe média. 

           A partir da análise da tabela e do gráfico a seguir, serão verificados quais foram 

os tipos de apelos mais utilizados pela candidata Micarla de Sousa no HGPE no final da 

campanha (5°, 6° e 7° semanas) que compreendeu os dias 15 de setembro a 02 de 

outubro.   

  

 

TABELA 8 – TIPOS DE APELOS – SETEMBRO E OUTUBRO 

 

APELO      Seg                    % 

PF    1239                  15% 

PP         0                     0% 

AP         0                     0% 

PART      743                    9% 

IDEO          0                    0% 

SIMB      495                    6% 

AC    1239                   15% 

MET    1734                   21% 

MUS    1156                   14% 

DR          0                     0% 

OUT          0                     0% 

OUA    1569                   19% 

OUD        82                     1% 

TOTAL    8260                  100% 
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GRÁFICO 3 – TIPOS DE APELOS SETEMBRO E OUTUBRO 

 

 

           

 

           De acordo com os resultados apresentados na tabela e no gráfico acima, a 

estratégia político-discursiva de Micarla de Sousa no final da campanha eleitoral estava 

baseada nos seguintes tipos de apelos: metacampanha em primeiro lugar com 21%, em 

segundo lugar, ataques com 19% e análise da conjuntura em terceiro lugar com 15%.  

Além disso, não podemos deixar de mencionar que a campanha de Micarla volta a 

utilizar em uma escala maior, na reta final da campanha, o apelo simbólico. Com esses 

resultados, pode-se notar que a utilização de entrevistas com populares e divulgação de 

resultados de pesquisas (metacampanha) continuou liderando os tipos de apelos. 

           A seguir, serão analisados qualitativamente os programas eleitorais de setembro 

e outubro e o resultado da terceira pesquisa do Ibope. 

           Nos programas analisados nesse período, pode-se notar que houve uma 

continuação aos ataques a administração do prefeito Carlos Eduardo.  

Como já foi mencionado anteriormente, houve um aumento significativo na 

utilização do tipo de apelo simbólico. A candidata Micarla aparece nos programas 

eleitorais desse período, principalmente na última semana, como a mãe de família, 

casada e que cuida dos filhos e que fará o mesmo com Natal, pois conhece a cidade que 
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nasceu. Essa estratégia político-discursiva tem como objetivo atacar disfarçadamente
132

 

sua principal adversária e deter o avanço da candidata petista. Pode-se perceber que nas 

entrevistas com populares esse discurso é reproduzido:  

“Micarla é do povo e tem um coração de mãe” (Popular),  

 “Micarla não tem medo de falar com o povo, é mãe de família e sincera” (Popular).  

 Essa estratégia político-discursiva tinha como objetivo principal atingir uma 

parte do eleitorado que já possuía em seu repertório precedente e em seu estoque 

informativo e discursivo preconceitos e predisposições políticas negativas relativas à 

candidata do PT (GOMES, 1999). 

           Sobre o aumento significativo da utilização do apelo simbólico e emotivo na reta 

final da campanha, José Ivan, ressalta que a utilização de uma estratégia de marketing 

se deve a reprodução dos anseios da sociedade, ou seja, as pesquisas realizadas 

sinalizaram que essa estratégia poderia trazer retorno eleitoral e naquele momento do 

pleito, impedir o crescimento de Fátima Bezerra, para José Ivan:  

José Ivan: O desenho de uma campanha é feito e concebido antes 

mesmo dela se iniciar. Temas como segurança, saúde, família sempre 

surgem e o marketing reproduz. Não é o marketing quem decide isso. 

É a sociedade que sinaliza. O marketing se apropria, dá a linguagem 

adequada e expõe as idéias do candidato. 

 

  

           Nos programas desse período, o tema segurança pública é abordado pela 

candidata do PV. Ela diz que vai criar a Secretaria de Defesa Social, monitorar a cidade 

através de câmeras e aumentar e qualificar o efetivo a Guarda Municipal. A utilização 

desse tema nos programas eleitorais desse período pode ser explicada porque houve um 

aumento desse problema da cidade desde a primeira pesquisa. Não podemos deixar de 

mencionar que em uma campanha majoritária, o candidato precisa incorporar as 

demandas de todos os segmentos sociais.  

              Também nos programas eleitorais de Micarla de Sousa desse período, 

principalmente na 5° semana, é abordada a chegada do presidente Lula à Natal para o 

comício da candidata Fátima Bezerra
133

. Para o Partido dos Trabalhadores, a vinda do 

                                                           
132

 A candidata Fátima Bezerra não era casada e não possuía filhos. Com isso, havia uma referência 

subliminar à condição homossexual da candidata do PT, e isso já havia sido explorado nas campanhas 

eleitorais anteriores pelos candidatos adversários.   
133

 No dia 19 de setembro, a coligação União por Natal realiza o maior comício da campanha eleitoral na 

região Norte da cidade. Esse comício tinha como objetivo principal diminuir a diferença entre Fátima 

Bezerra e a candidata pevista através da popularidade recorde do presidente Lula nos planos local e 
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presidente à Natal poderia ser decisiva para levar a eleição ao segundo turno
134

. Com 

isso, nesse período, os programas eleitorais de Fátima Bezerra mostraram o presidente 

Lula tecendo críticas aos adversários do PT, principalmente o senador José Agripino 

(DEM) e a candidata Micarla de Sousa (PV). O presidente Lula destacou a união, na 

coligação de Fátima, do PMDB, PT e PSB, que vinham disputando cargos nas últimas 

eleições. Ele disse: "Deus às vezes dá uma lição. Escreve certo por linhas tortas. 

Precisávamos apanhar para ver que seria melhor estar juntos". Além disso, o presidente 

Lula criticou os padrinhos da adversária, principalmente José Agripino, sem citar o 

nome do senador, dizendo que: “Nesses seis anos, vocês não me viram fazer críticas a 

nenhuma pessoa, não me viram ficar bravo, nem quando fui achincalhado pelo apoiador 

da adversária. Quando eles derrotaram a CPMF (Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira), acharam que tinham me derrotado. Não sabem que o 

nordestino, que tem as costas calejadas, agüenta muita pancada”.  

           Não podemos de deixar de mencionar que a candidata Fátima Bezerra utilizou 

desde seus primeiros programas eleitorais a estratégia de associar sua imagem pública 

com a do presidente Lula. Com isso, a candidata, em seus programas, evidenciava o 

apoio do presidente em garantir os projetos desenhados no plano de governo e nos 

recursos já trazidos para a cidade através de seu mandato como deputada federal. Além 

disso, a candidata enfatizava o apoio recebido pela governadora Wilma de Faria (PSB), 

do prefeito Carlos Eduardo (PSB) e do senador Garibaldi Alves (PMDB) que traria 

sintonia política e recursos para administração da capital do estado.  

            Já a candidata do PV, enfatizou em seus programas eleitorais nesse período que 

a coligação “Natal Melhor” possuía vários partidos da base aliada do presidente Lula, 

inclusive o PV. Além disso, comentou sobre o acórdão realizado em torno da 

candidatura adversária, na alegria única de ser mãe e de ser uma mulher de verdade, 

falou na infância humilde, na figura do pai, no sonho de ser prefeita de sua cidade. 

Micarla de Sousa reiterou seu voto em Lula em 2006, e não se arrependeu disso, pois 

era a melhor opção para o Brasil, naquele momento. E disse: “Eu sou mais uma 

natalense que votou em Lula e vai votar em Micarla para Prefeita de Natal”. Ainda para 

                                                                                                                                                                          

nacional. O comício ainda contou com a presença de figuras políticas relevantes no cenário nacional e 

local, como: o senador Garibaldi Alves, a governadora Wilma de Faria, o prefeito Carlos Eduardo, o 

deputado federal Henrique Alves e o deputado federal paulista Michel Temer.  
134

 Naquela eleição, o presidente Lula participou de comícios em Natal e São Paulo. A presença dele era 

aguardada na capital, onde a candidata do PV tinha 45% das intenções de voto contra 28% da petista, 

segundo a pesquisa do Ibope nesse período, mencionada anteriormente na figura 1 do capítulo 2. 
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contra-atacar, os programas de Micarla utilizaram várias entrevistas com populares, que 

disseram:  

            “Micarla é a candidata do povo e vai vencer o acórdão” (Popular);  

            “A máquina dos governos federal, estadual e municipal não vai vencer a candidata do 

povo” (Popular);  

            “Eu votei em Lula, agora voto em Micarla” (Popular),  

            “Eu amo de coração Carlos Eduardo, Wilma, Garibaldi e o presidente Lula, mas essa 

prefeitura vai ser de Micarla” (Popular). 

               Sobre a vinda do presidente Lula à Natal, José Ivan, ressalta que Micarla de 

Sousa, durante a campanha, deixou claro que seu partido era aliado do governo federal:  

José Ivan: Em toda a campanha Micarla jamais se posicionou em 

oposição ao Presidente Lula. E não era por oportunismo eleitoral. O 

PV, partido dela, fazia parte do governo federal, ocupando um 

Ministério. A candidatura de Fátima Bezerra tentou empurrar Micarla 

para a oposição a Lula, mas ela jamais assumiu isso. Daí não haver 

sofrido maior desgaste, mesmo com a presença do DEM em seu 

palanque. 

 
              

              E sobre a denúncia do chamado “acórdão” feita pela candidata Micarla de Sousa 

em seus programas eleitorais, José Ivan, diz que:  

José Ivan: É claro que isso beneficiou a trajetória de Micarla. Mas, 

antecedendo esta fase, ela foi eleita deputada estadual pelo PV, a mais 

votada de Natal. Isso deu grande visibilidade, permitiu que sua 

atuação na Assembléia Legislativa fosse feita de forma mais 

independente e houve uma separação prática entre ela e o Prefeito 

Carlos Eduardo, como quem pouco se entendeu. Passava a impressão 

que Micarla seria o melhor nome da oposição para enfrentar o 

candidato do Prefeito, com quem rompeu. E ela vinha surfando nas 

áreas de desgastes da administração municipal. Aí foi importante a 

atuação dos meios de comunicação sob o controle da família, 

ampliando as denúncias, se posicionando como uma alternativa de 

poder para melhorar a cidade. 

 

            

           Após a vinda de Lula, alguns institutos de pesquisa local divulgaram que a 

candidata Fátima diminuiu e Micarla cresceu
135

 e isso realmente aconteceu?  

                                                           
135

 Como já foi mencionado anteriormente, na pesquisa divulgada pelo jornal Diário de Natal em 27 de 

setembro do instituto CERTUS foi verificado que após a visita do presidente Lula à Natal, Fátima 

Bezerra, candidata do presidente, caiu quatro pontos e Micarla de Sousa subiu quatro pontos em relação a 

pesquisa anterior 
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           Para Spinelli (2010), a imprensa favorável a Micarla de Sousa tentou 

desqualificar a participação de Lula no comício de Fátima utilizando o resultado de uma 

pesquisa do Instituto Certus. Sobre isso, o autor diz que,  

segundo o Certus, na pesquisa de 18 de setembro, véspera da vinda de 

Lula, Micarla tinha uma vantagem de 8,8% sobre Fátima. Na pesquisa 

de 25 de setembro, seis dias após o comício de Lula, a vantagem da 

candidata verde se ampliara para 17,5%. Mudança fantástica! A 

pesquisa parece obedecer aos desejos dos articulistas conservadores 

do jornal. (...) A terceira sondagem do Ibope, em setembro, sete a 

cinco dias antes do comício do presidente, aponta queda para 17% na 

vantagem da candidata verde. Finalmente, na última sondagem, após o 

comício de Lula, a vantagem cai mais ainda, para 13%. O resultado da 

eleição de 05 de outubro revela uma vantagem de Micarla sobre 

Fátima de 12,73%. Muito próximo da sondagem do IBOPE 

(SPINELLI, 2010, p.128-129). 

  

 

           Os programas eleitorais da candidata pevista na reta final da campanha também 

ressaltaram os problemas da saúde pública (maior problema da cidade desde a primeira 

pesquisa), a confiança dos idosos em Micarla e ratificava o compromisso da candidatura 

verde com os jovens. Pode-se notar que essa estratégia tem o objetivo de atingir esses 

dois segmentos. Naquele momento, na faixa etária correspondente aos idosos a saúde 

era o maior problema da cidade, Micarla possuía a menor intenção de voto e se 

encontrava o maior número de indecisos. Na faixa etária dos mais jovens, Micarla 

possuía a maior intenção de voto, menor rejeição e era a pior avaliação positiva do 

prefeito Carlos Eduardo.      

 

 

3.5 – Resultado final da última pesquisa e dos tipos de apelos 

             

           A quarta e última pesquisa do IBOPE foi divulgada pela Intertv/Cabugi no dia 03 

de outubro. Esta pesquisa foi realizada entre os dias 28 a 29 de setembro. Nesse caso, os 

dados relativos a essa pesquisa só serão expostos para averiguação final, pois o último 

programa eleitoral na televisão aconteceu no dia 02 de outubro. A seguir os resultados 

mais relevantes. Além do resultado da pesquisa, veremos o resultado final dos tipos de 

apelos e a sua evolução durante a campanha. 

          Sobre a intenção de voto
136

, Micarla de Sousa liderava com 46%, seguida por 

                                                           
136

 Pergunta 03: Se as eleições para Prefeito de Natal fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem 
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Fátima Bezerra com 33%, Outros candidatos somados 10%, branco e nulo 5% e não 

sabe/não respondeu 6%. Nessa última pesquisa, Micarla continua no patamar da 

pesquisa anterior e Fátima sobe mais 7 pontos, chegando aos 33%. Com isso, naquele 

momento, Micarla atinge 52% dos votos válidos
137

 e Fátima 36%, como essa pesquisa 

do Ibope possuía 3 pontos percentuais de margem de erro, a eleição estava indefinida e 

o resultado das urnas iria definir se haveria segundo turno. 

           Sobre a rejeição
138

 dos candidatos, Micarla de Sousa possuía 19% e Fátima 

Bezerra 32%. Assim, esses números se encontravam muito próximos do resultado da 

pesquisa anterior que eram de 18% e 33%, respectivamente. 

           Sobre o clima de opinião
139

 (Noelle-Neumann, 1993), Micarla confirmava seu 

favoritismo e venceria a eleição para 60% dos entrevistados e Fátima foi citada por 

29%.  

          Sobre a avaliação do presidente Lula
140

, os entrevistados responderam que seu 

governo era ótimo 27%, 39% bom, 21% regular, 3% ruim e 8% péssimo. A avaliação 

positiva (somando ótimo e bom) que era de 60% na pesquisa anterior, sobe para 66%.  

           Sobre a avaliação da governadora Wilma de Faria
141

, os entrevistados 

responderam que seu governo era ótimo 12%, 42% bom, 31% regular, 4% ruim e 9% 

péssimo. A avaliação positiva era de 54%. Em todo o período da campanha, a avaliação 

positiva da governadora Wilma de Faria oscilou dentro da margem de erro. 

          Sobre a avaliação do prefeito Carlos Eduardo
142

, os entrevistados responderam 

que era ótimo 8%, 32% bom, 34% regular, 6% ruim e 16% péssima. A avaliação 

positiva do prefeito era de 39% (ótimo e bom) e a avaliação negativa era de 24% (ruim 

e péssimo) na pesquisa anterior. Na última pesquisa do Ibope, a avaliação positiva do 

prefeito era de 40% (ótimo e bom) e a avaliação negativa era de 22% (ruim e péssimo). 

 

 

                                                                                                                                                                          

o(a) sr (a) votaria? 
137

 Na contagem dos votos válidos, excluem-se os votos brancos, nulos e os indecisos. 
138

 Pergunta 05: Dentre todos esses candidatos, em qual deles o(a) sr (a) não votaria de jeito nenhum para 

Prefeito de Natal? 
139

 Pergunta 06: Independente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo Prefeito de 

Natal? 
140

 Pergunta 07A: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Lula até o momento? O(a) 

sr(a) diria que ele está sendo:  
141

 Pegunta 07B: Como o(a) sr(a) classifica a administração da governadora Vilma de Faria até o 

momento? O(a) sr(a) diria que ela está sendo:   
142

 Pegunta 07C: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Prefeito Carlos Eduardo até o momento? 

O(a) sr(a) diria que ele está sendo: 
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TABELA 9 – TIPOS DE APELOS – TOTAL 

 

APELO       Seg                  % 

PF      3546                15% 

PP        118                  0,5% 

AP   354                  1,5% 

PART      2364                10% 

IDEO            0                  0% 

SIMB        945                  4% 

AC      4018                17% 

MET      4491                19% 

MUS      3073                13% 

DR            0                  0% 

OUT        236                  1% 

OUA      4373                18,5% 

OUD 118                   0,5% 

TOTAL    23640               100% 

 

 

GRÁFICO 4 – TIPOS DE APELOS - TOTAL 
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GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE APELOS -  

 

 

 

                  

           A averiguação do conjunto dos tipos de apelo utilizados nas estratégias político-

discursivas da candidata Micarla de Sousa estavam baseadas nos seguintes apelos, como 

vimos na tabela e no gráfico acima: metacampanha (19%), ataques (18,5%), análise da 

conjuntura (17%), políticas futuras (15%), músicas (13%), partisão (10%) e simbólico 

(4%).      

           Como já foi mencionado anteriormente, a candidata Micarla de Sousa assentou a 

sua estratégia na montagem do diagnóstico dos principais problemas da cidade (análise 

de conjuntura), enfatizando o descaso e a incompetência da administração de Carlos 

Eduardo (ataques) e sugerindo soluções para os problemas apresentados (políticas 

futuras). 

           Nos programas analisados durante a campanha, pode-se notar que no decorrer do 

processo eleitoral houve um aumento significativo de entrevistas com populares 

(metacampanha) e ataques à administração do prefeito Carlos Eduardo. A candidata 

também utilizou muitos jingles (músicas) que evidencia a necessidade de reproduzir o 

apoio popular à campanha e adaptar a racionalidade do discurso político para a emoção 

da linguagem televisiva. Além disso, a campanha de Micarla de Sousa apresentou para 

o eleitor os apoios (partisão) de vários políticos de relevância estadual e federal que 
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traziam consigo sua facção política com o apoio decisivo do bloco político hegemônico 

do senador José Agripino que voltava a ser relevante no cenário político da capital 

potiguar. Com isso, Micarla de Sousa contra-atacava a candidata do PT que trazia 

consigo e explorou em seus programas eleitorais o apoio do presidente Lula, que havia 

conquistado altos índices de aprovação popular. Também não podemos deixar de 

mencionar que Fátima Bezerra contava com os apoios dos blocos políticos hegemônicos 

do senador Garibaldi Alves e da governadora Wilma de Faria. Essa aliança entre o PT e 

blocos políticos hegemônicos que já foram adversários do Partido dos Trabalhadores e 

disputaram entre si por várias vezes o aparato estatal, demonstra que para se tornar o 

bloco político governante, adversários políticos se aliam nas disputas eleitorais. 

           Também podemos notar o caráter personalista dos programas eleitorais 

apresentados pela candidata Micarla de Sousa. Nesse caso, a estratégia político-

discursiva baseava-se nas qualidades pessoais da candidata que se aproxima de uma das 

características do tipo ideal da democracia do público (MANIN, 1995).  
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CONCLUSÃO 

          

           Essa pesquisa buscou investigar a relação entre o resultado das pesquisas no 

momento eleitoral e as estratégias de marketing eleitoral utilizadas no HGPE adotadas 

pela candidata Micarla de Sousa (PV) em 2008 e como esses resultados influenciaram 

nas mudanças das estratégias no decorrer do processo eleitoral.  

           Esse trabalho aconteceu em um contexto político-eleitoral inédito na capital 

potiguar, onde o PT e os blocos políticos da governadora Wilma de Faria e do senador 

Garibaldi Alves se aliam para enfrentar a candidata Micarla de Sousa (PV). E pode-se 

notar que como ocorreu em 2004 a campanha eleitoral se tornou bipolarizada, em um 

confronto entre duas candidatas apoiadas por blocos políticos hegemônicos tradicionais 

no cenário político-econômico do Rio Grande do Norte. Além disso, o senador José 

Agripino assume uma relevância eleitoral reconhecida na campanha de Micarla de 

Sousa, reaparecendo como referência política na capital do estado, trazendo consigo seu 

bloco político hegemônico alicerçado através dos aparelhos privados de hegemonia, ou 

seja, nesse caso utilizando os meios de comunicação de massa. Com isso, podemos 

notar que a hegemonia pode ser compartilhada por diversos grupos ou blocos políticos, 

e que podem ser ou se tornar adversários políticos nas disputas eleitorais. 

            Como podemos observar em Gramsci (2002), a hegemonia não acontece apenas 

pelo poder de coerção, mas ela obtém através de concessões e incorporação de 

interesses políticos de outros grupos sociais. A classe dominante e seus aliados, 

respondem para a sociedade suas necessidades e conflitos sociais através da 

identificação de seus problemas, mas quando essas necessidades e demandas sociais não 

são atendidas, o bloco de alianças responsável pela hegemonia terá que se adaptar a 

essas novas cobranças e formular novos posicionamentos através dos órgãos da 

sociedade civil ou do poder público.  

            Com essa aliança política, a facção política Micarla de Sousa conseguiu 

aglutinar os interesses contrariados dos grupos de capital durante o governo de Carlos 

Eduardo, tais como a construção civil, o setor imobiliário, as empresas de ônibus, as 

cooperativas médicas e os grupos privados da saúde. Com isso, o acesso da sociedade 

civil natalense aos meios de comunicação promoveu um senso de realidade absoluta 

experimentada pelas classes dominadas. A internalização das práticas de tais 
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concepções promove uma naturalização das relações sociais. Assim, o processo de 

hegemonia é construído pela candidatura de Micarla de Sousa que realizou com êxito o 

consenso tanto da parcelas da classe dominante quanto da classe dominada, construindo 

as bases político-ideológicas necessárias para vencer o processo eleitoral de 2008 e se 

tornar o bloco político governante em Natal (WILLIAMS, 1979, p. 113).  

           Nesse trabalho foi verificado que os programas eleitorais na televisão se 

tornaram decisivos na sociedade contemporânea, principalmente nas cidades grandes, 

como arena relevante na disputa pela hegemonia política. Com isso, o desempenho dos 

candidatos na televisão, para definir e redefinir suas estratégias político-discursivas cada 

vez mais é orientada pelas técnicas de marketing adaptadas da área publicitária para o 

espaço político-eleitoral.  

           Essas transformações da mídia no terreno político-eleitoral deságuam na 

preocupação do candidato em adaptar a sua imagem pública com os anseios e desejos 

da sociedade. Nesse caso, podemos concluir que Micarla de Sousa empreendeu em sua 

emissora de televisão, a construção uma imagem pública positiva voltada para os 

segmentos mais pobres da sociedade natalense. E isso foi confirmado no momento 

eleitoral, através do resultado significativo obtido pela candidata Micarla de Sousa na 

intenção de voto nas pesquisas do IBOPE
143

 nesses segmentos e posteriormente nas 

estratégias de marketing no HGPE voltadas para esses mesmos segmentos, trazendo 

consigo uma imagem originada da síntese passado-futuro (TELLES, 2010). A inserção 

eleitoral e as estratégias de marketing de Micarla de Sousa nos segmentos de baixa 

renda e escolaridade também foram confirmadas na entrevista concedida por José Ivan.  

Além dos segmentos mais pobres, a candidata Micarla de Sousa precisava 

atingir os setores médios da sociedade. Assim, como ressaltou José Ivan, a filiação de 

Micarla de Sousa ao PV, as ações de marketing em eventos voltados para os segmentos 

médios e a aliança com o bloco político hegemônico de José Agripino fizeram com que 

a candidata conseguisse inserção eleitoral nesse segmento
144

. Para obter o êxito 

desejado, o coordenador de marketing ressaltou que sua campanha seguiu todos os 

passos necessários para a construção de uma imagem pública positiva da candidata. 

Para isso, as estratégias de marketing na campanha foram desenhadas através da análise 

                                                           
143

 Como foi observado nas análises contidas no capítulo 3 sobre o perfil dos entrevistados. Nesse caso, a 

renda e a escolaridade. 
144

 Mesmo tendo seu pior desempenho na Zona Sul de Natal, constituída por boa parte dos segmentos 

médios da cidade, Micarla de Sousa vence nessa região com 34.443 votos, ou seja, 35% dos votos contra 

29% da candidata Fátima Bezerra.  
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das pesquisas e do clima de opinião com a definição das melhores ferramentas de 

comunicação para se atingir os objetivos desejáveis; e novas pesquisas para aferir a 

eficácia do caminho escolhido e, se necessário, corrigir os rumos anteriormente traçados 

(Figueiredo, 2000). 

A estratégia político-discursiva da candidata Micarla de Sousa foi centralizada 

no diagnóstico dos principais problemas da cidade (análise de conjuntura), enfatizando 

o descaso e a incompetência da administração de Carlos Eduardo (ataques), 

principalmente na área da saúde e sugerindo soluções para os problemas apresentados 

(políticas futuras).         

Essa estratégia político-discursiva sofreu algumas mudanças no decorrer dos 

programas eleitorais de Micarla de Sousa. Foi verificado que ao longo da campanha 

houve um aumento significativo de entrevistas com populares (metacampanha), que 

enfatizavam, na maioria das vezes, problemas vinculados a administração municipal.  

           Sobre as estratégias de marketing, a candidata pevista alterou, durante a 

campanha, a abordagem a alguns segmentos específicos. A segurança pública ganhou 

destaque nos programas eleitorais no início do mês de setembro. Nesse momento 

verificou-se um aumento da porcentagem desse tema em relação à pesquisa anterior do 

Ibope. Nesse caso, a candidata tinha como objetivo atingir os eleitores dos segmentos 

médios que faziam parte dos entrevistados que citavam esse item como principal 

problema da cidade, pois esse problema estava mais próximo da realidade social da 

classe média. 

Outro segmento que teve sua estratégia alterada foi o das pessoas com mais de 

50 anos. Nesse segmento, em meados de setembro, houve um aumento significativo de 

entrevistas com pessoas dessa faixa etária (metacampanha). Com isso, a candidata 

realizou propostas específicas e tentava aumentar sua intenção de voto nesse 

segmento
145

.  

           Não podemos esquecer que a construção da imagem pública de Micarla de Sousa 

em seus programas televisivos era voltada para os segmentos populares, permitindo-lhe 

reproduzir as necessidades e os conflitos desses segmentos sociais.  Assim, os números 

positivos na intenção de voto e na rejeição de Micarla de Sousa permitiram a candidata 

desenvolver uma estratégia de marketing voltada para esse público. Com isso, foi 

                                                           
145

 No final de julho, Micarla de Sousa possuía 50% de intenção de voto nessa faixa etária. Em agosto, ela 

possuía 39%. Em meados de setembro, diminui para 37%. E na véspera da eleição, essa intenção de voto 

sobe para 42%. 
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possível explorar o desgaste na saúde pública municipal, apontado pelos segmentos 

populares como o maior problema da cidade. Nesse caso, o papel da mídia eletrônica na 

construção de uma imagem pública positiva permitiu que Micarla de Sousa 

representasse os sentimentos e desejos desse segmento social. Com isso, podemos 

verificar que a população seleciona as informações políticas veiculadas pela mídia e as 

confronta com a realidade social imediata. 

           A candidata Fátima Bezerra utilizou, desde seus primeiros programas eleitorais, a 

estratégia de associar sua imagem pública com a do presidente Lula. A candidata do PT 

também enfatizava o apoio recebido pelo prefeito Carlos Eduardo (PSB) a governadora 

Wilma de Faria (PSB), e o senador Garibaldi Alves (PMDB).  Já Micarla de Sousa, 

desde o início do programa eleitoral afirmava que seu partido fazia parte da base aliada 

do governo Lula, assim teria todo o apoio do presidente para governar Natal. Essa 

discussão foi acirrada com a vinda do presidente Lula à Natal para o comício da 

candidata Fátima Bezerra. Com isso, o PT e seus aliados, esperavam chegar ao segundo 

turno com esse importante evento da campanha eleitoral. Essa estratégia utilizada pelas 

duas candidatas evidenciava a popularidade do presidente Lula. A candidata do PV 

ressaltou durante toda a campanha que seu partido fazia parte da base aliada do governo 

Lula. Mas a candidata do PT foi quem mais se beneficiou dessa estratégia, pois o 

crescimento de sua intenção de voto acompanhou o crescimento da avaliação do 

presidente em Natal e no Brasil e nesse período, o governo Lula bateu seu recorde de 

aprovação.  

           Observando o contexto político local, a avaliação do governo Carlos Eduardo 

oscilou negativamente durante a campanha. Com isso, a candidata Micarla de Sousa 

utilizou a estratégia de oposição e mudança, enquanto Fátima Bezerra defendia a 

continuidade com mudanças. Na última pesquisa, a avaliação positiva do governo 

Carlos Eduardo era de 40%. Esse número estava abaixo do percentual de 50% de bom e 

ótimo idealizados por Oliveira e Santos (2009). Nesse caso, a construção da imagem 

pública de Fátima Bezerra, durante a campanha, baseou-se em propostas de 

continuidade administrativa, e em um contexto de insatisfação popular com o regime 

vigente detectado nas pesquisas de intenção de voto, pode ter sido relevante para o 

resultado final da eleição (GOMES, 1999). 

              Na última semana, nos programas eleitorais, houve um aumento significativo na 

divulgação dos resultados da pesquisas eleitorais e nas entrevistas com populares 
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(metacampanha) evidenciando a possível vitória de Micarla de Sousa nas urnas. Isso 

pode ser verificado no resultado da pesquisa do Ibope, nesse período, sobre o clima de 

opinião, confirmando seu favoritismo, 55% dos entrevistados disseram que a candidata 

pevista venceria a eleição e 30% dos entrevistados citaram Fátima Bezerra (NOELLE-

NEUMANN, 1993). Com isso, a utilização do resultado das pesquisas de opinião e as 

entrevistas com populares tinham como objetivo principal reforçar junto ao eleitorado o 

clima de opinião favorável à candidata pevista.   

Foram verificados nesse trabalho que as estratégias político-discursivas sofreram 

alterações e ajustes durante a campanha eleitoral no HGPE resultantes das mudanças na 

agenda política e nos resultados das pesquisas eleitorais. Além disso, não podemos 

deixar de mencionar que em uma campanha eleitoral há uma permanente disputa pela 

interpretação da realidade social e a apresentação de solução para os problemas da 

população. Com isso, há muitas controvérsias e disputas interpretativas entre os 

principais concorrentes no processo eleitoral.   
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ANEXO A 

 

Roteiro para a entrevista em profundidade com José Ivan, publicitário, 

proprietário da Marca Propaganda em Natal/RN. 

 

           Estamos realizando um trabalho acadêmico de conclusão do curso de Ciências 

Sociais. O tema da dissertação de mestrado é “Eleições, pesquisas e estratégias de 

marketing: A campanha eleitoral de Micarla de Sousa em Natal (2008)” e gostaria de 

contar com suas informações que serão de extrema importância para a realização e 

conclusão dessa pesquisa. Desde já agradecemos a sua participação.  

1. Você acha que o trabalho como jornalista de Micarla na TV Ponta Negra foi 

importante para a construção de uma imagem pública que tornou possível sua 

candidatura à prefeitura de Natal? Por quê?  

É clássico na cultura de massas, que a visibilidade provocada pelos meios de 

comunicação de massas pode provocar fenômenos populares, empatia com 

determinados personagens, tornando o jornalista quase que uma celebridade. 

Isso se repete desde a época do rádio e a televisão ampliou. No caso específico, 

a jornalista Micarla de Sousa ocupou horários nobres, ancorou programas 

jornalísticos de grande audiência, trazia um DNA no setor, nascido ainda com o 

pai dela, o ex-senador Carlos Alberto, um político que atuou muito no rádio e 

na TV e fez toda a sua carreira política a partir desta base da comunicação 

social. Com Micarla não foi diferente. Mas, responder que sua atuação tornou 

possível sua candidatura à Prefeitura de Natal é reduzir um processo político a 

um só elemento. E não é assim. E não foi assim. A popularidade foi um fator 

importante, mas não o único. 

2. Na pré-campanha, como a imagem pública de Micarla foi trabalhada junto aos 

setores populares?  

A própria TV de propriedade da família já praticava e exibia uma programação 

de cunho popular, seguindo uma postura da rede nacional do SBT. Mas, na 

verdade,a inclusão do nome de Micarla no cenário eleitoral começou antes e 

fora das telas. Portanto, quando chegou a pré-campanha propriamente dita, já 

havia a construção de uma imagem pública em andamento. Nos setores 

populares a ação foi mais facilitada. Era preciso ingressar em outros segmentos 

do eleitorado. 

3. Ainda na pré-campanha, como a imagem pública de Micarla foi trabalhada 

junto à classe média? E os homens e as mulheres e os jovens e os idosos?  
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Aí sim era preciso reforçar uma atuação mais dirigida. Era preciso conquistar 

esses segmentos médios da população. Uma primeira ação que me lembro foi o 

lançamento da marca e do conceito, dentro do bloco Burro Elétrico, no 

Carnatal/2003, em plena avenida. Dezenas de pessoas vestidas de borboletas 

fizeram o abre alas do bloco, sem que nem o bloco, nem os organizadores, 

muito menos o público, soubessem exatamente o que era e o que significava 

aquela reunião de borboletas. Mas o conjunto passou alegria, descontração e a 

ação de marketing seria posteriormente explicada. Mas foi muito simpática a 

entrada do marketing dela nos segmentos médios. Antes disso, porém, foi feito 

um grande esforço de mídia para divulgar uma pesquisa de opinião pública, 

contratada pelo marketing de Micarla de Sousa, onde ela aparecia com 10 

pontos percentuais caso fosse candidata a Prefeita. Naqueles alturas Micarla 

não era sequer filiada a partido político. 

4. Em 2005, Micarla se filiou ao PV e  adotou um discurso ecológico e 

ambiental, essa estratégia foi importante para facilitar a penetração junto à 

classe média?  

Micarla foi eleita primeiramente vice-prefeita de Natal, ainda no Partido 

Progressista.e na época ele ajudou a eleger mais três vereadores, todos 

ligados ao sistema de comunicação que ela comandava. Ao sair do PP, um 

partido mais conservador e assumir o comando do PV, Micarla renovou 

discurso, modernizou a visão da sociedade e ampliou o raio para conquistar 

outros novos setores. Universitários, secundaristas e movimentos organizados 

passaram a enxergar no PV uma possibilidade de mudanças dos hábitos 

políticos. Era uma política nova e um discurso novo. Sinalizava que poderia 

dar certo, bastando saber conduzir as políticas de alianças para chegar ao 

Poder. 

5. A denúncia do acórdão, que resultou na candidatura de Fátima Bezerra, teve o 

objetivo principal de atingir que segmento(s) do eleitorado?  

É claro que isso beneficiou a trajetória de Micarla. Mas, antecedendo esta 

fase, ela foi eleita deputada estadual pelo PV, a mais votada de Natal. Isso 

deu grande visibilidade, permitiu que sua atuação na Assembléia Legislativa 

fosse feita de forma mais independente e houve uma separação prática entre 

ela e o Prefeito Carlos Eduardo, como quem pouco se entendeu. Passava a 

impressão que Micarla seria o melhor nome da oposição para enfrentar o 

candidato do Prefeito, com quem rompeu. E ela vinha surfando nas áreas de 

desgastes da administração municipal. Aí foi importante a atuação dos meios 

de comunicação sob o controle da família, ampliando as denúncias, se 

posicionando como uma alternativa de poder para melhorar a cidade. 

6. Qual foi a estratégia adotada para conseguir o apoio dos empresários e da elite 

natalense?  
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Isso nasceu a partir das alianças políticas construídas por ela. A adesão do 

Senador José Agripino Maia, líder do DEM foi fundamental para atrair esse 

setores, antes refratários ao processo e ao nome. Rejeição, com alguma carga 

de preconceito,que vinha desde o Senador Carlos Alberto, pai da pretensa 

candidata. Quebrar essas resistência foi um trabalho de engenharia política 

que contou, sem sombra de dúvidas, com o aval de José Agripino Maia. 

7. A administração de Carlos Eduardo possuía 47% de avaliação positiva no 

início da campanha, qual a estratégia utilizada para anular uma avaliação 

razoável que o prefeito possuía?  

Foi um trabalho contínuo, a partir dos meios de comunicação, por parte de 

Micarla e um foco muito atuante na Câmara Municipal de Natal. Havia ainda 

a possibilidade de candidatura do então deputado federal Rogério Marinho, 

do PSB e que poderia contar com o apoio da Governadora Vilma de Faria. A 

partir da Câmara Muncipal de Natal saíram os maiores torpedos de 

acusações, críticas, denúncias contra a administração de Carlos Eduardo. E 

Micarla aproveitou-se para reproduzir e ampliar o desgaste de Carlos 

Eduardo, tornando-se também uma porta-voz dos descontentes. Aconteceu 

que a candidatura de Rogério Marinho naufragou na crise do PSB, forçou o 

governo a buscar outros nomes, apressou uma aliança que contrariava 

alguns grupos, resistente ao PT. Foi aí que navegou o nome dela e permitu 

uma vitória já no primeiro turno contra a deputada Fátima Bezerra. 

8. Por que a saúde foi escolhida como um dos focos principais da campanha de 

Micarla? As pesquisas quantitativas e qualitativas tiveram alguma importância 

nessa escolha?  

Nem precisava das pesquisas técnicas. Qualquer cidadão, usuario ou não do 

setor de saúde do município sabia das dificuldades. Que continuam até hoje. 

Mas a mídia e os setores contrariados com administração trataram de 

ampliar ainda mais o desgaste de Carlos Eduardo no setor. Mais uma vez a 

Câmara Municipal foi o principal foco de denúncias e a mídia a caixa de 

ressonância que as oposições precisavam. 

9. Na reta final da campanha, ocorreu à vinda do presidente Lula, qual a 

estratégia adotada para anular a influência eleitoral do presidente (avaliação 

positiva de 67%)?  

Em toda a campanha Micarla jamais posicionou-se em oposição ao 

Presidente Lula. E não era por oportunismo eleitoral. O PV, partido dela, 

fazia parte do governo federal, ocupando um Ministério. A candidatura de 

Fátima Bezerra tentou empurrar Micarla para a oposição a Lula, mas ela 

jamais assumiu isso. Daí não haver sofrido maior desgaste, mesmo com a 

presença do DEM em seu palanque. 
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10. Nos últimos programas eleitorais de Micarla, o apelo simbólico (mãe, filhos, 

casada etc) aumenta significamente, o tema da segurança pública ganha uma 

maior relevância (há um aumento desse problema na cidade durante a 

campanha, 58% para 68% e o perfil nesse segmento é de homens, 40 a 49 

anos, nível superior e com mais de 5 salários, nesse caso o mesmo perfil da 

rejeição de Micarla) e podemos notar que a educação pública quase não foi 

abordada durante a campanha (o perfil nesse segmento era de eleitores de 30 a 

39 anos, nível superior e eleitores de Fátima). Quais foram os objetivos dessa 

estratégia? Essa estratégia na reta final da campanha foi decisiva para deter o 

crescimento de Fátima e fazer com que Micarla vencesse a eleição no 

primeiro turno?  

Também. Mas o desenho de uma campanha é feito e concebido antes mesmo 

dela se iniciar. Temas como segurança, saúde, família sempre surgem e o 

marketing reproduz. Não é o marketing quem decide isso. É a sociedade que 

sinaliza. O marketing se apropria, dá a linguagem adequada e expõe as 

ideias do candidato. 

11. O marketing político foi usado antes da definição da candidatura de Micarla? 

Como? Por quê? Quando?  

Foi. Já expliquei anteriormente, desde a pesquisa inicial, passando pela 

escolha de símbolo, cores, slogans, conceitos etc. E ações de marketing 

dirigidas, como foi o caso do Carnatal. 

12. Qual foi o papel do marketing político na condução da campanha de Micarla?  

O mesmo de qualquer campanha. Organizar, coordenar, conceber, formular, 

produzir e veicular as ideias e ações da candidata. Sentindo o seu diferencial, 

posicionando a candidata e também recorrendo às ferramentas disponíveis do 

rádio, da TV, do cartaz, do santinho. Esse arsenal que toda boa campanha 

precisa ter. 

13. Como foram as relações entre o marketing e a coordenação da campanha?  

De um modo geral foram boas. O marketing fazia parte da coordenação 

geral. As reuniões de avaliação e planejamento eram quase que diárias. Não 

havia distanciamento. Existiu uma integração e respeito pelos espaços. Havia 

a figura do coordenação geral e mais marketing, mobilização, jurídico, 

financeiro e agenda. Todos atuando em suas áreas e informando às demais. 
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ANEXO B 
 

 

   

  Primeira pesquisa do IBOPE realizada nos dias 24 a 28 de julho de 2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto IBOPE 

Objetivo: Levantar junto à população da área em estudo opiniões relacionada a assuntos 

políticos/ administrativos. 

Período de campo: 24 a 28 de julho de 2008 

Local: Eleitores da cidade de Natal 

Número de entrevistas: 602  

Margem de erro: Quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível 

de confiança 

de 95%.  

PERFIL DOS ENTREVISTADOS (total e porcentagem): 

SEXO masculino: 280/47% 

           feminino: 322/53% 

IDADE de 16 a 24 anos: 151/25% 

             de 25 a 29 anos:    81/13% 

             de 30 a 39 anos: 131/22% 

             de 40 a  49 anos:117/19% 

             de 50 anos a mais:122/20% 

ESCOLARIDADE  até 4° série do fundamental: 118/20% 

                                5° a 8° série do fundamental:138/23% 

                                Ensino médio                        : 254/42% 

                                Ensino superior                     :   92/15% 

RENDA                   não opinou               :      5/01% 

                                Até 1 salário mínimo: 101/17% 

                                Mais de 1 a 2 SM      : 187/31% 

                                Mais de 2 a 5 SM      : 215/36% 

                                Mais de 5 SM            :   94/16%                          

                 

Registro: Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de Natal/ RN, sob o protocolo 

nº1035/2008. 
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  Segunda pesquisa IBOPE realizada nos 25 a 27 de agosto de 2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto IBOPE 

Objetivo: Levantar junto à população da área em estudo opiniões relacionada a assuntos 

políticos/ administrativos. 

Período de campo: 25 a 27 de agosto de 2008 

Local: Eleitores da cidade de Natal 

Número de entrevistas: 602  

Margem de erro: Quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível 

de confiança 

de 95%.  

PERFIL DOS ENTREVISTADOS (total e porcentagem): 

SEXO masculino: 278/46% 

           feminino: 324/54% 

IDADE de 16 a 24 anos: 154/26% 

             de 25 a 29 anos:    78/13% 

             de 30 a 39 anos: 132/22% 

             de 40 a  49 anos:117/19% 

             de 50 anos a mais:121/20% 

ESCOLARIDADE  até 4° série do fundamental: 130/22% 

                                5° a 8° série do fundamental:134/22% 

                                Ensino médio                        : 244/41% 

                                Ensino superior                     :   94/16% 

RENDA                   não opinou               :      6/01% 

                                Até 1 salário mínimo: 106/18% 

                                Mais de 1 a 2 SM      : 171/28% 

                                Mais de 2 a 5 SM      : 196/33% 

                                Mais de 5 SM            : 123/20%                          

                 

Registro: Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de Natal/ RN, sob o protocolo 

nº1035/2008. 
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   Terceira pesquisa IBOPE realizada nos dias 12 a 14 de setembro de 2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto IBOPE 

Objetivo: Levantar junto à população da área em estudo opiniões relacionada a assuntos 

políticos/ administrativos. 

Período de campo: 12 a 14 de setembro de 2008 

Local: Eleitores da cidade de Natal 

Número de entrevistas: 602  

Margem de erro: Quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível 

de confiança 

de 95%.  

PERFIL DOS ENTREVISTADOS (total e porcentagem): 

SEXO masculino: 277/46% 

           feminino: 325/54% 

IDADE de 16 a 24 anos: 145/24% 

             de 25 a 29 anos:   83/14% 

             de 30 a 39 anos: 133/22% 

             de 40 a  49 anos:119/20% 

             de 50 anos a mais:122/20% 

ESCOLARIDADE  até 4° série do fundamental: 134/22% 

                                5° a 8° série do fundamental:134/22% 

                                Ensino médio                        :239/40% 

                                Ensino superior                     :  95/16% 

RENDA                   não opinou               :      8/01% 

                                Até 1 salário mínimo: 104/17% 

                                Mais de 1 a 2 SM      : 164/27% 

                                Mais de 2 a 5 SM      : 193/32% 

                                Mais de 5 SM            : 133/22%                          

                 

Registro: Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de Natal/ RN, sob o protocolo 

nº1035/2008. 
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  Quarta pesquisa IBOPE realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2008  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Instituto IBOPE 

Objetivo: Levantar junto à população da área em estudo opiniões relacionada a assuntos 

políticos/ administrativos. 

Período de campo: 28 e 29 de setembro de 2008 

Local: Eleitores da cidade de Natal 

Número de entrevistas: 805  

Margem de erro: Três pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de 

confiança 

de 95%.  

PERFIL DOS ENTREVISTADOS (total e porcentagem): 

SEXO masculino: 375/47% 

           feminino: 430/53% 

IDADE de 16 a 24 anos: 194/24% 

             de 25 a 29 anos:   109/14% 

             de 30 a 39 anos: 180/22% 

             de 40 a  49 anos:159/20% 

             de 50 anos a mais:163/20% 

ESCOLARIDADE  até 4° série do fundamental: 180/22% 

                                5° a 8° série do fundamental:180/22% 

                                Ensino médio                        :317/39% 

                                Ensino superior                     :128/16% 

RENDA                   não opinou               :      5/01% 

                                Até 1 salário mínimo: 153/19% 

                                Mais de 1 a 2 SM      : 224/28% 

                                Mais de 2 a 5 SM      : 254/32% 

                                Mais de 5 SM            : 169/21%                          

                 

Registro: Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de Natal/ RN, sob o protocolo 

nº1035/2008. 

 


