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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho parte do pressuposto de que os partidos políticos são
organizações e, como todas elas, seguem em constante transformação. Nesse caminho,
defendemos a hipótese que, em um ambiente eleitoral específico, marcado por pressões externas
e internas, foi possível identificar uma tipologia de partido orientada por uma razão empresarial.
Para comprovar a ascensão dessa organização, que definimos como partido de modelo
empresarial, partimos de uma análise organizativa para colocar em perspectiva as disputas
internas, a forma de obtenção de recursos para sustentar a máquina de campanha, a relação com
as demais legendas que compõem o sistema político e as ferramentas utilizadas para exposição
da imagem do candidato. O percurso trilhado para construção do tipo ideal aqui apresentado
permitiu localizar uma hegemonia econômica sobre as decisões político-partidárias e a
importância do personalismo no controle das zonas de incerteza impostas durante a eleição que
escolheu o prefeito de São Paulo em 2016. Os dados para a construção do modelo exposto
foram obtidos por meio da utilização de entrevistas, análise de pesquisas de opinião e do
conteúdo apresentado pelo partido empresa ao eleitor nas telas dos televisores.

Palavras-chave: partidos políticos; modelos de partidos; partido de modelo empresarial;
financiamento de campanha; marketing político.

ABSTRACT

The general goal of this work comes from the assumption that political parties are organizations
and, like all of them, are in constant change. Therefore, we defend the hypothesis that, in a
specific electoral environment, marked by external and internal pressures, it was possible to
identify the type of party guided by a business rationality. To prove the rise of this organization,
that we define like business model party, we come from an organizational analysis to put in
perspective the internal disputes, the form of obtaining resources to sustain the machine
campaign, the relation with other parties that are part of the political system and the tools used
to expose the image of the candidate. The route traced by the construction of the ideal type here
presented allowed to find an economical hegemony on the political party decisions and the
importance of personalism in the control of the uncertain zones imposed during the election
that chose the mayor of Sao Paulo in 2016. The data to construct the exposed model were
obtained by the use of interviews, opinion research analysis and the content presented by the
company party to the electorate on television.
Key words: political parties; party models; business model party; campaign funding; political
marketing.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação de mestrado não tem como objetivo apresentar uma definição sobre o
que um partido político deve ser ou quais tarefas ele deve cumprir. Seria uma enorme pretensão
iniciar este trabalho escrevendo: “um partido político é...”. Tal empreitada, desde o século XIX,
desafia cientistas políticos, sociólogos, filósofos, jornalistas e demais interessados que se
dedicaram a compreender a origem, o desenvolvimento e as atividades executadas por grupos
parlamentares aristocráticos que, em um ambiente de ampla transformação política,
consequência da ascensão da democracia representativa, foram compelidos a exercer o poder
político como representantes da vontade popular por meio de mandatos fixos e renováveis,
legitimados pelo voto (PERES, 2009, p.14; SCARROW, 2006, p.32).
Dedicar-se ao estudo dos partidos políticos nos encaminha, como primeiro passo, a uma
miríade de textos e debates que colocaram em discussão os efeitos da política realizada por
meio dos partidos, as intenções que resultaram na criação das organizações e o lugar que elas
passaram a ocupar na democracia representativa e nas formas de controle dos governos por
parte dos eleitores. A leitura desses trabalhos permite pontuar que não há uma verdade sobre os
partidos, mas verdades produzidas por cada intérprete que acompanhou a atuação das legendas
em um determinado período e ambiente eleitoral.
Como escreveu White (2006), definir o que é um partido político parece, à primeira
vista, um desafio simples, mas isso não é verdade. O autor, ao trazer o tema para o debate,
recupera interpretações apresentadas por nomes que ocupam um lugar entre os clássicos da
Ciência e da Filosofia Política e que ofereceram visões distintas com o passar do tempo.
Edmund Burke (1770) viu nas organizações partidárias um corpo de homens unidos
para promoção, por meio de um esforço conjunto, do interesse nacional com base em alguns
princípios com os quais todos concordam; James Bryce (1888) viu os partidos como inevitáveis
e concluiu que nenhum governo representativo pode funcionar sem eles; Anthony Downs
(1957) os classificou como uma coalizão de homens buscando o controle do aparato de governo
por meios legais; William Nisbet Chambers (1967) interpretou as legendas como uma formação
social relativamente durável que almeja cargos ou poder e que liga líderes, os quais ocupam um
lugar no centro do governo, a um número significante de pessoas ao gerar perspectivas ou ao
menos símbolos de identificação ou lealdade; Leon D. Epstein (1980) resumiu uma organização
partidária a qualquer grupo, minimante organizado, buscando eleger candidatos sob uma
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legenda; Joseph Schlesinger (1991) estabelece que um partido é um grupo organizado para
obter o controle do governo vencendo eleições; John Aldrich (1995) os classificou como
coalizões de elites para obtenção de cargos públicos. Institucionalizadas, elas seguem um
conjunto de regras e procedimentos.
Em sua jornada pelos Estados Unidos sob a presidência de Andrew Jackson (1829 a
1837), Tocqueville, ao produzir a sua Democracia na América, dedica um capítulo aos partidos
norte-americanos. O aristocrata francês, que buscou compreender e explicar uma realidade
sócio-política distinta da encontrada em sua terra natal, escreve que os “partidos políticos são
um mal inerente aos governos livres; mas não possuem em todos os tempos o mesmo caráter e
os mesmos instintos” (TOCQUEVILLE, 2014, p.199).
Sartori (1982) faz a distinção entre partidos e facções. O italiano ressalta que o primeiro
termo substituiu gradualmente o segundo. As facções aplicam-se a um grupo concreto,
enquanto os partidos são mais uma divisão analítica, um construto mental, do que uma entidade
concreta. “A palavra partido não é repulsiva, a palavra facção é” (SARTORI, 1982, p.23).
Sartori retoma os ataques desferidos por Bolingbroke, Hume e Schumpeter à ideia de
um governo por meio dos partidos. O primeiro não hesitou em determinar que os partidos são
um mal político, e a facção é o pior deles. Para Bolingbroke, os partidos nascem da paixão e do
interesse, e não da razão e da equidade. Hume viu nos partidos uma consequência desagradável.
Schumpeter é categórico ao delimitar os partidos a um grupo de homens que não pretende
promover o bem-estar público por meio de um princípio com o qual todos concordam, mas um
grupo que pretende agir em concerto na luta competitiva pelo poder político.
Em defesa dos partidos, o italiano escreve que, em 150 anos, eles se comportaram e se
desenvolveram muito mais como uma prática e menos como uma teoria. Sartori viu nas
organizações a estrutura central de intermediação das relações entre governos e a sociedade,
uma agência de representação do povo e “instrumentos das vantagens coletivas, de um fim que
não é apenas a vantagem privada dos competidores” (SARTORI, 1982 p. 47-48).
Michels é enfático ao denominar o partido moderno como “uma organização de
combate, no sentido político da palavra, e deve adaptar-se às leis da tática” (MICHELS, 1982,
p.27). As legendas são uma ferramenta para organização metódica das massas eleitorais.
Neste trabalho não pretendemos discutir as interpretações expostas ou questionar se as
organizações em funcionamento no Brasil podem ser definidas como partidos ou facções. O
objetivo é defender a hipótese, por meio de uma análise organizativa, da ascensão de uma
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tipologia de partido em um determinado ambiente eleitoral e sob a vigência de regras que
colaboraram com o florescimento do modelo que será detalhado.
A tarefa aqui colocada é a de realizar menos uma genealogia e mais uma anatomia
política. O objetivo geral é compreender as características e o funcionamento de um partido
orientado por uma razão empresarial e, para tal, o objetivo específico é definir um partido de
modelo empresarial (PME) estabelecido durante a eleição municipal de São Paulo de 2016. A
participação em eleições, como acreditamos, é a principal atividade executada pelas
organizações partidárias. Elas estão no centro da relação entre os partidos e a democracia. Ou
seja, é impossível conceber um modelo de partido sem se dar ênfase ao processo eleitoral
(FARREL; WEBB, 1998).
Um partido movido por uma razão empresarial, como entendemos, orienta todas as
ações e relações com o intuito de maximizar a captação dos recursos em jogo na arena eleitoral
e, como resultado, ampliar as chances de vitória no pleito disputado. Dessa forma, o uso do
conceito partido empresa é fundamental para a investigação nesta dissertação. As questões
levantadas para defini-lo guiaram a busca pelos dados, a tentativa de relacioná-los e a
interpretação dos resultados obtidos (BLUMER apud HAGUETTE, 2007, p.40-410).
Como escreveu Panebianco (2005), ao retomar as obras de Ostrogorski, Weber,
Michels e Duverger, os partidos políticos e suas atividades só se tornam compreensíveis se, e
somente, for desatado o nó organizativo. É por meio da análise organizativa que se tornou
possível trazer à tona o conjunto de características que dá forma ao partido de modelo
empresarial. Neste trabalho, a análise organizativa é adotada como base teórica para a
compreensão da estrutura do partido empresa.
No primeiro capítulo, apresentamos as particularidades do partido de modelo
empresarial: a origem do candidato, sua forma de financiamento, o relacionamento com outras
organizações e a estratégia de marketing eleitoral. Recuperamos as tipologias referenciais de
partidos identificadas conforme os efeitos das pressões internas e externas do ambiente no qual
estavam inseridas a estrutura, as relações com o eleitorado e as funções das organizações
partidárias. Os modelos, podemos afirmar, são o ponto de partida de qualquer pesquisa cujo
objetivo seja um estudo sobre as organizações partidárias. Seria inviável analisar o presente
sem ter como alicerce e guia os trabalhos do passado.
Uma tipologia de partido só pode se tornar inteligível se o ambiente em que ela ascende
é tomado como objeto de pesquisa. Duverger, na obra os Partidos Políticos (1970), atenta para
a premissa de que cada modelo surge como uma resposta à configuração do habitat social no
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qual está inserido. Na interpretação do sociólogo francês, um dos aspectos mais importantes
quando se adota uma análise organizativa é o contexto histórico que explica o surgimento da
tipologia de partido. Ele ajuda no entendimento das características de sua estrutura interna.
No caso das eleições municipais de 2016, em São Paulo, o primeiro capítulo também
evidencia um ambiente eleitoral marcado pelo descrédito das organizações partidárias junto ao
eleitorado. Esse descrédito é demonstrado por meio dos números obtidos na coleta de dados
que revelaram uma baixa confiança da sociedade nos partidos, um reduzido percentual de
eleitores que declarou ter preferência por uma determinada organização partidária, a
identificação de um eleitorado volátil, que migra de partido de preferência a cada eleição, e um
elevado desinteresse pelo pleito municipal por parte da população. Esse sentimento foi
mensurado por meio do total de eleitores que optou por anular ou votar em branco e aqueles
que decidiram não comparecer ao local de votação, segundo as informações ofertadas pelo TSE.
Seguindo análise de Maria do Carmo Campello de Souza, na introdução de Estado e
Partidos Políticos no Brasil, “por mais que, tanto na teoria quanto na prática, os partidos sejam
dados como mortos, isto não implica que possam ser dados como resolvidos os problemas
teórico-práticos referentes às estruturas partidárias no quadro da vida política” (CAMPELLO
DE SOUZA, 1976, XIX). Evitando correr o risco de apresentar o atestado de óbito dos partidos
no capítulo dedicado ao tema, mostraremos que as legendas, ao discutirmos o papel de agentes
da representação junto ao eleitorado, seguem vivas na arena eleitoral ao assumirem um papel
procedimental, ou seja, seguem indispensáveis para a apresentação de candidatos, realização
de campanhas e a organização parlamentar.
A adoção de uma perspectiva organizativa também permitiu interpretar a luta interna
dentro do PSDB paulistano e os efeitos desse embate intestino na ascensão do partido de modelo
empresarial. No segundo capítulo, detalhamos o processo de escolha do candidato/empresário,
cujo perfil definimos como a face pública do partido empresa. Ele proporcionou o acesso à
política invisível, identificada no processo de prévias do partido. O conflito gerado no escrutínio
foi fundamental para consolidação de um grupo no controle da legenda. Ele foi o fiador de um
nome que, se não trazia consigo um histórico de participação na vida do partido, ofereceu as
credenciais econômicas para assumir os custos de campanha e atrair potenciais financiadores.
Na tentativa de reconstruir essa política invisível, adotamos a entrevista como método
de pesquisa. As entrevistas discursivas (CARDANO, 2017), sem o uso de um roteiro
estruturado e pautadas pela interação e um acordo que previu a não divulgação de nomes, foram
as ferramentas que permitiram iluminar os pontos obscuros da disputa entre os dirigentes do
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PSDB que participaram de todo o processo que resultou na escolha do empresário João Doria
para o posto de candidato a prefeito de São Paulo. Nesse capítulo, também foi possível
evidenciar um cenário de judicialização da política.
A construção da hipótese exposta nesta pesquisa só pôde ser realizada dedicando uma
etapa para o detalhamento da forma de captação de recursos por parte do partido empresa.
Relacionamos a biografia do candidato escolhido pelo PSDB com o controle do fluxo de
recursos, uma das principais zonas de incerteza da eleição de 2016, marcada pela exclusão do
financiamento empresarial de campanhas. O centralismo e o personalismo são fenômenos que
nos ajudaram a compreender como a estrutura de financiamento do partido de modelo
empresarial, marcada por um expressivo autofinanciamento e pela participação das relações
econômicas do candidato/empresário, conseguiu dominar essa arena da disputa eleitoral. Essa
afirmação foi comprovada ao colocarmos em evidência o volume de dinheiro obtido pelo
partido empresa na comparação com os demais concorrentes ao posto de prefeito, a origem da
quantia obtida e a profissionalização da função de arrecadador de recursos.
Nesta etapa, também colocamos em discussão os efeitos do veto ao capital empresarial
no financiamento das disputas políticas. Como poderá ser visto, após o cruzamento da origem
dos doadores, grupos de interesse, mesmo por meio de repasses realizados por pessoas físicas,
estavam presentes no custeio da campanha tucana.
O entendimento da força do partido de modelo empresarial no embate pela cadeira de
prefeito será exposto, no segundo capítulo, recorrendo à composição da aliança de partidos que
resultou na maior coligação de legendas na disputa. As associações são essenciais para o
entendimento da tipologia de agremiação identificada nesta pesquisa. Elas são fundamentais
para apreensão da força material e política do partido empresa durante a corrida eleitoral. As
alianças, seguindo os autores que trataram sobre o tema, servem como um mecanismo de
controle da disputa política e de definição do lugar que cada integrante ocupará a partir de suas
intenções em uma determinada corrida eleitoral. Mostraremos como o partido empresa, por
meio da distribuição de incentivos seletivos, formatou um arco de apoio composto por 12
legendas. Esse “superpartido”, como será detalhado nessa etapa, teve como motivação a
obtenção do maior tempo de exposição no HGPE e, como resultado, a evolução das intenções
de voto no candidato/empresário nas pesquisas eleitorais.
O terceiro capítulo é dedicado ao entendimento da construção da imagem do
candidato/empresário apresentada ao eleitor paulistano, principalmente na tela dos televisores.
Por meio de uma análise dos dados coletados após a divulgação dos números oficiais do pleito,
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além da disponibilização de informações no portal da Justiça Eleitoral e o conteúdo ofertado
no HGPE, relacionamos o resultado obtido pelo partido empresa – vitória inédita em primeiro
turno com 53,29% dos votos válidos– à adequação da organização a um ambiente eleitoral de
consolidação da democracia da audiência (MANIN, 1997), a concentração da comunicação nas
mãos de técnicos e especialistas, sem interferência de quadros políticos, e o uso de pesquisas
eleitorais para moldar o produto ofertado às demandas apresentadas pelo consumidor (eleitor).
O acompanhamento das interações de João Doria nas redes sociais após sua chegada à
cadeira de prefeito possibilitou localizar um fenômeno de campanha permanente. Tal fato foi
possível mediante uma análise das publicações realizadas, por um período de quatro meses, no
perfil criado no Facebook pela equipe de campanha do empresário e que segue funcionando
como uma das principais ferramentas de comunicação com o eleitorado.
A ocorrência da campanha permanente é descrita como uso de recursos do governo para
manutenção do apoio popular mesmo após a eleição, um instrumento de busca por uma garantia
da fidelidade do eleitor (LILLEKER, 2007). No caso do partido empresa, mostraremos que esse
fenômeno oferece características específicas, em especial a manutenção do custeio dessa
estratégia de campanha pelo prefeito/empresário e o uso de especialistas em redes sociais para
potencialização dos resultados positivos e redução de possíveis danos à imagem construída
durante a campanha eleitoral.
Buscamos compreender como fatores externos e internos resultaram em uma mudança
organizativa, ainda que localmente, na estrutura de um dos partidos de maior peso no sistema
eleitoral brasileiro. Vale lembrar que, por oito anos (1995 a 2002), o PSDB ocupou a
Presidência da República e, desde sua fundação, tem sido um dos pilares da política brasileira.
Acreditamos que, com base na teoria organizativa dos partidos, seguimos um
movimento que tem colocado em discussão as transformações nas formas de organização e
atuação dos partidos políticos nas democracias representativas. Mudanças essas que têm
despertado o interesse de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
A tipologia aqui defendida, o partido empresa, tem suscitado o interesse de
pesquisadores que trouxeram à tona particularidades encontradas em realidades distintas da
paulistana. O conceito, no andamento da pesquisa bibliográfica, foi localizado em produção
realizada por Paolucci e Hopkin (1999), que analisaram a chegada ao poder de Adolfo Suárez
na Espanha, em 1976, após a ditadura de Francisco Franco, pela UCD, e de Silvio Berlusconi
ao posto de primeiro-ministro da Itália, em 1994, pelo Forza Italia. Como deixaremos claro à
frente, as similaridades serão verificadas com a estrutura do caso italiano.
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Em 2017, Henri Weber, diretor de estudos do Partido Socialista Francês, identificou a
ascensão do partido de modelo empresarial francês na eleição de Emmanuel Macron para o
posto de Presidente da República pelo recém-criado movimento En marche. No artigo: “Les
bases de La République en Marche, le parti entreprise”, Weber escreve que o jovem que passou
a ocupar o Palácio do Eliseu chegou ao poder por meio uma organização que, entre os atributos
apresentados, era “possível encontrar a forma, agora na moda, de um partido empresa,
conduzido com mão de ferro por seu fundador e líder carismático (LIBERATION, 13 de maio
de 2017).
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CAPÍTULO 1
MODELOS DE PARTIDOS E A CRISE DAS ORGANIZAÇÕES PARTIDÁRIAS

1.1. Do partido de quadros ao partido empresa

Partidos políticos, como todas as organizações, estão em contínuo processo de
transformação e evolução. O desenvolvimento das agremiações partidárias não pode ser
creditado a leis determinadas a priori ou a uma sucessão definida de alterações, que as
colocariam em um mesmo patamar dos organismos biológicos: nascimento, desenvolvimento
e decadência. As mudanças organizacionais, quando tratamos de partidos, são resultado de
estímulos externos: alterações nas regras que orientam o seu funcionamento, a disputa com
outras siglas e a relação com o eleitorado; e internos: uma nova configuração da coalizão
dominante e os impactos após uma derrota em um período eleitoral (PANEBIANCO, 2005).
A pesquisa bibliográfica, a realização de entrevistas e a análise da documentação
efetuadas no encaminhamento desta pesquisa conduziram a uma interpretação das mudanças
organizacionais como o resultado de ações deliberadas e conscientes por parte das elites que
assumem o comando dos partidos. As legendas, para seguirem competitivas no espaço em que
operam, buscam adaptar as estruturas às demandas impostas pelo período em que atuam em
uma determinada sociedade.
Para a Ciência Política, essas alterações nas estruturas das agremiações permitiram, no
decorrer de pouco mais de um século, a localização de uma série de tipologias identificadas a
partir de uma abordagem organizacional. Entre elas estão os partidos de quadros e de massa, o
catch-all (pega-tudo), o cartel, o profissional-eleitoral e, como será desenvolvido aqui, o
empresarial. Outros tipos ideais foram localizados antes ou a partir desses modelos, mas
destacamos aqueles que a leitura de trabalhos produzidos no Brasil e por pesquisadores
estrangeiros permitiu o entendimento do funcionamento das agremiações e a construção da
hipótese defendida nesta pesquisa.
A revisão dessa produção conduz ao diagnóstico de que não há uma teoria geral sobre
a gênese, o desenvolvimento e as transformações das legendas. Isso ocorre porque cada modelo
acompanhou os interesses e as expectativas de seus autores (KROUWEL, 2006). Destacamos
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também que nenhuma organização corresponde totalmente ao modelo identificado. Cada tipo
ideal evidencia linhas da tipologia localizada e as transformações se manifestam com fortes
variações nos modos e nas formas de sociedade para sociedade e de partido para partido
(PANEBIANCO, 2005b).
Assim, se não há uma teoria geral e temos alterações influenciadas pelo tempo e o
ambiente, o processo de evolução contínua diagnosticado nos partidos políticos pode ser
interpretado, com maior proximidade de eficácia, como dialético, no qual um modelo exposto
gera uma reação que conduz a uma nova tipologia (KATZ; MAIR, 2006).
Essa dialética não resulta no desaparecimento das tipologias que antes ocupavam a arena
eleitoral. Wolinetz (2002) lembra que distintas formas de organização partidária podem
conviver em um mesmo espaço político e, em alguns casos, é possível identificar uma simbiose
entre elas. Tal quadro pode ser confirmando quando, mais à frente, apresentaremos os modelos
de captação de recursos, os quais servem como um dos guias para identificação das tipologias
que disputaram a eleição municipal de 2016.
A observação de um modelo demanda uma exposição das principais características do
objeto em estudo. Essa anatomia, realizada em um agente vivo e em evolução, pode ser feita
em espaços distintos, mas apresentará os melhores resultados se for colocada em prática
naquela que acreditamos ser a principal função das agremiações: a participação em campanhas
eleitorais. Nelas, ocorrem as relações com filiados, a comunicação com distintas faixas de
eleitorado, o embate com outras organizações que almejam o mesmo espólio, a adaptação ao
conjunto de normas que rege a disputa e a participação de outros agentes na arena eleitoral.
Nesse caminho, retomamos, no primeiro capítulo, aspectos dos modelos que estudaram
os partidos a partir de uma perspectiva organizacional. Ela (a análise organizacional) traz à tona
as formas de financiamento, a composição da elite no comando, o perfil dos líderes, as
negociações para composição das alianças, as lutas internas e os dispositivos de comunicação.
Na sequência, apresentamos as características de um partido orientado por uma razão
empresarial. Uma das obras fundamentais para o estudo dos partidos a partir de uma perspectiva
organizacional, os Partidos Políticos, de Duverger (1970), veio a lume como uma resposta
teórico-normativa aos autores que pregavam uma incompatibilidade entre as organizações
partidárias e a democracia, determinada pela lei da circulação das elites ou da classe dirigente,
de Pareto (1980) e Mosca (1982), e a lei de ferro das oligarquias, de Michels (1982).
Para comprovar que havia compatibilidade entre a inexorabilidade da consolidação de
uma elite no comando dos partidos e a democracia, Duverger oferece os atributos que deram
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corpo a uma dicotomia organizativa: o partido de quadros e o de massa. O primeiro, localizado
em um ambiente eleitoral restrito (voto censitário), é composto por laços familiares e de
interesses entre os que possuem uma posição privilegiada na sociedade civil e aqueles que
ocupam postos de comando no Estado. A atividade partidária é restrita aos períodos eleitorais.
Há uma reduzida complexidade administrativa e os recursos políticos são restritos. A
agremiação de quadros, burguesa, coloca no topo de suas prioridades a distribuição e a garantia
de privilégios. Sua origem e desenvolvimento ocorrem dentro do parlamento.
Na composição de sua estrutura, o conjunto dos membros é elitista e pequeno,
resultando em uma uma organização de baixo custo de manutenção e com captação de recursos
junto à elite econômica, com a qual os líderes mantêm relações estreitas. Sua estrutura é
descentralizada e fracamente articulada. O partido é composto exclusivamente por
parlamentares e a ideologia tem um papel secundário nas decisões e nos programas
apresentados pelo partido de quadros (KATZ, MAIR, 1995; PERES, 2009).
A pressão exercida por mudanças ambientais, como o avanço da industrialização e da
urbanização nas grandes cidades, dá força à ideia de que a manutenção da restrição às ações
das organizações da classe operária era cada vez mais incompatível com a nova razão liberal
do Estado burguês. Como consequência, a ampliação do sufrágio e a possibilidade de entrada
nas arenas de formulação de políticas públicas dão corpo a organizações partidárias formadas
na sociedade civil, os partidos de massa, proletários (socialistas e comunistas).
Por pertencer ao conjunto da sociedade civil, a agremiação prioriza a ocupação do
Estado e, no decorrer do tempo, altera as prioridades do governo. Seu objetivo é uma reforma
social. Os recursos políticos são relativamente concentrados e o quadro de membros é numeroso
e homogêneo. A filiação segue uma lógica de identidade e há uma ênfase sobre direitos e
obrigações dos membros. A educação política, a formação de quadros, está entre os principais
objetivos das organizações de massa.
No caso do financiamento, o fluxo de dinheiro passa a ter origem fragmentada e
descentralizada, uma estratégia democrática de captação que conta com a participação
expressiva dos filiados. Há uma forte mobilização extraparlamentar e o território de caça por
votos é formado por grupos específicos da sociedade. Diferentemente da agremiação de
quadros, o partido de massa apresenta forte peso ideológico na formatação de suas propostas,
centralização e é fortemente articulado. Os membros executam tarefas partidárias nos intervalos
e durante as disputas eleitorais.
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A organização de massa, independentemente da formação de uma oligarquia em sua
estrutura, permite a chegada das camadas populares aos postos de comando. A classe dirigente
é composta por uma elite popular. Consolida-se uma agremiação societária.
O desenvolvimento das democracias de massa, na sequência dos anos após a Segunda
Guerra Mundial (1939 a 1945), impõe novos desafios aos partidos. As legendas passam a
competir em um ambiente eleitoral marcado por um eleitorado pouco homogêneo. Tal cenário
leva a uma significativa transformação na composição organizativa dos partidos em
funcionamento nas democracias consolidadas. O acirramento das disputas impõe às
organizações, para ampliar o campo de votantes, uma suavização do discurso classista e a
adoção de uma estrutura de campanha capaz de atrair o maior número possível de votos,
independentemente da origem dos apoiadores. É desse cenário que ascende o partido catch-all
(pega-tudo), que entrou no vocabulário para o entendimento dos partidos a partir da década de
1960 por meio das análises do constitucionalista alemão Otto Kirchheimer (1905-1965).
A tipologia construída por Kirchheimer foi interpretada por Wolinetz (2002) como uma
descrição genérica dos partidos atuais. O modelo, segundo o autor, pode ser lido como uma
metáfora para compreensão das mudanças nas estruturas dos partidos e nas estratégias adotadas
para abordagem do eleitorado. As propriedades expostas servem para consolidação de um
divisor entre os partidos contemporâneos e os de massa.
Em um mercado político acirrado, as organizações relegaram a um segundo plano,
quando não abandonaram completamente, as atividades de enquadramento e formação
intelectual e moral das massas (WOLINETZ, 2002). A estrutura organizativa do pega-tudo é
marcada por uma abertura da filiação a todos os interessados, o que dá uma forma heterogênea
ao corpo de membros. A ideologia tem baixa relevância nas ações da organização e grupos de
interesse passam a apoiar as iniciativas do partido. Há uma retração do peso da ideologia nas
propostas apresentadas, “uma redução da bagagem ideológica e uma concentração da
propaganda nas questões de valor, como o desenvolvimento econômico e a defesa da ordem
pública” (PANEBIANCO, 2005, p.512). As qualidades dos líderes ocupam posição
privilegiada e apoiadores passam a ser cortejados em todas as camadas da sociedade.
Para ampliar as chances de vitórias nos escrutínios, o pega-tudo optou pela abertura de
espaço para profissionais na execução de funções que antes eram exclusivas de membros da
agremiação. Essa migração de responsabilidade resulta em um aumento dos custos para
manutenção da estrutura, principalmente durante as campanhas. Tal quadro exige uma
ampliação das fontes de recursos, que passam a contar com a participação estatal.
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Com a aproximação entre os programas apresentados e a circulação de profissionais
entre as organizações que estão no jogo do mercado eleitoral, o sistema partidário passa a contar
com legendas cuja forma de classificação demanda o auxílio de ferramentas importadas da
ciência econômica. Esse modelo de organização será denominado de partido cartel (KRAUSE;
REBELLO E SILVA, 2015).
Tipologia construída por Richard Katz e Peter Mair (1995), ela pode ser definida pela
proximidade na relação com o Estado. Com um objetivo profissional, ou seja, ocupar cargos na
administração pública, o partido cartel apela para um eleitorado amplo e difuso. O arranjo que
dá corpo a esse modelo de agremiação é vagamente organizado e há uma perceptível distância
entre os dirigentes e os membros, sendo que estes últimos se diferenciam pouco dos não
membros. Os filiados não têm nem direitos nem obrigações junto à organização, que está
inserida em um sistema de competição limitado, ou em outras palavras, gerenciado. A opção
por não competir passa fazer parte do cálculo das agremiações. Elas avaliam abandonar a
disputa em favor de um aliado com a expectativa de obter certos benefícios, em especial o
acesso ao espólio eleitoral (KRAUSE, REBELLO E SILVA, 2015).
Quando entramos no financiamento, a estrutura do partido cartel não apresenta um
conjunto amplo de financiadores, o principal suporte vem do Estado. As subvenções públicas
garantem o funcionamento da competição entre as legendas que ocupam o ambiente eleitoral.
Em um sistema partidário com predominância dessa tipologia, poucos atores monopolizam os
recursos públicos. Há um fortalecimento daqueles que já estão em atividade e uma relutância à
aceitação de novos competidores (KROUWEL,2006). Na avaliação produzida por Katz e Mair,
o partido cartel deixa de funcionar como um mecanismo de ligação entre a sociedade civil e o
Estado, papel assumido pelos partidos de massa no século XX, e torna-se um agente do Estado.
Dentro do campo organizativo, o trabalho empreendido por Panebianco, na tentativa de
compreender os efeitos das mudanças organizativas nos partidos da Europa Ocidental, colocou
sob perspectiva as relações de poder que definem a dinâmica das legendas. O italiano
privilegiou as alianças e as lutas internas como fatores essenciais para compreensão da origem,
o funcionamento e a transformação das organizações que atuam no campo político-partidário
(BRAGA, 2012).
Ao definir que a ordem organizativa é resultado de uma negociação que depende do
equilíbrio entre várias demandas e pressões exercidas pela coletividade partidária que, por sua
vez, também é afetada pelo ambiente externo, Panebianco reconstruiu a estrutura de diferentes
tipos ideais para apresentar as características do partido profissional-eleitoral. Na explicação de
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seu modelo, o cientista político aponta que a principal diferença entre ele e o partido de massa,
burocrático de massa na sua terminologia, é a progressiva profissionalização dos quadros que
compõem a organização. A burocracia do partido, que deixa de dar preferência aos filiados para
execução de tarefas tanto no período eleitoral quanto fora dele, passa a ser composta por um
corpo de especialistas e de técnicos de distintos campos.
No modelo, ele identifica a centralização das principais tarefas nas mãos desses
profissionais. As ligações verticais (entre a cúpula e os membros) são fracas e há um forte apelo
ao eleitorado de opinião. No que trata do custeio, o modelo capta recursos por meio de grupos
de interesse e fundos públicos. A tipologia também dá pouca ênfase para as questões
ideológicas e realça a apresentação de propostas para problemas específicos – economia, saúde
e educação. Há uma elevada personalização da liderança e os atributos pessoais têm papel de
destaque na estratégia dentro da organização.
Panebianco ressalta que as progressivas mudanças organizativas nos partidos são, em
especial, fruto de duas transformações registradas nos últimos 30 anos. A primeira trata das
novas configurações da estratificação social, não limitadas às proporções entre os grupos que
compõem o eleitorado – declínio da força de trabalho empregada na indústria e o aumento da
faixa ocupada em postos do setor de serviços –, mas também a natureza cultural de cada grupo.
O eleitorado localizado pelo italiano é social e culturalmente mais heterogêneo quando
comparado com aquele que ia às urnas no final do século XIX e início do XX. Esse eleitor é
menos controlável por parte dos partidos, o que exige alterações constantes na estratégia
adotada para obter seu apoio e, principalmente, garantir a fidelidade eleitoral.
A segunda transição é tecnológica, com destaque para o campo da comunicação. As
legendas reagem ao impacto dos meios de comunicação de massa na relação com a população,
principalmente com a expansão da televisão. “Pouco a pouco, o papel central assumido pela
televisão na disputa política começa a exercer efeitos poderosos sobre as organizações”
(PANEBIANCO, 2005, p.518). Ainda nesse campo, a evolução das técnicas de propaganda
resulta em um terremoto organizativo nos partidos políticos. “Os antigos papéis burocráticos
perdem terreno como instrumento de organização. Novas figuras profissionais adquirem um
peso crescente” (idem, 2005, p.519).
As legendas, nesse cenário, têm de alterar as formas de publicidade para atender os
desejos de um eleitorado diverso e mediamente mais instruído. Os meios de comunicação
conduzem a um novo modelo de campanha, marcado pela personalização, centrado nos
candidatos, com elevado conteúdo tecnológico e que depende de especialistas de vários setores
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para ser colocado em prática: “a televisão, ao lado dos grupos de interesse, torna-se a correia
de transmissão mais importante entre partidos e eleitores” (ibidem, 2005, p.519).
Se, como defende Panebianco, a mudança organizativa é resultado de transformações
na composição da sociedade e do desenvolvimento tecnológico, a ascensão de um partido de
modelo empresarial no Brasil pode ser explicada pela pressão exercida por mais dois desafios
externos detectados na eleição paulistana de 2016: a alteração nas regras que orientam as
disputas entre as legendas por cargos públicos, em especial as normas de financiamento das
campanhas, e um ambiente eleitoral marcado por um sentimento consolidado de rejeição aos
partidos como canais de representação da população junto ao Estado e aos políticos.
Esses dois estímulos permitem localizar a tipologia defendida neste trabalho na estrutura
de campanha apresentada pelo PSDB paulistano na disputa pela cadeira de prefeito da cidade
de São Paulo. A consolidação dessa dimensão empresarial não foi resultado de caminhos
aleatórios, mas uma escolha racional por parte da elite que se consolidou no comando dos
diretórios estadual e municipal da legenda. Pressionado pelos desafios externos apresentados,
esse grupo optou pela incorporação de um modelo racional-eficiente de atuação e, dessa forma,
acumular a maior parcela possível dos recursos em disputa na arena eleitoral e ficar à frente dos
principais adversários no pleito.
No modelo apresentado neste trabalho, as características que permitem identificar a
estrutura empresarial têm como alicerce a origem do candidato escolhido para o certame. Ele é
a face pública do partido de modelo empresarial. O PME leva a cabo a ideia de um político
empreendedor ao buscar seu representante na iniciativa privada. O escolhido, o empresário João
Doria Junior, adquiriu um passe de entrada para a disputa do cargo de prefeito por meio de seus
feitos e relações no mundo empresarial. Ele não apresentava um histórico de participação ativa
no quadro de membros do PSDB.
O candidato do PME possui amplo conhecimento das técnicas para exploração dos
meios de comunicação de massa, em especial da televisão e das redes sociais. Ele é um
comunicador, um vendedor da imagem com eficiência. Sua origem colabora com o
entendimento de como o partido empresa agiu para dominar uma das principais zonas de
incerteza do mercado eleitoral em 2016, a captação de recursos. Além da habilidade
comunicativa, o candidato/empresário é o principal canal para o fluxo de recursos. Isso ocorre
porque, além da elevada capacidade de autofinanciamento, seu histórico profissional é
fundamental para a entrada de dinheiro. O custeio da campanha do partido empresa é marcado
pelo personalismo e o centralismo na condução da estratégia de captação de dinheiro.
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Para realçar as particularidades da forma de obtenção de subsídios por parte do partido
empresa, o quadro abaixo compara os modelos de financiamento das tipologias de partidos
expostas neste capítulo.
Quadro 1: Modelos de financiamento de estruturas/campanhas
Modelo de partido
Quadros

Estrutura de custeio das atividades
Recursos próprios e repasses de membros
da elite com ligações com o partido.

Massa

Taxas pagas por filiados, contribuições de
simpatizantes, repasses de organizações
auxiliares (sindicatos) e venda de veículos
de imprensa do partido.

Pega-tudo/Profissional-eleitoral

Grupos de interesse e fundos públicos.

Cartel

Fundos públicos.

Partido de Modelo Empresarial

Recursos próprios do candidato, vínculos
pessoais e entidades empresariais ligadas
ao candidato; profissionalização do cargo
de arrecadador e repasses de fundo
público.

Fonte: Adaptação de quadro de Krouwel (2006, p.263), Katz e Mair (1995, p.18) e levantamento próprio

A lógica racional-eficiente do partido empresa é latente devido à forma por meio da qual
ele opera em arenas nas quais ocorrem disputas com outras agremiações por recursos limitados.
O PME adota uma lógica de mercado para potencializar seus resultados e, consequentemente,
reduzir o volume de capital disponível para os adversários. Esse perfil é inteligível no método
de construção da coligação que deu suporte ao candidato/empresário e, como consequência,
garantiu a maior fração disponível do HGPE.
A organização tirou máximo proveito da legislação que orienta a divisão dos segundos
de exposição na televisão e do sistema partidário brasileiro, altamente fragmentado1, ao adotar
uma estratégia de atração de aliados que não levou em consideração aproximações ideológicas,
mas sim uma troca com os agentes que ocupavam a arena eleitoral. O PME entra na negociação
1

De acordo com os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro contava,
em março de 2017, com 35 partidos com estatutos reconhecidos. Deste número, 27 estavam representados no
Congresso Nacional.
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colocando à disposição os recursos acumulados pelo candidato/empresário e aqueles ofertados
pela elite no controle do partido.
Os ganhos acumulados nesse mercado eleitoral têm impacto no principal mecanismo de
atração do eleitorado, o marketing político. O arranjo construído para a venda do principal
produto do PME, o candidato, é moldado com base em demandas apresentadas pelo mercado
consumidor (o eleitor) e por exigências impostas pelo ambiente no qual a disputa ocorre.
A maioria dos filiados ao partido, com exceção da elite, têm participação mínima, até
mesmo irrelevante, sobre as iniciativas tomadas para a formatação do programa de governo
elaborado pelo candidato/empresário. Seu papel fica restrito aos processos que antecedem a
campanha, entre eles a participação nas prévias. Todo trabalho fica concentrado nas mãos de
especialistas que levam a experiência do mercado para a divulgação do produto que será
ofertado. O método de marketing do partido de modelo empresarial se encaixa perfeitamente
na afirmação: “partidos formulam políticas a fim de ganhar eleições, e não ganham eleições a
fim de formular políticas” (DOWNS, p.60, 2013).
A propaganda do partido empresa adota todos os meios disponíveis para colocar seu
produto como a melhor escolha para todas as faixas de consumidores, independentemente da
renda ou do local onde vivem. Nessa lista, as pesquisas de opinião, técnica usual do meio
empresarial, são uma ferramenta essencial de orientação da campanha. A organização de razão
empresarial é moldada pelo termômetro da opinião. Toda imagem apresentada no HGPE e nas
redes sociais é influenciada pelos resultados obtidos em sondagens contratadas pela própria
organização ou por meio da interpretação dos resultados explicitados em levantamentos
produzidos por institutos de pesquisa para veículos de comunicação de massa.
Ainda no campo da venda da imagem, uma característica da dimensão empresarial é a
manutenção de um arranjo de campanha mesmo após a vitória no pleito em disputa. Tal
fenômeno é compreendido na utilização das redes sociais de forma ininterrupta pelo político
empreendedor, que segue custeando uma equipe de especialistas para divulgação das ações
realizadas e adota ferramentas para monitoramento de conteúdo no ciberespaço.
A propaganda das ações da administração pública deixa o caráter institucional e
transforma-se em uma ferramenta de exposição da imagem construída e ofertada ao eleitorado
durante a disputa da campanha. Essa ação tem como foco ampliar o alcance da imagem do
político/empresário do nível local para o nacional. Na tentativa de facilitar o entendimento das
diferenças entre os modelos de partidos, o quadro a seguir apresenta os atributos do
marketing/propaganda de cada modelo até o identificado no PME.
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Quadro 2: Características do marketing/propaganda
Modelo de partido

Formato utilizado

Quadros

Contatos pessoais.

Massa

Mobilização por meio de voluntários,
filiados e imprensa do partido.

Pega-tudo/Profissional-eleitoral

Profissionalização do staff de campanha
no período eleitoral, uso dos meios de
comunicação de massa e elevação dos
gastos com publicidade.

Partido Cartel

Profissionalização

permanente

da

estrutura de campanha.
Partido de Modelo Empresarial

Uso de profissionais antes e depois da
campanha, alta dependência das pesquisas
de opinião e campanha ininterrupta nas
redes sociais.

Fonte: Adaptação do quadro de Krouwel (2006, p.263) e levantamento próprio

Dentro de uma perspectiva econômica (DOWNS, 2013), a adoção de uma dimensão
empresarial por parte do PSDB no escrutínio paulistano pode ser entendida como eficiente. Isso
ocorre não somente pela definição de um fim explícito pela cúpula do partido, a vitória na
eleição, mas por causa dos meios implementados pela organização. Ao adotar um modelo de
financiamento elitizado e profissionalizado, obter a maior parcela do tempo de televisão e optar
por uma estratégia de marketing que atendeu às demandas do eleitorado, ela conseguiu
maximizar um produto escasso, o voto, mesmo em um cenário desfavorável. Como resultado,
o partido empresa obteve uma vitória em primeiro turno com 53,29% dos votos válidos2

2

Realizado no dia 2 de outubro, o pleito de 2016 terminou com o candidato/empresário como o primeiro postulante
a vencer uma eleição paulistana em 1º turno desde a adoção do modelo de dois turnos, em 1992. O resultado final
foi: João Doria (PSDB), 53,29%; Fernando Haddad (PT), 16,70%; Celso Russomanno (PRB), 13,64%; Marta
Suplicy (PMDB), 10,14%; Luiza Erundina (PSOL), 3,18%; Major Olímpio (SD), 2,02%; Ricardo Young (REDE),
0,45%; Levy Fidelix (PRTB), 0,37%; João Bico (PSDC), 0,10%; Altino (PSTU), 0,08%; Henrique Áreas (PCO),
0,02%.
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1.1.1 As proximidades e as distâncias entre Brasil e Itália

A tipologia aqui apresentada, o partido de modelo empresarial, foi colocada em debate
por Paolucci e Hopkin (1999). Nos modelos apresentados por eles, optamos pelas
especificidades da estrutura identificada na chegada ao poder do Forza Italia, legenda criada
pelo bilionário do setor de telecomunicações Silvio Berlusconi, na sequência da avalanche de
denúncias de corrupção que enterrou o sistema político que vigorava naquele país na década de
1990. O escândalo ficou popularmente conhecido como operação Mãos Limpas3.
As semelhanças entre os modelos empresariais italiano e brasileiro estão nas biografias
dos candidatos e nas estratégias de marketing. Os ambientes políticos de ascensão das tipologias
também apresentaram similaridades. Tanto lá quanto cá, foi identificada uma elevada rejeição
aos partidos e aos políticos por parte do eleitorado meses antes dos referidos pleitos.
Ambos os escolhidos, Berlusconi e Doria, já eram conhecidos pela exposição no setor
privado. Eles colocaram suas fortunas, amealhadas por anos de atividade no setor de
comunicação e em outros ramos, como um passe de entrada para a arena eleitoral. Tanto o
político/empreendedor italiano quanto o brasileiro apresentavam amplo conhecimento das
ferramentas de comunicação, em especial a familiaridade com as câmeras de televisão.
Na estratégia de marketing, as afinidades estão na construção da imagem do novo, dos
empresários que saíram do nada para uma vida de fortuna e, preocupados com os rumos da
sociedade, decidiram oferecer a experiência acumulada no setor privado para a administração
pública. Tanto os especialistas em marketing do PME italiano quanto os do brasileiro adotaram
técnicas de propaganda comuns na promoção de mercadorias para a apresentação das
promessas de campanha. Como foi assinalado anteriormente, o Forza Italia também orientou
suas ações, na eleição que levou Berlusconi ao posto de primeiro-ministro em 1994, a partir de
pesquisas de opinião. A análise feita pelos pesquisadores europeus sobre a estrutura da
campanha italiana pode ser transportada para explicar o método adotado pelo PME paulistano
para vitória. “A campanha do partido empresa adota procedimentos padronizados do marketing
e da publicidade para vender um produto representado por candidatos que oferecem políticas

3

A Operação Mãos Limpas foi, inicialmente, batizada de caso Tangentopoli (cidade do suborno ou da propina).
A investigação da Justiça italiana identificou inúmeros casos de corrupção, durante os anos 1990, envolvendo
políticos, juízes, o setor financeiro, partidos políticos e organizações mafiosas. O escândalo praticamente tirou da
cena política partidos tradicionais como a Democracia Cristã (DC), o Partido Socialista Italiano (PSI), o Partido
Socialdemocrata Italiano e o Partido Liberal Italiano.
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públicas da mesma forma que empresas os usaria para vender bens de consumo à população
(PAOLUCCI; HOPKIN, 1999, p.313).
Colocadas as semelhanças entre os tipos ideais, partimos para as diferenças detectadas.
A primeira delas está na origem das agremiações. Duverger (1970) aponta que o entendimento
da origem dos partidos é fundamental para a compreensão do funcionamento, desenvolvimento
e dos efeitos das lutas internas e das influências do ambiente nas organizações. “Assim como
os homens carregam a marca de sua infância durante toda sua vida, os partidos também são
submetidos às influências de sua origem” (DUVERGER, 1970, p.10).
O Forza Italia foi uma criação de Silvio Berlusconi em janeiro de 1994. Toda estrutura
do partido, assim como sua elite, tem ligação com as empresas controladas pelo empresário,
em especial o grupo Fininvest, um conglomerado formado por empresas de comunicação, lojas
de departamento, companhias de seguro e, à época, um clube de futebol. Em seu manifesto de
fundação, a legenda se posiciona, no espectro político italiano, à centro-direita e
ideologicamente conservadora4.
Paolucci identifica uma homogeneidade nesse corpo de comando, resultado do
recrutamento nos grupos que compõem o conglomerado de Berlusconi ou de figuras que já
mantinham um relacionamento pessoal com o político/empreendedor italiano. A pesquisadora,
ao examinar a conformação organizativa do partido de modelo empresarial italiano, concluiu
que essa personalização na fundação e a elevada dependência da capacidade financeira de
Berlusconi resultaram em uma agremiação sem facções, ou seja, com total controle nas mãos
do político/empreendedor.
No caso brasileiro, o PSDB nasce, em 1988, como resultado de uma dissidência entre
grupos políticos que, com o fim da Ditadura Militar, passaram a disputar o controle da coalizão
dominante dentro do PMDB, agremiação que aglutinou políticos de distintos matizes
ideológicos após o fim do regime militar (1964 a 1985). A saída dos dissidentes foi justificada
após uma discordância entre a ala que se posicionava à esquerda dentro partido e parte da cúpula
peemedebista durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, entre 1987 e 1988. Os
líderes do PMDB defenderam a manutenção do sistema presidencialista de governo e um
mandato presidencial de cinco anos. O posicionamento beneficiava José Sarney, nome que

4

Em 2008, Berlusconi decidiu fundir o Forza Italia à Aliança Nacional, partido conservador e nacionalista, e a
um conjunto de pequenas legendas de centro-direita. Essa união deu corpo ao Il Popolo della Libertà (O Povo da
Liberdade). O empresário presidiu a organização até 2013, quando decidiu refundar o Forza Italia. As demais
agremiações formaram o Novo Centro-Direita.
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havia migrado do PDS, legenda que substituiu a Arena, e chegou à Presidência da República,
em 1985, com a morte de Tancredo Neves (1910-1985).
Celso Roma, em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, em junho
de 2002, reconstrói com detalhes as lutas internas que culminaram na criação da nova legenda.
Os futuros peessedebistas pleiteavam a migração para o regime parlamentarista e acusavam a
oligarquia peemedebista de formar uma aliança conservadora. No campo regional, essa mesma
ala, formada em sua maioria por políticos com atuação em São Paulo, disputava o poder contra
o grupo liderado pelo então governador paulista Orestes Quércia (1987-1991), histórico cacique
peemedebista, que foi fiador de uma aliança com a organização que representava o pensamento
conservador no Brasil à época, o PFL, para a eleição municipal de 1988.
Essa versão ideológica é colocada em xeque quando o autor destaca que, seis anos após
a criação da legenda, os tucanos chegaram à Presidência da República sustentados por uma
aliança conservadora composta pelo PFL e o PMDB. Essa coalizão elaborou a apresentação e
conseguiu a aprovação da emenda da reeleição, em 1997, o que garantiu um mandato de oito
anos para o então presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos líderes que comandou a saída
do PMDB. Essa facilidade em operar guinadas institucionais é vista como uma marca de
nascença do PSDB, indicando uma disposição da legenda em adequar sua estratégia às
demandas do mercado eleitoral do período. A análise de Celso Roma mapeia a gênese do
partido com eficiência:
Uma vez constatado que a única forma de acesso ao governo federal seria
por meio de um outro partido que não o PMDB, a estratégia adotada para fundação
do PSDB levou em consideração a abertura de um novo mercado eleitoral
aproveitando a massa de eleitores que se identifica com o centro, mas que, àquela
altura, rejeitava o governo Sarney (ROMA, 2002, p. 74).

Passados 28 anos, essa capacidade do PSDB de se adequar aos anseios do mercado
eleitoral ajuda a compreender a adoção da dimensão empresarial. Essa transformação só foi
possível por causa da existência de um arcabouço legal (estatuto) que dá autonomia para os
diretórios estaduais e municipais para definição dos critérios para escolha das respectivas
executivas e a definição da estratégia de participação em eleições, incluindo a indicação de
candidatos e a construção das alianças (ROMA, 2002).
Essa estrutura organizacional proporcionou o ambiente perfeito para simbiose que
resultou no modelo empresarial. A heterogeneidade na elite também é uma marca da distinção
entre os modelos italiano e brasileiro. Diferentemente do Forza Italia, a luta entre facções dentro
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do PSDB ficou nítida na ascensão do PME. Essa divisão foi localizada no processo de escolha
do candidato e na formação de uma nova cúpula no controle da executiva municipal.
A questão econômica também teve peso na mudança organizativa. Enfrentando um
quadro de escassez de recursos, resultado das alterações nas regras de financiamento de
campanha e sem a garantia da entrada de contribuições por parte dos filiados, o comando do
PSDB paulistano optou pela atração do candidato/empresário como solução para dominar essa
zona de incerteza e tornar viável o custeio da máquina de campanha.
Esse quadro fica nítido por meio das informações colhidas com o presidente municipal
do PSDB em São Paulo, no ano da eleição, o vereador Mario Covas Neto, durante entrevista
realizada no dia 2 de maio de 2016. De acordo com o politico, a estrutura da legenda mantém
os recursos concentrados no Diretório Nacional, em Brasília. O dinheiro, com origem
principalmente no Fundo Partidário, chega somente ao Diretório Estadual, deixando a
representação municipal dependente da organização de eventos e repasses feitos por
vereadores.
Com relação à participação de filiados, o líder tucano explicou que, apesar de as
contribuições estarem previstas no estatuto da legenda, elas não são uma obrigação e a falta de
um mecanismo de cobrança dificulta o levantamento de quantos efetivamente realizam
repasses. À época do pleito municipal, a legenda enfrentava dificuldades para garantir o
pagamento do aluguel da sede do diretório e funcionários. Sem a certeza dos repasses por parte
da Executiva Nacional, a chegada do candidato/empresário foi a solução encontrada pelo PSDB
para seguir competitivo na arena eleitoral.

1. 2. Os partidos ainda importam?

Compreender a consolidação da razão empresarial na estrutura do PSDB exigiu
recuperar a conjuntura eleitoral em que a escolha por esse caminho foi realizada. No caso das
eleições municipais de 2016, o intento deste capítulo é mostrar que as legendas em atividade
no país enfrentavam, sem exceções, um quadro consolidado de desconfiança e de
distanciamento por parte do eleitorado.
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Manin (2013), ao revisitar sua obra Princípios do Governo Representativo5, escreve que
os partidos não estão em grande forma e a insatisfação com as organizações tornou-se corrente.
Essa leitura do sociólogo francês, quatro anos depois, foi apresentada de forma mais direta e,
de certa maneira, agressiva pelo principal fiador da mudança organizativa peessedebista, o
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin: “você acha que alguém vota em partido no Brasil?
Os partidos estão em frangalhos. Não tem nenhum que esteja em pé6”.
Na tentativa de apresentar com o máximo de nitidez possível os traços que formaram
esse quadro de declínio da imagem das organizações junto ao eleitorado brasileiro e os efeitos
desse cenário de crise sobre as disputas eleitorais, optamos por trabalhar em duas etapas:
primeiro, evidenciamos dados selecionados que permitiram uma análise do quadro localizado
na eleição municipal de 2016. Esse conjunto de achados (CARDANO, 2017) deu materialidade
ao sentimento refratário da população para com os partidos. Segundo, mostramos quais os
efeitos dessa conjuntura na forma de atuação das agremiações, que assumiram funções
procedimentais para seguirem vivas no sistema político brasileiro.
Antes de entrar diretamente nos números, acreditamos que é essencial definir qual
sentido imputamos ao substantivo crise. Para preencher essa lacuna, adotamos a explicação do
Dicionário Político de Norberto Bobbio (2009). No verbete produzido por Pasquino, crise é o
momento de ruptura no funcionamento de um sistema, uma mudança qualitativa em sentido
positivo ou negativo que pode ser fruto de efeitos internos ao sistema, quando há contrastes
entre os seus componentes, ou externos, ou seja, resultado de um estímulo que vem de fora.
Com relação à conjuntura do sistema partidário em 2016, com base nas tipologias apresentadas
pelo autor, é possível afirmar que havia uma crise fisiológica, cujo efeito recai sobre a
performance do sistema e exige a adaptação a um novo cenário político-partidário.
A propagada crise dos partidos políticos – a ausência de legitimidade por parte de todas
as agremiações que ocupam a arena eleitoral– não é um fenômeno novo e nem restrito ao Brasil.
Esse cenário de depreciação da imagem enfrentado pelas organizações é alvo de pesquisas na
maioria das democracias representativas ao logo das últimas décadas. O decantado crepúsculo
das legendas é apresentado em estudos que levaram em conta a identificação partidária, a
capacidade de mobilização a cada eleição, o número de membros e as mudanças na

5

Neste artigo, o sociólogo francês atualiza e esclarece as análises da democracia do público à luz de pesquisas
recentes, em especial no que diz respeito à erosão das fidelidades partidárias, o papel dos partidos nas democracias
contemporâneas e o aumento da participação política não institucionalizada (NUNES, 2013).
6
Declaração dada durante entrevista à radio Jovem Pan de São Paulo, no dia 29/10/2017. O governador paulista
ainda declarou que, em um sistema eleitoral com 35 partidos, a população vota em um candidato.
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configuração da representação (MAIR, 1994; MANIN, 1995; DALTON, WATTENBERG,
2000; SCARROW, 2000; DANTAS, 2016).
Como o objetivo, neste momento, não é apresentar um panorama amplo sobre a crise
enfrentada pelos partidos no Brasil e nas demais democracias, mas sim como ela influenciou o
cenário eleitoral de 2016, optamos por concentrar a seleção dos dados que corroboraram com a
hipótese da erosão da confiança da população junto aos partidos na série de eventos que, em
nossa avaliação, exerceu influência considerável sobre a estratégia das legendas nas eleições
subsequentes. Tratamos, aqui, das chamadas jornadas de junho de 20137: conjunto de
manifestações realizadas a partir da decisão de governadores e prefeitos de reajustar as tarifas
de transporte público em grandes cidades do país. E os atos realizados entre os anos de 2015 e
de 2016 sob a justificativa de combate à corrupção e favoráveis ao impeachment da então
Presidente da República Dilma Rousseff (PT).
Nas jornadas, a rejeição aos partidos políticos pôde ser reconhecida no impedimento ao
uso de camisetas e bandeiras das organizações. Os símbolos das legendas, mesmo daquelas
localizadas à esquerda no espectro ideológico, foram alvos de ataques por parte dos grupos que
lideravam os protestos. Integrantes de organizações partidárias foram recebidos com palavras
de ordem rechaçando a participação: “sem partidos, não nos representam” era o grito mais
repetido durante as caminhadas por ruas da capital paulista.
Na noite do dia 21 de junho de 2013, durante ato iniciado no centro de São Paulo e que
seguia para a avenida Paulista, militantes do PSOL, PT e do PCdoB, que vestiam camisetas das
agremiações e carregavam bandeiras, foram agredidos fisicamente por jovens que rechaçavam
a presença dos partidos. As bandeiras das legendas foram rasgadas durante as reações
antipartidárias registradas no ato (Portal Terra, 21 de junho de 2013).
Com o afastamento dos movimentos que ocuparam as ruas pela redução das tarifas de
transporte público, novos atos, agora com participação expressiva da classe média, ganharam
espaço na cobertura dos veículos de comunicação de massa após os resultados da eleição
presidencial de 2014, que reelegeu Dilma Rousseff para um mandato de mais quatro anos. As
revelações iniciais da Operação Lava Jato8, um quadro econômico de recessão e a ameaça de
7

O mês de junho de 2013 foi o estopim de uma série de protestos contra o reajuste das tarifas de transporte público
de R$ 3 para R$ 3,20. Os atos, iniciados em São Paulo, tomaram as principais cidades do país. A mensagem “não
é por R$ 0,20” passou a orientar a onda de protestos. No dia 13 de junho, a PM de São Paulo foi responsável pela
ação mais violenta contra os atos. Cerca de 150 pessoas ficaram feridas, segundo os organizadores das
manifestações. Como resultado, a luta contra o reajuste nas tarifas ganhou a solidariedade de outras camadas da
sociedade.
8
A Operação Lava Jato teve início em 2014 com a prisão do doleiro Alberto Youssef. A investigação levou a um
esquema corrupção envolvendo partidos políticos e contratos com empresas públicas, em especial com a Petrobras.
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um avanço da inflação deram fôlego a um sentimento antipetista que foi transbordado em uma
série de atos a partir de março de 2015.
Em dezembro do mesmo ano, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB), aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff9. A decisão e
novas denúncias envolvendo políticos na Operação Lava Jato pautaram os atos realizados no
ano de 2016. No entanto, com o avanço das investigações, o sentimento antipetista deu lugar a
uma rejeição geral a todos os partidos. Esse julgamento foi interpretado com eficiência pela
socióloga Esther Solano: “Dilma Rousseff é destituída, a Lava Jato avança e, na mesma avenida
Paulista onde o populismo antipetista era gritado, o slogan agora é a antipolítica, a faxina geral
(Entrevista ao portal Nexo em 17 de junho de 2017).
Na tentativa de dar materialidade a esse sentimento de rejeição aos partidos e apontar
que ele não ficou restrito aos grupos que foram às ruas, optamos por expor pesquisas
quantitativas que detectaram, entre 2013 e 2016, o grau de confiança da população brasileira
nas agremiações partidárias e a identificação eleitor/partidos. Para medir a capacidade de
mobilização das legendas, mostramos mapas com a migração da preferência do eleitor em São
Paulo e os números da eleição que escolheu o prefeito paulistano em 2016.
Quando falamos em confiança, a definição que corrobora com a ideia que aqui se
pretende é de que se trata da crença que um indivíduo (A) tem que um segundo agente (B) irá
se comportar de uma determinada maneira. A assume o risco da imprevisibilidade das ações de
B, já que essas fogem a seu controle. Trazendo para correlação eleitor/partido, o primeiro dá
um voto de confiança em uma determinada legenda/candidato mesmo sem a certeza que, após
a conquista do poder, a organização ou o nome escolhido responderá às expectativas.
Para dar forma a essa relação, adotamos como parâmetro o ICS (Índice de Confiança
Social), que mede o nível de credibilidade em uma série de instituições junto à população.
Recortando os dados a partir de 2013, os números obtidos revelam que, entre um leque de 18

Empreiteiras organizadas em cartéis pagavam propina a executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor
da propina variava de 1% a 5% do montante total dos contratos. Parte dos recursos desviados abasteceu campanhas
eleitorais. A operação, assim como as Mãos Limpas na Itália, teve impacto no sistema eleitoral brasileiro. Os
depoimentos de executivos suspeitos de envolvimento no esquema detalharam a participação de 415 políticos de
26 partidos nas operações irregulares, de acordo com balanço apresentado pela Procuradoria Geral da República
em maio de 2017.
9
De acordo com arquivos do Senado Federal, o pedido de afastamento aceito foi construído pelos juristas Hélio
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Paschoal. A iniciativa teve como base um suposto crime de
responsabilidade fiscal cometido pela presidente ao autorizar a edição de decretos de abertura de créditos
suplementares, no montante de R$ 95 bilhões, sem autorização do Congresso Nacional. A presidente, segundo os
autores do pedido, descumpriu a lei orçamentária. O processo teve duração de 273 dias e, no dia 31 de agosto de
2016, foi determinado o afastamento, mas sem a perda dos direitos políticos.
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instituições, os partidos políticos aparecem em último lugar em todos os períodos. O limite
entre confiável e não confiável é medido a partir de uma escala que vai de 0 a 10010.
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100 = muita confiança; até 66 = alguma confiança; até 33 = quase nenhuma confiança e 0 = nenhuma confiança.
O Índice de Confiança Social é realizado pelo Ibope Inteligência em 142 municípios do país. Em cada edição,
foram realizadas 2.002 entrevistas. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais
para mais ou para menos.
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Fonte: IBOPE Inteligência: ICS (Índice de Confiança Social) 2013,2014, 2015,2016.

Os dados deixam claro que as quatro instituições mais confiáveis no período de
avaliação são ligadas à segurança (Bombeiros e as Forças Armadas), religiosa (Igreja) e da
iniciativa privada (Meios de Comunicação). Na outra ponta, as quatro com as piores avaliações
têm relação com a atividade político-partidária: governo da cidade onde o entrevistado vive,
Presidente da República, Congresso Nacional e os partidos políticos.
Esse declínio da relação entre partidos e o eleitorado ficou também perceptível quando
um segundo indicador, a afinidade, apontou para uma erosão no percentual de eleitores que
assume ter preferência por uma organização. A identificação é uma das principais medidas da
natureza dos partidos. Ela serve como dispositivo de aferimento das avaliações e dos
julgamentos feitos pela população (DALTON, 2000).
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No caso brasileiro, pesquisas realizadas no período do recorte definido para a
dissertação apontaram para um reduzido percentual de brasileiros que declarava ter um partido
de preferência. Em contrapartida, os levantamentos indicaram uma percentagem elevada entre
aqueles que afirmavam não ter predileção por nenhuma legenda em atividade no país.
Quadro 3: Preferência partidária no Brasil (em %)
Partido

2013

2014

2015

2016

PT

19

16

11

11

PMDB

4

5

6

4

PSDB

5

5

9

4

PDT

1

1

0

1

PSB

1

1

1

1

PV

1

1

1

1

PSOL

0

0

1

1

PTB

1

0

0

0

DEM

0

0

0

0

Outros partidos

2

1

2

2

Nomes/referências 3

3

2

3

Nenhum/não tem

64

66

67

72

Total

100

100

100

100

Fonte: Instituto Datafolha. Dados referentes aos meses de junho/julho de cada ano

Esse baixo nível de afinidade ajuda a diagnosticar um dos sintomas mais agudos da crise
dos partidos políticos: uma homogeneização da imagem apresentada pelas agremiações
partidárias e, como consequência, um esvaziamento do espaço em que cidadãos e
representantes interagem. Como consequência, “as organizações, distantes da sociedade em
geral, se aproximaram mais do mundo do governo e do Estado a ponto de se tornarem
inextricáveis destes (MAIR, 2003, p.281).
A faixa que afirmou não ter nenhum partido de preferência – o ano de 2016 apresenta o
maior percentual com 72% –, ajuda a compreender uma outra face do divórcio entre
representantes e representados, a volatilidade do voto. Ou seja, o universo restrito de eleitores
que mantém a escolha em uma determinada legenda em sufrágios seguidos.
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Esse sentimento é localizado com clareza quando comparamos mapas de votações das
três últimas eleições municipais paulistanas: 2008 (segundo turno), 2012 (segundo turno) e
2016 (primeiro turno). As cores que marcam os distritos que compõem as zonas eleitorais
paulistanas mostram que os partidos têm enfrentado dificuldades para garantir a fidelidade dos
eleitores a cada quatro anos. A eleição do candidato/empresário aponta para maior migração
de votos ao obter vitórias em 56 das 58 zonas eleitorais de São Paulo.

Mapa 1: Votação por distrito da cidade de São Paulo 2008*

*

Gilberto Kassab, à época candidato pelo DEM, foi eleito com 60,72% dos votos válidos (3,79 milhões). Marta
Suplicy, à época candidata pelo PT, foi derrotada ao receber 39,28% dos válidos (2,45 milhões).
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Mapa 2: Votação por distrito da cidade de São Paulo 2012*

Mapa 3: Votação por distrito da cidade de São Paulo 2016

*

Fernando Haddad (PT) venceu a eleição, em segundo turno, com 55,7% dos votos válidos (3,3 milhões). José
Serra (PSDB) foi derrotado ao receber 44,43% dos votos válidos (2,7 milhões).
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Essa volatilidade na preferência do eleitorado permite concluir que os partidos políticos
não refletem mais as clivagens socioeconômicas e culturais da sociedade, papel que exerciam
na democracia dos partidos (MANIN, 2013). Quando dissecamos os dados do mapa eleitoral
do pleito municipal de 2016, os números revelaram que o candidato/empresário obteve a
maioria dos votos válidos em distritos localizados no centro expandido e nos extremos das
zonas norte, sul e leste. Como efeito de comparação, Doria obteve 61,92% dos votos válidos
no distrito de Pinheiros, zona oeste, no qual a renda média do trabalhador formal é de
R$ 4.102,81, e 58,60% na Vila Matilde, zona leste, cuja renda média do trabalhador formal é
de R$ 1.742,55, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
com base na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).
Ainda no campo da mobilização, as informações disponibilizadas no portal do TSE
revelam que os partidos enfrentam, além do eleitorado instável, um avanço do desinteresse da
população pelo sufrágio. No caso específico do objeto desta pesquisa, os dados apontaram que,
na eleição municipal paulistana de 2016, houve recorde na abstenção e no total de votos nulos
ante os números das cinco eleições anteriores.
Quadro 4: Evolução da abstenção na eleição paulistana
Ano

Abstenção 1º turno

Abstenção 2º turno

Eleitores

1996

1.162.397 (17,18%)

1.225.045 (18,11%)

6.765.407

2000

1.015.503 (14,23%)

1.081.364 (15,16%)

7.134.821

2004

1.162.012 (15,00%)

1.364.034 (17,05%)

7.771.503

2008

1.281.538 (15,06%)

1.438.355 (15,05%)

8.198.282

2012

1.592.722 (18,04%)

1.722.880 (20,00%)

8.619.170

2016

1.940.454 (21,08%) ----------------------

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

8.886.324
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Quadro 5: Evolução dos votos nulos e brancos na eleição paulistana
Ano
1996
2000
2004
2008
2012
2016

Nulos

Brancos

Nulos

Brancos

(1º turno)

(1º turno)

(2º turno)

(2º turno)

300.333

87.078

329.993

107.409

(5,3%)

(1,5%)

(5,9%)

(1,9%)

348.166

249.970

295.343

206.706

(5,7%)

(4,1%)

5,0%)

(3,4%)

290.414

151.598

241.217

95.921

(4,4%)

(2,3%)

(3,7%)

(1,5%)

316.744

230.717

339.962

176.880

(4,6%)

(3,3%)

(5,0%)

(2,6%)

516.384

381.407

500.578

299.224

(7,3%)

(5,4%)

(7,2%)

(4,3%)

788.379

367.471

-----------

-----------

(11,3%)

(5,3%)

Eleitores
6.765.407
7.134.821
7.771.503
8.198.282
8.619.170
8.886.324

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Os números dispostos nos quadros revelam que o eleitor dá peso à eleição se o que está
em jogo é percebido como muito importante, quando os possíveis resultados do pleito podem
oferecer mudanças na condução das políticas públicas. Ou seja, as organizações partidárias são
vistas como instrumentos que podem ou não ser empregados (MANIN,2013). Com relação à
eleição de 2016, o eleitor paulistano sinalizou que não teve seu interesse despertado após
analisar o leque de postulantes ao cargo. Essa afirmação é sustentada quando se compara a
soma dos votos nulos, em branco e as abstenções com o total de votos recebidos por João Doria.
O primeiro grupo representou 3.096.304, enquanto o candidato/empresário recebeu 3.085.187
votos. No cálculo final, o desinteresse ficou à frente com um saldo de 11.117 indiferentes pela
escolha do próximo prefeito da cidade de São Paulo.
O percurso feito até este ponto do capítulo permite retomar a pergunta colocada e
acrescentar um novo questionamento: os partidos ainda importam? Se sim, quais funções eles
exercem na atual conjuntura de descrédito dos agentes que compõem o sistema políticopartidário?
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As respostas mais próximas à realidade para estas perguntas foram obtidas nas análises
apresentadas por Mair e Manin e em autores inseridos por eles nesse debate. Mair (2003) afirma
que a época dos partidos de massa acabou e que dificilmente será recuperada. Em contrapartida,
as organizações passaram a desempenhar funções estritamente procedimentais na gestão da
democracia. Essa nova face das agremiações se adequa a um mercado político demasiadamente
burocratizado e dependente das negociações e compromissos. As organizações atuam como um
instrumento de elites e tecnocratas (DAHL, 1966).
A fronteira entre a representação e o procedimental pode ficar menos turva quando
colocamos em comparação as atividades exercidas de cada lado da linha imaginária. A literatura
sobre os partidos da década de 1960 oferece, com excelência, um resumo das atividades que
ajudam a delimitar a representação. São elas: mobilização do conjunto de cidadãos, articulação
dos interesses, formulação de políticas públicas, formação e promoção de líderes políticos e
demarcação das divisões sociais em uma determinada sociedade. Do outro lado
(procedimental), as agremiações executam o recrutamento de líderes, funcionários, contratação
de especialistas e técnicos, captação de recursos para custeio da estrutura, em especial das
campanhas eleitorais, e a organização das funções no parlamento e no governo. Segundo Mair,
“com o declínio dos níveis de filiação partidária, os partidos são hoje, muitas vezes, obrigados
a procurar pessoal em outros contextos. Os papéis atribuídos para a organização no parlamento
e no governo tornaram-se os mais importantes a serem desempenhados”.
A correspondência entre o partido e os cargos públicos tornou-se institucional.
Assistimos a uma mudança do centro de gravidade nos partidos, que passou da organização que
atua em distintos terrenos para a que limita as ações à conquista de cargos públicos. É essa
mudança que dita o fim da organização em sua concepção tradicional, da democracia de partido.
As legendas têm hoje uma base social cada vez mais fraca, mas uma face pública cada vez mais
forte e eficazmente mantida (MAIR, 1997).
O ambiente volátil gerado por essa erosão da fidelidade por parte do eleitorado fez com
que os partidos reagissem e ficassem mais rápidos e mais ágeis do que eram antes. O candidato
tornou-se o principal capital das agremiações. A personalidade ocupa lugar primordial na
atração de votos. Essa migração da democracia de partido para a do público não transformou
os partidos em mecanismos obsoletos. Eles ainda são decisivos, mas não são unidades definidas
e dotadas de identidade duradora (MANIN, 1997; 2013). Eles têm de buscar ativamente o apoio
do eleitor a cada eleição, ajustando suas estratégias de campanha aos interesses variáveis dos
votantes e, consequentemente, reconfigurando a composição de seu território de caça.
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CAPÍTULO 2
O CANDIDATO/EMPRESÁRIO, O DINHEIRO E A COLIGAÇÃO DO PME

2.1. A DEFINIÇÃO DA FACE PÚBLICA DO PME

Neste capítulo, iremos reconstruir o processo de escolha do candidato do partido de
modelo empresarial para a disputa em 2016. Para cumprir essa tarefa, dividiremos esta etapa
em três partes. Na primeira, retomamos o debate que identificou a seleção como uma das
principais atividades residuais dos partidos e objeto de pesquisas independentes de uma função
correlata, o recrutamento de quadros (NORRIS, 2006). Na segunda, traremos à discussão
autores que identificaram no caminho para a escolha daqueles que representam os partidos em
uma disputa eleitoral as lutas internas pelo controle das agremiações e as alterações na estrutura
organizacional. Na terceira, e mais importante para defesa da hipótese aqui apresentada, será
refeito o trajeto de nomeação do PSDB e a apresentação do perfil do candidato/empresário.
Na bibliografia que nos debruçamos para compreender os fenômenos políticopartidários, seleção e recrutamento foram, com frequência, tratados como atividades
interligadas temporal e objetivamente. Nesses trabalhos, a primeira é interpretada como uma
das dimensões para o entendimento da formação do conjunto das elites políticas (BRAGA;
BOLOGNESI, 2013). Já a segunda, ligada a uma tradição comportamentalista, busca o
entendimento das motivações que levam indivíduos a abandonar a vida comum e a ingressar na
política (CZUDNOWSKI,1975; RAHAT; HAZAN, 2001).
Na escola comportamentalista, a seleção foi vista, na melhor das hipóteses, como apenas
um aspecto de processos mais complexos e abrangentes. Os métodos de abordagem levavam
em conta variáveis sociais e a atividade como um reflexo da política, tendo, dessa forma, pouca
relevância (WRIGHT,1971; CZUDNOWSKI,1975).
Será a partir da década de 1980, quando a abordagem institucional ressurge em nova
roupagem, o neoinstitucionalismo, que os trabalhos começaram a localizar na seleção de
candidatos não apenas um reflexo da política, mas uma atividade com capacidade de influenciála. Entre as obras de destaque está a de Gallagher e Marsh (1988). Os autores identificaram na
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seleção efeitos da interação entre sistema político e a natureza das agremiações partidárias
(BRAGA, BOLOGNESI,2013).
A escolha daquele que irá representar a agremiação em uma corrida eleitoral passa de
um acessório do recrutamento para uma variável independente, utilizada para explicar a
importância e a vitalidade dos partidos nas democracias representativas (EPSTEIN, 1967;
GALLAGHER; MARSH, 1988), mensurar a democracia intrapartidária (FREIDENBERG,
2003), estabelecer critérios de conteúdo democrático (NORRIS, 2006; RAHAT; HAZAN;
KATZ, 2008) e ainda determinar o comportamento dos eleitos (KOOP; BITTNER, 2011).
Braga e Bolognesi (2013), em dossiê publicado no ano de 2013, recuperaram o início
da produção brasileira sobre o recrutamento partidário. Os trabalhos, publicados no final dos
anos de 1960, nos quais predominavam as análises sustentadas pela sociologia política, tiveram
como objeto de pesquisa o perfil social dos candidatos selecionados pelos partidos no Rio de
Janeiro. Entre os pioneiros nesse campo estão Pitta e Arruda (1966), Moreira (1967), Maduro
(1971,1973), Leopoldi (1973 e 1977) e Nunes (1977 e 1978). De abrangência nacional,
destacam-se as pesquisas de Fleischer (1976), que fez extenso levantamento sobre as carreiras
de deputados estaduais e federais, e as de Schmitter (1971) e Cardoso (1975), que pesquisaram
as relações entre deputados e grupos de interesse.
Na introdução do dossiê, os autores destacam que, com a redemocratização e o processo
de estabilização das instituições democráticas ao longo dos anos de 1990, aumentou o interesse
dos estudiosos pelo recrutamento partidário e, especialmente, pelo processo de seleção. Nesse
campo, e já sob a influência do neoinstitucionalismo, encontram-se os trabalhos de Rodrigues
(2002; 2006), Messemberg (2002), Braga (2009), Braga e Bolognesi (2013), Samuels (2008) e
Álvares (2008).

2.1.1. A importância da seleção dos candidatos

A escolha do candidato para uma disputa a cargo público está entre as funções essenciais
dos partidos antes da entrada na corrida eleitoral. Ela está no conjunto de iniciativas que ajuda
a defini-los nas democracias. Isso ocorre não somente por permitir diferenciá-los das demais
organizações que almejam influenciar os resultados eleitorais e as decisões governamentais,
mas porque o perfil do escolhido terá papel central na definição daquilo que o partido é ou
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pretende se transformar. A ratificação de uma candidatura torna reconhecível a sua face pública.
Coletivamente, manifesta as dimensões demográficas, geográficas e ideológicas. Ao ser
elencado entre os postulantes em um escrutínio, o pré-candidato recebe um passe de entrada
para a política intrapartidária. Se eleito, ele terá poder para impor restrições e influenciar a
estrutura da organização (NORRIS, 2006; KATZ, 2008).
Os partidos funcionam, literalmente, como filtros no momento em que adotam
processos de seleção. Pesquisadores que dedicaram seus trabalhos ao estudo das legendas ou
dos sistemas partidários definiram a atividade com uma das mais obscuras devido às
dificuldades para obtenção de dados, falta de uma teoria e poucos estudos sobre o tema. Howard
classificou a seleção de candidatos como um jardim secreto (HAZAN, RAHAT; 2010).
A revisão bibliográfica realizada para produção deste capítulo nos leva a creditar esse
“obscurantismo” ao ativo escasso e valioso tratado nesse processo, o posto de candidato a um
cargo público e todo o espólio que se terá acesso em caso de vitória. Ao identificar os métodos
de escolha é possível compreender a distribuição do poder interno e as disputas entre as facções
que buscam assumir o controle das agremiações. Uma revisão superficial de um modo de
seleção poderá impedir uma exposição de fato de todo o embate intestino que antecede a
apresentação de um nome ao eleitorado. O pesquisador, preso à névoa produzida pelas
organizações, pode não conseguir escapar das informações de jure, de direito (NORRIS, 2006).
Duverger (1970) descreve com maestria o jogo trilhado pelos partidos para a seleção
dos candidatos. O sociólogo afirma que se trata de um ato privado que toma lugar em um
partido, um agente público. Atividade muitas vezes secreta. As legendas, como ficará
perceptível ao reconstruímos o processo de escolha do PME, “não gostam dos odores da
cozinha eleitoral espalhados para o mundo exterior” (DUVERGER, 1970, p. 70).

2.1.2. O caminho para escolha do candidato/empresário

O processo de escolha de um candidato passa por três etapas interligadas: certificação,
que envolve as regras oficiais (Lei Eleitoral) e as partidárias (estatuto do partido); a indicação,
apresentação dos pretendentes à vaga; e, por último, o formato da eleição que definirá o
nomeado. Norris (2006) aponta que essa estrutura rege uma dança das cadeiras. Nela, muitos
são elegíveis, poucos, indicados, e ainda menos, eleitos.
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A legislação eleitoral brasileira (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997) não apresenta
um conjunto de regras que possa ser classificado como severo no que trata das exigências para
aprovação dos aspirantes a uma cadeira no Executivo ou Legislativo. Em suas disposições
gerais, o artigo nono requer do candidato a comprovação de domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar filiado à legenda por
um período mínimo de seis meses antes da data da eleição. A legislação também determina o
prazo para confirmação dos nomes e da composição da coligação, nos casos em que uma aliança
é apresentada: “a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição”.
No que cabe ao regramento interno do PSDB, é preciso recorrer ao artigo 14 do estatuto.
Seguindo a lei eleitoral, o texto determina um período mínimo de seis meses de filiação para
que um membro vote ou possa ser votado em um escrutínio interno. Com relação à estratégia
de campanha, o regimento não prevê poder de veto por parte de integrantes da Executiva
Nacional ou mesmo de filiados às iniciativas tomadas pelos órgãos estaduais e municipais, o
que dá ampla liberdade para os diretórios locais na tomada de decisões sobre a apresentação de
candidatos e a composição de coligações. Essa inexistência de instrumentos de controle dá
corpo a uma estrutura organizacional fraca e descentralizada (ROMA, 2002).
As regras que ordenam a vida partidária, em especial as escolhas dos candidatos, ficam
sob o guarda-chuva dos dirigentes locais. O documento, quando trata da Convenção Municipal,
apresenta com clareza a descentralização na tomada de decisões. Apresentamos os artigos que
corroboram com essa conclusão:
I- Aprovar as diretrizes para a ação do partido no âmbito municipal;
II – Escolher ou proclamar, quando houver eleições prévias, os candidatos do
partido aos cargos de prefeito e vice-prefeito e escolher os candidatos a vereador no
respectivo município;
III – Decidir sobre as alianças político-administrativas e coligações com outros
partidos, observadas as diretrizes fixadas pelos órgãos estadual e nacional;
IV – Analisar e aprovar as plataformas dos candidatos à Prefeitura Municipal;
V- Eleger os membros do Diretório Municipal, os delegados e suplentes às
convenções estaduais e os membros do conselho municipal de ética e disciplinar;
VI – Decidir os recursos contra os atos do Diretório e da comissão executiva
municipal;
VII – Decidir sobre as questões político-partidárias no âmbito municipal.

No caso do PSDB, as convenções municipais se instalam com qualquer número de
membros, mas só deliberam com o comparecimento mínimo de 20% do número total de filiados
do partido, não podendo esse quórum ser inferior a 30. A realização de eleições prévias será
disciplinada por resolução aprovada pela Comissão Executiva Nacional, cabendo aos diretórios

51

estaduais e municipais estabelecer as normas complementares para sua realização. Na ausência
da Comissão da Executiva Nacional, como ocorre até a última versão do estatuto, homologada
em dezembro de 2015, os diretórios estaduais e municipais podem determinar todos os trâmites
dos processos de escolha.
Compreendida a certificação, entramos na segunda etapa, a indicação. Os diretórios
estadual e municipal de São Paulo foram os responsáveis pela organização do pleito
intrapartidário de 2016. Três nomes foram apresentados como postulantes à vaga de candidato
a prefeito da capital paulista: Andrea Matarazzo, à época vereador na Câmara Municipal
paulistana e filiado ao partido desde 1991, Ricardo Tripoli, deputado federal e filiado desde
1988 (ano da fundação da legenda), e o empresário João Doria Junior, nome sem participação
política e filiado desde 2001.
O rito para o escrutínio de nomeação foi o seguinte: o vencedor deveria atingir 50%
mais 1 dos votos válidos. Caso nenhum postulante chegasse ao resultado, um segundo turno
seria realizado entre os dois primeiros colocados.
A opção pelas prévias pode ser explicada utilizando como referência as motivações
identificadas na pesquisa realizada por Hazan e Rahat (2001). A primeira delas é, após uma
derrota nas urnas, defender inovações na estratégia que possam reabilitar a imagem frente à
militância e ao eleitorado em geral. O PSDB foi derrotado, no pleito de 2012, pelo seu principal
adversário, o PT, que apresentou um candidato que, até aquele pleito, não havia disputado
nenhuma eleição: Fernando Haddad.
A decisão de sair de um método fechado, restrito à indicação por parte da cúpula do
partido, para um método aberto a todos os filiados almeja criar uma imagem democrática e
popular pela organização, uma tentativa de reduzir a pecha de elitismo e de controle da legenda
por parte de um grupo de notáveis (BEST; COTTA apud HAZAN; RAHAT, 2006).
Porém, a coleta dos dados sobre a participação de filiados nas prévias e relatos de
dirigentes do partido que acompanharam todo o curso da eleição interna evidenciaram que a
escolha do candidato do PME não foi fruto de um processo democrático, mas da manutenção
de um modelo fechado de escrutínio com um verniz de participação e, como definiu Michels
(1982), a arena escolhida para a luta entre facções intrapartidárias e entre líderes que buscavam
o comando da agremiação.
Essa afirmação pode ser sustentada pelos números registrados no primeiro turno do
pleito, realizado no dia 28 de fevereiro de 2016. De acordo com as informações disponibilizadas
pelo Diretório Municipal, 6.216 filiados compareceram a uma das 58 zonas eleitorais
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disponibilizadas. O montante representa 23% dos 27 mil membros oficialmente registrados
junto à Justiça Eleitoral. O percentual, como pode ser visto, supera em apenas 3% o patamar
mínimo definido no estatuto peessedebista.
O resultado das urnas foi o seguinte: João Doria Junior, 43,13%; Andrea Matarazzo,
32,89%; Ricardo Tripoli, 22,31%; 1,67% votou em branco. Conforme previsto nas regras,
Doria e Matarazzo passaram para o segundo turno. É na composição dessa disputa que ficou
compreensível o embate entre duas facções pelo posto de coalizão dominante. No resultado
dessa refrega é possível entender como a nomeação define a luta intestina em uma agremiação
partidária (HAZAN; RAHAT, 2001).
No intento de facilitar o entendimento dessa divisão, identificamos os principais nomes
de cada grupo como “A”e “B” no quadro abaixo:
Quadro 6: Divisão dos grupos dentro do PSDB
Grupo A*

Grupo B**

Candidato: Andrea Matarazzo

Candidato: João Doria Junior

Fernando Henrique Cardoso

Geraldo Alckmin

José Serra

Pedro Tobias

Aloysio Nunes Ferreira

Bruno Covas

Alberto Goldman

Mario Covas Neto

Arnaldo Madeira

Fernando Capez

Fonte: Levantamento próprio

Essa divisão pode ser entendida como o enfrentamento entre velhos e novos chefes
(MICHELS, 1982). De um lado, um discurso de defesa da tradição, da escolha por um político
de carreira, como foi apresentado Andrea Matarazzo aos filiados peessedebistas. Essa facção
era, até então, a que detinha o controle sobre a estrutura partidária. Esse quadro pode ser

*

Fernando Henrique foi Presidente da República (1995 a 2002); Serra é senador e ex-governador de São Paulo;
Aloysio Nunes é senador e, à época da pesquisa, ocupava o posto de ministro das relações exteriores; Alberto
Goldman foi governador e vice-governador de São Paulo; Arnaldo Madeira foi deputado federal.
** Geraldo Alckmin é o atual governador de São Paulo; Pedro Tobias é deputado estadual e presidente do diretório
paulista do PSDB; Bruno Covas foi indicado para a vaga de vice de João Doria; Mario Covas Neto é vereador
paulistano e, à época, presidia o diretório municipal da legenda; Fernando Capez ocupava a cadeira de presidente
da Assembleia Legislativa de São Paulo. A divisão aqui apresentada foi definida após declarações realizadas pelos
citados em encontros oficiais da legenda e feitas aos jornais Folha de S.Paulo e Estado de S. Paulo entre os meses
de novembro de 2015 e março de 2016.
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comprovado ao identificarmos que o grupo A foi responsável pela indicação dos três últimos
candidatos ao posto de prefeito de São Paulo.11 No outro campo, a oferta do empresário de
sucesso, a aposta em uma celebridade que ofertava o apoio de uma parcela do empresariado
brasileiro, mas sem histórico de participação na vida partidária. Como afirma Michels:
A história ensina que, entre os chefes que conquistaram sua posição dentro do partido
e os que entram com o prestígio de fora, um conflito não demora em surgir e esse
conflito se reveste, com frequência, na forma de uma luta regular pela hegemonia.
Essa luta é provocada pela inveja e o ciúme em uns e pela presunção e ambição nos
outros (MICHELS, p.48,1982).

A disputa entre essas facções no jogo de cadeiras da nomeação permitiu a localização
do fenômeno da judicialização da política e de uma interferência, após ser provocado por um
dos grupos em enfrentamento, do poder judiciário e de outros órgãos de investigação em
assuntos internos das agremiações políticas (HAZAN; RAHAT, 2001). No caso da escolha
peessedebista de 2016, esse fato é evidenciado a partir das acusações de abuso de poder
econômico e de “compra do diretório paulistano” por parte de integrantes do grupo A contra
aqueles que formaram o grupo B.
Entre os meses de setembro e outubro de 2017, depoimentos colhidos por meio de
entrevistas discursivas com líderes peessedebistas que participaram da realização da disputa
interna deixaram claro que, ao optar por um candidato com reconhecida situação financeira
privilegiada, o grupo B se aproveitou da falta de estrutura do diretório paulistano para obter
total controle de todo o processo das prévias.
As informações repassadas, sob a condição da não divulgação dos nomes, descrevem
total incapacidade do Diretório Municipal de executar um processo de prévias, seja pela falta
de funcionários para organização das zonas eleitorais ou mesmo por causa da desatualização
das informações sobre os filiados tucanos. A Executiva Municipal não possuía cadastros
atualizados dos membros, dados sobre os endereços eletrônicos (e-mails) para o envio dos
endereços dos locais de votação ou mesmo para confirmar os nomes que ainda formavam a
relação de filiados.
A presença registrada, de acordo com os relatos, foi resultado da interferência direta de
João Doria, que teria financiado o transporte e a alimentação para os membros que se
prontificaram a participar do escrutínio e garantir que o candidato/empreendedor seria a
escolha. A oferta de cargos na administração estadual paulista também foi usada como moeda
11 São eles: José Serra (2004), eleito em segundo turno; Gilberto Kassab, candidato à época pelo DEM e apoiado
por José Serra, eleito em segundo turno; José Serra (2012), derrotado em segundo turno.
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de troca por votos. Os dirigentes ouvidos classificaram as prévias realizadas pelo PSDB como
uma fraude e que a legenda foi arrendada para o empresário João Doria Junior, que garantiu o
financiamento da futura estrutura de campanha.
Documentos e imagens sobre as operações realizadas por integrantes do grupo B foram
enviados ao Ministério Público Estadual, que passou a investigar a estratégia adotada pelos
apoiadores da candidatura Doria12. Paralelamente a essa decisão, Andrea Matarazzo, alegando
falta de lisura e direcionamento do processo de seleção, decidiu retirar seu nome da disputa e
optou pela desfiliação da agremiação. Outros sete dirigentes entregaram os cargos que
ocupavam na Executiva Municipal.
Para manter uma imagem de democracia intrapartidária, a nova coalizão dominante
optou pela manutenção do segundo turno do pleito interno, realizado no dia 20 de março. O
comparecimento foi inferior ao registrado no primeiro turno. Apenas 3.266 membros
registrados votaram em João Doria; outros 68 votaram em branco e 46 optaram por anular o
voto. No fechamento das urnas, apenas 12% dos filiados escolheram oficialmente o candidato/
empresário. A reconstrução do escrutínio interno revelou que a eleição foi definida por uma
pequena coligação, composta por nomes que assumiram o comando local da legenda e
impuseram um nome sem história partidária.
Os números sobre o comparecimento às prévias também podem ser explicados a partir
de análise feita por Michels (1982) que, ao analisar as transformações nos partidos na virada
do século XIX para o XX, concluiu: “na vida dos partidos, podemos observar sinais de uma
indiferença política. Apenas uma minoria e, às vezes, uma minoria irrisória, participa das
decisões do partido” (MICHELS, 1982, p.81). O sociólogo alemão também ajuda a entender
que, na apresentação do candidato, o nepotismo é um fenômeno perceptível. Ele ressalta que
“a escolha do candidato quase sempre depende de uma pequena coligação formada por chefes
e subchefes locais que impõem à maioria seus próprios candidatos” (MICHELS, 1982, p.67).
Com a confirmação da vitória de Doria, o processo de escolha do PSDB paulistano
confirmou uma mudança comportamental da organização. Ela alterou o eixo do poder
12

O Ministério Público Eleitoral entrou com pedido de cassação da candidatura de João Doria Junior no dia 26
de setembro de 2016. De acordo com as entrevistas concedidas pelo promotor José Carlos Bonilha a veículos de
comunicação (Revista Exame, 27/09/2016; O Estado de S.Paulo, 27/09/2016), o material colhido com base nas
prévias do PSDB apresentou indício de abuso de poder econômico, por parte do candidato, e de poder político
pelo governador Geraldo Alckmin, que teria oferecido cargos na administração estadual em troca de apoio dentro
da legenda e para futuros aliados de outros partidos. No dia 22 de novembro, o juiz da 1ª zona eleitoral, Sidney da
Silva Braga, julgou a ação improcedente por não existirem indícios dos crimes apresentados pela promotoria
pública.
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intrapartidário e, na sequência, a forma de condução da política na disputa pela dominação do
ambiente eleitoral. A razão empresarial pôde ser identificada não apenas nos resultados obtidos,
mas no método de ação, como buscamos reconstruir até esta etapa.

2.1.3. Quem é o escolhido?

Homologado o resultado, entramos na apresentação do perfil do escolhido e como os
predicados apresentados por ele permitiram identificar a face pública do partido de modelo
empresarial. A lacuna a ser preenchida foi a de sua origem. João Doria apresentava como
principal meio de atuação o setor de comunicação e marketing. Por três décadas, manteve
programas em emissoras de televisão voltados à apresentação de personalidades da elite
financeira, industrial e política. Proprietário de um conglomerado formado por sete empresas,
com destaque para uma editora responsável pela publicação de revistas direcionadas para um
público consumidor classificado no topo da pirâmide da renda per capta do país, o candidato
do PME não é um personagem aceito por uma fração da elite para representá-la na disputa pela
prefeitura de São Paulo, mas um de seus membros que, com trânsito livre no setor privado e no
público, foi apresentado como uma celebridade.
A vida profissional do candidato/empresário começou no setor de comunicação durante
as décadas de 1970 e 1980. Dirigiu departamentos em emissoras de televisão em São Paulo (TV
Tupi e Rede Bandeirantes) e, pouco tempo depois, assumiu o controle de uma das maiores
agências de publicidade em funcionamento no país à época. Fundou uma segunda agência no
final da década de 1980 e participou como sócio de uma das primeiras empresas voltadas para
a área de relações públicas.
O status de celebridade do mundo empresarial tem origem nas atividades realizadas pelo
candidato na criação de um grupo que reúne executivos, proprietários e sócios de empresas
privadas de todo o país. Batizada de LIDE, a associação, criada no ano de 2003, contava com
1.797 empresas em 2016 e, de acordo com as informações disponibilizadas em seu portal13,
representava 55% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB). Na descrição disponível na página
13

O grupo contava com 16 escritórios no Brasil e 13 fora do país. Para se associar à entidade, a empresa interessada
deve comprovar faturamento igual ou superior a R$ 200 milhões ou comprovar que é a líder do mercado no qual
atua. Para ter acesso aos eventos organizados pelo LIDE, o associado deve pagar uma contribuição anual que varia
de R$ 10 mil a R$ 16 mil.

56

na internet, a entidade apresenta como principal atividade a realização de encontros e eventos
para aproximação de nomes com poder de decisão em distintos setores da economia.
No setor público, Doria exerceu funções em autarquias e secretarias municipais ligadas
à sua área de atuação, a publicidade. Foi secretário municipal de turismo em São Paulo e
presidente da Paulistur (1983-1986), na gestão Mario Covas. Presidiu a Embratur, empresa
nacional de divulgação da imagem do país no exterior, entre 1986 e 1988, durante o governo
do peemedebista José Sarney.
No campo partidário, o candidato/empreendedor não apresentava um histórico de
participação nas atividades ou mesmo engajamento em campanhas de nomes que disputaram
uma cadeira no Executivo ou Legislativo pelo PSDB. Para sustentar essa afirmação, sem uma
dependência excessiva de depoimentos de lideranças do partido que pediram anonimato, já que
elas eram parte de uma disputa entre aqueles que estavam dentro da coalizão dominante ou
aspiravam assumir essa posição, optamos pela busca de provas documentais. O caminho
encontrado foi a consulta aos registros de contribuições de filiados ao diretório estadual paulista
do PSDB, disponíveis por meio eletrônico nos arquivos do TRE-SP.
Os arquivos do órgão eleitoral, por demora na análise dos documentos apresentados e
na digitalização dos dados encaminhados pelos partidos no que trata das prestações de contas,
tornam disponíveis somente dados referentes ao período que vai de 2011 a 2016. Neles, os
demonstrativos de doações feitas ao partido, incluindo a lista de nomes com cargos no poder
Legislativo, Executivo ou empresas públicas, não indicavam nenhum repasse feito por João
Doria Junior para custeio das atividades da legenda.
Essa inexistência de uma vida partidária anterior é corroborada por depoimento do
presidente do Instituto Teotônio Vilela, órgão responsável pela formação política e o centro de
estudos do PSDB. Em discurso feito à militância da legenda, em 15 de fevereiro de 2016, José
Aníbal declarou que não havia nenhum registro histórico dando conta da participação do
empresário em atividades da legenda. O dirigente ainda colocou em xeque a veracidade de uma
carta encaminhada por Doria à militância do PSDB, na qual o candidato/empresário sustentava
seu vínculo à legenda a partir da proximidade com figuras históricas do partido, em especial
André Franco Montoro e Mario Covas14, na organização das manifestações favoráveis à
14

Os dois nomes compõem o grupo de cinco fundadores do PSDB em 1988 (Lista que ainda conta com Fernando
Henrique Cardoso, José Serra e Sérgio Motta). Franco Montoro iniciou a carreira política no PDC (Partido
Democrata Cristão). Foi eleito deputado federal pelo MDB, em 1966, e governador de São Paulo em 1982. Em
1994, foi eleito deputado federal pelo PSDB. Faleceu em julho de 1999. Mario Covas foi deputado federal pelo
MDB e pelo PMDB, partido pelo qual ainda exerceu os cargos de prefeito de São Paulo e senador. Ocupou a
cadeira de governador do Estado de São Paulo em 1994 e 1998. Faleceu em março de 2001.
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emenda de retorno das eleições direitas, com destaque para o ato realizado em 25 de janeiro de
1984, no centro de São Paulo. Em sua própria declaração:
Nunca vi, e tenho que falar isso porque é um testemunho histórico, o João Doria. Mas
vi a carta dele à militância do meu partido, PSDB, onde ele diz que coordenou o
comício da Praça da Sé, na campanha das Diretas. Eu nunca vi o João Doria, não é
que ele não participava da mobilização, eu nunca vi ele em todo o processo das Diretas
(O Estado de S. Paulo, 16 de fevereiro de 2016).

Ao se colocar na balança a biografia no mundo dos negócios e a questionada vida
partidária, a escolha do candidato pelo partido empresa pode ser entendida ao retomarmos a
análise feita Michels sobre o caminho trilhado pelas organizações na definição de seus
representantes. Ele escreve que as “massas julgam uma honra confiar a uma celebridade a
direção de seus assuntos e sempre preferiram os indivíduos que, já cobertos de glórias, chegam
a elas com toda a sua bagagem de direitos à imortalidade” (MICHELS, 1982, p.47-48). Se não
contava com um passado peessedebista como seus adversários no escrutínio interno, o
empresário, na visão da elite que passou a comandar o PSDB paulista, apresentou as credenciais
para atrair o eleitorado e maximizar os resultados por meio da influência econômica e a
habilidade com as ferramentas de comunicação. A reconstrução do processo de seleção permitiu
concluir que a organização optou por um perfil que converteu uma centralidade socioeconômica
em uma centralidade política (PANEBIANCO, 2005).
O perfil do líder do partido empresa apontou para valorização da habilidade de
influenciar a população a adotar um conjunto de opiniões como se fosse a sua vontade. A
legenda moldou sua estratégia para satisfazer o eleitorado de forma a obter a maioria dos votos
em disputa (DOWNS, 2013). Essa estratégia ficou clara quando, mais à frente, colocamos em
evidência a estratégia de marketing do PME.
A biografia de João Doria, e sua tentativa de construir um passado de luta política para
se aproximar dos filiados do PSDB e garantir seu ticket de entrada na disputa pela vaga de
prefeito, corrobora com a visão de que “líderes são motivados pelo desejo de melhorar suas
próprias condições na sociedade (idem, 2013, p.109).
Com a escolha do empresário, o PSDB paulistano passa a funcionar submetido a um
poder carismático, “que gera uma organização sustentada por relações exclusivamente pessoais,
uma lealdade dos discípulos para com o líder” (PANEBIANCO, 2005, p.277). A organização
carismática, como definiu Weber (2009), é financiada por meio do mecenato. Esse retrato ficou
reconhecível quando entramos na forma de financiamento apresentada pelo partido de modelo
empresarial.
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2.2. O financiamento do candidato/empresário

Weber (2009, p. 190) expõe que as “finanças dos partidos, por razões compreensíveis,
são o capítulo menos transparente da sua história e, mesmo assim, um dos mais importantes”.
O entendimento das mudanças na estrutura de qualquer organização passa, obrigatoriamente,
pelas formas de captação de recursos para o custeio das atividades realizadas por elas. O
dinheiro é indispensável para a vida e o funcionamento das agremiações partidárias. Ter o
controle dos canais de entrada dos fundos concede a um grupo ou a um indivíduo posição
privilegiada na definição de como a organização atuará em um determinado ambiente.
Quando tratamos de partidos políticos, “o dinheiro toca em questões fundamentais do
funcionamento das democracias representativas” (SPECK, 2015, p.247). Os recursos que
entram nos caixas das legendas têm duas finalidades: manter em funcionamento a estrutura
(diretórios, comunicação interna e externa e o pagamento de funcionários e tributos) e aquela
que acreditamos ser a principal função das legendas: a disputa regular a cargos públicos.
Os mecanismos de subvenção têm influência direta no desempenho do regime
representativo, com destaque para as relações entre o Estado e os partidos, filiados e
agremiações e financiadores e candidatos. A transparência nessas negociações é útil para a
manutenção da legitimidade nas disputas e colabora com a identificação das distintas tipologias
identificadas desde o século XIX (ALCÁNTARA, 2004; FISCHER, 2004; HOPKIN, 2004).
No caso brasileiro, a obrigatoriedade da prestação de contas à Justiça Eleitoral e a
digitalização dessas informações têm permitido um amplo campo de pesquisa que segue, na
maioria dos casos, três vertentes: importância do dinheiro no sucesso ou fracasso em um
determinado pleito, as formas de arrecadação e a influência do dinheiro sobre o comportamento
dos eleitos e das políticas públicas adotadas no mandato (SPECK; CERVI, 2016).
Como o intento deste trabalho é detalhar a hipótese de ascensão de uma tipologia
específica de partido na eleição municipal de 2016, a estrutura apresentada para arrecadação de
dinheiro pelo PSDB paulistano foi uma característica essencial para a compreensão desse
modelo e como ele obteve sucesso na dominação do ambiente eleitoral gestado por novas regras
que passaram a normatizar a captação de recursos para custeio da competição política no Brasil.
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Para dar clareza à importância das regras eleitorais sobre o caixa dos partidos,
iniciaremos expondo, de forma resumida, as normas e a origem dos recursos que têm sustentado
a competição política. A legislação compõe a estrutura sob a qual as organizações constroem
seus alicerces e as estratégias de sobrevivência (KRAUSE; REBELLO E SILVA, 2015).
Em seguida, partiremos para a investigação empírica dos dados apresentados pelo PSDB
à Justiça Eleitoral e, por meio deles, apresentaremos o arranjo que deu corpo ao que definimos
como o modelo de financiamento do partido de modelo empresarial.
É preciso retomar que na estrutura de custeio das organizações partidárias no Brasil há
uma divisão entre recursos públicos e privados (SPECK, 2015). No primeiro grupo estão o
Fundo Partidário e a concessão de tempo de televisão e rádio por meio do HGPE (Horário
Gratuito de Propaganda Eleitoral). Nesse momento, vamos tratar exclusivamente do dinheiro.
A forma de operação do HGPE será tratada a seguir.
Os trabalhos anteriores que se dedicaram ao tema do financiamento das legendas
ajudaram a entender o mecanismo do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário. Criado pela primeira Lei Orgânica dos
Partidos Políticos (4.740/65), em julho de 1965, durante a Ditadura Militar, ele previa o custeio
das atividades não restritas às funções eleitorais (AMORIM, 2005).
A regulamentação da lei estipulou, no artigo 60, como seria a distribuição dos recursos
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Do montante em caixa, 20% teriam como destino todos os
partidos em atividade e os demais 80% eram repartidos levando em conta o tamanho da
representação na Câmara dos Deputados, seguindo a filiação prevista na diplomação dos eleitos
(AMORIM,2005; BRAGA; BOURDOUKAN, 2009).
A relação entre o dinheiro e a competição política pode ser identificada com a entrada
em vigor do ato institucional número 2. Os 13 partidos com representantes na Câmara e no
Senado foram extintos e um sistema bipartidário foi instaurado compulsoriamente.15A mudança
levou a partilha do fundo, durante os primeiros anos de vigência, entre o MDB, legenda que
aglutinava a oposição no país, e a ARENA, agremiação que dava sustentação ao regime de
exceção no Congresso Nacional. Esse bipartidarismo artificial garantia um fluxo maior para a
organização pró-regime que, à época, representava 3/5 das 409 cadeiras existentes na Câmara.

15

O ato institucional (AI-2) foi promulgado no dia 27 de outubro de 1965, durante a vigência do governo Castelo
Branco. A iniciativa teve como motivação a vitória de nomes da oposição nas eleições em cinco estados. Entre as
medidas impostas pelo AI-2, o artigo 18 determinou a extinção de todos os partidos em atividade e o cancelamento
dos registros. O ato teve vigência até 15 de março de 1967.
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Com o fim do período do bipartidarismo em 1979, a profusão de novas legendas exigiu
uma primeira revisão da distribuição dos recursos públicos, o que levou a uma modificação nos
dispositivos previstos na Lei Orgânica dos Partidos Políticos. A parcela destinada às legendas
com cadeiras na Câmara Federal passou de 80% para 90% e os 10% restantes eram repartidos
entre todas as organizações em funcionamento. Pouco tempo depois, em 1981, uma segunda
alteração determinará que o acesso ao fundo será exclusivo aos partidos com representação na
Câmara. A partilha dos valores passou a levar em conta o número de deputados federais de cada
legenda (BRAGA; BOURDOKAN, 2009). Em 1983, uma nova alteração na legislação deixava
claro que partido em funcionamento era aquele com assentos no Legislativo Federal.
Passados 12 anos, a lei dos Partidos Políticos, de 1995, impõe um novo modelo de
repartição dos recursos– o texto também irá reforçar o caixa com a repasses do orçamento da
União para o fundo16. A forma de distribuição passou a ser a seguinte: 1% do total arrecadado
era dividido entre todas as legendas com estatutos registrados junto à Justiça Eleitoral e os
demais 99% de acordo com a proporção de votos obtidos na última eleição para a Câmara dos
Deputados. Essa nova repartição estava condicionada a adoção, por duas legislaturas seguidas,
da aplicação de uma cláusula de barreira que alterava a forma de repartição. A aplicação desse
instrumento foi classificada como inconstitucional pelo STF, gerando um vácuo jurídico sobre
a forma de distribuição dos recursos para o custeio das organizações.
O próprio TSE tentou regulamentar a repartição do montante. A resolução foi alvo de
uma reação por parte das legendas que à época compunham o Congresso Nacional. Em 2007,
um projeto de lei aprovado, e na sequência sancionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, colocou em funcionamento o modelo que vigora atualmente. Ele prevê a seguinte forma
de partilha: 5% distribuídos entre as agremiações com o estatuto reconhecido e os demais 95%
divididos na proporção de votos recebidos na última eleição para a Câmara dos Deputados.
Para não ficarmos presos a este emaranhado de normas e colocarmos com clareza a
importância real do fundo no desempenho da competição política brasileira, os quadros a seguir

16

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o caixa que compõe o Fundo Partidário é formado por
multas e penalidades aplicadas pelo Código Eleitoral, recursos financeiros destinados por lei, em caráter
permanente ou eventual, doações feitas por meio de depósitos diretamente na conta do fundo e dotações
orçamentárias da União, em valor nunca inferior, a cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro
do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto
de 1995.
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apresentam uma evolução dos valores distribuídos em um período de 22 anos e o quanto cada
partido que participou da eleição paulistana de 2016 recebeu, de acordo com a Justiça Eleitoral.
Quadro 7: Histórico de repasses do Fundo Partidário de 1994 a 2016
Ano

Valor

Ano

Valor

1994

729.162,49

2006

142.771.335,74

1995

2.298.439,16

2007

142.280.134,00

1996

47.511.529,06

2008

170.013.094,00

1997

43.110.375,20

2009

189.846.256,00

1998

46.345.451,87

2010

196.726.900,57

1999

51.486.146,88

2011

308.702.047,00

2000

70.224.978,61

2012

349.597.090,00

2001

88.156.695,00

2013

361.950.601,00

2002

88.547.024,00

2014

365.673.989,21

2003

122.545.379,00

2015

867.569.220,00

2004

121.688.754,00

2016

819.131.460,00

2005

123.100.103,73

Total

4.720.006.166,52

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Quadro 8: Valor recebido por cada partido que disputou a eleição paulistana
Partido
PT

Valor (em reais)
108.866.369,44

PSDB

89.725.422,36

PMDB

87.472.826,49

PRB

36.555.268,55

SD

22.679.582,78

PSOL

15.128.617,97

PSDC

5.248.058,71

REDE

4.919.668,13

PRTB

4.802.320,92

PSTU

2.677.396,27

PCO

1.273.900,18
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Total:

379.349.431,80

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Quanto ao uso do dinheiro, a legislação oferece uma ampla possibilidade de destinação
(BRAGA; BOURDOUKAN, 2009). As legendas são obrigadas a colocar 20% do saldo no caixa
das fundações, outros 20% para o pagamento do quadro de funcionários e demais despesas dos
diretórios (nacional, estaduais e municipais) e os demais 60% podem ser utilizados sem nenhum
tipo de destinação predeterminada.
Na outra ponta dessa torneira, o fluxo de dinheiro oriundo de pessoas físicas e jurídicas
demanda duas etapas de descrição. Iniciaremos pela regulamentação. As fontes de recursos
foram regulamentadas pela Lei Eleitoral de 1997 (9.504/97). Ela determinava que, no caso de
pessoas físicas, as contribuições estavam limitadas a 10% do rendimento bruto declarado pelo
doador à Receita Federal no ano anterior. As doações por parte de empresas poderiam ser
destinadas aos comitês financeiros dos partidos, coligações ou diretamente para os candidatos.
Os montantes estavam limitados a 2% do faturamento bruto declarado no ano anterior ao pleito.
Essa estrutura de custeio das organizações – composta pelo Estado, pessoas físicas e
jurídicas– existiu até setembro de 2015, quando uma decisão do STF (Supremo Tribunal
Federal)17 definiu como inconstitucional a captação de recursos pelos partidos junto às
empresas. O novo regramento foi adotado a partir das eleições municipais de 2016. A decisão
do poder Judiciário foi seguida pela então presidente Dilma Rousseff (PT) que, ao sancionar
um projeto de lei que alterava as regras das campanhas eleitorais (Lei 13.165/2015), manteve a
interpretação dos ministros da Suprema Corte e vetou o artigo que autorizava o financiamento
das disputas eleitorais por pessoas jurídicas.
Se no caso do financiamento público as alterações nas normas de partilha ocorreram
após mudanças no sistema político e na competição eleitoral, que passaram a ser controlados
artificialmente após a instauração de um regime de exceção e, com a redemocratização,
registraram uma ampliação do número de agremiações. Consequentemente, houve ampliação
da demanda por recursos para o custeio dos novos atores que passaram a ocupar o ambiente
eleitoral. O veto à participação do dinheiro empresarial teve como motivação acabar com o
desequilíbrio gerado pela participação de grandes grupos empresariais que se transformaram na

17

O veto à participação de empresas no custeio da disputa política ocorreu após o STF ser provocado por uma
ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil. Após aproximadamente cinco anos de espera, oito ministros da Suprema Corte votaram pelo fim do
dinheiro empresarial nas campanhas e três pela manutenção.
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principal fonte de renda dos partidos durante os períodos eleitorais. Esse quadro de
desconfiança em relação às intenções dos doadores com CNPJ atingiu o ápice com as
revelações tornadas públicas pela Polícia Federal com o desenrolar da Operação Lava Jato.
Para dar realidade à influência do dinheiro empresarial nas disputas, colocamos em
exposição o quadro da eleição presidencial de 2014. A campanha de Dilma Rousseff à
reeleição, de acordo com os dados disponíveis na prestação de contas junto ao TSE, arrecadou
R$ 350.493.401,70. Desse montante, 36,4% tiveram como origem quatro grupos empresariais
que, juntos, repassaram R$ 127.700.000,00. O montante foi 54,4% superior à quantia obtida
pelo segundo colocado, Aécio Neves (PSDB), que amealhou R$ 226.858.146,73.
O objetivo deste capítulo não é, em especial devido à falta de clareza na condução das
investigações e a necessidade de um aprofundamento nos dados sobre doadores e beneficiados,
realizar nenhum prejulgamento de nomes ou partidos sob suspeita de envolvimento nos atos
ilícitos tornados públicos pela Lava Jato ou sobre os efeitos das doações na condução dos
governos, mas compreender como essa sequência de eventos teve impacto no novo modelo de
financiamento das agremiações, o que nos leva para a segunda parte dessa trilha. As situações
de crises, como escreveram os autores do novo institucionalismo histórico, “conduzem a
mudanças institucionais importantes, criando, desse modo, bifurcações que levam o
desenvolvimento por um novo trajeto” (HALL; TAYLOR, 2003, pg.201).
Como tratamos, aqui, das formas de custeio da competição política, escândalos
envolvendo a captação de recursos podem ser identificados como essenciais para explicar as
alterações no regramento que norteia a atividade (PADOVEZI, 2012). No caso da eleição
municipal de 2016, simplificamos o novo regramento no quadro a seguir:
Quadro 9: Mudanças nas regras de financiamento e de funcionamento das
campanhas
Antes da reforma eleitoral

Depois da reforma eleitoral

Legislação permitia a participação de Fica vedada a doação por pessoa jurídica.
empresas na disputa política. Os grupos Somente pessoas físicas podem doar até
eram autorizados a doar até 2% do 10% do valor declarado no IR do ano
faturamento bruto registrado no ano anterior. Candidatos podem fazer aportes
anterior e informado à Receita Federal.

nas campanhas até o limite de gastos
previsto pela Justiça Eleitoral.
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Partidos e coligações informavam à Valores não podem ultrapassar 70% da
Justiça Eleitoral quais seriam os limites de campanha mais cara do ano anterior para
gastos para a disputa da eleição.

o cargo, no caso de definição em 1º turno.
Esse percentual será de 50% nos locais em
que houve dois turnos. Em caso de 2º
turno, esse limite será de 30% do
desembolsado no 1º turno.

Campanhas com 90 dias de duração. Campanha com duração de 45 dias. O
HGPE com 45 dias e dois blocos diários HGPE com 35 dias e dois blocos diários
de 30 minutos e inserções de 30 minutos de 10 minutos e inserções de 70 minutos
diariamente.

diariamente.

Não era permitida a pré-campanha. A Fica autorizada a pré-campanha. O
iniciativa era enquadrada como busca de candidato pode divulgar posições pessoais
votos antecipada pelos candidatos e ficava sobre questões políticas e ter suas
sujeita à penalização por parte da Justiça qualidades exaltadas nas redes sociais e
Eleitoral.

em eventos com cobertura da imprensa.

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Como pode ser visto, o tempo de duração das campanhas foi reduzido. A explicação
dada pelos legisladores é que a medida, entre outros efeitos, resultaria em uma redução dos
custos com a produção do HGPE e amenizaria os impactos do veto ao capital empresarial. A
legislação também autorizou a doação de recursos entre os candidatos e os partidos, desde que
o montante não ultrapasse os limites de gastos informados à Justiça Eleitoral. Nesse último
caso, a modalidade, indiretamente, é a única exceção quando se trata de pessoa jurídica.
Feita essa revisão da legislação e os impactos de suas alterações na competição
político/partidária, podemos entrar na análise do modelo de arrecadação do partido empresa.
Como trouxemos no primeiro capítulo, ele é marcado pelas relações pessoais do
candidato/empresário, profissionalização da arrecadação e participação do caixa do Estado.
Também será demonstrado como essa composição resultou na dominação do ambiente eleitoral
ao compararmos os valores captados pela organização empresarial com as quantias obtidas
pelas demais agremiações que disputaram o pleito municipal de 2016.
A busca pela origem dos apoiadores e a forma de captação do PME deixaram nítida a
concentração do fluxo de dinheiro no perfil socioeconômico e nas relações pessoais do
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candidato/empresário. Não existiu um financiador ou grupo externo controlando essa zona de
incerteza e, como consequência, disputando um lugar privilegiado de influência sobre a
organização (PANEBIANCO, 2005), mas sim um papel determinante da fortuna acumulada
por João Doria e a participação direta do grupo de mediação de relações empresariais criada
por ele na sustentação da máquina eleitoral.
O primeiro traço desse modelo é sustentado ao colocarmos em evidência a declaração
de bens do candidato/empresário. De acordo com os dados entregues à Justiça Eleitoral, Doria
era o postulante mais rico entre todos os que disputaram a prefeitura paulistana. Ele declarou
ao TSE um capital acumulado na ordem de R$ 179.765.700,69. O montante é composto por
imóveis, investimentos no setor financeiro, participação em empresas, joias e obras de arte.
Para efeito de comparação, as declarações dos demais dez candidatos, juntas, totalizaram
R$ 35.068.176,03, ou seja, 19,5% da fortuna do candidato peessedebista.
Essa posição privilegiada traduziu-se em um elevado autofinanciamento, 36% do
arrecadado para a máquina de campanha saíram do bolso do empreendedor. O percentual, que
representou uma soma de R$ 4.444.100,00, colocou-o como o principal investidor da própria
empreitada. Essa capacidade financeira e o aporte realizado sinalizam um processo de elitização
da política brasileira. Tal previsão é sustentada por quadro identificado em outras capitais18.
Entre os demais postulantes na capital paulista, outros seis nomes investiram quantias mais
modestas nas próprias campanhas: João Bico (PSDC), R$ 188.100,00; Marta Suplicy (PMDB),
R$ 100.000,00; Ricardo Young (REDE), R$ 44.000,00; Major Olímpio (SD), R$ 6.000,00;
Celso Russomanno (PRB), R$ 4.000,00 e Altino (PSTU), R$ 2,85.
Com relação aos adversários do candidato do PME, a maioria teve como principal fonte
de custeio de suas campanhas os valores repassados pelos partidos, com exceção de João Bico
(PSDC), que também aportou a maior fatia em sua estrutura. Essa participação pode ser
entendida ao se expor os aportes recebidos por cada nome.
Quadro 10: Repasses dos partidos para os adversários de João Doria
Candidato

Partido

Valor (em reais)

Celso Russomanno

PRB

6.014.800,00

Marta Suplicy

PMDB

2.322.712,00

18

Palmas: Amastha (PSB), R$ 4.367.885,30; Belo Horizonte: Alexandre Kalil (PHS), R$ 2.200.000,00; Porto
Velho: Dr. Hildon (PSDB), R$ 1.733.400,00; Curitiba: Rafael Greca (PMN), R$ 640.000,00.

66

Fernando Haddad

PT

1.772.161,00

Levy Fidelix

PRTB

338.019,58

Luiza Erundina

PSOL

296.118,00

Ricardo Young19

REDE

100.000,00

Major Olímpio

SD

83.907,58

Altino

PSTU

34.957,22

Áreas

PCO

1.351,41

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

A disposição dos números revela que, em um mesmo ambiente eleitoral, é possível
identificar, quando tratamos dos modelos de financiamento, diferentes tipologias de partidos
disputando o acesso a cargos públicos. Quatro postulantes cobriram mais de 80% de seus gastos
de campanha com o caixa do Fundo Partidário: Levy Fidelix (99,44%), Celso Russomanno
(96,21%), Major Olímpio (88%) e Luiza Erundina (84%). Essas legendas podem ser
enquadradas como partidos cartel.
No saldo de campanha do candidato/empresário, o dinheiro originário do caixa do
Fundo Partidário totalizou R$ 3.480.500,00. Deste montante, que representou 28% do total
obtido, R$ 2.480.500,00 saíram das contas do PSDB e R$ 1.000.000,00 foi repassado pelo
DEM, partido que fez parte da coligação que apoiou Doria. O PSDB, por meio da cessão de
imóveis e salas para a campanha, contribuiu, indiretamente, com mais R$ 51.000,00, segundo
as informações repassadas pela Justiça Eleitoral.
Quando entramos no fluxo de capital privado, a centralização do poder nas mãos do
candidato/empresário é localizada na escolha de um nome de seu grupo empresarial para
assumir a captação de recursos. Ele não apresentava um histórico de participação em atividades
político-partidárias do PSDB. A função, entregue usualmente para um quadro do partido, como
ocorreu nas eleições de 2012 e de 200820, ficou sob a responsabilidade de um profissional que
preside um escritório do LIDE em campinas, no interior de São Paulo, compõe o quadro de

19

Ricardo Young (REDE) recebeu o mesmo valor repassado pelo partido de um único doador que aparece em
primeiro lugar na lista de contribuintes. Consultado, o TRE-SP informou que a colocação levou em conta somente
a data de informação das transferências.
20

Na campanha de Geraldo Alckmin à prefeitura, em 2008, a função ficou sob os cuidados de Edson Aparecido.
Filiado a legenda desde sua fundação, foi deputado estadual por duas vezes e exerceu o cargo de Secretário da
Casa Civil do governo de São Paulo. Em 2012, José Serra escolheu um ex-presidente do diretório municipal do
PSDB de São Paulo, José Henrique Reis Lobo, para cuidar das finanças da campanha.
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vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, participa das atividades
do Fórum Econômico Mundial e ocupou a presidência de uma agência de relacionamentos entre
o governo de São Paulo e grupos econômicos interessados em investir no Estado.
O partido empresa, para controlar a zona de incerteza do financiamento, optou por
entregar a busca por recursos a um agente com contatos privilegiados e livre acesso a
financiadores externos. Um nome, como no caso de seu candidato, que carrega status de
celebridade no meio em que atua. A profissionalização da função do arrecadador de recursos
favoreceu exponencialmente o centralismo, não sob as mãos dos chefes do partido, como
identificou Michels (1982), mas no grupo socioeconômico do candidato/empresário. Essa
migração do poder resultou em uma vantagem frente aos demais candidatos, como ficou
comprovado na comparação dos números disponibilizados pelo TSE.
Quadro 11: Total arrecadado por cada um dos candidatos
Candidato

Partido

Arrecadação (em reais)

João Doria

PSDB

12.446.819,95

Fernando Haddad

PT

7.626.351,24

Celso Russomanno

PRB

6.268.150,00

Marta Suplicy

PMDB

6.021.483,84

Ricardo Young

REDE

410.788,67

Luiza Erundina

PSOL

353.578,00

Levy Fidelix

PRTB

339.919,58

João Bico

PSDC

320.014,85

Major Olímpio

SD

95.557,58

Altino

PSTU

36.602,38

Henrique Áreas

PCO

1.351,41

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

A decomposição e o cruzamento dos dados disponíveis no mecanismo eletrônico de
divulgação das receitas revelaram que, mesmo com as novas regras, grupos de interesse atuaram
na composição do caixa de João Doria. Com a proibição do instrumento do doador oculto, que
permitia o anonimato por opção do financiador, foi possível separar a área de atuação dos
principais apoiadores da campanha mesmo com a doação tendo como origem a pessoa física.
Os resultados obtidos colocam em xeque os efeitos do veto à participação de empresas nas
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disputas eleitorais pois, como pode ser visto no quadro abaixo, elas seguem atuantes.
Destacamos que só inserimos na relação setores cujos nomes foram identificados como
proprietários ou sócios dos grupos que fizeram os aportes.
Quadro 12: Área de atuação do doador do PME
Setor de atuação

Valor doado (em reais)

Imobiliário/Construção/Incorporação

1.459.500,00

Indústria

1.057.500,00

Serviços

1.003.500,00

Comércio

571.700,00

Setor público/secretários

206.450,00

Pessoas físicas

157.594,19

Organização Não Governamental

15.000,00

Total

4.471.244,19

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e levantamento próprio

Completamos essa listagem com os valores aportados por agentes com cargos
comissionados na administração pública estadual e nomes que, após a vitória de Doria,
assumiram postos na administração municipal. Neste último grupo, localizamos sete
contribuintes. O grupo “pessoas físicas” foi construído após realizarmos, com base na lista
entregue pelo PSDB paulistano ao TSE, um cruzamento com a relação de filiados. Nela,
identificamos nove nomes com registros ativos no partido entre os 77 doadores do grupo. A
falta de informações sobre essa última faixa impediu uma identificação completa, o que nos
levou a enquadrar os demais como simpatizantes. Duverger (1970) define-os como aqueles que
se declaram favoráveis às doutrinas do partido e lhe dão, às vezes, o seu apoio, porém
permanecem fora da organização e de sua comunidade. Ele não é, propriamente, um membro.
Esse aprofundamento na pesquisa ainda permitiu localizar mais um componente que
corrobora com a centralização do custeio da campanha na figura de João Doria Junior. Na lista
de doadores, 33 nomes constavam entre participantes assíduos dos eventos realizados pela
entidade de mediação de negócios criada pelo candidato/empresário (LIDE), sendo que 8 deles
possuem cargos diretivos na organização. Para realizar essa averiguação, buscamos na página
eletrônica da entidade as empresas e empresários que participaram dos encontros realizados

69

entre os anos de 2015 e 2016. No total, essa parcela repassou o montante de R$ 1.431.500,00
para o caixa de campanha do Partido Empresa.
Uma outra característica personalista da estrutura de financiamento do partido empresa
é o capital familiar. Ao cruzar a origem de sobrenomes idênticos na relação de apoiadores, foi
possível confirmar 14 famílias – mais de um membro entre os sócios ou proprietários de
empresas de um mesmo setor ou em atividades distintas– na relação. Somada, esse faixa de
contribuintes destinou R$ 1.141.500,00.
Os dados acima expõem que a estrutura financiamento do partido de modelo empresarial
é orientada por uma razão personalista. As regras impostas por um novo cenário políticopartidário e submetidas à vigilância da Justiça Eleitoral, sob a justificativa de equilibrar a
competição política, foram subjugadas pelo triunfo do pessoal sobre o impessoal, um
funcionamento pleno do círculo doméstico em uma arena pública, algo próximo de uma relação
familiar (LAMOUNIER, 2014; BUARQUE DE HOLANDA, 2009). Assim:
É inegável que em nossa vida política o personalismo pode ser em muito casos uma
força positiva e que ao seu lado os lemas da democracia liberal parecem conceitos
puramente ornamentais ou declamatórios, sem raízes fundas na realidade
(BUARQUE DE HOLANDA, 2009, p.183)

O individual agiu para garantir uma supremacia sobre o social (WAIZBORT, 2011). A
máquina partidária do PSDB foi adquirida por João Doria, que construiu uma plutocracia
(WEBER, 2009). Ele operou como um mecenas na eleição de 2016. Seu objetivo era dominar
a organização e utilizá-la para alcançar seus objetivos pessoais. Tarefa que, como ficou claro
com os dados apresentados, foi alcançada com sucesso.

2.3. A dominação da arena televisiva

Partidos políticos atuam em distintas arenas de disputa. Nelas, as organizações travam
relações com outras legendas e agentes e buscam extrair o máximo de recursos disponíveis por
meio da dominação desse ambiente e, como efeito indireto, reduzir o montante ofertado aos
adversários que ocupam o mesmo espaço. No subcapítulo anterior, identificamos como o
partido empresa atuou para controlar a arena do financiamento de campanha por meio da

70

apresentação de uma estrutura distinta dos demais partidos e, como resultado, obter uma
vantagem expressiva na captação de recursos.
Nesta etapa, o foco se dará sobre a estratégia racional-eficiente do PME em uma segunda
arena, cuja influência no resultado da eleição municipal de 2016 foi tão importante quanto a
arrecadação de fundos. Trata-se da composição da coligação que deu suporte à empreitada do
candidato peessedebista durante a corrida eleitoral.
Como observa Machado (2017), o número de pesquisas e artigos sobre as coligações
registrou uma expansão nos últimos 15 anos. O autor lembra que Schmitt (2005) localizou 13
obras entre os anos de 1960 e 2000. A partir dos anos 2000, esse número saltou para 40 trabalhos
sobre o tema. Machado credita esse avanço nas pesquisas que se debruçaram sobre essa arena
à disponibilização, em formato digital, de informações sobre a formação das alianças por parte
do TSE. Os dados coletados para este capítulo corroboram essa afirmação. As informações que
são apresentadas têm como origem os dados repassados pelas agremiações que disputaram o
pleito paulistano no ano de 2016.
É preciso ressaltar que as alianças trilham duas rotas no processo político: as coalizões
e as coligações. O primeiro caso trata das parcerias formadas após a corrida eleitoral e podem
incluir partidos que, durante a disputa, fizeram parte de outra coligação ou optaram por uma
aventura solo. Elas têm como objetivo apoiar o governo e ser a sua base de sustentação no poder
Legislativo (FLEISCHER, 2015). As coalizões, como tratadas no capítulo anterior, são parte
do conjunto de atividades procedimentais executadas pelos partidos políticos. Como o foco
deste trabalho é apresentar a estrutura adotada pelo PSDB paulistano na disputa pela prefeitura,
dedicamos nossos esforços para a compreensão da segunda vertente, as coligações. Ou seja, a
frente de legendas apresentada para disputa do pleito.
Para compreendermos o arcabouço jurídico que tem orientado as uniões partidárias
durante as disputas a cargos públicos no Brasil, o melhor caminho encontrado foi o produzido
por Dantas e Marchetti (2017). Os autores ressaltam que, desde a redemocratização, “um
elemento marcante em todas as eleições – municipais, estaduais ou federal– é que não
conseguimos realizar dois processos eleitorais sucessivos sob a vigência das mesmas regras
eleitorais” (DANTAS; MARCHETTI, 2017, p.111).
No caso das alianças partidárias, eles pontuam que elas passaram por três fases de
evolução: a consolidação, tempo marcado pela redemocratização e a distensão eleitoral, que vai
de 1986 a 1998; a judicialização, que vai de 2002 a 2006, marcada pela decisão do TSE,
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referendada pelo STF, determinando a verticalização das coligações21 nas eleições gerais
(nacional, distrital e estaduais); a terceira, e última, é a da reação no parlamento, que retomou
o ordenamento jurídico de preferência dos atores político-partidários, o que levou a
reformulação da decisão judicial que determinava uma congruência nos acordos para a disputa
das eleições no Brasil (DANTAS; MARCHETTI, 2017, p. 114 e 115).
De acordo com os autores, as coligações tiveram uma trajetória relativamente instável
no sistema político brasileiro: “elas foram permitidas nas eleições de 1950 a 1962, proibidas
pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos, de 1971, e liberadas a partir das eleições de 1986”
(MIRANDA apud DANTAS; MARCHETTI, 2017, p.115).
Para as eleições municipais de 2016, a Justiça Eleitoral publicou a resolução 23.455, em
15 de dezembro de 2015. Com relação às coligações, destacamos os artigos que ajudam a
entender o funcionamento das parcerias:

21

•

Artigo 4º: é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas,
podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição
proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito
majoritário (Lei nº 9.504/1997, art.6º).

•

É vedado aos partidos adversários no pleito majoritário coligarem-se para o
pleito proporcional (parágrafo único).

•

Artigo 5º: na coligação para as eleições proporcionais, podem inscrever-se
candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante, em número sobre
o qual deliberem.

•

Artigo 6º: a coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo

Após consulta feita ao TSE por parlamentares do PDT, o órgão federal deu nova interpretação ao funcionamento
das coligações eleitorais. A provocação feita ao tribunal teve como fator de motivação o princípio da coerência
nas coligações, popularmente conhecido como regra da verticalização. Com a decisão, de fevereiro de 2002,
partidos coligados na eleição do mesmo ano (Presidente da República) não poderiam formar alianças com uma
legenda adversária nas disputas estaduais. Uma agremiação que optasse por não ter candidato no pleito nacional
ou fazer parte de uma aliança ficava livre para compor coligações em qualquer estado. O objetivo da mudança era,
de acordo com os ministros do TSE, enfatizar o caráter nacional dos partidos (REIS, 2014). A regra, após o
ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade no STF, foi mantida pela Suprema Corte. Uma Proposta de
Emenda Constitucional anulando as mudanças impostas pelo TSE foi apresentada no Senado, mas, após ser
aprovada na Casa, não houve tempo hábil para aprovação na Câmara. A proposta só obteve aprovação nas duas
Casas em fevereiro de 2006. Como a aprovação ocorreu em período próximo a um ano do pleito geral, novo debate
sobre a validade ou não da regra para a disputa foi iniciado. Após novas consultas ao TSE e ações de
inconstitucionalidade contra a PEC aprovada no Congresso, o fim da verticalização, preferência dos partidos, se
tornou realidade nas eleições de 2010 (DANTAS; MARCHETTI, 2017).
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eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no relacionamento com
a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.
As coligações atuam como um agente de controle da competitividade no sistema
eleitoral. Em sistemas políticos altamente fragmentados, como é o caso brasileiro, as alianças
entre partidos acabam por moldar as eleições majoritárias e colocam para o eleitor um universo
reduzido de alternativas para escolha do futuro chefe de um cargo no poder Executivo
(LIMONGI; VASSELAI, 2016; SILVA; MOYA, 2017; COX, 1997). Essa influência é fruto,
como interpretou Cox (2008), da estratégia pré-eleitoral das elites que têm o controle dos
partidos. “Coligações são estratégias da coordenação pré-eleitoral adotadas pelas elites políticas
pautadas pela expectativa dos eleitores” (COX apud LIMONGI; VASSELAI, 2016, p. 18).
Nesse cálculo pré-eleitoral, os partidos não decidem somente se irão participar ou não
de uma determinada disputa, mas como será essa participação. Ao levar em conta um conjunto
de variáveis, como o custo de entrada no pleito e as chances de vitória de um outro postulante,
a elite da organização pode optar por dois caminhos totalmente distintos: ocupar a ponta da
chapa (ter o candidato) ou entrar como sócio na busca pelas metas estipuladas. Nesse sentido:
“a definição das candidaturas e das coligações é o resultado final de negociações intensas.
Partidos consideram inúmeras alternativas e, em meio a esses ensaios e testes, as coligações se
cristalizam” (LIMONGI; VASSELAI, 2016, p.19).
Como efeito de comparação, a eleição municipal paulistana de 2016, caso não fossem
formadas as cinco coligações autorizadas pela Justiça Eleitoral, apresentaria ao eleitor um
conjunto de 32 candidatos. As alianças e os seis partidos que optaram por partir para a corrida
eleitoral isoladamente acabaram por limitar esse número a 11 nomes.
A literatura que tratou sobre o tema também ressalta que as relações no interior de uma
aliança não são simétricas (idem, 2016). A legenda que encabeça a chapa está em um plano
superior. A hierarquia dentro desse “superpartido” leva em conta o estoque de capital que cada
sócio coloca à disposição do candidato que irá presidir essa sociedade temporária. “A formação
das alianças envolve uma complexa barganha entre todos os partidos. Como toda barganha, seu
resultado final deve trazer vantagens para todas as partes envolvidas” (ibidem, 2016, p 23).
Cada sócio dessa empreitada apresenta o que tem de estoque para poder garantir seu
lugar. Nesse balcão, os acordos levam em conta a capacidade de aporte de dinheiro, estrutura
organizacional, rede de apoio, militância e a commodity que trataremos à frente, o espaço na
mídia. Esses recursos devem, no final, transformar-se no capital almejado pela organização que
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ocupará a cabeça da chapa, a confirmação de votos nas urnas (LIMONGI; VASSELAI, 2016;
PERES; LENINE, 2017).
Expostas as linhas gerais que regem a formação das coligações no sistema eleitoral
brasileiro, podemos retomar aqui como a produção acadêmica nacional tratou sobre o tema nos
últimos anos. Silva e Moya (2017) diagnosticaram que, em geral, as alianças partidárias no
Brasil são analisadas por meio de dois grandes núcleos: uma abordagem ideológica e a
dimensão estratégica (maximização das utilidades) das parcerias.
Os autores reforçam que, no caso dessa segunda vertente, há uma forte influência do
estudo pioneiro de Gláucio Soares (1964). Nele, os acordos entre as legendas são abordados
com base em dois prismas. Na teoria da economia dos esforços, os partidos, ao tomarem ciência
das regras institucionais, formam alianças buscando melhorar o desempenho eleitoral. Na teoria
da resistência ideológica, elaborada a partir da tradição da sociologia política, as iniciativas das
agremiações são analisadas por meio de um conjunto de fatores econômicos, sociais e
ideológicos (SILVA; MOYA, 2017, p.152).
No que trata da coerência ideológica, as alianças podem ser enquadradas como
consistentes, semiconsistentes e inconsistentes. No primeiro grupo, os autores colocam as
associações que contam apenas com partidos localizados no mesmo espectro ideológico; no
segundo, eles localizam uma legenda de direita ou esquerda e uma de centro. No último grupo,
o inconsistente, há uma ocupação do espaço por legendas de direita e esquerda. É indiferente a
presença de um agente identificado no centro da régua ideológica. (SILVA; MOYA, 2017).
Eles atentam para a limitação das classificações, já que elas não levam em consideração
fatores como o número e o peso de cada partido dentro de uma coligação e o tamanho da
agremiação em âmbito nacional. Como será visto ao reconstruirmos a coligação do PME, uma
aliança extensa torna praticamente impossível uma afinidade ideológica ou programática, o que
nos leva a interpretar as uniões como uma ação racional que visa a maximização das vantagens
ofertadas pela legislação eleitoral (DOWNS, 2013; MIGUEL, 2017).
É nessa dimensão pragmática que ficou possível localizar com maior clareza as
motivações do partido de modelo empresarial para se coligar. Atenta às regras que orientam a
disputa eleitoral, a organização agiu para obter a maior parcela do principal recurso em disputa
por todos os competidores: o tempo disponível no HGPE. Como definiu Duverger (1970), as
regras eleitorais são fundamentais para a compreensão da formação das coligações.
No caso da legislação eleitoral brasileira, as regras em vigor colocam todos os partidos
com um capital mínimo para negociação no mercado de tempo eleitoral. A partir desse ponto,
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demonstraremos como o partido de modelo empresarial atuou para controlar esse processo já
no primeiro turno do pleito municipal paulistano. Uma decisão em segundo turno resultaria em
uma divisão igual do tempo de televisão entre dois postulantes ao cargo de prefeito, tornando
ineficaz a estratégia para formação da maior coligação eleitoral.
As regras publicadas pela Justiça Eleitoral para o pleito de 2016 determinaram que a
divisão dos segundos na televisão e no rádio acompanharia a seguinte normatização: 90%
distribuídos proporcionalmente ao número de representantes de cada partido na Câmara
Federal. Os 10% restantes foram distribuídos igualitariamente entre todas as legendas
reconhecidas pela Justiça Eleitoral. O incentivo à formação dos “superpartidos” ocorreu na
possibilidade de soma do tempo de exposição entre os integrantes da sociedade eleitoral
temporária. De acordo com a Lei: “No caso de aliança entre legendas nas eleições majoritárias
será considerada a soma dos deputados federais filiados aos seis maiores partidos da
coligação. Em se tratando de coligações para as eleições proporcionais (vereadores), o tempo
de propaganda será o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos” (Lei
13.165, de 29 de setembro de 2015, artigo 47).
A comprovação da dominação dessa arena por parte do partido de modelo empresarial
foi localizada quando levantamos o total de deputados federais filiados aos partidos que
formaram as coligações de cada um dos candidatos que disputaram o escrutínio de 2016.

Quadro 13: Número de deputados federais de cada coligação/candidato
Coligação ou candidato

Total de deputados

Acelera SP (João Doria)

181

Mais São Paulo (Fernando Haddad)

139

União Por São Paulo (Marta Suplicy)

102

São Paulo Sabe, A Gente Resolve (Celso 61
Russomanno)
SD (Major Olímpio)

15

Os Sonhos Podem Governar (Luiza 5
Erundina)
REDE (Ricardo Young)

4

PSDC (João Bico)

2

PRTB (Levy Fidelix)

1
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PSTU (Altino)

0

PCO (Henrique Áreas)

0

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e levantamento próprio

Para compreender como o partido empresa atuou para obter essa vantagem e,
consequentemente, o maior tempo de HGPE, é preciso ressaltar o modelo de trocas colocado
em prática com as legendas que fizeram parte da coligação. O êxito nessa relação depende do
grau de controle que os agentes têm sobre determinados recursos que podem beneficiar o
funcionamento dos aliados. Nessa transação, os papéis exercidos pelo candidato/empresário e
pela oligarquia que assumiu o comando do PSDB paulistano foram cruciais na distribuição de
incentivos seletivos, ou seja, que beneficiaram nomes no comando das organizações que
formaram o arco de aliança (PANEBIANCO, 2005).
Quando falamos da oligarquia, o protagonismo ficou com o governador Geraldo
Alckmin (PSDB-SP). Ele utilizou a estrutura da administração pública estadual para abrigar
lideranças das legendas que formaram a coligação do partido de modelo empresarial.
Levantamento realizado durante o período da disputa eleitoral revelou que cinco nomes que
ocupavam, à época, postos de comando na direção dos partidos aliados comandavam secretarias
no governo Estadual: PV (Cultura), DEM (Habitação), PHS (Turismo), PP (Meio Ambiente)
PPS (Agricultura). O PSB, por ter o vice-governador de São Paulo, participou do processo de
divisão dos incentivos seletivos desde o período da pré-campanha.
O perfil centralizador foi identificável na elevada capacidade de repasses financeiros
para legendas que migraram o tempo de televisão para a exposição da imagem de João Doria.
Essa vantagem, exposta quando apresentamos a arrecadação do PME, também ficou nítida
quando comparamos o montante destinado pelo empresário com o dos concorrentes que
também fizeram aportes no caixa das organizações que deram corpo às coligações.
Quadro 14: Repasses feitos para os partidos da coligação
Candidato
João Doria (PSDB)

Valor repassado (em reais)
2.520.000,00

Fernando Haddad (PT)

689.000,00

Celso Russomanno (PRB)

519.000,00

Marta Suplicy (PMDB)
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

67.000,00
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A soma desses componentes, a intervenção do governador e o perfil do candidato do
partido de empresa, teve como resultado uma ampla vantagem frente aos adversários que
também formaram alianças para a corrida eleitoral paulistana. Essa dominação da arena da
coligação ficou evidente ao se comparar o número de legendas que cada um dos postulantes
conseguiu atrair para sua empreitada, sem levar em consideração o partido de origem: João
Doria Junior (12 partidos), Fernando Haddad (4 partidos), Celso Russomanno (3 partidos),
Luiza Erundina (1 partido) e Marta Suplicy (1 partido).
Quadro 15: Partidos que formaram as coligações em São Paulo
Candidato

Partidos da coligação

João Doria (PSDB)

PPS/PV/PSB/DEM/PMB/PHS/PP/PSL/PTdoB/PRP/PTC/PTN

Haddad (PT)

PCdoB/PR/PDT/PROS

Russomanno (PRB) PSC/PTB/PEN
Erundina (PSOL)

PCB

Marta (PMDB)

PSD

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e levantamento próprio

A análise da composição da coligação do PME permitiu concluir que a coerência
ideológica ou programática não foi um fator que levou à aproximação dos sócios que deram
forma a esse “superpartido”. Separando as agremiações de acordo com espectro ideológico,
encontramos duas organizações à esquerda (PPS/PSB), três à direita (DEM, PP e PRP) e sete
no centro (PHS, PMB, PSL, PTdoB, PTC e PTN). O PSDB, segundo a definição de Miguel
(2010), encontra-se também no campo do centro politico. O PV também pode ser classificado
como um partido de centro.
A coligação, como será apresentado no quadro a seguir, teve como objetivo concentrar
o recurso mais importante em jogo, o tempo de exposição no HGPE, nas mãos do
candidato/empresário. Criado em 1962, por meio da lei nº 4.115, de 22 de agosto, o Horário
Eleitoral Gratuito é um recurso fundamental na estratégia de campanhas dos partidos. O HGPE,
como citamos neste capítulo, também é uma forma de subvenção pública da competição
eleitoral. A legislação autoriza as emissoras de rádio e televisão a abaterem do Imposto de
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Renda até 80% do montante que seria cobrado para veiculação de propagandas no mesmo
horário destinado à propaganda política22.
Como identificaram Limongi e Vasselai (2016), a fração com que o partido conta no
horário eleitoral gratuito está relacionada diretamente com o desempenho eleitoral. Os autores
apontam uma relação entre uma coligação extensa e, consequentemente, um tempo expressivo
no horário eleitoral, a possibilidade real de disputa da preferência do eleitor. Os voos solos
apresentam uma elevada probabilidade de fracasso.
Quadro 16: Divisão do tempo de HGPE na eleição de 2016*
Candidato

Exposição no horário eleitoral

João Doria

3 minutos e seis segundos

Fernando Haddad

2 minutos e 35 segundos

Marta Suplicy

1 minuto e 57 segundos

Celso Russomanno

1 minuto e 12 segundos

Major Olímpio

21 segundos

Luiza Erundina

10 segundos

Ricardo Young

09 segundos

João Bico

07 segundos

Levy Fidelix

06 segundos

Altino

05 segundos

Áreas

05 segundos

Fonte: TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo)

Os dados coletados revelaram que, além do maior tempo de exposição durante o horário
destinado ao HGPE na grade fixa das emissoras de televisão e de rádio, a coligação formada
pelo partido de modelo empresarial também o colocou à frente dos demais postulantes ao cargo
de prefeito de São Paulo quando levantamos o tempo e o número de inserções exibidos durante

22

Em 2016, a Receita Federal estimou em R$ 576 milhões o valor ressarcido às emissoras de rádio e televisão por
causa da veiculação do HGPE. A previsão foi feita tomando como base a Declaração de Informações Econômicofiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada pelas empresas no ano de 2015.
*
O HGPE, em 2016, foi veiculado, no rádio e na televisão, entre os dias 26 de agosto e 29 de setembro. No rádio,
os programas foram ao ar das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40,
ambos de segunda a sábado.
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os 35 dias da campanha eleitoral. No total, foram divididos 70 minutos diariamente entre as
legendas e as alianças.
Quadro 17: Divisão das inserções durante a campanha eleitoral23
Candidato

Tempo de exposição diário

Nº de inserções

João Doria

13 minutos e 03 segundos

914

Fernando Haddad

10 minutos e 54 segundos

763

Marta Suplicy

08 minutos e 13 segundos

575

Celso Russomanno

05 minutos e 04 segundos

354

Major Olímpio

01 minuto e 32 segundos

107

Luiza Erundina

45 segundos

53

Ricardo Young

41 segundos

48

João Bico

32 segundos

37

Levy Fidelix

27 segundos

32

Altino

22 segundos

26

Henrique Áreas

22 segundos

26

Fonte: TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo)

Com os recursos concentrados nas mãos do candidato/empresário, a relação entre o
tamanho da coligação/exposição da imagem e o aumento das chances de sucesso na corrida
pelo Edifício Matarazzo ficou compreensível ao cruzarmos o início da propaganda eleitoral
com os resultados obtidos por João Doria nas pesquisas que mediram as intenções de voto da
população. A evolução do percentual de eleitores que sinalizou optar pelo candidato do partido
empresa foi registrada tanto nas sondagens estimuladas, 37 pontos percentuais, quando um
cartão com os nomes em disputa é apresentado ao eleitor, quanto nas espontâneas, 26 pontos
percentuais, quando um nome é apresentado pelo entrevistado sem nenhum tipo de interferência
por parte do pesquisador. Esse cenário foi obtido ao analisarmos a progressão das intenções de
voto em João Doria nos levantamentos realizados pelo Instituto Datafolha entre agosto e
outubro de 201624.

23

As inserções foram veiculadas em tempos de 30 e 60 segundos (prefeito e vereador), de segunda a domingo, no
período entre 5h e 00h. Os espaços correspondiam a 60% para prefeitos e 40% para vereadores.
24
Pesquisa de outubro está registrada no TER-SP com o número SP-08514/2016. O nível de confiança dos
levantamentos é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Usamos a
progressão apresentada no levantamento para mostrarmos o avanço de João Doria.
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Quadro 18: Evolução das intenções de voto (Estimulada)
Período da sondagem

Intenção de votos (em %)

23 e 24/08

7

08/09

19

21/09

30

26/09

35

30/09 e 01/10

44

Quadro 19: Evolução das intenções de voto (Espontânea)
Período da sondagem

Intenção de votos (em %)

23 e 24/08

3

08/09

9

21/09

18

26/09

23

30/09 e 01/10

29

Fonte: Instituto Datafolha

A disposição dos dados acima mostra que as coligações têm como objetivo vencer
eleições e garantir, mesmo que de forma desigual, benefícios para a maioria dos componentes
da união partidária. O cabeça de chapa, o candidato, obteve, como já foi exposto anteriormente,
uma vitória, ainda em 1º turno, com 53,29% dos votos válidos.
Do lado das agremiações que formaram a aliança, três tiveram acesso ao espólio da
administração pública ao receberem o comando de secretarias: PPS (Desenvolvimento Social),
PV (Verde e Meio Ambiente) e PSB (Trabalho). A coligação também elegeu, sem incluir os
nomes do PSDB para a vereança, 14 parlamentares, sendo: DEM (4), PSB (3), PV (2), PPS (2),
PP (1), PTN (1) e PHS (1). Incluindo os tucanos, esse número salta para 25 nomes, o que
representou a ocupação de 45% das cadeiras disponíveis no Legislativo Paulistano.
O impacto do HGPE, em especial o tempo de exposição da imagem do
candidato/empresário, revela a força da videopolítica, fenômeno que será exposto no próximo
capítulo, na orientação da opinião pública nas democracias representativas, que atualmente não
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se caracterizam por um governo do saber, mas por um governo da opinião. A videopolítica
“envolve somente um dos múltiplos aspectos do poder do vídeo: a sua incidência nos processos
políticos e, por meio dele, uma radical transformação da maneira de ser político e de conduzir
a política” (SARTORI, 2001, p. 50).
A televisão, como escreveu o cientista político italiano, condiciona de modo pesado o
processo eleitoral, quer na escolha dos candidatos, quer em fazer vencer quem vence. Essa
análise é corroborada pela avaliação dos resultados obtidos pelos profissionais que atuaram na
criação da imagem apresentada pelo candidato/empresário no HGPE. De acordo com Luiz
Flávio Guimarães, responsável pelo marketing do PME, em entrevista concedida em outubro
de 2017, o horário eleitoral foi um fator fundamental para alavancar as chances de vitória de
João Doria Junior. Para sustentar sua avaliação, ele destacou que, com quase um ano de
interações nas redes sociais, o candidato/empresário atingiu um patamar de 5% nas primeiras
pesquisas que mediram as intenções de voto, ainda no período da pré-campanha. Com a entrada
da imagem nas telas, o nome do partido empresa passou a ser conhecido e avançou até a
consolidação do primeiro lugar dias antes da eleição. As informações obtidas, apresentadas no
capítulo a seguir, revelam a construção de uma imagem que teve como principal mecanismo de
divulgação a televisão. Para ela (a televisão), foi construída o produto que conseguiu atrair o
eleitorado e levar o partido empresa ao comando da cidade de São Paulo.
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CAPÍTULO 3
O NASCIMENTO DO JOÃO TRABALHADOR

Compreendido como o partido de modelo empresarial operou para dominar duas áreas
vitais para se sobressair na arena eleitoral em 2016, a arrecadação de recursos e a obtenção do
maior tempo de exposição no HGPE, podemos, a partir deste ponto, seguir o caminho da
hipótese aqui defendida analisando como esses recursos foram concentrados na construção da
estratégia de marketing que culminou na vitória de João Doria no dia 2 de outubro.
Metodologicamente, trataremos da profissionalização da estrutura do PSDB, em especial da
equipe de marketing político, do uso das pesquisas de opinião para formatar a imagem do
candidato apresentada ao eleitor, da predominância do personalismo nos programas veiculados
no horário gratuito de televisão e o papel das redes sociais, em especial do Facebook, em um
processo de campanha permanente por parte do prefeito/empresário.
O entendimento de como a imagem do candidato/empreendedor foi concebida teve
como principal fonte de informações a entrevista realizada com o profissional responsável por
toda estratégia adotada, o publicitário Luiz Flávio Guimarães. A conversa ocorreu na sede da
empresa de marketing político criada pelo especialista, a Radar8, localizada no bairro do
Butantã, zona oeste de São Paulo. A existência de contratos de confidencialidade assinados
entre a empresa e o partido de modelo empresarial não foi uma barreira para obtenção dos dados
esperados. A medida, uma prática comum entre grupos que atuam no mercado corporativo, só
inviabilizou, como será apontado à frente, o acesso detalhado às sondagens que orientaram a
estratégia montada para a corrida eleitoral.
Para compreender a profissionalização no PME foi necessário voltar ao ambiente em
que ela ocorre. O uso de especialistas do setor de comunicação, em especial do campo do
marketing, não acontece em um vácuo, mas em um espaço político/eleitoral consolidado pela
democracia da audiência (MANIN, 1997; URBINATI, 2013). Nela, a relação entre candidato
e eleitor deixou a praça a pública, as ruas e a salas dos sindicatos e passou a ser feita por meio
dos meios de comunicação de massa, com lugar privilegiado para a televisão. Essa evolução
tecnológica resultou em uma relação direta entre o político e o eleitor. Não há necessidade de
uma mediação por parte dos partidos políticos (RIBEIRO, 2004; MANIN, 1997).
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Nesse ambiente da democracia da audiência, o sucesso na corrida eleitoral independe
do histórico de atuação do candidato no passado da organização, mas sim a facilidade com que
ele lida com as ferramentas de comunicação e mantém uma forte presença nos meios de
comunicação de massa. Se, na democracia dos partidos, o poder estava na fala, na força da
vontade, a consolidação do governo da audiência “celebra o poder ocular”, a força da imagem
propagada, moldada para atrair um amplo público consumidor (URBINATI, 2013). Como
identificou Manin, a democracia da audiência é o governo do comunicador. Ele ocupa o lugar
que antes era do ativista, do líder partidário.
A televisão personalizou todo o processo eleitoral. A imagem do candidato suplanta o
programa do partido. O líder televiso é transformado em um produto maior do que a mensagem
divulgada. Ele se converte na mensagem. A interação ocorre entre o candidato-comunicador e
o eleitor-espectador (SARTORI, 2001).
Fernandes e Martins (2017), baseando-se em Salgado, escrevem que os meios de
comunicação de massa tornaram-se atores políticos fundamentais em momentos de campanhas
eleitorais. Nesse contexto, as eleições ocorrem em um novo tipo de democracia, definida como
media democracy (democracia midiática). Nesse cenário, as legendas atuam em um ambiente
eleitoral submetido aos efeitos da videopolítica. Os partidos não desaparecem, mas são
obrigados a se transformar devido à redução de seu peso e de sua essencialidade na política
mediada pelos aparelhos eletroeletrônicos.
Nessa migração de uma democracia representativa para uma democracia midiática, as
organizações partidárias não buscam construir uma estratégia de comunicação entre o político
e as massas, mas para o indivíduo, um ator coletivo que vive no espaço privado do lar. A lógica
econômica incorporada pelas campanhas eleitorais passa a valorizar a apresentação da
celebridade com grande apelo popular, cuja mensagem é facilmente compreendida, em
detrimento de uma abordagem que privilegie ideias e projetos (MANIN, 1995; SARTOTI,
2001; RIBEIRO, 2004; MIGUEL, 2002).
O protagonismo assumido pelo candidato concede a ele, na democracia da audiência,
um poder discricionário, fazendo com que as políticas públicas apresentadas ao eleitor
privilegiem seus atributos e qualidades pessoais, colocando o partido em segundo plano. O
vídeo apresenta o escolhido como o homem preparado para enfrentar os problemas de hoje e
os futuros (MANIN, 1995).
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Colocados às sombras nesse cenário das disputas eleitorais, os partidos não exercem
mais a função de captar os interesses e as opiniões da população, papel que cabia a eles quando
ocupavam a centralidade da representação. Para entender os sentimentos e os desejos do
eleitorado, as organizações passam a depender de um conjunto de técnicas e métodos gerado
no mercado consumidor e transportado para o mundo político.
A democracia da audiência é o governo dos especialistas. Assim: “os partidos, para
entrarem com chances de vitória nesse mercado altamente competitivo e, no caso brasileiro,
exigindo a apresentação de uma estratégia de campanha a cada dois anos, quando ocorrem
eleições, se ajustam a este novo perfil do ambiente eleitoral convertendo-se em máquinas de
comunicação” (TELLES, 2009, p.7).
Essa teoria ganha força quando levantamos os principais gastos do partido empresa. Na
lista de pagamentos entregue à Justiça Eleitoral pela coordenação da campanha do PSDB, a
maior despesa de João Doria foi com a produção dos programas de televisão. O montante
destinado chegou a R$ 5.177.000,00, o equivalente a 42% do total destinado à empreitada
durante os meses da corrida eleitoral, que ficou em R$ 12.326.333,94.
Essa transformação é um traço distintivo da profissionalização dos partidos, que
passaram a contar com especialistas e técnicos contratados a termo para executarem atividades
que antes eram do burocrata da organização, do militante. (MICHELS, 1982; PANEBIANCO,
2005). Nesse conjunto de profissionais destacamos o papel do marqueteiro, especialista que,
no mercado eleitoral brasileiro, ganhou status de estrela nas últimas décadas e, dessa forma, é
um objeto de disputa entre os partidos.
Como escreveu Bourdieu (1989), a análise da política assenta-se na divisão do trabalho
político. Ela separa agentes politicamente ativos (profissionais) dos passivos (profanos). O
marqueteiro encaixa-se no campo político como o produtor da representação política, papel que
lhe cabe devido ao capital político, os saberes e as práticas incorporados como habitus, que o
qualifica para a luta política (CARVALHO, 2004).
O papel do marketing eleitoral/político nas disputas a cargos públicos no Brasil é
conhecido desde a década de 80, período que marca o uso frequente de técnicas como pesquisas
e planejamento estratégico em disputas para os postos de governador e prefeito. Podemos
localizar a posição privilegiada do marqueteiro a partir da eleição de Fernando Collor de Mello
à Presidência da República, em 1989, pelo até então desconhecido Partido da Reconstrução
Nacional (ALMEIDA, 2004). As campanhas eleitorais modernas, como definiram Mancini e
Swanson (1996), traduzem a cristalização, no campo político, da transformação do cotidiano,
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no qual os agentes públicos precisam se aproximar de uma sociedade cada vez mais complexa
e midiática (RIBEIRO, 2004).
No caso da eleição de 2016, o candidato/empresário disputou o profissional de
marketing responsável por sua campanha com outros dois nomes: Celso Russomanno (PRB) e
Marta Suplicy (PMDB). De acordo com Luiz Flávio Guimarães, o acordo foi acertado após a
realização de outras campanhas para o PSDB e a apresentação de uma proposta de orçamento
aprovada por João Doria. Os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral mostram que, dentro
do conjunto de gastos do PME com a propaganda política, R$ 450.000,00 foram diretamente
para a empresa de comunicação.
Com relação à estrutura que deu forma ao produto ofertado a partir do primeiro dia de
campanha no HGPE, a equipe criada contava com 50 profissionais, incluindo especialistas em
propaganda eleitoral, imprensa, pesquisas de opinião e o trabalho realizado nas redes sociais,
cuja equipe atuou em um grupo separado. Não havia nenhum membro do PSDB envolvido,
ficando todo planejamento e execução das atividades exclusivamente nas mãos dos técnicos.
Guimarães relatou que contou com plena liberdade para contratação dos nomes que
fizeram parte de toda execução da tarefa de “venda” do candidato/empresário. Nenhum dos
escolhidos foi submetido a uma aprovação porta parte do PSDB. Ele reforçou que, mesmo se
quisesse colocar em prática qualquer tipo de interferência na estratégia desenvolvida, o partido
– assim como todas as organizações em funcionamento no Brasil–, em sua avaliação, não
contava com um quadro de membros com conhecimento suficiente para desenvolver as funções
que foram repassadas ao corpo de especialistas.
De acordo com as informações obtidas na conversa, o modelo de campanha identificado
no partido de modelo empresarial funcionou com os núcleos político e de comunicação
totalmente apartados. O segundo não sofreu qualquer tipo de veto por parte do primeiro. Todas
as decisões ligadas à divulgação da imagem e das propostas de Doria eram definidas por um
comitê “enxuto” formado pelo candidato, o marqueteiro, um segundo profissional da área do
marketing, o responsável pelas pesquisas de opinião e um jornalista. Um segundo comitê, esse
político, era composto pelo coordenador de campanha, um secretário de Estado do governador
Geraldo Alckmin e três nomes dos partidos que formaram a coligação que deu suporte à
campanha do PME.
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Figura 1: Estrutura da equipe de campanha do PME

Núcleo de
comunicação: cinco
membros. Sem a
a
participação do
partido

Comunicação/Marketing:
50 membros. Sem a
participaçãoado partido

Núcleo politico:
cinco membros.
Dois nomes do
PSDB e três de
partidos aliados

A condução da entrevista permitiu compreender que o núcleo político teve como
principal função o desenvolvimento do plano de governo de João Doria. O documento trouxe
todas as propostas do candidato para as áreas da saúde, educação, transporte, zeladoria e
assistência social. O material, que contou com 46 páginas, foi dividido em quatro setores:
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente e Desenvolvimento Institucional. As propostas, em um total de 249, são apresentadas
de forma genérica, sem prazo para conclusão ou mesmo indicação de como elas seriam
executadas durante uma futura administração João Doria Junior.
Segundo Guimarães, o pacote de ações, antes de ser levado ao conhecimento da
população, passou por um processo de revisão e remodelação pela equipe de marketing.
Avaliado como extenso e de difícil compreensão por parte do eleitor, ele foi simplificado. O
marqueteiro explicou que optou por fazer um plano superficial já que, no atual ambiente
eleitoral, as propostas oferecidas pelos candidatos, independentemente da origem e do espectro
ideológico dos partidos, são muito similares, evidenciado pequenas diferenças imperceptíveis
pelo eleitor, ainda mais com a exposição em um horário eleitoral com tempo limitado.
O diferencial, na avaliação do especialista, foi a forma de exposição do perfil do
empresário João Doria. A campanha teve como orientação a exposição da história de vida, o
sucesso empresarial e a capacidade administrativa adquirida no setor privado. Essa última
qualidade, em caso de vitória, seria colocada em prática na administração municipal. O discurso
foi montado com base na imagem que se pretendeu construir e aquela que foi interpretada como
a mais adequada para o principal veículo de comunicação, a televisão, e o ambiente no qual a
eleição de 2016 ocorreu.

86

É na construção desse perfil, que se adequou às necessidades do mercado eleitoral de
um período específico, que foi possível localizar os procedimentos que permitem encontrar no
marketing político um método científico para alcançar o eleitorado e conquistar votos. Esse
conjunto de ferramentas pode ser dividido em quatro etapas: análise, adaptação, ativação e
avaliação (CHAIA, 1996). Eles dão clareza para as etapas de formatação do produto colocado
em evidência pelo partido empresa e como ele foi eficiente no enfrentamento dos demais
concorrentes.

3.1 Pesquisas de opinião, o GPS das campanhas eleitorais

No campo da análise, a ferramenta que orientou toda a construção da imagem do
candidato/empresário foi a pesquisa de opinião. O instrumento, como define Miguel (2002),
permite não um simples levantamento dos desejos do eleitorado, mas identificar seu
comportamento frente a um determinado quadro. Com o distanciamento entre as organizações
partidárias e a sociedade, as sondagens acabaram por se transformar no canal para que os
profissionais do campo do marketing político tenham uma perspectiva sobre como pensam os
cidadãos (RIBEIRO, 2004).
Em um ambiente político composto por partidos leves, ou líquidos, a função de captar
os interesses e as opiniões é desempenhada não mais por meio do entendimento das ideias e do
posicionamento ideológico, mas por meio dos números e de opiniões reproduzidas pelas
pesquisas de opinião (URBINATI, 2013). O número de pesquisas oficiais no pleito municipal
de 2016, 21 no total, no período que vai de 15/06/2016 a 29/09/2016, corrobora com a análise
da cientista política italiana, que localiza na dependência das sondagens não uma busca por uma
melhora na qualidade da representação por parte dos partidos políticos ou um mecanismo para
o direcionamento da política governamental, mas uma ferramenta adotada para ampliar as
chances de vitória nas eleições disputadas pelas organizações.
Elas (as sondagens) também marcam a participação dos veículos de comunicação de
massa nos sufrágios. Ao encomendarem levantamentos semanais a institutos de pesquisa
privados, os veículos acabam por dar a disputa eleitoral uma imagem de uma corrida de cavalos.
Há uma espetacularização do escrutínio. Os números explicitados são utilizados como
estratégia de atração do chamado voto útil por parte dos partidos, que tentam convencer o eleitor
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a migrar de candidato ao ressaltar que sua preferência original apresenta um baixo desempenho
nos levantamentos publicados. Nesse contexto: “os institutos de pesquisa, supostamente neutros
e objetivos, passaram a ser os principais atores de identificação e divulgação do posicionamento
da população a respeito de questões políticas” (MANIN, 1995, p.293).
Nessa arena eleitoral excessivamente dependente dos levantamentos, os partidos
passaram a funcionar como organizações-esponjas, que são irrigadas pelas informações e
utilizam o liquido acumulado para alimentar suas estruturas de campanha e, habilmente, obter
o maior número de eleitores para alcançar suas metas (URBINATI, 2013).
Tal análise pode ser comprovada quando comparamos os gastos das legendas que
disputaram a eleição paulistana de 2016 com pesquisas. De acordo com os dados ofertados pela
Justiça Eleitoral, Doria foi o que mais destinou recursos para a realização de sondagens internas,
R$ 1.100.000,00. Na sequência estão: Fernando Haddad, R$ 204.775,00, Marta Suplicy,
R$ 80.000,00, e Celso Russomanno, R$ 62.800,00. No caso dos demais postulantes, esse
levantamento não pôde ser feito já que não foi possível confirmar se as rubricas sinalizadas
como “serviços de terceiros” tratavam, entre as tarefas contratadas, do pagamento dessa
modalidade de serviço.

3.2. Explorando potencialidades e anulando vulnerabilidades

A informações oferecidas por Luiz Flávio Guimarães permitiram diagnosticar que a
organização de modelo empresarial operou como um partido-esponja e moldou toda a estratégia
de apresentação da imagem colocada para o eleitor a partir de um diagnóstico realizado por
meio de pesquisas quantitativas e qualitativas. De acordo com Guimarães, as sondagens
orientaram todos os passos dados pela campanha, desde as primeiras formulações até definição
dos slogans veiculados no HGPE. O especialista comparou os levantamentos a um mecanismo
de GPS, tecnologia que serve, entre outras funções, para orientar o caminho de motoristas. Elas
foram o elo de ligação entre as características do candidato e a conjuntura na qual a eleição
ocorreu. A soma desses fatores ajuda a entender o fenômeno de um nome que iniciou a corrida
eleitoral com 5% nas pesquisas de intenções de voto e terminou vencendo o pleito ainda no
primeiro turno.
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No campo das vulnerabilidades, o diagnóstico inicial revelou a necessidade de uma
maior exposição de Doria, que ainda era pouco conhecido pelo paulistano. O eleitor o confundia
com outros apresentadores de televisão. O segundo ponto foi o receio que os entrevistados
sinalizavam em relação à participação de um empresário no mundo político.
No campo das potencialidades, o levantamento realizado no período de preparo da
estratégia de marketing indicou que, com relação às expectativas sobre o próximo prefeito, os
entrevistados priorizavam uma conduta ética, a história de vida, a experiência profissional e o
preparo. As propostas que seriam apresentas tinham baixa relevância para decisão do voto e o
partido político do postulante nenhum peso.
A sondagem ainda apontou para a recepção positiva a uma ética do trabalho, como o
hábito de acordar às cinco horas da manhã e ser o primeiro a chegar e o último a deixar as
funções exercidas. A ideia de sucesso ligada ao trabalho e ao esforço, após um histórico de
dificuldade e de privação financeira, também recebeu aprovação. As pesquisas também
confirmaram cenário apresentado no primeiro capítulo: rejeição à imagem de todos os partidos
políticos e pouca confiança nos políticos, ligados à ineficiência e a escândalos de corrupção.
As respostas obtidas neste início da campanha indicaram que havia uma elevada
aprovação das qualidades de gestor e de líder, uma tendência a optar por um nome que
sinalizasse ser ágil na tomada de decisões e fosse uma pessoa fora do mundo da política.
Por causa de contratos prevendo sigilo entre a organização partidária e o instituto de
pesquisa responsável pelos levantamentos, não foi possível ter acesso ao número de
entrevistados e ao perfil dos participantes. Também não tivemos alcance às demais sondagens
realizadas antes do início do HGPE e aos grupos focais colocados em prática após cada
programa apresentado pelo partido de modelo empresarial.
No entanto, esse sentimento de reciprocidade em relação ao empenho e a uma ética do
trabalho foi diagnosticado com eficiência por pesquisa divulgada, em março de 2017, pela
Fundação Perseu Abramo, órgão de formação de quadros e divulgação de estudos ligado ao PT.
Os números coletados entre 22/11/2016 e 10/01/2017, por meio de sondagens qualitativas,
entrevistas em profundidade e grupos focais com 63 moradores de bairros da periferia e que se
declararam eleitores do Partido dos Trabalhadores entre os anos de 2000 e 2012, mas que não
sufragaram em Dilma Rousseff, em 2014, e Fernando Haddad, em 2016, ajudaram na
compreensão de como João Doria obteve a maioria dos votos em regiões que historicamente
optavam por nomes da legenda, principalmente nos extremos Leste e Sul da capital paulista.
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O conjunto de valores que orientou a ação do PME foi encontrado quando destacamos
os principais pontos diagnosticados pelo levantamento da fundação:
§

Para ser alguém na vida é necessário trabalho e esforço;

§

Embora saibam que as oportunidades não são as mesmas para todos e que é
preciso democratizá-las, apresentam discurso consistente de que não existem
barreiras intransponíveis – com esforço tudo é superado;

§

A ascensão social é importante no processo de diferenciação: todos trabalham
para chegar lá e se distanciar do que consideram pobre;

§

Organizam a vida em torno do trabalho, família e a religião (com a motivação
de ser alguém);

§

Sobrevalorização do mercado em detrimento do Estado;

§

Desejo de ser empreendedor, abrir o próprio negócio, não ter mais patrão e poder
deixar patrimônio e herança para a família;

§

Reciprocidade com o discurso propagado pela elite e pelas classes médias
apontando a burocracia e os altos impostos como empecilhos para o
empreendedorismo, ainda visto com uma realidade distante.

Os pesquisadores, quando pediram exemplos de figuras públicas de sucesso, tiveram
entre os mais lembrados o candidato do partido de empresa, João Doria, o ex-presidente Lula e
o empresário/comunicador Silvio Santos. Para os entrevistados, os três nomes eram percebidos
como “pessoas que vieram de baixo e cresceram por mérito próprio”.
A tática adotada pelo marketing do PME buscou ainda transformar termos que,
inicialmente, pareciam ser pejorativos em publicidade positiva. O caso que serve como exemplo
é o da pecha de coxinha colocada sobre Doria. O adjetivo, incorporado ao mundo político por
meio dos enfrentamentos entre tucanos e petistas, estes últimos tachados de mortadelas, foi
levado à periferia de São Paulo para se medir qual o real efeito sobre a imagem do candidato.
Nas respostas, os questionários revelaram que os moradores não atrelavam o salgado à disputa
política, mas a policiais militares que, assiduamente, comem sem pagar em bares e padarias do
bairro. Com os resultados, o candidato passou a se deixar fotografar com uma coxinha nas mãos
e começou a utilizar o adjetivo de forma favorável e uma forma de se aproximar da população
(BuzzFeed, 07/09/2016).
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3.3 O produto moldado às demandas do mercado consumidor

A adaptação da estratégia publicitária do PME ao cenário desenhado pelas pesquisas de
opinião pode ser visualizada na mudança da marca que foi apresentada ao eleitor. A primeira
alteração realizada foi tirar da estratégia o substantivo empresário, que foi trocado pelo adjetivo
trabalhador. Dessa forma, o candidato do partido de modelo empresarial foi batizado de “João
Trabalhador”. Segundo Luiz Flávio Guimarães, as informações recebidas foram repassadas
para a equipe de criação da campanha. Ela identificou o potencial que o mote sinalizava, em
especial a representação do histórico de sucesso por meio do trabalho, uma marca da cidade de
São Paulo reconhecida por moradores de bairros localizados no centro expandido e periféricos.
Na avaliação do coordenador de marketing, a apresentação de um trabalhador tinha
potencialidade para atrair com mais rapidez e eficiência perfis distintos de votantes. O plano
também adotou uma suavização da condição de milionário do candidato. Para evitar que fosse
produzido qualquer vínculo de classe, uma possibilidade de beneficiamento dos mais ricos, foi
decidido que um dos slogans seria: “sou um candidato rico, não um candidato dos ricos”. A
estratégia também buscou separá-lo da classe política: “não sou político, sou um gestor”.
Esse conjunto de métodos exposto corrobora com análise feita por Chaia (1996),
quando reconstruiu a biografia política do ex-presidente Jânio Quadros25. A pesquisadora
constatou com eficiência que, para os profissionais do marketing político, o postulante a um
cargo público deve respeitar todas as etapas que envolvem a venda de um produto, da criação
de uma plataforma política até a formatação da embalagem, o que inclui a forma de se vestir e
de se expressar. Outra similaridade entre o mercado consumidor e o da política está na
compreensão dos desejos dos potenciais compradores e na adequação do conteúdo exposto na
propaganda aos anseios daqueles com o capital necessário para adquiri-lo, ou seja, o voto.
25

Jânio da Silva Quadros nasceu em Campo Grande, à época Mato Grosso, hoje capital do Estado do Mato Grosso
do Sul. Foi vereador (1948) e deputado estadual (1950) em São Paulo. Eleito prefeito da capital paulista em 1953,
deixou o cargo para disputar o governo estadual, vencendo o pleito e assumindo a função em 1955. Venceu a
corrida para Presidente da República em 1960. Em meio a uma crise motivada pela condução da política interna e
externa, em especial na aproximação com Cuba e a União Soviética, Jânio renunciou ao cargo em agosto de 1961.
Após um período curto de autoexílio na Europa, Jânio voltou ao país e disputou o governo paulista mais uma vez,
mas foi derrotado. Teve os direitos políticos cassados durante a Ditadura Militar. Voltou para a vida política com
a abertura. Em 1985, foi eleito prefeito de São Paulo pelo PTB. Deixou o cargo em 1988. Faleceu em 1992.
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A ativação do material obtido e adaptado pela equipe de marketing ocorreu na produção
dos programas no HGPE, que contou com forte dramaticidade. Como escreveu Sartori (2001),
o monopólio da imagem resulta em uma política dependente da emoção, relacionada ou,
simplesmente, reduzida ao sentimentalismo. Uma busca incessante pela atração do eleitor por
meio da narração de histórias que despertem “avalanches lacrimosas e com peripécias tocantes”
(SARTORI, 2001, p.101).
É na exposição do candidato do PME frente às câmeras que foi possível compreender
sua capacidade de interpretar a persona criada e a tentativa de cativar diferentes públicos. A
televisão, classificada como um canhão de exposição por parte dos marqueteiros de Doria,
serviu para bombardear o eleitor com uma figura crível e confiável, munida de um bom roteiro,
de um cenário simples, mas com talento para transmitir a mensagem construída. As ideias, o
plano de governo do partido empresa, são suplantadas pelas emoções e sentimentos. Sennett
(1998) analisa esse processo como peculiar a uma cultura da intimidade, que transfigura
categorias psicológicas pelo sentimento de identificação com personalidades que se exibem ou
são exibidas para o público.
Para poder comprovar esse cenário, fizemos, no período do horário eleitoral, um
levantamento do conteúdo divulgado nos programas para a televisão. Como nosso objetivo é
apresentar a construção da imagem do candidato, o material divulgado por meio do rádio não
ofereceria nenhuma contribuição para a pesquisa. Essa sistematização foi feita durante o
período noturno de exibição, das 20h30 às 20h40, por meio do acompanhamento dos programas
apresentados nos dias 26, 27 e 30 de agosto e nos dias 06,17, 23 e 29 de setembro.
O material obtido revelou que a biografia do candidato/empresário foi predominante
nos programas. Tomamos como referência os conteúdos exibidos nos dias 26 e 27 de agosto.
O roteiro e a atuação de Doria deram nitidez às características destacadas pelos autores que
trataram da espetacularização da política, do culto da imagem e da dramatização. O script partia
da história de vida da família do candidato a partir de dificuldades financeiras geradas devido
ao exílio do pai, após o golpe militar de 1964, e a necessidade imposta a Doria de busca por um
trabalho para ajudar a mãe, que lutava para manter os filhos. Ficou claro, nas falas direcionadas
para o eleitor/telespectador, a tentativa de uma ligação entre a vida do candidato e a da maioria
da população brasileira, principalmente com relação às dificuldades econômicas.
Para darmos materialidade a essa descrição, optamos por reproduzir imagens veiculadas
no HGPE. Elas expressam com eficiência o intento da equipe de marketing em construir uma
dramatização com capacidade de sensibilizar o eleitor.
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Imagem 1: Infância de João Doria

Fonte: reprodução do Horário Eleitoral Gratuito

Comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque precisava, e muito, o
salário não era grande, mas para quem não tinha nada, era muito até. Até
as pequenas coisas eram grandes problemas para nós. Uma vez minha
mãe não conseguiu pagar a conta de luz e ficamos sem luz em casa, não
tinha energia na geladeira e a vizinha deixava usar a geladeira até que
minha mãe conseguisse pagar a conta (DORIA, HGPE, 26/08/2016).

Na sequência, o roteiro colocava em evidência que, movido pelas dificuldades
financeiras, o empresário adotou o trabalho como caminho para o sucesso. Essa dedicação o
levou à liderança no setor em que atua e a acumulação da fortuna que possui. Uma cronologia
da sua carreira marcava desde o período de estagiário em uma empresa de propaganda até
consolidação de empresário do setor de comunicação e ao topo em uma lista com os 100 nomes
mais influentes da economia do país.
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Imagens 2 e 3: Dedicação ao trabalho e o sucesso empresarial

Fontes: reprodução do Horário Eleitoral Gratuito

Na minha vida nada caiu do céu, tudo o que eu consegui foi com muita
dedicação, perseverança e trabalho. Eu sou empresário, mas não nasci
empresário, não recebi herança, nem dinheiro do meu pai. Comecei a trabalhar
aos 13 anos de idade e durante 45 anos dei duro. Fui bom funcionário, dedicado
disciplinado e respeitoso (idem, HGPE, 27/08/2016).

Nesse trajeto, o final sempre era dedicado a opção feita pelo empresário de deixar seus
negócios de sucesso e se apresentar como uma opção para o eleitor paulistano, um homem certo
para enfrentar as dificuldades impostas pela função de prefeito. Os vídeos, em seus segundos
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finais, sempre registravam o histórico de não político e de que a riqueza não resultaria em uma
divisão de classes em um futuro governo.

Imagens 4 e 5: Desvinculação de classe no HGPE

Fontes: reprodução do Horário Eleitoral Gratuito

Eu não sou um candidato dos ricos, sou um candidato rico. É diferente. Eu
trabalhei muito, 45 anos da minha vida, para ser uma pessoa bem-sucedida.
Eu não sou político, sou gestor, um administrador. É isso que São Paulo
precisa (ibidem, HGPE, 27/08/2016).

Com relação ao programa de governo, Doria deu maior espaço para a área da saúde, em
especial para um projeto que prometia a redução do tempo de espera e das filas para realização
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de exames médicos. A apresentação da proposta foi o canal escolhido pelo empresário para
marcar as diferenças entre ele e o principal adversário, o prefeito Fernando Haddad. A inserção
comparava os futuros resultados de uma administração pautada pela gestão e eficiência com,
em sua interpretação, a incapacidade da gestão Haddad em conseguir dar celeridade para a
solução do problema. A dramatização desse cenário ganhou forma ao se veicular cenas de um
hospital municipal lotado em oposição ao atendimento de excelência que passaria a ser ofertado
por meio de parcerias com a iniciativa privada, uma das promessas de campanha do candidato
do partido de modelo empresarial.
Imagens 6 e 7: As vantagens das parcerias com a iniciativa privada

Fontes: reprodução do Horário Eleitoral Gratuito
Criar o Corujão da Saúde para realizar imediatamente os exames de quem
já está na fila. Acabar com essa fila criada pela incompetência do PT. Se,
atualmente, as pessoas esperam meses na fila para fazer um exame de saúde
na rede pública da prefeitura, muitos hospitais particulares de excelência,
na nossa cidade, ficam com os equipamentos sem uso nos horários noturnos
(DORIA, HGPE, 06/09/2016).
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Na avaliação do responsável pelo marketing do PME, o formato adotado para a
construção da campanha atingiu o resultado esperado pelo eleitor, que desejava um nome novo,
sem histórico de participação na vida política e que apresentasse as credenciais para dar rapidez
na solução dos problemas impostos pelo dia a dia na cidade. O discurso ideológico não existiu.
A imagem do PSDB na campanha, ou seja, a ligação de Doria com o partido, tinha como única
forma de exposição a divulgação do número da legenda, 45.

3.4. Suavização da imagem e a campanha permanente

As redes sociais são uma ferramenta consolidada nas disputas eleitorais. O avanço do
número de acessos à rede de computadores26 no país incorporou plataformas como o Facebook,
Twitter, Instagram e o Youtube nas estruturas de campanhas dos partidos. No ciberespaço
ocorrem novas formas de interação política, econômica e social. As redes dão forma a um novo
espaço público contemporâneo, no qual o usuário navega, debate e compartilha as informações
obtidas (CASTANHO, 2014).
Aggio (apud FERNANDES; MARTINS, 2017) localiza na eleição do presidente
estadunidense Barack Obama, em 2008, a consolidação das redes sociais em uma disputa
eleitoral. No Brasil, a arena virtual entrou no foco de partidos e candidatos, ainda de forma
tímida, a partir das eleições 2002 com a criação de endereços eletrônicos (páginas) na rede
mundial de computadores. As páginas eram dedicadas a enquetes e abriam espaço para os
candidatos rebaterem acusações feitas por adversários ou publicadas em meios de comunicação
de massa (CASTANHO, 2014).
Com relação às redes sociais, as plataformas foram incorporadas nas estruturas das
agremiações efetivamente a partir das eleições municipais de 2012. Elas passaram a oferecer
aos partidos os instrumentos necessários para disponibilização de informações não mediadas

26

De acordo com balanço divulgado pela consultoria eMarker, o Brasil contava, em junho de 2016, com
93,2 milhões de usuários nas redes sociais. O levantamento levou em conta o número de internautas que utiliza
uma das ferramentas disponíveis pelo menos uma vez por mês.
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pelos veículos noticiosos tradicionais, certa equiparação nas disputas entre campanhas de
pequeno e grande porte e interatividade entre os atores políticos e os eleitores/cidadãos (AGGIO
apud FERNANDES; MARTINS, 2017).
O acompanhamento das atividades de Doria nas redes sociais durante e após a
campanha de 2016 permitiu identificar uma estratégia de ação iniciada ainda no período das
prévias, a busca pela suavização da imagem durante a disputa e a manutenção da exposição da
figura do João Trabalhador após a confirmação do resultado nas urnas.
Assim como no caso do material exposto no HGPE, procuramos o responsável pela área
digital do PME para entender o modelo colocado em prática. No entanto, as investidas
realizadas não foram correspondidas. Dessa forma, para concluir essa etapa, optamos pela busca
de informações em entrevistas concedidas a veículos de comunicação impressos, portais de
empresas jornalísticas e a participação em eventos. Acreditamos que a coleta dos dados
permitiu mostrar com clareza como foi a estratégia realizada pelo partido empresa na arena
virtual da corrida eleitoral. O nome escolhido para coordenar a equipe de Doria nas redes sociais
foi o de Daniel Braga, profissional formado em comunicação social e consultor na área de
marketing estratégico e especialista em desenvolvimento de marcas27.
Em novembro de 2016, logo na sequência da divulgação oficial do resultado da eleição
paulistana, Braga participou de uma edição do Harvard Network Night, na universidade de
Harvard, nos Estados Unidos. Durante conversa com consultores políticos e especialistas em
campanhas eleitorais, disponibilizada em um canal do Youtube, o profissional detalhou como
organizou toda a ação de exposição da imagem de João Doria Junior nas redes sociais, com
destaque para as interações realizadas no Facebook.
De acordo com Daniel Braga, a campanha online de Doria começou ainda em agosto de
2015. Nessa fase, o objetivo era vencer as prévias do PSDB. As interações tinham como
objetivo mostrar para o filiado da legenda e demais frequentadores do perfil que o foco do
empresário era ser prefeito da capital paulista e que ele estava se preparando para a empreitada.
A rede social também foi utilizada para blindar a figura do empresário/pré-candidato de ataques
por parte de adversários de outras legendas e de nomes do próprio PSDB.
Vencido o processo de prévias, o método buscou suavizar e aproximar a figura de Doria
dos paulistanos, em especial dos moradores da periferia. Segundo Braga, as interações não
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O perfil foi localizado nas informações disponibilizadas no Linkedin, rede social que tem como objetivo
conectar profissionais de diferentes setores e ofertar oportunidades de trabalho (disponível em:
www.linkedin.com/in/daniel-braga-111a1853/).
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tiveram como foco descontruir a figura do homem rico e, como já foi citado, de coxinha, mas
mostrar como esse perfil estava relacionado ao sucesso profissional, dedicação ao trabalho e
um bom relacionamento com a família. A meta era mostrar que o “estilo João Doria” era um
exemplo para os que buscavam uma melhora na qualidade de vida. Para aproximar o
candidato/empresário do paulistano, a equipe optou por acompanhá-lo em 240 visitas
divulgadas em tempo real nas redes sociais.
Ao recuperarmos as postagens realizadas entre os meses de junho e agosto de 2016, foi
possível comprovar as declarações do especialista. Elas apresentavam o candidato/empresário
em visitas a bairros, festas religiosas e conversas com líderes comunitários. Imagens da família
do candidato, vídeos de café da manhã com a esposa e os filhos também fizeram parte das
publicações. Uma segmentação ficou evidente por meio do direcionamento de publicações para
os jovens, em especial reforçando a importância do voto para aqueles que completariam 16
anos antes do pleito, idade mínima – mas não obrigatória– para o voto, e para categorias
profissionais específicas. Neste caso, um dos alvos foi o taxista paulistano. Doria utilizou a rede
para atacar uma suposta “indústria da multa” por parte da gestão Fernando Haddad e prometeu
anular decisão do prefeito que reduziu os limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê.
No mês de setembro, que antecedeu o pleito, as interações tinham como tema principal
a subida nas intenções de voto nas pesquisas eleitorais e a reprodução das propostas
apresentadas no HGPE para as áreas da saúde e dos transportes. No campo da segmentação, a
mensagem buscou a consolidação de um voto conservador ao anunciar que, se eleito, a cidade
voltaria a ter uma autoridade, um prefeito que não seria mais leniente, marca do governo em
vigor, com o vandalismo. Essa promessa ganhou corpo em vídeo postado no dia 30 de setembro.
Em frente ao monumento às Bandeiras, no parque Ibirapuera, que havia sido pichado na noite
anterior, Doria, ao lado do candidato a vice-prefeito, Bruno Covas, declarou que a Guarda Civil,
“utilizada para aplicar multas de trânsito pela administração do PT, voltaria às ruas para
defender o patrimônio público contra o vandalismo”.
Confirmada a vitória nas urnas, as atividades do prefeito/empresário nas redes sociais,
em especial no Facebook, plataforma que ele contava com 1 milhão de seguidores à época do
levantamento, permitiram a identificação de um fenômeno verificado por Blumenthal (1980):
a manutenção de uma campanha permanente. Lilleker (2007) define a iniciativa como o uso de
recursos do governo, após a eleição, para construir e manter o suporte popular.
Galicia (2010) escreve que a comunicação política cria o conceito para se referir ao uso
do cargo, por parte dos eleitos, para construir uma base de sustentação na sequência da vitória

99

eleitoral. Para isso, eles utilizam de novos instrumentos de comunicação para abrir espaços em
seus programas, facilitar a vitória futura de candidatos de seu partido e manter o projeto de seu
grupo político.
O autor recorre a Morris (2003) para mostrar que a iniciativa tem como intento manter
a maioria cotidiana. “Um político não precisa apenas de apoio público para vencer as eleições,
ele necessita para governar. Quem não consegue manter o apoio todo os dias e sobre cada tema
provavelmente cairá (GALICIA, 2010, p. 03).
Ao analisar o fenômeno em distintos cenários políticos, Galicia elenca as seguistes
características da campanha permanente: uso de consultores políticos, sistematização da
informação para medir o nível de aceitação ou recusa de uma proposta e um instrumento para
superar as limitações impostas aos políticos pelas legislações eleitorais. “Governar se converte
em campanha perpétua como um instrumento desenhado para sustentar a popularidade por
razões frívolas (idem, 2010, p.03).
A estrutura de campanha permanente apresenta uma tímida fronteira entre a
comunicação eleitoral, aquela planejada para a disputa do pleito, e a comunicação
governamental, essa destinada à divulgação das ações de um determinado político que ocupa
uma cadeira no poder Executivo ou Legislativo. Essa simbiose entre as duas atividades, em
especial nas redes sociais, funciona como uma ferramenta de prestação de contas, já projetando
uma próxima disputa e o aumento das chances de conquista frente aos adversários futuros
(FERNANDES; MARTINS, 2017).
Para garantir esse ritmo eleitoral mesmo após a vitória, o prefeito/empreendedor seguiu
centralizando as ações ao utilizar sua capacidade financeira privilegiada para sustentar a equipe
responsável por sua campanha permanente. As informações disponibilizadas por Daniel Braga
ajudam a entender como essa estrutura funcionou.
Em entrevista ao Jornal O Globo, ele destacou que a tarefa de sua empresa, após as
eleições, é reduzir a distância entre o prefeito/gestor e as pessoas. As redes, explicou o
profissional, têm como objetivo manter o personagem construído durante a campanha, o João
Trabalhador. O especialista contou que toda operação é custeada por Doria e nenhum recurso
tem origem no caixa da prefeitura. Todos os vídeos produzidos pelo prefeito são encaminhados
para avaliação de um grupo que, antes de divulgá-los, realiza pequenas alterações técnicas. (O
GLOBO, 16/02/2017).
A equipe também atua para monitorar e preparar respostas para qualquer conteúdo
avaliado como desfavorável. Em uma segunda entrevista, para o portal da BBC Brasil, Braga
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declarou que tudo o que prefeito fala ou falam sobre ele nas redes sociais é monitorado. A
iniciativa, que utiliza softwares de inteligência desenvolvidos para essa função, busca avaliar
como o discurso de João Doria é recebido a cada postagem realizada e reduzir os impactos
negativos e potencializar os positivos (BBC BRASIL, 27/09/2017).
A tecnologia custeada por Doria permite um pente-fino em todas as menções feitas no
Facebook, no Twitter e Instagram. O rastreamento, no caso da política, inclui também a gestão
da imagem por meio do reconhecimento facial para a identificação de “memes” (imagens,
vídeos ou figuras de humor) envolvendo a figura do prefeito/empreendedor.
Para compreender como a campanha governamental da prefeitura foi transformada na
campanha permanente de Doria, realizamos um levantamento, entre janeiro e abril de 2017, das
postagens realizadas na página oficial do prefeito no Facebook, a mesma utilizada durante a
corrida eleitoral, e sistematizamos as publicações com maior número de visualizações e os
temas mais recorrentes.
Entre as ações que mais geraram postagens no período adotado, a divulgação de
parcerias com a iniciativa privada liderou com 12 publicações. Na lista de acordos anunciada
no perfil João Doria oficial estão a manutenção de parques, construção de abrigos, recebimento
de veículos, produção de asfalto e a doação de produtos de limpeza e de ração para animais. Os
vídeos tiveram aproximadamente 835 mil visualizações.
A área da Saúde foi o tema de nove vídeos. As postagens vão de visitas surpresas a
unidades básicas de saúde ao anúncio do primeiro hospital privado a aderir ao programa
Corujão da Saúde, que prevê o uso da rede particular para realização de exames. Em publicação
feita no dia 11 de janeiro, Doria aparece em um hospital do Butantã, zona oeste, pedindo a lista
de medicamentos em falta e uma relação com os equipamentos que estavam parados por
problemas técnicos. A história termina com o prefeito ao telefone cobrando o secretário
municipal da saúde. A postagem acumulou 805,5 mil visualizações.
Na sequência, aparece o programa batizado pelo prefeito de Cidade Linda, ação de
zeladoria da prefeitura, com 10 publicações. A iniciativa é marcada pelo hábito do prefeito de
adotar as vestimentas de funcionários do serviço de limpeza da capital. Em uma das postagens,
no dia 3 de fevereiro, ele aparece usando roupas de gari ao lado de secretários seguindo o
exemplo. Ele retira o lixo e sobe em um carro de coleta. No total, foram 579,4 mil visualizações.
A vida real do paulistano, que utiliza o transporte público para viajar de bairros da
periferia até o centro, foi o conteúdo de três publicações. Doria aparece, sempre a partir das 5h
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da manhã, em um terminal de ônibus e preparado para fazer uma viagem e conversar com
usuários do serviço. Os dias de paulistano comum geraram 359,7 mil visualizações.
O prefeito trabalhador também ganhou espaço nas publicações que tiveram como tema
o Mutirão Mario Covas, que prevê a reforma de calçadas da cidade. Nas sete postagens
realizadas, Doria faz massa para recuperação de calçamento e tira o mato dos passeios públicos.
As imagens do João Trabalhador em ação receberam 267,5 mil visualizações. As viagens do
prefeito recém-eleito também puderam ser acompanhadas pela rede social. Doria divulgou
diariamente os encontros realizados com empresários em Dubai, em Doha, no Qatar, em Seul,
na Coreia do Sul, e em Roma, na Itália. O tour atraiu 250,6 mil visualizações.
O Facebook foi o espaço escolhido para o prefeito/comunicador seguir no mundo das
entrevistas. A rede social recebeu quatro edições de uma espécie de programa de perguntas e
respostas com internautas, que contava com a presença de celebridades, jornalistas, músicos e
políticos. Nas quatro edições do “Olho no Olho”, durante o tempo de coleta dos dados, a
exposição do prefeito teve uma audiência média de 175,2 mil visualizações.
Essa migração da publicidade institucional para o predomínio da exposição do
prefeito/empresário revelou que, no modelo de administração do partido empresa, o centralismo
e o personalismo não ficaram limitados ao modelo de captação de recursos, custeio da corrida
eleitoral e o marketing da campanha, eles seguem identificáveis na execução das políticas
públicas, que passam a ter como objetivo a manutenção do mito eleitoral. A estratégia também
revela uma tentativa de conexão diretamente com parcela do eleitorado de todo o país,
ampliando o universo de simpatizantes do modelo de governo implantado pelo PME, sem a
necessidade de uma intermediação dos meios tradicionais de comunicação de massa e da
própria estrutura de divulgação do Diretório Nacional do PSDB. O produto criado para um
período específico deve continuar atraente e, dependendo da reação dos consumidores, pode
passar por alterações em seu conteúdo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa não trará um capítulo com conclusões, isso ocorre porque a tipologia
apresentada, localizada em âmbito local, exige ser acompanhada no desenrolar do mandato de
João Doria e, com isso, verificarmos se o modelo terá êxito fora das ações produzidas pelo
marketing político, longe das produções para televisão e das postagens nas redes sociais. Ou
seja, ainda precisamos ter informações suficientes para podermos concluir, empiricamente, se
o prefeito/empresário logrou mais resultados positivos do que negativos nas relações com
movimentos sociais, vereadores da Câmara Municipal e no cumprimento das promessas feitas
ao eleitor que o escolheu em outubro de 2016.
Os limites do modelo observado também são um desafio para futuros trabalhos.
Somente após a realização de novas eleições é que poderemos responder se o partido empresa
ficou restrito ao pleito paulistano ou avançou nas disputas pelo governo estadual paulista e,
principalmente, entrou no embate pelo Palácio do Planalto.
Se, como acreditamos e detalhamos acima, os partidos políticos são organizações que
seguem em transformação e adaptação às exigências do ambiente em que atuam, a estrutura
identificada na eleição paulistana, como ocorreu com as demais localizadas a partir da obra de
Maurice Duverger, pode sofrer alterações e adequações a um novo ambiente eleitoral, perfil de
candidato e, em especial, regras para financiamento de campanha e distribuição do tempo de
exposição no HGPE. Como escreveu Panebianco na introdução de sua obra sobre os modelos
de partidos, este trabalho“é mais um ponto de partida do que de chegada, muito mais uma
tentativa de identificar e elaborar questões relevantes do que encontrar todas as respostas”
(PANEBIANCO, 2005, XXIV).
A consolidação de uma mudança no perfil das lideranças políticas também é uma dúvida
que só poderá ser respondida com pesquisas voltadas para as eleições que ainda estão por vir.
Outros questionamentos que demandarão respostas estão ligados à manutenção da força do
discurso de negação da política e os efeitos da escolha de nomes com status de celebridade no
mundo empresarial ou no entretenimento, e com ampla exposição nos meios de comunicação
de massa, em detrimento de figuras que construíram suas trajetórias nos partidos políticos.
Também será preciso dar a atenção devida para os slogans que irão conquistar e,
principalmente, fidelizar corações e mentes de distintas faixas do eleitorado nacional.
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A disponibilização de informações por parte da Justiça Eleitoral ajudará a responder se
o peso da capacidade financeira dos nomes que se apresentarem como alternativa para as
organizações partidárias consolidará um cenário de elitização econômica da política nacional,
no qual o perfil socioeconômico e não uma história de atuação na vida das agremiações servirá
como um passe de entrada e uma vantagem considerável nas lutas internas das agremiações.
Poderemos presenciar a transformação de legendas em simples hospedeiros para milionários
que almejam aventurar-se em disputas eleitorais? Teremos um sistema político-partidário
marcado pela plutocracia?
Ainda no campo do custeio, os efeitos da manutenção da restrição à participação de
empresas no financiamento de campanhas sobre o processo de profissionalização dos partidos
também irão cobrar um espaço em pesquisas futuras28. Com menos recursos, em especial nas
campanhas majoritárias –o mercado fomentado na eleição de 2016 já sinalizou mudanças nas
estruturas apresentadas–, novos profissionais devem ganhar espaço em um ambiente dominado,
em especial no campo do marketing político, por nomes que amealharam fortunas nas últimas
décadas. A pergunta a ser respondida será: campanhas mais baratas devem ampliar o peso das
redes sociais nas disputas ou a exposição da imagem e produções roteirizadas no horário
eleitoral permanecerão como as ferramentas fundamentais para alavancar o produto ofertado
para o eleitor e aumentar as chances de vitória?
A manutenção de um sistema eleitoral fragmentado é um dos fatores que poderá moldar
um ambiente mais favorável ao modelo de aliança colocado em prática pelo partido de modelo
empresarial29. O mercado de negociação dos segundos no horário eleitoral deve contar com
novos integrantes nos próximos anos, o que pode torná-lo ainda mais dependente da
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Em outro de 2017, a Câmara Federal aprovou a criação de um fundo público para o financiamento de
campanhas. A nova fonte de recursos, de acordo com estimativas da Mesa Diretora da Casa, será de 1,7 bilhão.
Sancionado pelo presidente Michel Temer, também em outubro, o caixa será abastecido com recursos das emendas
de parlamentares no Orçamento da União (30%) e cortes nos gastos com propaganda eleitoral no rádio e na TV.
29
A PEC 33/2017, promulgada pelo Senado em outubro de 2017, terá efeito sobre a fragmentação política e a
formação de coligações em eleições futuras. O texto, no primeiro caso, impõe uma cláusula de barreira ao sistema
partidário. Só terá acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de rádio e televisão, a partir de 2019, o partido que tiver
recebido ao menos 1,5% dos votos válidos na eleição de 2018 para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo
menos 1/3 das unidades da federação (nove), com um mínimo de 1% em cada uma delas. Aquele que não atingir
esse percentual poderá ter direito aos recursos se conseguir eleger pelo menos nove deputados federais, distribuídos
em um mínimo de nove unidades. Essa cláusula de desempenho sofrerá alterações até 2030, quando será exigido
um mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com 2% dos
votos válidos em cada uma delas ou obtenção de 15 de cadeiras em pelo menos 1/3 das unidades federativas. No
segundo caso, as coligações ficam vetadas, a partir de 2020, para as eleições proporcionais (deputados federais e
estaduais e vereadores).
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distribuição de incentivos seletivos por parte das legendas que ocupem a cabeça das chapas.
Hoje, o país conta com 35 legendas reconhecidas pelo TSE, mas outras 70 estão com processo
de formação em andamento, de acordo com balanço disponibilizado pela Justiça Eleitoral até o
dia 25 de novembro de 2017.
Se, como pode ser visto, ainda há muito a ser respondido pelo campo da organização
partidária, os dados colhidos entre janeiro de 2016 e novembro de 2017 permitem afirmar que,
como escreveu Mair, testemunhamos o fim dos partidos de massa e dificilmente iremos rever
o seu retorno, assim como observamos a ascensão de uma estrutura organizacional que se
adaptou com eficiência às mudanças ambientais, comportamentais e normativas que
orientaram, no período de estudo, as disputas municipais no Brasil.
Em um ambiente extremamente competitivo, a opção pela estrutura de um partido
empresa por parte da cúpula que assumiu o controle do PSDB paulistano foi eficiente na
dominação das principais zonas de incerteza da arena eleitoral de 2016: captação de recursos,
formação de alianças e a adequação da mensagem aos anseios do eleitorado.
A escolha do candidato, a face pública do PME, foi a característica essencial para
compreensão da transformação organizacional peessedebista. Ela teve início em um processo
de prévias que, sob um verniz democrático, revelou que a capacidade financeira do nome
escolhido ocupou lugar central no escrutínio interno. A legenda, conforme relatos de dirigentes
que participaram do pleito, acabou arrendada para uma figura que, sem um histórico de atuação
na agremiação, terminou alçada ao posto de candidato ao garantir que financiaria quantia
considerável da campanha e trazia consigo um grupo de empresários que irrigaria o caixa para
o custeio da empreitada.
O eleitor de São Paulo foi seduzido por um profissional acostumado e conhecedor das
técnicas e da força de persuasão proporcionada pelos meios de comunicação de massa, com
lugar privilegiado para a imagem reproduzida nos aparelhos de televisão. A mensagem do
partido empresa reverberou e atingiu com eficiência moradores de bairros de alto padrão e da
periferia da capital paulista, o que ficou comprovado empiricamente por meio dos mapas de
votação por distrito eleitoral colocados em comparação.
O sentimentalismo, a dramaticidade e o uso extremado de mensagens emotivas
canalizaram a maioria dos votos válidos para o apresentador de um programa de entrevistas e
mediador de encontros entre empresários de todo o país. O PSDB, um dos principais partidos
políticos do Brasil, transformou-se no hospedeiro de uma organização direcionada para
exposição de uma marca, o João Trabalhador, o gestor eficiente, o administrador não político
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que, em um ato de altruísmo, decidiu percorrer a cidade para diagnosticar problemas e colocar
a experiência do mundo empresarial à disposição da população.
Com os partidos distantes do dia a dia da sociedade, as pesquisas de opinião passaram
a ocupar o espaço de mecanismo para a compreensão dos anseios do eleitorado em uma
democracia plebiscitária. As sondagens, e não mais as ideias e as propostas, deram as diretrizes
para criação da imagem do candidato que foi consolidada durante a corrida eleitoral.
Funcionando como um partido-esponja, o PME reteve os sentimentos refratários da população
à figura dos políticos e às organizações partidárias e favoráveis a uma ética do trabalho, ao
mérito como resultado do esforço e da acumulação de riqueza após anos dedicados a uma rotina
de chegar primeiro ao trabalho e ser o último a sair.
A estratégia de ação racional-eficiente do partido empresa ficou evidente na capacidade
da organização de explorar com eficiência a legislação eleitoral e dominar o mercado de
negociação dos segundos disponibilizados pelo HGPE. Ao entrar nesse balcão de tempo de
exposição nas telas dos televisores dos paulistanos com um caixa formado pela oferta de cargos
na administração pública, consequência da participação direta do governador Geraldo Alckmin,
principal fiador do candidato/empresário, e a capacidade financeira de João Doria, o partido
empresa desequilibrou o funcionamento dessa zona de incerteza ao formar um arco de aliança
com 12 organizações, localizadas no espectro ideológico da esquerda à direita.
O centralismo e o personalismo do partido empresa ficaram evidentes na captação dos
recursos que alimentaram a máquina de campanha e no uso das redes sociais para uma
divulgação permanente da imagem do João Trabalhador. O método de arrecadação de dinheiro
do PME teve como alicerce as relações pessoais do candidato/empresário e sua proximidade
com nomes que controlam empresas de distintos setores da economia nacional. O escolhido
para angariar os fundos que pagaram as despesas da organização não saiu das fileiras do PSDB,
mas sim do grupo de encontros entre empresários criado por João Doria Junior. A mesma
entidade foi um canal de busca por dinheiro, já que frequentadores assíduos dos eventos e
dirigentes da entidade estão entre os doadores.
Se os militantes estão distantes da vida financeira do PME, grupos de interesse foram
cruciais no custeio da empreitada. A proibição da participação de pessoas jurídicas no
financiamento eleitoral não afastou representantes do mercado imobiliário, setor de serviços e
do comércio da lista de investidores do candidato/empresário, grupos que historicamente têm
interesses em jogo na cidade de São Paulo. Esse centralismo fez com que o PME apresentasse
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o maior volume de arrecadação frente aos adversários. A organização também dominou essa
zona de incerteza.
No caso da exposição contínua da imagem produzida para a disputa do pleito, o
centralismo ficou evidente na decisão de Doria em seguir custeando, com recursos próprios,
uma equipe para produção de vídeos e programas de entrevistas para divulgação dos feitos da
gestão e como um canal para responder aos questionamentos feitos pelos meios de comunicação
de massa e seguir desferindo ataques contra adversários políticos.
A

tática

da

campanha

permanente

também

deixou

clara

a

busca

do

candidato/empresário de colocar seu personagem, o João Trabalhador, em evidência além das
fronteiras do município de São Paulo e de alcançar o eleitorado de outros estados. O partido
de modelo empresarial, como foi possível verificar nos dados disponíveis após o fechamento
das urnas nas zonas eleitorais da cidade de São Paulo, segue em ritmo de competição e
dependente da capacidade financeira do prefeito/empresário.
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