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Na reta final, Haddad e Serra apostam em
campanha de rua e debate
Haddad tem as pesquisas a seu favor para atrair eleitores; Serra usará mensalão e
telemarketing para reverter cenário

Reuters

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA, 24 Out (Reuters) - A poucos dias da
eleição, Fernando Haddad (PT) e José Serra (PSDB)
apostam suas fichas em atividades nas ruas de São
Paulo e na sua preparação para o último debate na
TV. No caso tucano, haverá ainda um esforço final de
telemarketing para conquistar indecisos e evitar
abstenções.

Os coordenadores de campanha classificam o
confronto da sexta-feira, organizado pela TV Globo,
como um momento importante da disputa, mas não
apostam que o debate, que começará por volta das
22h30, venha a ter força para determinar a vitória dos
candidatos.

Haddad e Serra devem concentrar suas atividades externas nesta quinta-feira e usar
praticamente todo dia seguinte para se preparar para o debate.

O coordenador da campanha petista, o vereador Antônio Donato, disse que Haddad terá
uma agenda "mais leve" na sexta-feira por conta do debate. A preparação maior se explica
pelo fato de o candidato ser estreante em disputas eleitorais.

Nesta quinta Haddad deveria visitar a Academia Paulista de Letras acompanhado de
Gabriel Chalita, candidato do PMDB no primeiro turno da eleição que o apoia agora, e à
noite terá um evento com intelectuais. E no sábado o petista deve retomar a campanha na
rua, quando fará carreatas nas regiões Sul e Leste.

Serra, mais experiente nos debates, deve participar mais ativamente das carreatas e
caminhadas pelas ruas da cidade segundo o coordenador da campanha tucana, o deputado
federal Edson Aparecido.

Nesta quinta, o tucano faria duas caminhadas pela cidade. Na sexta, segundo sua
assessoria, ele pode ter agenda pública pela manhã, mas ainda não havia definição.

"Vamos ter uma grande presença da campanha na cidade. Tem contingente de indecisos
grande nas nossas pesquisas e de abstenção", afirmou Aparecido à Reuters.

A campanha do PSDB também voltará a usar o telemarketing para atingir o eleitorado e,
segundo Aparecido, devem ser feitos cerca de um milhão de telefonemas nos próximos
dias.
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Social e do Trabalho da Universidade de Brasília Fabio Iglesias.

Estudioso das técnicas de persuasão de eleitores comparadas ao comportamento dos
consumidores, ele avaliou que a queda repentina nas pesquisas do candidato do PRB,
Celso Russomano, no primeiro turno das eleições foi um exemplo concreto de que a reta
final da campanha pode trazer surpresas.

Russomano liderou as pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo até as
vésperas do pleito, mas os ataques dos adversários contra ele corroeram seu apoio junto ao
eleitorado e ele ficou em terceiro lugar na disputa do primeiro turno.

"No Brasil a gente não escolhe um ideal político e sim o candidato. A gente vai pela cara
dele, se é confiável ou honesto", disse Iglesias, argumentando que isso explica o fato de as
pessoas mudarem seu voto na última hora e de as estratégias eleitorais estarem focadas no
produto, o candidato, e não nas suas propostas.

Na avaliação de Iglesias, porém, há pouco espaço para mudanças na disputa pela capital
paulista, porque as pesquisas de intenção de voto, um dos principais elementos de
convencimento do eleitor na reta final, pendem muito a favor do candidato petista.

Sondagem Datafolha divulgada na quarta-feira mostrou que Haddad manteve os 49 por
cento das intenções de voto do levantamento anterior enquanto Serra oscilou positivamente
para 34 por cento, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Apenas 6 por cento
estariam indecisos.

No mesmo dia, o Ibope mostrou Haddad com os mesmos 49 por cento da sondagem
anterior e Serra oscilando de 33 por cento para 36 por cento, também dentro da margem de
erro, que neste caso era de três pontos percentuais. A sondagem mostra 5 por cento dos
eleitores indecisos.

"Tem uma estratégia muito poderosa que é a da prova social. O vendedor usa isso e o
político também", comparou Iglesias.

"O político que está na frente das pesquisas mostra que está todo mundo indo com ele. O
vendedor costuma dizer que aquele produto está na moda. É difícil a pessoa querer ficar
isolada."

Sem a vantagem da liderança nas pesquisas, a campanha tucana deve explorar o resultado
do julgamento do mensalão pelo Supremo Trinunal Federal (STF), que condenou líderes
petistas, entre eles o ex-ministro José Dirceu, por formação de quadrilha e corrupção ativa.

Nesta tarde estava previsto um ato com integrantes da candidatura tucana contra a
corrupção e o mensalão no centro de São Paulo.

(Edição Alexandre Caverni)
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Se o STF tratasse os iguais igualmente, o mensaleiro do PSDB não seria abençoado
com a prescrição em 24 de novembro próximo, teria ele o mesmo destino do Zé
Dirceu e outros.
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