
PESQUISAS E VOTO

As pesquisas eleitorais erram pouco e são instrumentos
importantes de balizamento de candidatos e eleitores, nada
havendo que prove sua influência na decisão do voto e que
justifique proibirsua divulgação, mesmo às vésperas de eleições

DIREITO DE OPINIÃO
s pesquisas eleitorais influenciam o voto  podem, em alguns casos,
agircomo fatordecisivo nos resultados das eleições, concordamos
especialistas em opinião pública. Há, é verdade, poucos dados
disponíveis para mensurar esta influência das pesquisas sobre o
voto e dar um caráter científico à afirmação. Mesmo porque
existem outros fatores mais decisivos do que as pesquisas
eleitorais para definiras preferências dos eleitores.

Esta influência, porém, é relativa. Se fosse absoluta,
teriam sua vitória garantida todos os candidatos que saíssem
na frente de seus adversários e não haveria viradas históricas,
como a vitória de Brizola ao governo do Rio de Janeiro, em
1982, ou a de Luiz Antônio Fleury Filho, em São Paulo, em

1990, que arrancou de
míseros 3% para desbancar
Mário Covas e Paulo
Maluf, que saíram bem na
sua frente. Ou mesmo a de
Fernando Colior, que, em
fevereiro de 1989, não ti-
nha 5% das intenções de
votos, bem atrás de Brizola,
Lula, Covas e Paulo Maluf.

As pesquisas eleito-
rais influenciam o voto dos
indecisos e beneficiam,
evidentemente, os favori-
tos. Uma boa parte da mas-
sa dos que chegam sem um
candidato na ponta da lín-
gua às vésperas das elei-
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ac Ltl j C a v(aI no favorito, para não
"perder" o voto. Em disputas acirradas,	"Sendoesta preferência pelo candidato que está
na frente pode ser decisiva.

Entre outros fatores, como o mas-
sacre de três operários por tropas do
Exército na greve da Companhia Side-
rúrgica Nacional e a rejeição de parte do
eleitorado ao nome de Paulo Maluf, as
pesquisas eleitorais certamente contri-
buíram para a vitória de Luiza Erundina
à prefeitura de São Paulo, em 198.
Eleitores que, a princípio, estavam deci-
didos a votarem João Leiva bandearam-
se para a candidatura de Erundina, que
parecia mais viável para derrotar Paulo
Maluf. A ex-prefeita de São Paulo foi
beneficiada pelo chamado voto útil.

Os que responsabilizam, porém,
as pesquisas eleitorais pelo sucesso ou fracasso de um
candidato cometem o mesmo erro daqueles que insistem em
dizerque a edição do debate entre Coilore Lula, nas eleições
presidenciais de 1989, feito pela "Rede Globo", definiu a
vitória do ex-presidente. Mais decisivo que a edição do
Jornal Nacional foi o próprio debate, no qual um Coilor
seguro, aparentemente tranqüilo e provavelmente mais bem
preparado por sua assessoria, surrou um Lula emocional-
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mente dc In 1 itado pelo deu ml idor dc-

1 ativa sua	poimento da ex-namorada, veicu-
lado peloprograma do PRN pou-
cos dias antes.

Sendo relativa a sua influên-
cia, não há nada que justifique a
proibição da divulgação das pes-
quisas eleitorais, mesmo às véspe-
ras das eleições. Ao contrário, elas
são um instrumento importante para
orientar o eleitor, na medida em
que, implícita ou explicitamente,
refletem a opinião e a imagem que
a sociedade tem sobre os candida-
tos, bem como a aceitação de seus
planos de governo ou ojulgamento
de suas qualidades, seus defeitos e
suas virtudes.

Neste particular, as pesquisas
qualitativas, de importância fundamental para os candida-
tos e seus assessores de marketing político, também ajudam
o eleitor a definir o seu voto.

É fundamental, porém, deixar bastante claro que a
pesquisa é urna fotografia, uma radiografia do momento, e
revela tendências, não resultados. No presente momento, as
pesquisas eleitorais apontam o franco favoritismo dos
candidatos Hélio Costa, do PP de Minas, Mário Covas, do

re
influência, não há nada

que justifique
a proibição da sua

divulgação. A pesquisa
é fotografia, uma

radiografia do momento,
e revela
tendências,

não resultados"
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PSDB de São Paulo, e Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará.
A vitória dos candidatos não é, porém, científica ou abso-
lutamente garantida. Não é por outra razão que os institutos
fazem periódicas pesquisas, durante a campanha eleitoral,
até a boca-de-urna, para mensurar as variações das prefe-
rências do eleitorado.

O quadro político é dinâmico, e as preferências do
eleitorado podem sofrer alterações radicais ao longo do
tempo. Contemplado com os mais altos índices de rejeição
e de impopularidade ao deixar a Presidência da República,
em 15 de março de 1990,0 senador José Sarney ressurgiu
há poucos meses como um dos favoritos na corrida presi-
dencial.

Os institutos de opinião pública, principalmente os
mais conceituados como o Ibope, GaIlup, DataFolha eVox
Populi, têm tido mais acertos que erros no acompanhamento
das eleições. A furada do Gallup e do Ibope nas eleições
para a prefeitura de Fortaleza em 1984, quando não conse-
guiram detectar a subida de Maria Luiza Fontenelle, não
resultou de erros metodológicos, mas simplesmente do fato
de deixarem de fazer os levantamentos nos 15 dias que
antecederam o pleito, decisivos para a virada da candidata
do PT. Fontenel le, que na última pesquisa publicada estava
em terceiro lugar, com cerca de
20% das intenções de voto, derro-
tou o peemedebista Paes de Andrade,
que tinha 54%, e o pefelista Lúcio
Alcântara, então com 22%. Erra-
ram os institutos, é verdade, mas
não se tratou propriamente de erro
metodológico.

Da mesma forma, foi relativa a
culpa do Ibope, que, poucos dias
antes da eleição para o governo de
Alagoas, em 1990, dava como fa-
vas contadas a vitória de Renan
Calheiros, do PRN, então com qua-
se o dobro das intenções de voto em
Geraldo Bulhões, do PDC, sim-
plesmente porque as eleições foram
escandalosamente fraudadas. O ins-
tituto previa a vitória de Renan no
primeiro turno. Os votos do ex-
líder de Colior na Câmara foram
garfados, realizaram-se eleições complementares para o
primeiro turno, e o segundo foi transferido de novembro
para fevereiro. Além das fraudes, a vitória de Bulhões foi
conseguida através da distribuição de cestas básicas e do
derrame de dinheiro arrecadado porPaulo César Farias, sob
a bênção da então primeira-dama Rosane Collor.

Nenhum desses casos se compara, por exemplo, à

grande mancada dos institutos de pesquisa norte-america-
nos que previram, em 1948, a vitória de Thomas Dewel à
presidência dos Estados Unidos, transformando grandes
jornais, como o New York Times, em sócios do vexame.
Ganhou Harry Truman. Ou mesmo quando previram, em
1989, a vitória de David Dinkins à prefeitura de Nova
lorque por uma margem de 14 a 18% dos votos. Dinkins de
fato ganhou, mas por modestos 2,4%, de seu concorrente,
o republicano Rudolph Giuliani.

As divergências metodológicas entre os vários institu-
tos de pesquisa têm produzido resultados conflitantes, mas
não invalidam os levantamentos nem depõem contra a
competência técnica dos órgãos. Em defesa dos institutos,
pode-se citar a dificuldade em se definir uma amostragem
representativa em um país tão complexo, com enormes
disparidades regionais e elevado índice de analfabetismo.
Em todos os casos, mesmo apresentando índices diferentes,
os institutos têm convergido na captação das tendências do
eleitorado. A data em que a pesquisa foi feita, as cidades
pesquisadas e o número de questionários preenchidos, além
da definição da amostragem socioeconômica, são os princi-
pais fatores responsáveis pelas divergências quantitativas.

Se têm importância relativa para definir o voto dos
indecisos, as pesquisas eleitorais são
fundamentais para orientaras cam-
panhas e definiras estratégias. Com
elas, é possível conheceras tendên-
cias do eleitorado, o perfil de candi-
dato que considera ideal, as ações
políticas e soluções que julga
prioritárias, os problemas que
prioriza -dados que são conhecidos
através das pesquisas qualitativas.
As pesquisas eleitorais também aju-
dam a apontar as razões do sucesso
ou fracasso do adversário e seu cal-
canhar-de-aquiles. Mostram a re-
gião onde o candidato pode crescer,
qual faixa do eleitorado que o rejeita
e por quais motivos. A leitura e
interpretação correta das informa-
ções também são essenciais para a
definição das estratégias.

Um candidato a qualquer cargo
de expressão, para o Parlamento, o Executivo ou entidades
importantes, não pode prescindirdas pesquisas eleitorais. O
discurso do candidato e as estratégias de campanha -
incluindo a propaganda política e a elaboração do plano de
governo - devem ser balizados pelas pesquisas eleitorais e
por sua correta interpretação. Sem pesquisas eleitorais, é
jogar no escuro.

"As divergências
metodológicas entre

institutos não invalidam
os levantamentos. Na

dificuldade em se definir
a amostragem num país
complexo, com enormes
disparidades regionais e

altos índices de
analfabetismo"
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