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A
 possibilidade de manter a moeda estável e de governar a
partir de um planejamento foram fatores determinantes
para que Fernando Henrique conquistasse a presidência
da República no primeiro turno, em 1994. Fernando
Henrique é uma liderança funcional: moderno, burocrá-

tico, racional. Mas o mesmo eleitor que valoriza a estabilidade da
moeda é, agora, o que critica a falta de soluções para os problemas
sociais.  Seria o imobilismo do governo frente a esses problemas capaz
de abrir caminho para a esquerda moderada chegar ao poder?

As afirmações são do cientista
político e consultor Ricardo Guedes,
e a dúvida é respondida nesta entre-
vista, que trata do comportamento
do eleitorado nas últimas eleições e
das tendências para a próxima elei-
ção. Ele comenta o papel da mídia e
das pesquisas na formação da opi-
nião pública e traça um quadro do
que será a disputa, que promete ser
bastante acirrada, para o governo
de Minas Gerais.

Ricardo Guedes é diretor da
Sensus Data World Pesquisa e
Consultoria, que atua na área de
pesquisa de mercado e opinião, fun-
dada em 1987. PhD em Ciências
Políticas pela Universidade de Chi-
cago, Guedes atuou, em 1991, na
campanha presidencial de Angola,
onde, pela primeira vez, um governo
socialista realizou e venceu as elei-
ções, com José Eduardo dos Santos.
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Moeda estável e questão social
vão definir o voto nas eleições
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Revista do Legislativo � Quais foram as
principais variáveis que influíram na de-
finição do voto dos eleitores nas eleições de
1994 e de 1996?
Ricardo Guedes � A variável-chave da
eleição de 1994 foi a estabilidade da
moeda, juntamente com outra, importan-
tíssima do ponto de vista político, que foi
a busca de um líder racional. Moderno,
burocrático, racional. Funcional, vamos
dizer assim.  Em toda eleição, em todo
contexto político, há sempre três tipos de
liderança em disputa: uma liderança tra-
dicional, uma liderança funcional e uma
liderança carismática ou populista.

RL � E por que a opção por esse tipo de líder
naquele momento?
RG � Com o término das presidências
militares, em 1982, tivemos Tancredo
Neves, que era uma solução do tipo tradi-
cional-carismática, que reunia os diver-
sos grupos, e fez uma composição direta
com Sarney. Com a morte de Tancredo, o
Sarney teve dificuldade de governar ou
mesmo de expressar uma funcionalidade.
O País então tendeu a se voltar para a
esquerda, como alternativa. Quando há
um colapso da liderança tradicional, e o
eleitor não quer ou acha que existe certo
risco no projeto de esquerda,  ele vai atrás
do líder populista. Tivemos o Collor,
como, em outra época, o Jânio Quadros.
Com o impeachment de Collor, o eleitor
sinalizou um certo cansaço com soluções
do tipo carismático. Em 1994, o período
pré-eleitoral era de inflação, já tínhamos
experimentado cerca de oito planos.
Fernando Henrique se elegeu em cima
dessa plataforma, da estabilidade da
moeda e da liderança funcional.

RL � Era previsível que o quadro favorece-
ria esse perfil de candidato? Era perceptível
que o momento não favoreceria o Lula, por
exemplo?
RG � No momento em que havia a estabi-
lidade econômica, sim. Porque havia dois
fatores fundamentais colocados por
Fernando Henrique, a estabilidade da
moeda e a capacidade de planejamento
do poder, que garantiram a sua vitória no
primeiro turno. Isso era um quadro bem
claro.

RL � E em 1996, na eleição para a Prefei-
tura de Belo Horizonte, o que aconteceu?
RG � Em 1996, na eleição para prefeito, o
quadro era um pouco diferente e bastante
peculiar. Do ponto de vista do eleitor,
tanto o candidato do Palácio da Liberda-
de, Amílcar Martins, quanto o governador
do Estado, Eduardo Azeredo, configu-
ram, embora jovens, lideranças tradicio-
nais. A liderança supostamente de es-
querda, formalmente constituída por
Virgílio Guimarães, apresentava desgaste
dentro do próprio partido, e a campanha
também tinha problemas. No colapso das
duas candidaturas, elegeu-se o Célio de
Castro, que durante a campanha mostrou
um certo carisma.

RL � Ele também se comprometia a dar
continuidade a uma administração bem-
sucedida.
RG � Isso, tinha o continuísmo, mas o
Célio de Castro começou a campanha
conhecido politicamente por apenas 10%
dos eleitores, mesmo tratando-se do vice-
prefeito de Belo Horizonte.

RL � Já é possível delinear que variáveis
irão pesar nas eleições de 1998?
RG � Com base nas pesquisas já realiza-
das em Minas e em outros Estados, dá
para se afirmar basicamente o seguinte:
há uma tendência de voto em Fernando
Henrique, ainda baseada nos conceitos
de estabilidade da moeda e capacidade
de planejamento. Nos grupos de discus-
são que fizemos, adotamos três níveis
distintos de compreensão do que signifi-
ca o Plano Real. Uma primeira identifica-
ção é o Plano Real como estabilidade da
moeda. Se o Real está dando certo, o
reflexo é a estabilidade da moeda. Em um
segundo nível de compreensão, o Plano
Real é visto como um conjunto de instru-
mentos de governo que possibilitam o
controle monetário e a política do dia-a-
dia. Existe também um consenso de que
isso está dando razoavelmente certo. E o
terceiro nível de compreensão é o do
Plano como projeto macroeconômico e
de solução do problema social brasileiro.
É aí que persistem dúvidas. Fernando
Henrique foi eleito por causa do Plano
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Real e para fazer algumas coisas que não
estão sendo feitas. Então, há ineficiência
administrativa,  falta de reformas e de
ajustes do Estado e do setor privado e
falta de programas macrossociais, como a
reforma agrária. Mas, quando se coloca
isso na balança para o eleitor, a estabili-
dade da moeda é mais forte. E hoje,
segundo cálculo dos técnicos da área
econômica, o poder de compra ainda está
30% acima do nível verificado antes da
eleição de Fernando Henrique. Então, a
moeda teria que se deteriorar 30% ao
longo do ano, para voltarmos à situação
pré-eleitoral. Embora exista também uma
possibilidade de segundo turno, o gover-
no ainda tem uma margem de folga boa,
se a moeda se desvalorizar no máximo
entre 5% e 10%.

RL � Por que essa possibilidade, se a esta-
bilidade da moeda é o fator mais forte?
RG � Dentro desse processo eleitoral,
está muito claro � as pesquisas apontam
� que o eleitor passou a utilizar o voto
como moeda de troca. Ele expressa seu
descontentamento para tirar benefícios.
Se há essa tendência pró-governo no
âmbito federal, em contrapartida, o elei-
tor tende um pouco mais para as oposi-
ções nos Estados,  já que o eleitor que
valoriza a  estabilidade da moeda é o
mesmo que critica a falta de uma maior
operância social e de solução dos proble-
mas. De certa forma, ele tenta equilibrar o
poder.

RL � E, em Minas, quais são os fatores que
irão pesar na eleição?
RG � No caso de Minas Gerais, há algu-
mas peculiaridades. O governador Eduar-
do Azeredo tem apresentado desempe-
nho positivo nas pesquisas, mas isso é
mais uma avaliação de governo que da
ação política. As críticas são pela
inoperância administrativa. O programa
de geração de empregos em Minas Gerais
é visto,  pelo corpo político e empresarial,
muito mais como movimentação de capi-
tal de outros Estados do que um progra-
ma articulado do governo. Há a questão
do funcionalismo público e a crise da
Polícia Militar. Por que a crise da PM é um
problema específico em Minas Gerais?

Porque, tradicionalmente, a PM é o braço
político-militar do governador, como
anteposição ao governo federal. Então, a
intervenção do Exército em Minas Gerais
foi um contra-senso político. Mexeu-se na
estrutura do pacto interno de Minas. Es-
ses pactos ficam na memória do cidadão,
do eleitor, em forma de valor.

RL � Podemos definir um perfil do eleitor
de hoje? Ele está mais exigente?
RG �  Ele busca alguma funcionalidade.
Fernando Henrique Cardoso foi eleito
com 35% do total do eleitorado, e Lula
teve 18%. Houve outros 35% de absten-
ção. Já Eduardo Azeredo venceu por cau-
sa da articulação política interna do go-
verno. Numa pesquisa pós-eleitoral que
fizemos, logo após as eleições, para saber
como as pessoas viam a vitória de Azeredo,
cerca de 65% atribuíram a vitória ao Plano
Real. Cerca de 15%, às características pes-
soais de Azeredo e à sua passagem pela
prefeitura, e 5%, à ação política de Hélio
Garcia. No nível federal, Fernando
Henrique é candidato, e possivelmente o
PT terá o mesmo percentual de votos,
beneficiando-se apenas se houver uma
deterioração grande na situação. E não
temos uma alternativa populista. Maluf,
ao que parece, não disputará a presidên-
cia, e Ciro Gomes dificilmente conseguirá
aglutinar as forças de oposição. O que
está na cabeça do eleitor para esta elei-
ção? Há críticas à atuação do Fernando
Henrique? Há. Agora, a dúvida é a seguin-
te: quem pode substituí-lo e com que taxa
de risco? Na última hora, mesmo com
segundo turno, há uma tendência de se
optar por aquele que se identifica com a
causa  da estabilidade da moeda.

RL � A ideologia não tem peso nessa
disputa?
RG � O Brasil tem um baixíssimo nível de
ideologia, se tomamos a definição das
ciências sociais. A identificação partidá-
ria espontânea é baixíssima, e o partido
que mais apresenta essa identificação é o
PT, com 15%. Isso fica evidente em vários
estudos de comportamento do eleitor. O
eleitor paulista é um exemplo: vota em
Jânio Quadros, depois em Erundina, de-
pois em Maluf e assim por diante. Na falta
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de uma maior identificação partidária, o
eleitor vai arriscando diferentes alternati-
vas para ver no que dá. É um processo de
tentativa e erro.

RL � E quais as chances de a esquerda
chegar ao poder?
RG �  São duas questões a considerar.
Primeira: todo partido de esquerda, para
sobreviver no processo político, quan-
do há eleição majoritária de segundo
turno, tem que abrir mão da representa-
ção de apenas um segmento social. Por
quê? A classe assalariada manual, tanto
rural quanto urbana, ao longo do sécu-
lo passado e até por volta de 1920,
chegava a 25% da população economi-
camente ativa. E aí se manteve mais ou
menos estável em todos os países. Ou
seja, a classe operária urbana e rural
nunca excedeu a 25% do total do eleito-
rado. Esse é o grande drama dos parti-
dos de esquerda. Por isso é que, a partir
de 1920, as democracias européias in-
ventaram o segundo turno. Para chegar
ao poder, a esquerda tem que, efetiva-
mente, compor. A segunda questão: foi
realizado agora, na Universidade de
Chicago, um estudo coordenado por
Adam Dzworski, com dados censitários
de cerca de 135 países, comparados ao
longo dos anos. O primeiro censo mo-
derno foi feito na Inglaterra, em 1840. O
Brasil fez a primeira tentativa de censo
em 1880. No estudo, eles encontraram
como padrão o seguinte: todo país com
uma  regra democrática qualquer, escri-
ta e obedecida, independentemente
daquilo ser mais ou menos representa-
tivo, e que atingiu um patamar de renda
per capita da faixa de US$ 6 mil manteve
seu sistema político inalterado. O Bra-
sil acaba de atingir esse patamar, toma-
das as economias formal e informal.
Hoje nós temos, acima de 16 anos, cerca
de 50% da população que trabalha, 25%
com carteira assinada, 20% no mercado
informal e 5% sob outras formas. Quan-
do se olha a estimativa do FMI, incluin-
do as economias formal e informal, de
um PIB brasileiro na casa de US$ 890
bilhões/ano, esse índice aponta uma
renda per capita próxima de US$ 6 mil.
Essas considerações não vão significar

que a esquerda esteja estagnada ou sem
opção, muito pelo contrário. Existe um
certo imobilismo do governo federal
em relação aos problemas sociais. Se
isso persistir, há uma possibilidade
significativa de o Partido dos Trabalha-
dores, em sua forma moderada, com-
posta, chegar à Presidência da Repú-
blica.

RL � No Brasil, o partido é criado para
alguns nomes. Collor criou o PRN, elegeu-
se, e o partido se acabou. Hélio Garcia
criou o PRS para se candidatar, ganhou a
eleição e acabou com o partido. É só a
liderança que pesa? O partido político é
uma variável importante?
RG � O partido é uma variável bem menos
significativa no Brasil que em outros pa-
íses. Segundo o brasilianista Phillip
Schmitter, o Brasil é um dos países em
que a elite conseguiu ser mais bem-suce-
dida. Hoje, o chamado �voto de cabresto�
está na casa de oito por cento, mas, em
1978, representava quase um terço do
eleitorado.

RL � Nós temos um traço político forte de
UDN e PSD. Isso ainda move a política?
RG � Sim, a  tendência é forte, principal-
mente em Minas Gerais. Se o pesquisador
não levar isso em consideração na
amostragem, corre o risco de errar. O PSD
significa uma tendência de oposição, a
UDN, uma tendência de situação. Quan-
do se faz o cálculo das tendências regio-
nais, é bom apontar também para esse
detalhe, porque ele é um valor.

RL � O fortalecimento de outras instâncias
de representação junto ao poder público,
como as ONGs e outras entidades, contri-
bui para o enfraquecimento do partido
político ou da própria figura do político?
RG � Isso pode acontecer. O Brasil tem
um alto grau de associativismo. Não che-
ga a ser como o norte-americano, que
teria o maior grau espontâneo de
associativismo, mas o Brasil tem muitas
associações: comunitárias, esportivas,
cooperativistas, etc. Isso é muito signifi-
cativo para a solução das questões essen-
ciais de uma região e mesmo dos conflitos
políticos. A associação tem um papel muito
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grande em tudo isso. Vejamos o aspecto
dos políticos. No Congresso, os depu-
tados estão trabalhando. Existe muito
alarde em torno das faltas dos parla-
mentares, mas eu não tenho dúvida de
que a gazetagem deles está na propor-
ção da gazetagem nacional. Na verda-
de, o Congresso expressa as situações
de contradição da sociedade brasileira.
Acho que o Congresso brasileiro tem
tido tradicionalmente o papel de fórum,
extremamente importante. Agora, a re-
presentação político-partidária demo-
crática, que nasceu no final do século
XIX e no século XX, efetivamente está
em declínio no mundo.  E a questão da
democracia também está em debate: se
olharmos a história mundial, veremos
que a democracia acontece na Grécia e
só volta a se repetir nos Estados Uni-
dos, na Inglaterra e em alguns países
nórdicos, no final do século passado e
neste século. Existe uma série de tex-
tos, hoje, que questionam a legitimida-
de de algumas democracias, como a
francesa.

RL � Vamos falar sobre o que influi no voto
do eleitor. A mídia, por exemplo, teve peso
significativo na eleição de Fernando Collor.
Até que ponto ela influencia o eleitor?
RG � Bom, o sucesso da TV Globo é
atribuído ao fato de a TV ir atrás da
opinião pública e, no máximo, às vezes,
tomar a iniciativa de interpretá-la. As for-
ças culturais são muito fortes. Por exem-
plo, em Angola, embora exista uma per-
cepção muito forte da importância da
mídia na campanha de Eduardo Santos,
na verdade ela ocorreu porque detecta-
mos e antecipamos alguns fatores que
inevitavelmente interessavam ao eleito-
rado. Embora houvesse críticas em rela-
ção ao governo, havia benfeitorias em
áreas como habitação, educação, saúde.
Junto a isso, havia o receio da violência
da Unita. O governo ganhou as eleições
mostrando esse trabalho. No caso brasi-
leiro, existem algumas tendências que
são fortes, e a mídia certamente as identi-
fica. Embora no período pré-eleitoral
Collor tivesse apenas 4% da intenção de
votos, apresentava um potencial enorme.

Era o único governador que havia se
oposto aos seis anos de mandato do
Sarney e, efetivamente, tinha feito uma
mudança significativa no Estado de
Alagoas. Vários fatores o favoreciam.

RL � Então,  não dá para pensar que a
interferência da mídia pode distorcer a
opinião do eleitor?
RG �  Os estudos não demonstram isso.
Por exemplo, foi medido o grau de rela-
ção entre preferência de televisão e bloco
partidário nas duas últimas eleições pre-
sidenciais. Quando se cruza o grau de
preferência de televisão com a intenção
de voto, o grau de influência da Globo ou
de qualquer outra emissora é praticamen-
te zero. Collor, a certa altura, tinha 35%
da intenção de votos; Lula, 14%; e Ulisses
Guimarães, 13%; e a distribuição de pre-
ferência por canais de TV dava determi-
nado valor, 75% preferem a Globo, 10%,
o SBT, e assim por diante. Essa distribui-
ção se repetia entre os eleitores de cada
candidato. Valia para o Collor e para o
Brizola. Então, é a questão: imprensa
forma a opinião ou informa a opinião?

RL � E a questão religiosa? Qual seria o
poder de um candidato evangélico sobre o
eleitorado?
RG � Os evangélicos não pentecostais, os
tradicionalmente chamados protestantes,
formam cerca de 3 ou 4% do total do
eleitorado. Os evangélicos pentecostais,
chamados crentes, formam hoje cerca de
8% do total do eleitorado. O grau de
associação entre o voto e a religião é de
cerca de um terço. Outros dois terços
votam politicamente, desassociados da
questão religiosa.

RL � Os líderes religiosos conseguem indu-
zir o voto para governador, prefeito?
RG � Tenho a impressão de que, tomando
os protestantes e crentes, somamos 12%
do total do eleitorado. Há cerca de 10 a
15% de católicos praticantes e uma gran-
de massa de católicos não praticantes.
Entretanto, o poder das elites religiosas
para a transferência de votos é muito
baixo. Eu estimaria que, numa eleição
majoritária, os evangélicos, no total, trans-
ferem cerca de 3% de votos do total do
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eleitorado. O que é muito. Se medirmos a
transferência de votos no total do eleito-
rado, não individualmente, mas conside-
rando presidente da República, governa-
dor, prefeito, partido político, a soma
dessas lideranças transfere, no total, cer-
ca de 25% do eleitorado. Isso quer dizer
que 75% do eleitorado vota absolutamen-
te desvinculado de quaisquer lideranças.

RL � A próxima eleição vai custar mais
caro?
RG � Acho que sim. Custará mais caro,
embora com menos disponibilidade de
dinheiro. Há todo um investimento já
feito, uma estrutura de mídia já montada.
Há todo um custo anterior incorporado e
caro.

RL � Como estão as tendências de
contratação de institutos pelos candida-
tos, com a falta de dinheiro e com a
profissionalização da campanha elei-
toral?
RG � Ao mesmo tempo, temos um número
muito grande de institutos no mercado.
Há uma oferta maior. Em Belo Horizonte,
hoje, nas páginas amarelas, existem 30
institutos de pesquisa.

RL � Quantos trabalham com opinião
pública?
RG � São sete a oito os institutos de
pesquisa que têm um trabalho significati-
vo em Minas Gerais. Na eleição majoritá-
ria, existem de dois a três institutos.

RL � A nova legislação vai interferir no
trabalho dos institutos?
RG � Não houve grande alteração em
relação à legislação anterior. Do ponto de
vista das pesquisas, as alterações são
pouco significativas. Há um preceito cons-
titucional que garante o direito à informa-
ção, e para qualquer forma de cerceamen-
to existe o mandado de segurança.

RL � Qual é o percentual de eleitores que
mudaria o voto em favor de um candidato
mais bem posicionado nas pesquisas?
RG � Pela nossa experiência, ocorre o
seguinte: se o candidato estiver solida-
mente na frente, a estimativa é de um a
dois por cento do total do eleitorado. Em

situações de empate, aí, sim, aumenta a
tendência de mudança de voto. Agora,
isso não quer dizer que a pesquisa não
tenha influência. Ela funciona como uma
ponte racional de referência, desde que o
eleitor a considere válida. Se, em novem-
bro último, um instituto soltasse uma
pesquisa dizendo que Ciro Gomes estava
à frente na corrida presidencial, todo
mundo ia rir. A pesquisa tem o efeito de
precipitar ou antecipar a locação racional
do voto. Principalmente o voto útil. Quan-
do o candidato que está à frente não é o
que o eleitor quer, ele pode realocar seu
voto num candidato mais próximo do
perfil desejado e mais bem colocado nas
pesquisas ou naquele que representa uma
oposição ao primeiro.

RL � A pesquisa precipita também a rejei-
ção?
RG � Sim. Ela é uma das bases de informa-
ção com que o eleitor conta para poder
alocar o voto.

RL � Hoje é possível vencer uma eleição
majoritária sem o suporte de um trabalho
de pesquisa?
RG � Eu acredito que não, porque é uma
fonte forte de informação. Principalmente
porque o político é uma pessoa muito
hábil. Tem a capacidade, por natureza e
por vocação, de  estimar quais são os
anseios da sociedade. Através da pesqui-
sa de um instituto, ele concatena informa-
ção muito rapidamente. Isso dá uma base
de ação efetivamente diferenciada, mas,
evidentemente, não substitui a importân-
cia política das questões.

RL � Hoje o político pode encomendar
uma pesquisa para saber o que o eleitor
quer e, a partir daí,  conquistar esse eleitor
com promessas. Isso não é uma forma de
manipulação?
RG � Se o candidato atua dessa forma e
cumpre, na prática não houve nenhuma
manipulação. Não há manipulação da
pesquisa. Pode haver manipulação das
ações políticas de tal forma que não
correspondam àquilo que o eleitor dese-
ja. Agora, se ele faz a pesquisa, promete e
efetivamente cumpre, isso acaba sendo
ótimo.
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