
Planejamento é base para campanha
eleitoral bem-sucedida

Carlos Manhaneili defr'nde que não há mais lugar
1)(tra O amadorismo. fll(1S que esse (linda é o grande

pecado CÜlfl('iid() pela inawria dos candidatos
lanejamento é o primeiro requisito para urna
campanha eleitoral bem-sucedida na visão do

presidente da Associação Brasileira de Consultores
Políticos e Assessores Eleitorais. Carlos Manhanelli.
Professor de MarketingPolítico da Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo, da Escola Superior de
Propaganda e Marketingdo Rio de Janeiro e da Fa-
culdade Anhembi/Morumbi, Manhanelli foi um dos
palestrantes, em abril, do curso sobre "Dinâmica do
Processo Eleitoral', promovido pela Escola do
Legislativo.

Com a experiência de quem já participou de mais
de 120 campanhas, majoritárias e proporcionais, ele
avalia que, atualmente, não há mais lugar para o
amadorismo nas disputas eleitorais, mas que esse
ainda é o grande pecado cometido pela maioria dos
candidatos. O primeiro passo para quem vai-se aven-
tirar na caça ao voto, segundo ele, é ter uma avalia-
çio precisa da liderança que desfruta com o seg-
mento que pretende representar. Para tanto, acon-
selha a contratação de pesquisa em um instituto
...onceituado.

Para Manhanelli, só a partir daí, de posse dos
resultados de uma pesquisa bem-feita, o candidato
deve dar o segundo passo, que é a definição de um
cronograma de atividades que o oriente em cada um
dos demais passos da campanha: escolha de slogan.

viagens prioritírias, organização dos comitês pelo
interior, confecção de material de propaganda. etc.
É essencial ter um cronograma básico, que vai cres-

cendo à medida que a campanha se desenvolve",
ifirma.

Quando é contratado para planejar uma campa-
nha. Manhaneili pede que o candidato responda a
um questionário com 28 perguntas básicas, sendo a
primeira delas: qual é a sua meta? "Parece uma per-
gunta óbvia, mas não é bem assim. Nem sempre a
meta do candidato é ganhar a eleição. Pode ser, por
exemplo, tornar-se conhecido para disputar outro
cargo na eleição seguinte", explica. As respostas ao
questionário compõem o planejamento da campa-
nha e determinam o perfil do candidato". acrescenta.
Meios de comunicação - Manhanelli considera
fundamental. também. que o candidato se prepare
para a disputa, com conhecimentos básicos sobre o
funcionamento dos diferentes meios de comunica-
ção, como rádio, TV e jornal impresso. "Cada mídia
requer técnicas de comportamento diversas, e algu-
mas dicas simples podem facilitar, e muito, a vida do
candidato", comenta.

Para quem vai-se candidatar pela primeira vez,
ele aconselha co~ a campanha no setor ou seg-
mento em que é líder e, a partir daí, expandir a carn-
pan na num efeio espiraL. Quanto aos que j são
deputados, ele diz que, se o parlamentar durante o
mandato preocupou-se em preservar e ampliar sua
base eleitoral, não deverá ter muita dor de cabeça.
Caso contrário, é preciso partir para reconquistar o
eleitorado, um trabalho que sempre é mais difícil.
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