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TECNOLOCIA E POLÍTICA MUNICIPAL NO BRASIL

Tecnologia ganha importância
cada vez maior nas campanhas
políticas e na gestão pública

A

pesar da afirmação bastante comum de que ideologias têm pouco peso
nas eleições municipais, há uma tendência de o eleitorado optar por
candidatos que se posicionem na centro-direita do espectro político nas

próximas eleições para prefeitos e vereadores, em outubro de 2020. A opinião
– baseada em pesquisas realizadas pela empresa Politymetrics, com dados re-

ferentes às eleições no último quarto de século – é do cientista político Rodrigo
Rodrigues Silveira, professor da Universidade de Salamanca (Espanha) e especialista em geografia eleitoral e políticas públicas.
Silveira foi o palestrante do Encontro Democrático realizado em agosto de
2019 na sede do Espaço Democrático, em São Paulo. Ele enfatizou a importância
cada vez maior que a tecnologia vem assumindo nas campanhas políticas e na
gestão pública. O encontro teve como tema os “Desafios para a política municipal
no Brasil” e contou com a participação do pré-candidato do PSD à Prefeitura de
São Paulo, Andrea Matarazzo, da ex-vice-prefeita paulistana Alda Marco Antonio,
coordenadora nacional do PSD Mulher, e dos cientistas políticos Rogério Schmitt
e Rubens Figueiredo. Transmitido on-line pela página do Espaço Democrático no
Facebook, o encontro foi coordenado pelo jornalista Sérgio Rondino.
Boa leitura.
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sensível os resultados da eleição no Brasil – passo para um segundo debate que estou pesquisando sobre o tema, que é a questão da ideologia em nível municipal. Recentemente escrevi,
com um colega de Oxford, um artigo sobre ideologia municipal, para estimar esta questão nos
municípios, e vimos a evolução da ideologia em
SÉRGIO RONDINO: Hoje vamos falar de tec-

aprendi sobre política local e sobre um tema que

cada um dos municípios brasileiros de 1994 até

nologia e política municipal num período de gran-

acho particularmente interessante no momento

2018. Para entendermos um pouco as tendên-

de transformação. Nosso convidado é Rodrigo

em que vivemos, que é a relação da tecnologia

cias, para onde está indo o eleitorado brasileiro

Rodrigues Silveira, professor-doutor de Ciência

e da política – não só em termos eleitorais, mas

em termos ideológicos. Acho que é interessante

Eu selecionei essa imagem, uma foto que eu ti-

Política da Universidade de Salamanca, na Espa-

também de gestão. Vou falar de alguns aspectos

observar isso, para saber quais são as tendên-

rei no Ministério do Transporte e da Infraestrutu-

nha, especialista em geografia eleitoral, política

concretos da relação entre eleições, poder, polí-

cias, os cenários de disputa política nas eleições

ra Digital, quando estive de férias em Berlim. Em

subnacional e políticas públicas. Ele tem vasta

tica e tecnologia. São elementos que estão cada

municipais no ano que vem.

1860, quando foi criado, o Ministério de Transpor-

experiência na análise e projeção de resultados

vez mais presentes e que serão cada vez mais im-

E a terceira parte é mais aplicada. Junto com

tes e Comunicações da Alemanha também tinha a

eleitorais na América e Europa. O professor Rodri-

portantes na condução das eleições e da gestão,

alguns sócios estou propondo algumas soluções

missão de instalar os Correios e Telégrafos, que

go é pós-doutor pelo Instituto Latino-Americano

tanto local quanto em outros níveis. Eu divido a

tecnológicas para a gestão pública e para as elei-

era o Big Data do século 19 – colocando em pers-

da Universidade Livre de Berlim e pós-doutor

apresentação em três grandes blocos. No primei-

ções. Soluções que estão relacionadas com o uso

pectiva, era isso. Então, eles têm muito claro qual

pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos.

ro, vou falar sobre como a literatura e a ciência

intensivo de dados. Temos muitos dados no Brasil

é a missão desse ministério, que é implementar

Também conosco a doutora Alda Marco Antonio,

política estão considerando as tecnologias dentro

que estão dormindo, dados que podem ser utiliza-

uma série de infraestruturas digitais. Essas infra-

ex-vice-prefeita de São Paulo, ex-secretária da

do circuito da política, como grandes infraestrutu-

dos para o aumento da qualidade da gestão públi-

estruturas são, por exemplo, cabos óticos para a

Assistência e Desenvolvimento Social da prefei-

ras de poder. Vou recuperar essa literatura e falar

ca, principalmente no nível local, que é o nível de

transmissão da internet. Mas não é só uma ques-

tura e hoje coordenadora nacional do PSD Mulher.

um pouco sobre como a tecnologia serve de in-

governo mais deficitário em termos de burocracia

tão de estrutura física, tem a ver também com

E os nossos consultores – os cientistas políticos

fraestrutura em termos de tecnologia de poder;

profissionalizada, sistemas de informação, etc.

uma série de protocolos e modos de lidar com a

Rubens Figueiredo e Rogério Schmitt.

como as novas tecnologias, a informação e tudo

Então, existem várias soluções que podem ser

informação que hoje a gente chama de Big Data.

o que está relacionado com o Big Data se relacio-

propostas. Eu vou mostrar algumas coisas que es-

O Big Data é um grande fenômeno, que em alguns

nam com o poder.

tamos fazendo para dar respostas tanto na ques-

países está mais regulado que em outros, está

Doutor Rodrigo, a palavra é sua.
RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Gostaria

Para que a gente entenda o que está aconte-

tão da política, da gestão administrativa, quanto

mais organizado que outros, e que tem a ver com

de agradecer a presença de todos e ao convite

cendo no Brasil – e o que aconteceu nas últimas

do ponto de vista das eleições. Então, vamos a

o exercício de um soft power, um poder não duro,

para estar aqui, compartilhar um pouco do que

eleições, quando o Whatsapp afetou de forma

tecnologia e poder.

não diretamente materializado em infraestrutura
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física, como pode ser um satélite, uma estrada,

mais barata e eficiente, o que permitiu, mais tar-

uma ferrovia ou um porto. Então, essas tecnolo-

de, o extermínio de 6 milhões de judeus. Então,

gias são fundamentais para o exercício da política.

isso é uma parceria público-privada para o exercí-

Por exemplo, os censos e os mapas foram fun-

cio do poder no sentido mais perverso. Mas tam-

damentais para entender a população. Michel

bém há outros tipos de uso de informação aos

Foucault fala claramente, em suas aulas da Sor-

quais já estamos mais acostumados. Por exem-

bonne, em 1978, na questão da segurança, terri-

plo, temos uma fantástica base de dados sobre

tório e poder. Existem tecnologias, como censos

a saúde pública no Brasil. O Datasus funciona

e mapas, que permitem o exercício do poder polí-

de uma maneira muito eficiente, permite plane-

tico a partir de instrumentos de conhecimento. A

jar a política pública e melhorar as condições de

gente está falando aqui de algo que não é físico,

gestão. É aquela cabeça de Janus (deus romano

mas uma forma de conhecimento estruturado que

caracterizado por duas faces), há sempre dois

permite a partidos, governos, estados, exercer o

lados, a tecnologia e o poder, e aspectos que po-

poder, exercer a dominação sobre os seus súditos.

dem ser tanto benéficos quanto negativos para

A gente está vendo agora o renascimento desse

a qualidade da gestão.

‘‘
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comunicação. Então, temos, digamos, maior democratização da pauta, mas ao mesmo tempo um

TAMBÉM HÁ UMA RELAÇÃO

uso mais estratégico por parte dos atores políti-

IMPORTANTE QUE TEM A VER

dos e os candidatos não usassem a pauta na tele-

COM O CUSTO. POR QUE PRIMEIRO
OS JORNAIS, DEPOIS O RÁDIO, A

cos de como agendar a pauta. Não é que os partivisão. Usavam. Eles também conheciam esse ciclo
de notícias, mas esse ciclo agora mudou. E tem
muito mais gente disputando este ciclo de notícias, com mais recursos para isto. Quando falamos

TELEVISÃO E AGORA AS REDES

de tecnologia e poder estamos falando disto. Não

SOCIAIS TÊM UM IMPACTO TÃO

rede social. A questão é como eu uso essa rede

GRANDE NA COMUNICAÇÃO POLÍTICA
DOS PARTIDOS? PORQUE ALCANÇAM

é porque existe a internet que eu posso ter uma
social. Abre a possibilidade para novas formas estruturais, novas estratégias de uso. E são esses
usos que dão o caráter do exercício do poder por

processo diretamente vinculado ao processo elei-

Como se dá o processo de relação entre tecno-

toral, coisa que a gente via, mas num ritmo menos

logia e poder? Primeiro, não é novidade o uso da

intenso; e que tinha provocado até agora menos

tecnologia. Nós usamos diversas tecnologias que

impacto no nosso sistema político, até porque a

vão se sobrepondo umas às outras. Existe inova-

última revolução foi a criação da televisão, já há

ção, sempre. É um processo constante de inova-

muito tempo.

ção, mas em que algumas tecnologias vão sendo

Também há uma relação importante que tem a

A nossa redemocratização aconteceu com a te-

substituídas, não completamente, mas se combi-

ver com o custo. Por que primeiro os jornais, de-

levisão. Então, a gente não sentiu a criação de

nam com outras que alteram o seu uso, a sua fun-

pois o rádio, a televisão e agora as redes sociais

uma nova tecnologia. A internet permite uma sé-

ção. O elemento mais claro desse processo são os

têm um impacto tão grande na comunicação polí-

rie de novos usos da informação. Não só uso, mas

meios de comunicação – a comunicação política,

tica dos partidos? Porque alcançam muita gente

também coleta de informação, processamento e

em especial chama mais a atenção e é onde se vê

e são relativamente baratos. Esses são dois ele-

depois a conversão disso em inteligência para que

mais claramente o processo hoje.

mentos importantes. Os jornais, antes do sufrágio

MUITA GENTE E SÃO RELATIVAMENTE
BARATOS”.

parte dos atores políticos. Não é o Facebook em
si, mas como o Trump usa o Facebook ou o Twitter. É essa percepção que dá o caráter específico
do exercício do uso político das tecnologias por
parte dos atores.

Quando surgiu a internet, vimos uma coisa que

universal, eram o principal meio de difusão políti-

chamamos de meios de comunicação híbridos.

ca, mas chegavam a muito pouca gente. A alfabe-

Em grande medida, essas infraestruturas não

O que são eles? Imaginemos o senhor Donald

tização, em países como o Brasil, por exemplo, era

são – nunca foram – exclusivamente públicas.

Trump. Ele lança uma plataforma de campanha al-

muito baixa. Em outros países, os jornais alcan-

Existe uma forte mistura entre o setor privado

tamente agressiva, com apelo nas redes sociais,

çavam apenas a elite, poucos leitores. Mas com

e o setor público. As alianças entre partidos e

inclusive com uso de termos ofensivos e fazendo

os partidos comunistas e socialistas, começam a

Facebook, WhatsApp, são um exemplo disto. Um

um direcionamento a pessoas específicas a quem

aparecer os jornais de massa. O Pravda (principal

exemplo absurdo, por ser trágico: o papel que

ele quer ofender, porque sabe que isso vai atrair

jornal da extinta União Soviética), por exemplo. E

teve a IBM no Holocausto. Há livros sobre isso.

a atenção da mídia mainstream – televisão, rádios

temos exemplos de jornais, no mundo todo, que

Com o uso da Máquina de Hollerith (tabuladora

e jornais. E com isso ele faz o quê? Através de um

massificam o acesso à informação. Isso faz com

inventada pelo alemão Herman Hollerith), era

meio de comunicação altamente volátil, muito

que se torne muito mais barata a disseminação da

possível processar os padrões municipais dos

mais barato, consegue uma abertura para entrar

comunicação política. O rádio faz a mesma coisa,

moradores e separar os sobrenomes de judeus

em meios de comunicação que são pagos, caros

a televisão faz a mesma coisa e agora as redes

e não judeus, fazendo, a partir daí, uma triagem

e difíceis. Ele altera a agenda desses meios de

sociais também fazem.

partidos, governos e candidatos possam definir
novas estratégias.
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Então, existe um ciclo de comunicação política e apresento aqui, nesse gráfico, como se dá
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mero alto de pessoas tem que ser alcançado para
dar rendimento político àquela mensagem.

a inovação na comunicação para que a gente

Então, o que acontece? Sempre há alguns ino-

entenda. Sempre há um processo de inovação

vadores, algum candidato meio maluco que vai lá

grupo da população que estava fora, não estava

para problemas difíceis. Uma vez que temos a

que tem a ver com experimentação. Temos uma

e resolve arriscar mais e adotar uma nova solução

nos percentuais e cálculos estatísticos de modelo,

nova tecnologia e os iniciadores, os inovadores,

ordem de comunicação estabelecida, ou uma

de tecnologia, como no caso do Obama. O Obama

é incorporado. E ninguém entendia o que estava

todo mundo começa a copiar. Aí começa o proces-

tecnologia consolidada, aí vem uma inovação

não era o preferido. Era a Hillary Clinton. Ele ti-

acontecendo. Ninguém. Porque os modelos esta-

so de difusão. “Eu quero fazer a mesma coisa que

tecnológica – por exemplo, o surgimento da

nha toda a chance para perder. Ou inovava ou não

vam prevendo grupos de certo perfil social, certa

o Obama”, “eu quero fazer a mesma coisa que fez

internet – que abre uma possibilidade para di-

entrava no jogo, porque todo o aparato do parti-

raça, certo nível de escolaridade. E um montão de

o Bolsonaro”. Então, com a adoção do WhatsApp

versos inovadores no uso, novos protocolos de

do favorecia a Hillary Clinton. O Trump, a mesma

gente que estava fora foi colocada para dentro.

todo mundo vai ter um número com WhatsApp – a

uso desta tecnologia e da aplicação no mundo

coisa. Então, eles são grandes inovadores, porque

Eu volto aqui para um tema nietzscheniano (do

menos que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pro-

da política. E aí vem justamente o que fizeram.

tinham que arriscar usando novas metodologias

filósofo alemão Friedrich) – Nietzsche falou so-

íba. E alguns vão tentar outras alternativas, mas

Primeiro (George) Bush, com a página de inter-

de comunicação e novas tecnologias para mobili-

bre isso. O político é um grande empresário e o

sempre nesse modelo. Isso gera um novo status

net em 2004; depois (Barack) Obama, com o

zar um eleitorado que até então não estava mo-

empresário é o grande inovador. Ele deve que ter

quo no qual a nova tecnologia se consolida e a

Facebook e o Twitter; e agora (Donald) Trump,

bilizado. E a estratégia favoreceu, em primeiro

capacidade de criação e invenção de um processo

vantagem comparativa que o Bolsonaro teve de-

também com as redes sociais, de maneira muito

lugar, que eles ganhassem as primárias e, depois,

que gere determinado resultado e tenha determi-

saparece – todo mundo já conhece a tecnologia.

mais refinada. Então, primeiro você precisa da

ganhassem a eleição. Inclusive, na ciência políti-

nado impacto sobre a sociedade. Pode ser fazer

Todo mundo já conhece não só a tecnologia, mas

tecnologia – é óbvio, porque sem a internet não dá

ca o paradigma de análise do voto jovem era de

pão, pode ser criar um modelo de comunicação

a forma de fazer o discurso, a vantagem da cria-

para mandar mensagem e não dá para ter redes

um voto desmobilizado, de pouco interesse, com

política que eleja o candidato. Então, a arte da

ção de memes e da polemização para a criação de

sociais –, mas é necessário definir o uso dela. Para

baixa participação nos Estados Unidos e na Euro-

política também tem a ver com resolver proble-

certos consensos e uma afinidade com a campa-

que essa tecnologia passe a ser usada no mundo

pa. Quando vem o Obama, esse paradigma muda,

mas que não são fáceis de resolver. A habilidade

nha etc. Isso gera um novo status quo e assim o

político são necessários esses elementos que eu

porque a partir do uso dessas novas tecnologias

política tem a ver com abrir espaços – e acho que

ciclo vai, indefinidamente. Isso, do ponto de vista

já mencionei: tem que ser barata e acessada por

ele incorpora uma série de pessoas ao processo

é por isso que estamos todos aqui e acreditamos

da tecnologia como um todo.

muita gente, porque em qualquer eleição um nú-

político. Ele incorpora os jovens. Então, todo esse

na política. É uma maneira de acharmos soluções
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Também existe outro elemento, que é o aspecto

to estratégico por parte dos partidos para obter

colaborativo. Esse segundo slide mapeia a estrutu-

a criação dessas infraestruturas em colaboração

ra de empresas que foram criadas por assessores

com parte do setor privado, nessa coisa da cria-

e estavam vinculadas a cada uma das campanhas

ção, de repositório de dados, análises etc.

do Partido Democrata. Como todas as campanhas,

Agora vou mudar um pouco de assunto. A tecno-

tinha uma estrutura de divisão de trabalho, de

logia tem esse caráter. E democratas e republica-

Aqui temos três mapas da cidade de São Paulo.

voto e ideologia. Estou medindo a ideologia no

especialização de criação de uma economia para-

nos usam da mesma maneira. Mas esse processo

No primeiro, eu projetei a ideologia no município

voto ao Legislativo e estou comparando com o

lela às campanhas. Como nos Estados Unidos as

vai além de uma posição específica. A diferença é

de São Paulo. As zonas de azul mais escuro são

Executivo. São universos separados.

campanhas políticas movem bilhões de dólares,

que eles sempre estão tentando inovar na estru-

mais à direita e as zonas de azul mais claro são

Então, a gente pode ver que existe uma rela-

isso gera a criação de infraestruturas dentro dos

tura dos partidos para oferecer a solução tecno-

menos à direita. Neste estudo sobre eleição mu-

ção clara entre ideologia e voto. O que eu uso

partidos. A maioria dessas empresas foi criada

lógica. Existe um texto muito interessante de um

nicipal concluímos que a ideologia do brasileiro

são dados censitários, dados do TSE, e aplico

dentro dos partidos para organizar e estruturar o

autor chamado Daniel Prize. Ele escreve que os

médio está na centro-direita. O segundo gráfico

a isso tecnologias para encontrar algo tão difí-

tratamento da análise estratégica, informação e

partidos só mudam a sua estrutura interna quan-

é de duas variáveis, onde Bolsonaro teve mais

cil como qual é a ideologia do meu quarteirão,

prestação de serviços aos candidatos. Interessan-

do deixam de ganhar uma eleição que tinham a

votos e menos votos e onde ele está mais à di-

do meu setor censitário. As pessoas que votam

te, por exemplo, que tanto o Partido Republicano

certeza de que ganhariam. E quando acontece

reita ou menos à direita. As áreas em vermelho

aí são mais de direita ou de esquerda? São de

quanto o Partido Democrata têm grandes empre-

esse tipo de transformação, essa sacudida, os

mostram onde Bolsonaro teve muitos votos, aci-

extrema-direita ou de extrema-esquerda até que

sas que fornecem dados para a análise estratégi-

partidos políticos são obrigados a adotar outras

ma da média, e também são áreas onde a direita

ponto? O interessante é que quando olhamos o

ca de assessores para atuar em candidaturas em

soluções e vão buscar no outro, que ganhou. En-

está acima da média. E as áreas em azul mostram

mapa do Ciro Gomes no primeiro turno, aqui em

todos os níveis de governo nos Estados Unidos. E

tão, a gente pode esperar um realinhamento, uma

onde Bolsonaro teve menos votos e, à direita,

São Paulo, vemos que é igual ao mapa do Bol-

eles fornecem esses dados com base num siste-

busca de soluções tecnológicas.

estava abaixo da média. Ou seja, são áreas mais

sonaro. O do João Amoedo é igual ao do Bolso-

ma de serviço. Você compra uma subscrição para

Mas agora eu quero passar para outro ponto

periféricas em que o voto mais tradicionalmente

naro. O do Geraldo Alckmin foi igual ao mapa do

a candidatura, paga com os recursos que você

mais específico, que é a aplicação dessas mesmas

é dado ao PT. A gente vê claramente uma afini-

Bolsonaro. O do Henrique Meirelles foi igual ao

conseguiu para a sua candidatura e com isso o

tecnologias para analisar a ideologia. Então, essas

dade entre as áreas que tradicionalmente vota-

do Bolsonaro. Ou seja, todos esses candidatos

sistema é alimentado e a análise fortalecida. São

duas frases eu já escutei muito: “Aqui no Brasil

vam no PSDB e votaram no Bolsonaro – no pri-

que estão no centro – desde centro-esquerda até

criadas grandes empresas relacionadas com essas

não existe ideologia” e “no Brasil a ideologia não

meiro turno – e a ideologia de direita. E o voto em

centro-direita – estavam disputando votos com o

campanhas, o que é uma forte infraestrutura den-

influencia o voto”. Então, vou tentar convencer vo-

Fernando Haddad é exatamente ao contrário. O

Bolsonaro. Era o mesmo eleitor, enquanto o PT

tro dos partidos, de assessoria e potencialização

cês de que existe, sim, ideologia no Brasil, e que a

verde e o amarelo significam que onde está um,

manteve os seus votos nas áreas periféricas de

das campanhas. Ou seja, existe um investimen-

ideologia faz sentido, a ideologia influencia o voto.

não está o outro. Existe uma relação clara entre

São Paulo.
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E é interessante analisar a transferência de

Obviamente não sabemos qual é a transferência,

Esse foi o resultado que a gente conseguiu no

Lula elege a Dilma Rousseff, está o ponto mais ao

votos, de quem para quem. E teve toda aque-

isso é uma estimativa através de métodos esta-

nosso estudo. E essa posição – a linha negra – é a

centro do eleitorado brasileiro. Essa foi a máxima

la discussão na esquerda, se o PT desistiria da

tísticos, mas nos lugares onde Ciro foi bastante

posição média dos municípios quanto à ideologia.

influência que o PT teve. Lula, com 87% de apro-

campanha para apoiar o Ciro, porque ele teria

votado no primeiro turno, comparamos com os

A gente marcou aqui entre centro e centro-direita

vação, faz a Dilma ganhar a eleição. Mas a gente

capacidade de roubar votos do Bolsonaro. E ve-

dados do segundo turno, e foi onde o Haddad

porque nunca passa de centro-direita. O eleitora-

vê que em 2012 – eu sempre insisto isso – o efeito

mos que realmente a maior parte dos votos do

cresceu mais. Essa é a lógica por trás dessa es-

do brasileiro sempre está no centro-direita. Ve-

Lula acaba. E começa a haver um divórcio nesse

Ciro – que está em verde – foi para o Haddad no

timativa. Então, vemos que talvez uma aliança

mos que de 1994, com o Itamar Franco, para a pri-

namoro do PT e do Lula com o eleitorado – não

segundo turno, enquanto todos os outros se di-

entre Ciro e PT tivesse sido mais produtiva po-

meira eleição de Fernando Henrique, em 1996, há

é um divórcio completo, sabemos, mas começa a

vidiram – muitos para a abstenção ou voto nulo,

liticamente para a esquerda. Bem, eu espero ter

um aumento, um deslocamento para a direita do

haver uma dissociação no eleitorado, que muda

ou diretamente para o Bolsonaro. Então, temos

demonstrado a resposta à pergunta sobre a ide-

eleitorado e dos municípios de uma maneira geral.

a tendência. Vemos 2012 mais à direita. E vemos

uma situação interessante de informação aqui.

ologia, se ela importa ou não.

Esse deslocamento é produto do fato de que em

que sempre as eleições municipais são mais à di-

1995 o Fernando Henrique – e o PSDB de maneira

reita que as eleições federais e estaduais. Nos

geral – foi mais para a direita, fez a coalizão com o

municípios, as eleições são mais conservadoras

DEM – PFL, na época – e isso levou o partido mais

que as eleições nacionais. Isso é importante por-

para a direita numa coalizão para a formação do

que, se a gente for tentar projetar algum cená-

governo. E a gente sabe que quem controla o go-

rio para o ano que vem, eu diria que a gente vai

verno tem um poder de atração, uma força gra-

continuar nessa tendência ascendente da direita.

vitacional muito forte sobre outros segmentos,

O espaço da direita está aumentando. Isso não

outros níveis de governo. Essa força gravitacional

significa que a gente vai se converter num país

explica, por exemplo, primeiro essa guinada à di-

de centro ou extrema-direita, mas a linha média

reita, depois a perda de aprovação de Fernando

dos municípios vai aumentar, mais forças de direi-

Henrique – levemente, vai caindo.

ta vão aumentar sua participação em termos de

12

Aí, quando chega Lula, é uma descida. Vai des-

eleição de vereadores e prefeitos. Isso seria uma

cendo, descendo, descendo... E em 2010, quando

projeção a partir dessa tendência que vemos aqui.
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Então, vemos que existe muita informação so-

gregação. Não estamos falando de um universo

bre o comportamento eleitoral que a gente tende

gigante, de milhões de pessoas, como São Paulo.

a descartar. Eu faço muita geografia eleitoral por-

Estamos falando de fazer análises bastante inte-

que percebi que dentro da ciência política existe

ressantes de 400 pessoas – e é mais fácil acertar

Por exemplo, esse gráfico eu criei exatamente

criadas para serem mantidas. É importante que

uma área mainstream, que é dominante, que se

em 400 do que acertar em um milhão. Seria, por

no dia seguinte ao segundo turno. Eu podia prever

não sejam destruídas para que no futuro possa-

baseia em dados de pesquisas de opinião, princi-

exemplo, um bairro de São Paulo. Porque o nível

exatamente como foi – e antes que se fizesse uma

mos continuar usando. Isso gera um conjunto de

palmente, para a estimativa dos resultados elei-

de heterogeneidade interna de quem vota numa

grande pesquisa, como o Datafolha, por exemplo,

dados muito grande, dados que estão sendo pro-

torais. Isso funciona muito em grandes capitais,

mesma seção eleitoral é muito menor que em um

de quem votou em quem, já se podia estabelecer

duzidos e muitos deles não sendo utilizados, pelo

para eleição municipal, ou para governador, na-

bairro e muito menor que em uma cidade porque

e fazer as devidas análises estratégicas.

menos não no nível em que poderiam estar sendo

cional. Mas o que a gente faz, se está falando de

são pessoas que moram no mesmo lugar – e não

A partir desse arcabouço, estamos desenvol-

usados. Chamo a atenção aqui, em especial, para

eleição municipal? Como não vamos poder pagar

moram no mesmo lugar por coincidência. Moram

vendo algumas soluções para usar dados. Porque

a gestão municipal. A falta de recursos é a maior

uma pesquisa para cada um dos municípios, que

nos mesmos lugares porque têm o mesmo nível de

temos no Brasil um excelente nível de dados pú-

justificativa – não tenho dinheiro, então não pos-

tipo de instrumentos podemos utilizar? Existem

escolaridade, mesmo poder aquisitivo, uma certa

blicos. O Brasil tem muitos dados públicos de qua-

so –, mas esses dados também não são usados por

dados no TSE e no IBGE que permitem estimar

cultura, uma relação com a cidade que é parecida.

lidade disponíveis. Quando a família real portu-

falta de soluções de tecnologia que permitam aos

uma série de coisas que a ciência política de uma

E aí a gente vê afinidades eletivas. Obviamente

guesa veio para o Brasil, trouxe com ela o Estado

municípios superar as deficiências que têm em

maneira geral estava subestimando, não estava

nunca é homogêneo. São poucas as seções eleito-

português em toda a sua extensão. Trouxe para

termos de falta de pessoal qualificado e ausência

utilizando. Percebi que havia uma oportunidade

rais onde os candidatos têm 100% dos votos, mas

cá toda a estratégia de coleta de informações es-

de uma burocracia local consolidada. Isso pode ser

para otimizar essa informação para gerar inteli-

existe muito mais hegemonia de certos candida-

tatísticas e de sistematização de informação de

resolvido através de ferramentas.

gência, entender padrões de comportamento e,

tos sobre outros quando analisamos os dados por

fazenda e de cada um dos ministérios. A burocra-

Temos basicamente duas grandes propostas. A

inclusive, tendências. Para responder perguntas:

seção eleitoral do que por unidades geográficas

cia imperial veio para o Brasil e fomos a capital de

primeira é o Votemetrics, como chamamos, que

“Isso aqui está caminhando para que lado?”, “Qual

mais agregadas. Então, eu chamo a atenção para

um império durante determinado período. E isso

usa todos esses dados públicos – e não estou fa-

é a probabilidade de reeleição de um determinado

uma série de informações e infraestrutura que es-

fez com que algumas instituições se desenvol-

lando aqui do Cambridge Analitycs, não; são todos

deputado a partir do histórico eleitoral dele?”

tão disponíveis e para o uso de maneira criativa,

vessem. Por exemplo, eu posso fazer um gráfico

dados públicos, qualquer pessoa pode ir lá, pegar

São informações que apresentam um nível de

porque isso é o que dá o diferencial em termos de

– e eu já tenho esse gráfico – de quanto gastou

e aplicar essa inteligência para transformar esses

desagregação muito alto. Uma seção eleitoral tem

como entender processos e mudanças ao longo

cada ministério no Brasil, de 1822 até agora. Pos-

dados em informações úteis para os candidatos e

400 pessoas, é um nível muito pequeno de desa-

do tempo.

so porque temos essas informações, que foram

os gestores.
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SÉRGIO RONDINO: Eu gostaria de começar a

ra reação é acreditar no ataque: ela é culpada.

seção de perguntas com a Alda Marco Antonio,

Depois pode-se raciocinar e chegar à conclusão

coordenadora nacional do PSD Mulher e ex-vice-

de que ela não era culpada, mas imediatamente

-prefeita de São Paulo.

– e infelizmente –, sobre nós, as mulheres, pesa
isso: qualquer boato pega. E eu estou mais afeita às candidaturas femininas do PSD, e o nosso
grande drama é como enfrentar essa máquina de
mentiras, essa máquina de robôs mentirosos, que
destratam as pessoas. Houve um acontecimento aqui no Brasil, na época da eleição, que foi a
maior passeata feminina que já houve no País,
descrita no dia seguinte como um evento em que
mulheres defecaram na rua... Mulheres sujas, piolhentas... Isso com algumas falas e alguns robôs
trabalhando. Então, como a gente enfrenta isso?
Nós que somos mulheres decentes, que sempre
fizemos política de uma maneira honesta, respeitando a ética. Com certeza, nossas candidatas

Por exemplo, podemos ver a estrutura do eleito-

que eu faço? Como posso usar isso de forma inte-

rado. No município de São Paulo: qual é o tamanho

ligente, ou seja, como posso usar essa informação

ALDA MARCO ANTONIO: Sua fala remete a um

que se destacarem muito vão enfrentar essas

do eleitorado, qual é a renda média, a pirâmide de

que está no SUS, que está no Censo? Como usar

grande drama que nós, que sempre fizemos políti-

máquinas criminosas. Nosso drama é esse. Qual

renda – para ver qual a desigualdade –, a pirâmide

essa informação para, no final, gerar uma vanta-

ca de um modo tradicional, entre esquerda, centro

a sugestão para as mulheres candidatas no Brasil

etária, a cor da pele, a religião? Qual é a ideologia

gem para o prefeito, que pode dizer: agora eu vou

e direita, estamos enfrentando após o tsunami

diante dessa tragédia que aconteceu? – tragédia

do eleitorado de São Paulo? Como ela se acumula?

fazer um programa aqui, vou tentar conseguir di-

Bolsonaro. É uma situação nova para nós, sobre-

no meu entendimento.

No espectro, quais são os partidos que têm mais

nheiro com esse deputado que já trouxe dinheiro

tudo para mulheres como a futura prefeita de São

votos? Como podemos ver aqui, por exemplo: isso

para o município através de uma emenda e a par-

José dos Campos, a vereadora Renata Paiva, que

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Houve

aqui é o PT, esse é o PSDB e os partidos que estão

tir daí ser mais proativo com relação à gestão.

está aqui juntamente com futuras candidatas a

uma queda de qualidade óbvia no discurso políti-

no centro-direita – e tem um pouquinho de voto

Uma reclamação muito comum dos prefeitos

vereadoras. E nós estamos enfrentando um gran-

co, no nível da disputa. Ou seja, foi realmente um

na extrema-direita. Então, o que estamos come-

é que eles são executores do projeto federal. E

de drama. Como a gente vai buscar votos depois

tsunami. Mas acho que serve para o desenvolvi-

çando a fazer é criar soluções que utilizem todas

como a gente pode resolver isso? Uma das solu-

de tudo o que aconteceu conosco? Estamos com

mento de contra-medidas. Há algumas coisas que

essas informações para fazer justamente o que já

ções podia ser a informação. Então, a ideia é usar

muita raiva do que aconteceu nos Estados Uni-

deviam estar sendo feitas e que não estão, como,

existe nos Estados Unidos, o que já existe em ou-

a tecnologia para melhorar a informação que se

dos, onde o Trump aniquilou uma candidata que

por exemplo, a criminalização dos financiadores

tras partes do mundo, para aplicar no Brasil. Aqui,

tem da política, principalmente para os operado-

era centenas de vezes melhor e mais bem prepa-

desses tipos de robô. É seguir o dinheiro e pren-

no caso, para eleição, mas também para gestão

res políticos. Por isso estou muito contente de

rada do que ele próprio.

der quem financiou. Acaba. Tem que ir no finan-

e em especial numa área que é particularmente

falar aqui para vocês, que são gente que está

deficitária, que é a gestão municipal.

pensando a política. São instrumentos para que

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: E que ga-

chegar a determinados padrões porque, no final,

A gestão municipal tem muitos sistemas de in-

vocês possam ter um exercício mais produtivo e

nhou a eleição. Se os votos fossem contados de

quem termina pagando é a institucionalidade da

formação para dar conta de cumprir todos os seus

isso, obviamente, tem resultados eleitorais cla-

maneira diferente ela teria vencido.

política. No final, isso vira um circo e a política

requisitos legais, mas falta muito em termos de

ros. Quem governa bem e sabe comunicar isso

gestão estratégica. Fui eleito prefeito, e agora?

bem termina tendo melhores resultados.

Quais são os problemas da minha cidade? O que
eu tenho que resolver primeiro? Como eu faço? O
16

Estou à disposição para perguntas e outras intervenções. Muito obrigado.

ciador para eliminar a fonte. O debate não pode

também tem um aspecto de exemplaridade. Por
ALDA MARCO ANTONIO: Exatamente. E foi

exemplo, eu estava conversando com uma sena-

de uma maneira muito covarde, porque ele ata-

dora espanhola e ela falou: “Ah, eu sinto muita

ca mulher. E quando se ataca mulher, a primei-

falta da minha privacidade”. Eu respondi: “Quando
17
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você entra na vida pública faz um pacto em que

ou de esquerda, só tem que tampar, e o que vai va-

listas, jornalistas ou gente que está na política ou

porque ele tem mais chance de representação do

deixa uma série de coisas, entre elas a privaci-

ler é a experiência, o conhecimento do candidato?

que está tentando influenciar a opinião pública.

que esse outro aqui” –, no nível municipal atue
menos. E isso faz com que os partidos menores,

dade”. Isso tem um custo pessoal altíssimo, mas
exige uma imagem de exemplaridade. E as pes-

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Estamos

ANDREA MATARAZZO: Se você olhar nas

os chamados nanicos de direita, sejam particular-

soas têm ainda essa noção muito forte de que o

num momento bastante complicado. Existem fa-

redes sociais tem mais gente comentando, tem

mente beneficiados no nível local. Acho que esse

político tem que ter um comportamento exemplar

tores de curto prazo que influenciam muito na

mais gente fazendo análises sobre política – não

é o mecanismo que está por trás puxando esse

porque ele representa uma imagem da sociedade

decisão do voto das pessoas, e um deles é o de-

importa se correta ou não – do que sobre futebol

pequeno aumento mais para a direita.

e está atuando com recursos públicos no exercício

sempenho da economia. Várias análises mostram

ou outros assuntos. É muito impressionante como

do poder em nome dessas pessoas que votaram

que quando há uma crise, o governo tende a ser

a política caiu no gosto das pessoas. Eu espero

nele. Quando você destrói, no processo mesmo de

prejudicado, e quando há crescimento econômico,

que daqui para frente haja uma depuração.

seleção dos líderes, você destrói a essência bási-

o governo se beneficia. Estamos num processo re-

ca da política. O problema central está em desen-

cessivo e parece que não vai se resolver até o ano

volver medidas de repressão muito fortes a quem

que vem, pelo menos. Então esse é um fator que

financiar. Acabou com o dinheiro, acabou com o

vai pesar muito. Isso não é uma coisa ideológica: é

fato. E obviamente o candidato. Obviamente, o

onde está o emprego? E também existe um fator

candidato também tem que ser responsabilizado,

de moderação porque o PT não está mais no go-

mas é muito difícil chegar nele porque são robôs.

verno, então não dá para falar “vamos tirar o PT”.

Mas isso tem que nascer dentro dos próprios par-

Então, agora – na minha opinião, isso aqui é futu-

tidos políticos, a partir de um consenso, e o legis-

rologia, e na futurologia a gente sai do universo

lativo deve aprovar uma lei que elimine esse tipo

da ciência para enxergar uma tendência que pode

de ação.

ver a partir do que já aconteceu – as pessoas vão

SÉRGIO RONDINO: Rubens Figueiredo, por
favor.

SÉRGIO RONDINO: Rogério Schmitt, por favor.

se mover de um universo polarizado para outro,
SÉRGIO RONDINO: Eu gostaria de ouvir o Andrea Matarazzo.

mais pragmático. Quem oferecer soluções críveis,

RUBENS FIGUEIREDO: Na verdade, cada seg-

com equipes críveis, leva. Porque na eleição do

mento de sua palestra daria uma palestra inteira

Bolsonaro ficou muito claro que a escolha da equi-

porque o assunto é muito amplo e interessante.

pe de governo também importa e pode ser um fator que pode ser utilizado em campanha.
ANDREA MATARAZZO: Ou seja, se o candidato mostrar o que já fez, concretamente, ajuda?

ROGÉRIO SCHMITT: A gente está às vésperas

Eu quero aqui colocar uma questão sobre o que

da eleição municipal e você mencionou que na

você falou: temos um número impressionante

eleição municipal a tendência média do eleitor –

de dados e não utilizamos. O setor público está

que em geral está entre centro e centro-direita

muito longe do setor privado em uma série de

– está até mais à direita do que ao centro. Você

quesitos, mas talvez onde esteja mais longe é na

poderia aprofundar mais esse ponto?

questão da tecnologia. Em São Paulo, você com-

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Sim, por-

pra um carro pela Amazon, mas só paga o IPTU

que ficou muito claro que não importa só o que

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: É uma ob-

com o carnezinho. Aí eu pergunto: como a tecno-

o presidente faz, mas o que a equipe dele faz

servação empírica que vi fazendo um paper, um

logia pode ser usada nas prefeituras? E como as

também. Tem uma coisa positiva em todo esse

artigo. Descobri que realmente as eleições locais

pessoas acreditariam que você vai fazer aquilo

processo. Pela primeira vez muito mais gente dis-

tendem a ter uma agenda mais conservadora. Nas

que está propondo? Eu dou um exemplo simples.

cute política no País. Uma coisa que me chamou a

eleições locais, o eleitorado tende a votar mais

Faz tempo que eu tento implementar em algu-

ANDREA MATARAZZO: Nessa eleição de 2020

atenção – fazia seis anos que não vinha ao Brasil

naqueles pequenos partidos que estão no centro-

mas prefeituras nas quais atuo uma ideia. O ci-

vai bastar apenas a discussão direita-esquerda, a

– foi a quantidade de livros sobre política que está

-direita do que em grandes partidos. Talvez o pro-

dadão faz exame de glicemia. Dá 90, 100, 200,

questão ideológica, ou a sociedade começa a ficar

nas estantes das livrarias. Não são cientistas polí-

cesso do voto econômico, de escolha racional, o

dentro da média, e tem dois ou três que estão

consciente de que o buraco na rua não é de direita

ticos, não são livros técnicos de política. São ana-

voto útil – “Ah, eu vou votar nesse partido aqui

fora. Só que entram todos na mesma fila com
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retorno, quando você poderia atender antes os

LÚCIA TORRES:

acesso à informação. Eu não vou me informar a

muitos candidatos. Para vereador, cada partido

que estão acima de 200. Por que essa tecnologia

Eu sou pré-candi-

partir da Folha e do Estadão. Eu me informo atra-

terá uma chapa com 83 nomes. Eu disputei uma

não chega ao poder público?

data a vereadora

vés do blog tal, ou do Facebook, e isso tende a ser

vaga para vereador com 1.500 candidatos, acho

em São Paulo e

reforçado por algoritmos que fazem com que eu só

que haverá pelo menos o triplo em 2020, duas

venho do mun-

veja a informação que seja parecida com o que eu

vezes, no mínimo.

fatores que podem explicar isso. Um é cultural.

do

penso e de gente que tem afinidade comigo. Isso

Uma das grandes barreiras que eu sinto na adoção

Ouvindo

sua

gera, em termos agregados, maior polarização, que

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: A tendên-

da tecnologia no mundo da política é a sensação,

palestra, fiz um

leva à necessidade de gerar conteúdo para esses

cia é haver cada vez mais fragmentação. E como

por parte de alguns gestores, de que dominam

paralelo interes-

nichos. E aí estou totalmente de acordo. A ques-

o sistema político reduz essa oferta? Os partidos

perfeitamente o métier, a profissão; sabem o que

sante. Venho de

tão é conteúdo, é saber identificar bem esses ni-

têm dois mecanismos para controlar o voto. O pri-

estão fazendo, não precisam de nada mais. Ou a

uma área comer-

chos e produzir conteúdo que mostre o seu projeto

meiro é reduzir o número de candidatos, esse é o

intuição. Sempre brinco que eles põem o dedo na

cial em marketing

para esse público. “Ah, vou ser uma pessoa que vai

mais comum. Mas com o sistema eleitoral que nós

língua e depois apontam para cima para ver para

e normalmente temos um vendedor que é muito

criar diversas vantagens”. Não, as mensagens po-

temos, não compensa reduzir o número de candi-

onde sopra o vento. É brincadeira, é um exagero,

agressivo e sabe o que faz, mas não é muito ana-

dem ser matizadas. Uma mesma mensagem pode

datos porque isso prejudica o partido em termos

mas é aquela coisa... “Eu estou aqui há 20 anos

lítico. Só que quando temos um vendedor muito

ser transmitida de diversas maneiras diferentes,

agregados – porque no final tem que somar tudo

fazendo isso, eu sei fazer isso”. Em uma empre-

agressivo do ponto de vista de trazer resultados,

dependendo do público a quem você está comu-

para ver quantos votos tem o partido e se elege

sa privada, geralmente o que acontece? Os mais

mas também analítico, ele traz um resultado mui-

nicando. Esse é o ponto: encontrar esses nichos

alguém ou não. Então, não dá para restringir a

velhos são demitidos ou realocados. Há certas

to mais sustentável. E na humilde percepção da

que sejam mais afins à sua campanha e comunicar

lista. Você tem outro mecanismo de redução da

revoluções organizacionais que acontecem nas

sua palavra, entendo que estamos num momento

esse conteúdo. Mas isso depende muito do tipo de

oferta, que é a coligação. As coligações controlam

empresas privadas que são mais difíceis de fazer

político diferente, e se conseguirmos trazer essa

campanha. Isso pode funcionar em uma campanha

e reduzem o número antes. Pelo menos no Execu-

no setor público. Não que não se possa fazer, mas

garra, essa vontade, mas também a análise de da-

legislativa muito bem, mas tem mais problemas

tivo isso fica muito claro. Não se lança todo mun-

tem a ver com uma questão cultural. Em alguns

dos, para sermos mais assertivos, vamos conseguir

quando se trata de uma campanha executiva, em

do como candidato a prefeito. Isso acontece muito

casos, tem a ver com o background do adminis-

mais resultados. Outro ponto que eu queria trazer,

que você precisa formar maioria. A menos que o

claramente onde há segundo turno. Nos municí-

trador. Por exemplo, se o prefeito for alguém que

e também uma percepção muito minha, é assim: eu

sistema esteja muito fragmentado – e aí eu tenho

pios onde há segundo turno, o pensamento é mui-

teve uma formação em gestão pública, ele está

trabalho muito fortemente com redes sociais, prin-

uma peculiaridade da eleição de 2018, que foi

to mais estratégico. “Olha, vamos lançar ou apoiar

muito mais aberto ao uso de dados e à aplicação

cipalmente depois que deixei o setor corporativo, e

a mais fragmentada desde a redemocratização,

esse, antes, que tem muito mais possibilidade”. E,

de sistemas para fazer exatamente esse tipo de

agora que ingressei aqui no PSD Mulher junto com

mais que em 1989, inclusive. Então, a gente está

ao contrário, onde não há segundo turno eu te-

algoritmo inteligente – para passar, primeiro, os

a Alda Marco Antonio. O que eu sinto muito em re-

num sistema muito fragmentado, que permite que

nho que apoiar o cara que vai ganhar, porque se

que são diabéticos ou os que têm mais riscos de

des sociais é que a gente está num mundo muito

um discurso minoritário faça o número suficiente

eu não apoiar, não tenho uma segunda chance de

diabetes que outros. Como essa tecnologia pode-

disruptivo. Só copiar o que aconteceu não funciona.

de votos para se projetar na presidência, que é o

realinhamento. Onde há segundo turno eu posso

ria ser aplicada? Facilitando a vida, deixando exa-

Temos que estar à frente do que os outros estão

caso do Bolsonaro. Só que se não há mais tanta

mostrar meu candidato, o meu cacife eleitoral, e

tamente claro: “Olha, o risco do diabetes desses

fazendo. Então, vimos o Obama, o Trump, o Bol-

fragmentação, já diminui a possibilidade de um

depois faço uma aliança para o segundo turno,

aqui que não passam primeiro é alto e o custo do

sonaro. Mas na minha percepção temos de trazer

discurso para um público pequeno projetar para

ainda que seja informal. A inexistência de coli-

diabético para o município dispara. Então, trata

essa visibilidade com conteúdo. E aí eu queria um

o nível nacional. Então, acho que tem a ver com

gações vai realmente levar a essa tendência de

esse aqui, ele não vai ser diabético e você vai dei-

complemento seu. Eu não sei se estou muito fora

uma estratégia inteligente de comunicação. Vou

maior fragmentação, a menos que se crie algum

xar de gastar, em 10 ou 20 anos, tantos mil reais”.

da curva na minha percepção ou se estou certa.

reforçar para o meu público duro e criar pontes de

mecanismo para reduzir o efeito dessa fragmen-

comunicação que não são do grupo duro do outro.

tação da oferta na representação, como alguma

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Há vários

corporativo.
a

Esse é um argumento bastante factível para melhorar a gestão.
SÉRGIO RONDINO: Agora eu vou passar às
perguntas da plateia.
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RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Uma ca-

cláusula de barreira mais alta.

racterística do uso dessas novas tecnologias é a

ANDREA MATARAZZO: O senhor não acha

maior polarização. É inevitável porque está mais

que em 2020, com o fim das coligações proporcio-

SÉRGIO RONDINO: Eu tenho agora uma per-

fragmentada a maneira como as pessoas têm

nais, a eleição vai ser muito fragmentada? Haverá

gunta que vem do internauta Lucas Moreira.
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“Você poderia definir melhor o conceito de direita

bém. Eles recebem uma lista de todos no começo

gente. Isso não vai desaparecer. Mas isso também

mecanismo da comunicação humana não deixa de

e esquerda citados? É autopercepção do eleitor?

da legislatura – ou no fim do ano – e são solicita-

foi complementado por outra coisa que é o porta-

existir. São as mesmas explicações, a diferença é

Como saber se a pessoa que se acha de direita vai

dos a mostrar onde estão na escala, esquerda ou

-a-porta 2.0, o WhatsApp. Os modelos são os mes-

que em vez de sentar num bar e conversar eu vou

aderir a um discurso de fato de direita?”

direita. Aí, de uma coisa absoluta, vira uma coisa

mos. No WhatsApp, como funciona, como a pessoa

falar isso pelo WhatsApp. Essa é a questão.

relacional. Porque na hora em que eu falo que o PT

se informa sobre política? Existem alguns modelos

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Essa per-

está aqui, eu vou colocar o DEM do outro lado. E o

na ciência política que são os efeitos de vizinhan-

gunta é muito boa. Não é autopercepção. Por

PSDB e o PSD? Ah, eles não estão aqui porque não

ça: eu penso parecido com o meu vizinho porque

isso mesmo é mais confiável, eu diria, essa medi-

estão no extremo do PSL, nem no outro extremo,

eu convivo com ele numa série de ambientes so-

da. Como se mede a ideologia? Há várias formas.

que seria o PCO, por exemplo. Então, os deputados

ciais e compartilho com ele os mesmos problemas.

Pode-se medir a ideologia por uma série de per-

vão colocar os partidos numa escala de um a dez

Por exemplo, uma pessoa que tem um hospital

guntas que se faz a uma pessoa sobre posição do

em que consideram onde cada partido está posi-

bom perto de casa não vai fazer uma demanda por

mercado na economia, se você é a favor ou con-

cionado. A vantagem desse tipo de sistema é que,

hospital. Mas se tem uma boa universidade a 500

tra o casamento gay, se é a favor da intervenção

em primeiro lugar, os deputados conhecem muito

quilômetros, vai querer uma universidade também.

do Estado na economia ou não. Isso é uma forma

melhor a política e as posições políticas de esquer-

Então, tem a ver com o aspecto contextual e com o

de medir. Outra forma é perguntar: numa esca-

da e direita do que um cidadão comum, em geral.

estilo de vida daquele lugar. Então, o vizinho é mui-

la de um a dez, sendo um a extrema-esquerda e

E, em segundo lugar, essa natureza relacional de

to importante porque tende a haver uma afinidade

o dez a extrema-direita, onde você se coloca? E

como se mede a ideologia, que é: como o PT se

muito grande entre o lugar onde a pessoa vive e o

uma terceira maneira, que é a que a gente adota

posiciona em relação a todos os outros partidos?

comportamento eleitoral dela. Isso é um modelo de

ROBERTO MACEDO: Eu me identifiquei muito

e acho particularmente boa, é que a maior parte

Como o PSDB se posiciona em relação a todos os

explicação do voto. Outro modelo de explicação do

com a sua apresentação porque fui professor de

das pessoas não é capaz de dizer onde ela está

outros partidos e por todos os deputados? Eles

voto tem a ver com quem eu converso. Antes, era

Econometria. Eu quero que você explique um pou-

num espectro de esquerda ou direita. Se a gente

classificam todos os partidos. Então, a gente tem

o vizinho, porque o vizinho está aqui do meu lado,

co mais como é que se mede a ideologia. Parti-

vê essas pesquisas, está todo mundo no cinco ou

uma medida robusta de ideologia porque é por um

mas nesse mundo em que a comunicação é cada

cularmente, naquele primeiro gráfico, do primeiro

seis em uma escala de zero a dez, um montão de

público especializado e ao mesmo tempo uma me-

vez mais fluída e digital – em qualquer lugar está

mapa da cidade de São Paulo, porque eu estranhei

gente fica ali no meio. “Eu não sei bem, coloca no

dida relacional que subentende todos esses con-

todo mundo sentado, olhando para baixo, ninguém

um pouco. O Brasil tem muita gente sem ideolo-

5 ou no 6”. E aí, quando controlamos essa resposta

ceitos e essas medidas de posição em relação à

está falando com ninguém, mas está todo mundo

gia. O pessoal é todo corporativista, patrimonia-

com posições mais concretas em termos de políti-

economia, valores sobre direitos humanos, direitos

se comunicando por meio de dispositivos. E o que

lista. Eu queria saber como foi feito aquele mapa.

ca pública, são ou de direita ou de esquerda mui-

civis e liberdades pessoais, entre outras coisas.

são as redes sociais? As redes sociais são uma co-

E depois que você me respondesse qual é a ideo-

municação mais impessoal. Então, eu tenho gente

logia do MDB?

to claramente. Se são liberais nos costumes e na

SÉRGIO RONDINO: Professor Roberto Macedo,
a sua pergunta.

economia, ou se são conservadores nos costumes

SÉRGIO RONDINO: Antes da próxima pergunta

no meu Facebook, por exemplo, que eu não conhe-

e liberais na economia, colocamos mais à direita.

da plateia, temos outra de uma internauta, a Elia-

ço pessoalmente ou conheço e tenho um vínculo

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Como foi

Ou são de esquerda os que apoiam o Estado e os

na Fazanni. Ela pergunta o seguinte: “Se nessa

muito mais distante, mas no meu WhatsApp eu só

feito o mapa. Através de uma estimativa do nú-

direitos e liberdades civis etc. Então, é muito difícil

nova era da tecnologia as projeções das eleições

mantenho gente de minha relação direta. E nessa

mero de votos por setor censitário. Uso uma sé-

para a maioria das pessoas porque existem dife-

serão feitas por meio de mecanismos de comuni-

mesma lógica de informação, as pessoas tendem a

rie de modelos econométricos e de geografia

rentes compreensões sobre cada tema de política

cação como redes sociais como prioridade, como

participar de grupos que reforçam a sua visão de

espacial para estimar o voto no setor censitário,

pública, diferentes níveis de escolaridade e com-

fica o corpo a corpo, o papel de cada um, o peso

mundo. E aí, quando você lança uma mensagem no

porque a gente não tem dado eleitoral. A menor

preensão. É muito difícil você medir exatamente

de cada um?”

WhatsApp, isso vira pólvora na rede porque gente

unidade geográfica é o local de votação, de agre-

que pensa igual a mim compartilha um conteúdo

gação. Então, eu faço uma projeção para os seto-

com dois termos abstratos, direita e esquerda.
Como foi feito para se chegar a essa medida aqui?

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Imaginemos

feito para chocar ou para ter uma reação humorís-

res censitários e a partir daí aplico essa fórmula

Primeiro, não é o cidadão comum, são os deputa-

que a grande forma de fazer política antigamente

tica, muitas vezes é piada – os memes têm essa ca-

matemática que é muito simples: é multiplicar a

dos que respondem isto. São deputados eleitos

era o porta-a-porta. A política local era o porta-

racterística e por isso são tão compartilhados. Isso

proporção de votos que o partido teve pelo índice

para a Câmara dos Deputados e senadores tam-

-a-porta, o cabo eleitoral ia lá, conversava com a

tem um efeito bomba nas redes sociais. Acho que o

de ideologia que ele tem; somo tudo e tenho qual
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a ideologia daquele setor censitário em particular.

sobre ideologia. O que eu percebia, eu não sei se

vos que países mais antigos, democracias mais an-

erra quanto? E essa pesquisa é de quanto tem-

Basicamente, é uma maneira de resolver um pro-

estou certa, é que a ideologia está muito na área

tigas, têm. Quer dizer, esse partido é um partido

po atrás? Se ela é muito antiga, eu dou menos

blema metodológico. Por exemplo, quando houve

intelectual, eu não sinto isso na população. A gen-

da esquerda e defende esses tipos de valores que

peso para ela para fazer minha estimativa. Se é

toda aquela discussão – que ainda está em vigor

te tem essa sensação de que o brasileiro não tem

eu compartilho. Esse outro partido defende outros,

mais recente, dou mais peso. Então, o que estão

e em discussão – do voto distrital. Cuidado: para

partido e, na minha opinião, é muito por aí. Ele pen-

que outros grupos compartilham. Então, esse vín-

fazendo é ajustar os mecanismos metodológicos

fazer uma mudança dessa natureza, precisamos

sa nele, na preocupação dele, no interesse dele,

culo é mais difícil no Brasil.

para diminuir a incerteza que dão esses instru-

de infraestrutura que não existe ainda. Por exem-

das necessidades dele, mas não tem muito essa

plo, uma espacialização do eleitorado que permita

coisa da ideologia por várias razões. E eu quero sa-

esse tipo de remanejamento. São Paulo elegeria

ber se isso está correto, porque na hora de fazer

vários deputados, só a cidade de São Paulo. Te-

uma campanha é muito importante saber quem é o

J OSÉ RI BEI RO:

nião paga para favorecer um candidato. Tudo isso

ria de ser uma coisa geograficamente bem feita

meu público, se está influenciado pela elite ou não.

Sou jornalista, tra-

ajuda quando você tem várias ponderações. Isso

balho

alguns

aí é um jogo, está até em manual de marketing

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: Eu diria que

anos com marke-

político. Quando você pondera, elimina tudo isso.

Com relação ao MDB, ele é de centro-direita,

todo mundo tem uma ideologia, de alguma manei-

ting eleitoral. Mi-

Porque sabe: essa empresa vende para candida-

está quase na mesma posição do Congresso. Ba-

ra. Como a gente poderia definir a ideologia? Um

nha

é

to, então pondero e dou um valor menor para ela.

sicamente, o que faz o MDB é encontrar a posição

conjunto de valores que nos coloca numa posição

mais prática e mais

Essa aqui é mais confiável e mais antiga, então

média – aquela posição confortável que pode ser

dentro da polis, da cidade, da política, que está em

objetiva com rela-

dou mais peso para ela e encontro uma medida, e

o grande mediador dos processos políticos. E se

contraposição com outras pessoas, que pensam di-

ção às eleições que

a partir daí eu corrijo esses resultados. Então, há

a gente for ver, o comportamento do PMDB tem

ferente da gente. O grau de polarização depende de

estão chegando. As pesquisas, tanto qualitativas

uma resposta dentro do mundo do marketing polí-

sido esse desde que o Fernando Henrique entrou.

um contexto histórico. Por exemplo, agora vivemos

quanto quantitativas, sempre balizaram os cami-

tico para esse tipo de problema que a gente teve

um período de grande polarização. Mas eu estou

nhos, tanto de produtos quanto de candidatos. E

na eleição passada. Mas também tem um aspecto

absolutamente de acordo que muita gente pode

na última eleição elas foram muito questionadas,

teórico da eleição passada. A eleição de 2018 não

não se identificar com um grupo ideológico ou um

e algumas vezes até com razão. Eu queria saber

pode ser considerada uma eleição normal, então

partido específico. Essa identificação ideológica ou

como funciona a pesquisa nesse processo que está

não se pode culpar a estatística por um caso de

partidária é muito fraca no Brasil. Mas quando você

começando agora. E a outra pergunta: o que acon-

desvio. Foi uma eleição crítica, na medida em que

pergunta para as pessoas o que elas pensam sobre

teceu na eleição presidencial, no modelo citado

a dualidade PT-PSDB acabou para a disputa da

temas concretos – o Estado tem que estar mais ou

aqui, e que vai refletir nas campanhas municipais?

presidência da República.

e essa infraestrutura não existe. A gente tem de
resolver esses problemas de maneira técnica.

mentos. A gente também tem que ter em conta
SÉRGIO RONDINO: Mais uma pergunta.

que uma pesquisa de opinião não serve só para
saber como está o eleitorado. Há pesquisa de opi-

há

pergunta

menos na Economia? Tem que garantir a saúde e
SÉRGIO RONDINO: Próxima pergunta...

Foi normal em outros aspectos. Por exemplo, a

a educação? –, as pessoas dão uma resposta clara

RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: São duas

distribuição geográfica do voto do Bolsonaro é a

porque elas têm uma opinião sobre todos esses te-

perguntas interessantes. Sobre a primeira, todo

mesma dos votos do PSDB em todas as eleições

ELENICE RAMPAZZO: Sou pré-candidata a ve-

mas. Os evangélicos, por exemplo, são contra uma

mundo vai ser muito mais cuidadoso com a aná-

anteriores. Então, esse aspecto não mudou, mas

readora. Sempre gostei muito de política, mas nun-

série de direitos como o aborto, o casamento entre

lise dos resultados das pesquisas de opinião. E

mudou, sim, na previsibilidade, porque entrou um

ca atuei na área, mas sempre me preparei para um

homossexuais etc, que outros núcleos da socieda-

tem gente que está trabalhando com o modelo

candidato novo por uma alteração estrutural no

dia atuar. Me preparei como? Acompanhando mui-

de, vinculados tradicionalmente à esquerda, ou à

do Nate Silver – matemático norte-americano que

sistema. Aí é o que a literatura chama de reali-

to. E sempre lidei muito com gente. Lecionei du-

direita mais liberal, são a favor. O partido Novo é a

em 2012 ou 2014 acertou todos os Estados nos

nhamento. Então, como isso vai afetar as eleições

rante 30 anos numa escola de elite, tinha contato

favor, assim como o PT. Então, eu diria: as pesso-

Estados Unidos. O que ele fez? Ele criou um mo-

locais? Vai afetar pela difusão dessas técnicas que

com um público elitizado ao mesmo tempo em que

as têm ideologia, mas não têm partido ideológico.

delinho estatístico que ponderava todas as pes-

foram empregadas durante a campanha do Bol-

tinha contato com outro público, que era de ami-

Essa seria a questão. Porque no nosso sistema po-

quisas de opinião e a média dessa ponderação era

sonaro. Acho que todo mundo já está comprando

gos, família, gente de outro mundo. Então, sempre

lítico a fragmentação e a baixa institucionalização

a estimativa que ele fazia. Então, ele conseguiu

a base de dados do WhatsApp para procurar seg-

discuti muito política com esse pessoal e eu que-

– até porque a gente tem uma democracia também

acertar justamente pensando: essa empresa aqui

mentar seu eleitorado para poder identificar onde

ria validar com você uma observação que eu tenho

muito jovem – dificultam aqueles atalhos cogniti-

sempre erra, ela puxa para quem? E essa aqui

atuar. Digamos que houve um incentivo para a ex-
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pansão do mercado de marketing político, eu diria.
Porque a gente vê isso com a quantidade de empresas de Big Data que existem hoje e não existiam quatro anos antes. Então, é um processo sem
volta e é um processo que eu vejo, de certa forma,
de maneira bastante positiva não só por estar aqui
investido, mas como cientista político, de profissionalização do processo eleitoral. Ou seja, você tem a
criação de uma economia profissionalizada, gente
que tem formação, experiência e vai trabalhar de
forma profissional para as eleições.
SÉRGIO RONDINO: Última pergunta, por favor.

mas que já existiam. Acho que agora o processo de
pré-campanha ajuda, principalmente, num aspecto
fundamental que é o de desenhos estratégicos da
campanha. Ou seja, eu quero saber exatamente
onde quero fazer a campanha, quanto recurso eu
vou precisar, quem vai me financiar, como vai me
financiar, para quando começar a campanha estar
com tudo pronto e conseguir o melhor resultado.
A questão está na eficiência. Se você já sabe que
vai ser candidato, já tem um plano de campanha
pronto, sabe quem estará na sua equipe, isso já te
dá uma enorme vantagem sobre outros candidatos
do ponto de vista estratégico. Há uma coisa muito
difícil de fazer no dia a dia, durante a campanha,
que é a criação de conteúdo. Tem que ser bem
feita, com antecipação, e pode ajudar muito para
justamente conseguir essas agendas de posicionamento. E controlando a agenda, eu não vou deixar
espaço para os outros. Isso depende de quais setores eu quero atingir, quais são os valores desses
setores, qual a mensagem que tenho que utilizar. A
pré-campanha é fundamental para isso.
Com relação aos partidos, acho que no Brasil o

RENATA PAIVA: Sou vereadora em São José
dos Campos, pré-candidata a prefeita e presidente do PSD municipal. Como unir dados e planejamento estratégico durante a pré-campanha? Qual
é a sua sugestão? E a segunda é: numa época em
que as redes sociais ditam o tom dos debates, o
senhor acredita que um partido ou um candidato que tem posicionamentos poderá influenciar
mais os eleitores? E um partido que não tem seus
posicionamentos claros poderá perder espaço na
corrida eleitoral?
RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA: É fundamental, cada vez mais, a pré-campanha. A pré-campanha está cada vez mais curta e regrada. No pior
sentido do termo: ela está regulamentada, legalizada, judicializada e com menos dinheiro. Então, tem
uma série de limitações que antes eram menores,
26

voto é muito pessoal. As pessoas votam na pessoa.
Então, os partidos, em alguns casos têm um efeito muito claro, principalmente o PT. O PT tem uma
marca muito forte. Mas acho que os partidos não
têm grande penetração, ou as pessoas não percebem a posição do partido como fator de influência;
é mais a pessoa do candidato. Acho que o único
partido de direita que talvez tenha feito isso foi
o Novo, na última eleição, com uma agenda muito liberal. Fizeram questão de se apresentar como
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partido. Mas isso, em geral, não é regra. A regra é
o candidato com as suas propostas e isso é o que
vale para decisão do voto.
SÉRGIO RONDINO: Muito obrigado, doutor
Rodrigo, pela sua exposição. E agradeço aos que
participaram aqui ou pelo Facebook do Espaço Democrático. Até o próximo Encontro Democrático.

ENCONTROS DEMOCRÁTICOS - Coleção 2019 - “Tecnologia e política municipal no Brasil”
ESPAÇO DEMOCRÁTICO - Site: www.espacodemocratico.org.br Facebook: EspacoDemocraticoPSD Twitter: @espdemocratico
Coordenação - Scriptum Comunicação - Jornalista responsável - Sérgio Rondino (MTB 8367)
Projeto Gráfico - BReeder Editora e Ass. de Com. Ltda - Marisa Villas Boas
Fotos - Scriptum e Shutterstock

www.espacodemocratico.org.br

