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Petista conseguiu avançar em todos os
segmentos, e Bolsonaro cresceu entre os

mais ricos

   POR LUCAS ALTINO
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Montagem dos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT), Marina
Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT) - Agência O
Globo

RIO - Com a rápida ascensão de Haddad (PT) e

a manutenção de Bolsonaro (PSL) num

patamar elevado, evidenciadas pela última
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pesquisa Ibope, a corrida eleitoral caminhou,

pela primeira vez, para um afunilamento que

não era esperado antes do segundo turno.

Apenas uma semana depois de oficializado, o

candidato petista mostrou eficiência em receber

a transferência de votos de Lula. Já o

deputado fluminense não parou num teto, e

continua crescendo, mesmo que timidamente.

Diante desse cenário, cientistas políticos analisam que o pleito

está cada vez mais polarizado, o que dificulta o

posicionamento de candidatos de centro. A pedido do GLOBO,

os especialistas traçaram pontos fortes e fracos de cada um dos

principais presidenciáveis.

VÍDEO: Assista às sabatinas do

GLOBO com candidatos a presidente

Na pesquisa Ibope divulgada nessa

terça-feira, Fernando Haddad avançou

em todos os segmentos, sobretudo

entre os nordestinos e os mais pobres.

O ex-prefeito de São Paulo, que só foi

oficializado candidato no último dia 11,

saltou de 4% para 19% em menos de

um mês. Já Bolsonaro manteve a

liderança, com 28%, e continuou a

crescer na faixa dos eleitores mais

ricos, com salário acima de cinco

salários mínimos. Em seguida, estão

Ciro Gomes (11%), Geraldo Alckmin

(7%) e Marina Silva (6%).

BIOGRAFIA: Conheça um pouco dos candidatos à

Presidência

O apoio de Lula é o principal ativo e passivo de Haddad, analisa

o professor da UERJ e presidente do Instituto Brasileiro de

Pesquisa Social, Geraldo Tadeu Monteiro.
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— Ao mesmo tempo que ele recebe votos, sua rejeição aumenta

— afirma o cientista político. — Ele teve um crescimento

espetacular, de 375% (indo de 4 a 19%), mas sua rejeição

cresceu 81% (de 16 a 29%).

Para Monteiro, Haddad vai conseguir ser forte onde Lula tem

maior aprovação, e terá dificuldades nas regiões Sul e Centro-

Oeste. Já o Sudeste promete ser equilibrado, como foram nas

últimas eleições, nas disputas entre PT e PSDB. O professor,

porém, acredita que ele deve continuar crescendo à esquerda,

então se mostra cético em relação a uma possível estratégia

moderada, como sinalizou nos últimos dias, a fim de captar o

eleitor de centro.

— Ele cresceu na oposição ao Bolsonaro e pela identificação

com o Lula. No primeiro turno acho arriscado ele acenar para o

centro, ele está crescendo pela esquerda. Tem volume suficiente

para chegar no 2º turno. Pela polarização que se mostra, acho

difícil ele captar votos do centro agora, o que vamos ver depois

é uma disputa por esse espólio do centro — explica Monteiro,

que não viu Haddad pegando votos do centro para subir tanto,

mas sim de brancos e nulos. — O número de brancos e nulos

diminuiu 15% no mesmo período em que ele cresceu 15%. Isso

pode explicar seu crescimento tão acelerado, já que os outros

candidatos praticamente estagnaram. Sei que o voto nulo é o

mais difícil de ser mudado, mas me pareceu que foi um fluxo de

eleitores que se frustaram com a barração do Lula, então num

primeiro momento ficaram sem escolha, mas assim que

Haddad se oficializou, migrou para ele.

PESQUISAS: Acompanhe o desempenho dos candidatos para

presidente

Para Murillo de Aragão, analista político da Arko Advice, os

pontos fortes de Haddad são o apoio do Lula, recursos

financeiros, estrutura partidária e palanques fortes em estados

importantes. Os pontos fracos seriam a narrativa anti

institucional do PT, que ataca o poder judiciário e a Lava-Jato,

a herança maldita de Dilma, que vem sendo pouco explorada

 

EM DESTAQUE

BRASIL









algemada ... Ibope Hadd...

Relatório de
desembargador sobre
advogada negra
algemada

 
Haddad, Ciro e
Alckmin trocam
ataques após pesquisa
Ibope

 
No Rio, Bolsonaro
chega a 37% das
intenções de voto;
Hadd

 
Ro
da
do

https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/raio-x-das-pesquisas-eleitorais-2018.html#/presidente
https://oglobo.globo.com/brasil/
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/rio/relatorio-de-desembargador-sobre-advogada-negra-algemada-isenta-de-culpa-servidores-juiza-leiga-23100153#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/brasil/haddad-ciro-alckmin-trocam-ataques-apos-pesquisa-ibope-23083230#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/brasil/no-rio-bolsonaro-chega-37-das-intencoes-de-voto-haddad-sobe-para-11-23083874#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/rock-in-rio-anuncia-datas-da-edicao-2019-do-festival-23100138#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/rio/relatorio-de-desembargador-sobre-advogada-negra-algemada-isenta-de-culpa-servidores-juiza-leiga-23100153#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/brasil/haddad-ciro-alckmin-trocam-ataques-apos-pesquisa-ibope-23083230#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/brasil/no-rio-bolsonaro-chega-37-das-intencoes-de-voto-haddad-sobe-para-11-23083874#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/rock-in-rio-anuncia-datas-da-edicao-2019-do-festival-23100138#OGLOBO-TOP-RAIL-item-sel-9,rec-user-1w,9b957366-626e-4455-a467-09dab8a40dfc


25/09/2018 Ascensão de Haddad polariza campanha e dificulta candidatos de centro, dizem especialistas - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/brasil/ascensao-de-haddad-polariza-campanha-dificulta-candidatos-de-centro-dizem-especialistas-23083959 4/12

pelos adversários, o anti-petismo, e o fato dele ser um

candidato provinciano, muito ligado a São Paulo

— Haddad pode ganhar por causa do Lula, mas não por causa

dele, que é um político muito provinciano — analisa Aragão. —

Margem de crescimento dele é parte do eleitorado do Ciro ou

da Marina. Ele tem potencial de chegar a cerca de 25% nessa

fase. Agora, o próprio crescimento dele gera o anti petismo, que

é uma realidade muito forte. Para ganhar ele vai ter que romper

muitas barreiras e diminuir a rejeição entre o eleitorado que

está abrigado no Alckmin, Meirelles, e Bolsonaro.

Claudio Couto, Cientista político e professor de ciência política

da FGV-SP, não acredita num 2º turno diferente de Bolsonaro x

Haddad. Ele, inclusive, acha mais possível a vitória de um dos

dois no primeiro turno, dependendo dos votos úteis, do que a

entrada de um terceiro candidato. A pesquisa Ibope mostrou

que 32% dos eleitores estão dispostos a optarem por voto útil

na intenção de impedir a vitória de um candidato específico.

Para o professor, essa polarização reflete algumas dicotomias

específicas.

— A dicotomia principal é entre a alternativa democrática e a

alternativa autoritária. Há também a clássica esquerda x

direita, e também a da política mais tradicional (PT) x a política

menos tradicional (Bolsonaro), que tem oito mandatos nas

costas, mas consegue vender essa imagem de anti político. —

afirma Couto, que vê pouca margem de crescimento do

candidato do PSL. — Acho difícil Bolsonaro avançar em outros

setores que não sejam dos mais ricos. Há uma questão regional

que em boa medida já está dada, Nordeste do PT e sul do

Bosloaro. A disputa se dá um pouco em subsetores. Posição do

Bolsonaro sobre mulheres, e a fala recente do Mourão, são tipos

de coisa que devem pegar forte no eleitorado feminino.

Bolsonaro representa um movimento eleitoral

A estrutura partidária frágil e os poucos recursos financeiros

eram fatores apontados normalmente como pontos fracos de
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Bolsonaro. No entanto, seus números, até aqui, não caíram.

Para os cientistas políticos, sua candidatura representa um

movimento eleitoral, algo que se sobrepõe a uma campanha.

Assim, seus eleitores são unidos por um sentimento

conversador, anti corrupção e anti petista, e Bolsonaro

conseguiu se identificar e explorar esse discurso.

— Bolsonaro não criou essa narrativa, que é

muito forte. Ele se identificou nela, e assim o

identificaram. Uma narrativa que envolve anti

corrupção, anti mundo político, pelos valores da

família e da segurança pública. É uma

campanha autônoma, não depende tele, não há

uma campanha organizada, mas um movimento

eleitoral. Movimento é maior que campanha, o

que explica ele crescer mesmo sem estrutura. Além disso, ele

tem sim apoio político do baixo clero, cerca de 140 deputados.

Ele também é muito forte na rede social, aproveitou a pré

campanha e criou uma base de apoio muito forte.

Para o analista, seus pontos fracos são o fato de bater de frente

com a imprensa, a estrutura partidária frágil e a falta de

palanques nos estados. Na opinião de Monteiro, os dois polos,

PT e Bolsonaro estão se alimentando, o que explica o

crescimento de ambos.

—Bolsonaro foi beneficiado em parte pelo atentado, mas mais

pela reação a um crescimento do Haddad. Ele tem uma votação

bastante homogênea em praticamente todos estratos sociais.

Seu ponto forte é a classe média. Rejeição dele é alta ainda,

média de 48% entre as pesquisas, mas não impede,

teoricamente, de ganhar eleição no 2º turno. Ele tem ligação

frágil com a elite politica, o que lhe dá o argumento de não ser

representante da velha politica. Ativo dele é ter conseguido

construir essa rede por cima das elites politicas — explica

Monteiro, que também destacou que nos debates ele não foi o

“desastre que muitos esperavam”.

Dificuldade dos candidatos mais ao centro
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Numa eleição cada vez mais polarizada, os candidatos mais ao

centro encontram dificuldades em se posicionar, analisam os

cientistas políticos. A queda mais acentuada foi a de Marina

Silva, que figura com apenas 6% na última pesquisa Ibope. Para

Murillo de Aragão, o eleitor, na conjuntura atual, prefere um

candidato “para dar carrinho”, numa metáfora futebolística.

— Marina tem evidentes qualidades, agora ela não tem

estrutura e não tem narrativa para esse momento. Ciro é

assertivo e propositivo. Hoje o eleitor quer alguém para dar

carrinho, nao alguém com falta de firmeza, o que afeta o

Alckmin também. Marina é quase cafe com leite para eleição.

Gatinho que não morde. Ela quer ser ungida presidente, pelo

seu bom mocismo, intenções legais, mas o jogo não é assim.

Monteiro complementa:

— Queda dela foi uma pedra cantada. Ela sai com um recall, já

disputou duas eleições, com votação boa. Mas cai por falta de

estrutura. Ela não tem coligação, tempo de TV, e está num

partido fraco. Ela mantém imagem de pessoa ética, correta,

mas é uma eterna promessa. Como vivemos tempos de

poralização, quem tem postura de centro tem dificuldade de se

posicionar. É o perfil do Alckmin também. A conjuntura não é

favorável a ela.

Já Alckmin e, principalmente, Ciro Gomes, são candidatos que

ainda têm maior margem de crescimento, avaliam os

professores. Monteiro destacou que o pedetista é quem mais

reúne potencial de voto, pois a soma de quem respondeu que

vota nele e considera votar nele chegou a 46%.

— Esse potencial de voto dele é maior que Bolsonaro e Haddad.

Indicativo bem objetivo de que ele é um candidato com maior

potencial de recolher votos do centro ou centro-esquerda. Ciro,

apesar de ser considerado de esquerda, não é do PT. Em tese

deixaria o eleitor de centro mais à vontade, considerando o

anti-petismo. Crescimento do Haddad ocorreu a despeito do

Ciro, que manteve seu percentual — explicou o professor, que

destacou o fator “mais veto do que voto” dessa campanha. —
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Um terço do eleitorado está propenso a dar voto útil para

rejeitar o candidato que ele não quer. O centro normalmente

gira entre 30%. Hoje eles estão órfãos, por causa da

polarização. É um capital de votos disponível, que os

candidatos estão buscando. Vejo o Ciro como mais condições de

buscar isso.

Na opinião de Aragão, Ciro é lido como ambíguo e

temperamental. Como vantagem, há sua capacidade retórica e a

percepção de abraçar uma agenda de demandas da sociedade.

— Não sabem direito se ele é esquerda, centro-esquerda ou

centro. E ainda que Bolsonaro seja considerado truculento, Ciro

aparece assim também. Ele tem problema do temperamento,

do posicionamento ideológico, de estrutura. Por outro lado, ele

fala muito bem, lembra o Brizola, e tem uma narrativa ric, além

de uma percepção para algumas fragilidades da sociedade do

discurso politico, que preenche bem, como a sacada do SPC.

Mas, talvez ele tivesse que ter feito um aceno à direita, não só

de estrutura como possível aliança com centrão, mas de captura

da agenda, de reformas, reconciliação. Ele teria conquistado

parte do eleitorado do Alckmin, Meirelles, Álvaro Dias e

Amoedo, que dá quase 20%.

Já sobre Alckmin, Aragão acredita que ele começou tarde sua

campanha, e os mecanismos tradicionais de campanha ainda

não estão fazendo efeito.

— Alckmin pode de repente até dobrar a votação

nas proximas três semanas, mas não é

garantido. Ele tem estrutura, experiência,

recursos, palanques, mas está faltando energia

para isso funcionar direito. Tempo tem, mas

está acabando — disse o analista, que vê um

movimento natural na falta de empenho do

centrão à sua campanha. — Adesão se dá assim;

se o candidato for forte, todo mundo vai atrás. Depende da

força que ele mostrar.
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Para Monteiro, o tucano percebeu que não há espaço para ele e

Bolsonaro. Nessa quarta, Alckmin declarou que o “PT já está no

2º turno”.

— Ele vai continuar na tentativa de desconstruir o Bolsonaro.

Para o eleitor dele, ser anti petista é bom, e não é só emoção,

como o Bolsonaro. Ele busca o eleitor de direita. Acho que ele

não deu muita importância ao crescimento de Bolsonaro no

início, e quando foi ver o Bolsonaro estava bem instalado em

São Paulo — diz o professor, que também falou sobre a falta de

apoio substancial do centrão à sua campanha. — Quando a

classe politica percebe que a candidatura não decola,

“cristianiza” ele (referência à eleição de 1950, quando o PCB

lançou Cristiano Machado oficialmente, apoiou Getúlio Vargas

na prática). Abandonando o candidato, mesmo que não

oficialmente. A gente nota em vários estados que o Alckmin

está sofrendo isso. No Rio, por exemplo, o Paes ignora o

Alckmin.
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