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 Nunca se viu, sem sombra de dúvida, uma corrida eleitoral como esta. A 

tragédia de Eduardo Campos, os 38 milhões de intenções de voto adquiridos por Marina 

em tão pouco tempo, e, em conseqüência, o grau de incerteza gerado, já fazem desta 

eleição um fato histórico. As implicações políticas após as eleições ainda são uma 

grande incógnita e alvo de muitas especulações. Diante desta nebulosidade, todas as 

candidaturas, cada uma à sua forma, estão elaborando o marketing de suas respectivas 

campanhas.  

 Neste âmbito, enquanto Marina Silva põe ênfase excessiva no que julga ser o 

"novo" por  ela representado, tentando se afastar da ideia de alianças partidárias e dos 

tradicionais caciques da política brasileira, Dilma aposta numa visão "realista" da 

política, que visa convencer o eleitor de que Marina põe em risco o futuro da 

governabilidade política do país. Aécio Neves, por outro lado, tenta passar a imagem de 

que seria uma opção viável,  que alia a mudança com segurança do ponto de vista 

político. Para além das estratégias de marketing, moldadas a partir deste cenário atípico, 

o que surge são perguntas sobre como se desencadeará o restante da campanha política, 

ou sobre qual candidato teria mais chances de ganhar. A resposta ainda está em aberto, 

mas é possível compreender melhor o cenário eleitoral presente, esboçando algumas 

probabilidades.  

 Pode-se dizer que o crescimento de Marina se apoiou, antes de tudo, no acaso, 

resultado da comoção gerada pela morte de Eduardo Campos, associado a um 

sentimento profundo de aversão à política e, frise-se, ao PT, que abrange não apenas os 

chamados "antipetistas", mas também um grupo considerável de eleitores que 

costumava votar no PT e se decepcionou com os rumos do governo Dilma. 

 É notável que Marina tirou votos principalmente do candidato Aécio Neves, o 

que praticamente tira as chances dele ir para o segundo turno. Por outro lado, Dilma, 

que parece ter conseguido neste momento recuperar os votos que perdeu para Marina, 

terá que tirar, no segundo turno, votos de eleitores que no começo da campanha eleitoral 

tinham a intenção de votar em Eduardo Campos ou em Aécio Neves. O cenário está 

difícil para ambas as candidatas, pois a partir de agora Marina e Dilma terão que tirar 

votos uma da outra para se consolidar.  

 Tudo indica que o crescimento de ambas será pequeno de agora em diante. 

Resta, entretanto, responder à seguinte pergunta: Marina conseguirá manter os votos 

que detém e, sobretudo, continuará crescendo; ou ela é apenas uma onda, que 
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inevitavelmente perderá força no momento de chegada? Mesmo diante do crescimento 

de Dilma nas últimas pesquisas, esta pergunta continua sem resposta definitiva. As 

próximas pesquisas podem revelar um cenário mais sólido, pois, a partir do momento 

em que uma das candidatas retirar os votos da adversária, a tendência será um 

realinhamento de forças políticas e de humores que privilegiem a candidata que está 

ganhando. 

 


