
Atrás nas pesquisas eleito-
rais, os pré-candidatos a

governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), e
de Minas Gerais, Alexandre
Kalil (PSD), terão como
trunfo a maior fatia de tem-
po de TV —mais de três mi-
nutos cada no horário elei-
toral gratuito —para tentar
crescer nas intenções de vo-
to. No Rio, com uma disputa
acirrada, o pré-candidato
Marcelo Freixo (PSB) tenta
fechar aliança com o PSDB,
o que reduziria sua desvan-
tagem em relação a Cláudio
Castro (PL) quanto à fatia
na propaganda eleitoral. 

A pouco mais de uma se-
mana para início das con-
venções partidárias, as si-
glas têm intensificado con-
versas para ampliar seus pa-
lanques estaduais. Na últi-
ma semana, em São Paulo,
dois nós foram desatados: o
PSD formalizou apoio ao ex-
ministro Tarcísio Freitas
(Republicanos), enquanto
o União Brasil decidiu cami-
nhar com Garcia, que busca
a reeleição. Com os acordos,
os minutos na TV das cam-
panhas foram turbinados. 

Com ao menos seis parti-
dos aliados (número-limite
para a soma do tempo de TV),
Garcia terá o maior tempo
entre os paulistas. Só o União
Brasil vai contribuir com cer-
ca de 1 minuto e meio. O
montante robusto é visto co-
mo um ativo importante pa-
ra aumentar o nível de co-
nhecimento do governador,
que hoje disputa a segunda
colocação nas pesquisas. Se-
gundo o Datafolha, ele só é

conhecido por 38% dos elei-
tores em São Paulo. 

— Nas grandes cidades, o
tempo de TV serve para o
candidato ser conhecido. É o
mais importante neste mo-
mento. Se acertar o recado,
pode virar voto —aposta Wil-
son Pedroso, que coordena a
pré-campanha de Garcia. 

Tarcísio, por sua vez, ga-
nhou 35 segundos após a ali-
ança com o PSD, e agora tem
pouco mais de 2 minutos, na
chapa com PL, PSC, PTB. O
partido de Gilberto Kassab
indicou seu pré-candidato
até então, o ex-prefeito Felí-
cio Ramuth, como vice. 

Já o ex-prefeito Fernando
Haddad (PT) também ga-
nhará tempo após a saída do
ex-governador Márcio Fran-
ça (PSB) da disputa. Agora
com cerca de 2 minutos, a du-
pla vai integrar a mesma cha-
pa, com o pessebista concor-
rendo ao Senado.

COM TEMPO E A MÁQUINA
No Rio, com a máquina pú-
blica nas mãos, assim como
Garcia, o governador Cláu-
dio Castro (PL) terá 2 minu-
tos e 50 segundos —o maior
tempo dentre os adversários,
com uma base hoje de oito
partidos aliados. A minuta-
gem foi incrementada com o
acordo com o MDB, que vai
indicar o ex-prefeito
Washington Reis como vice.

—Se mesmo desconheci-
do, está tecnicamente em-
patado na liderança, com a
propaganda na TV , o gover-
nador pode se tornar mais
conhecido, o que tende a
acelerar a intenção de voto
—observa o coordenador de
comunicação da campa-
nha, Paulo Vasconcelos.

O deputado Marcelo Frei-

xo (PSB), colado nas pesqui-
sas com Castro, negocia
com o ex-prefeito Cesar
Maia (PSDB) uma aliança
que contribuiria não só com
o discurso de maior alinha-
mento ao centro do parla-

mentar mas também com
30 segundos adicionais. Até
o momento, ele já conta
com cerca de 2 minutos, sal-
do do apoio de PT, PSOL,
PCdoB, PV e Rede. O pré-
candidato apoiado por Lula

tem o maior tempo de rádio
e TV de sua carreira política. 

Correm por fora no estado
o ex-prefeito Rodrigo Neves
(PDT), terceiro colocado
que tem hoje 40 segundos,
com o apoio de Agir e Patrio-

ta; e Felipe Santa Cruz
(PSD), lançado pelo prefei-
to Eduardo Paes (PSD), que
segue isolado na disputa e
tem somente os 37 segun-
dos de sua sigla. 

E embora o nome do PDT
tenha o apoio do Cidadania ,
esse terá que se entender
com o PSDB, com quem for-
mou uma federação. A legis-
lação só permite que partidos
federados se coligue mofici-
almente a somente um can-
didato por cargo majoritário.

ATRÁS NAS PESQUISAS
Em Minas, é o ex-prefeito de
Belo Horizonte Alexandre
Kalil quem ostenta, com fol-
ga, o maior tempo de TV,
com cerca de 3 minutos e 50
segundos. Grande parte veio
do União Brasil: o presidente
nacional do partido, Luciano
Bivar, tem acordo com Kalil,
à revelia do diretório estadu-
al da legenda. E após aliança
do ex-prefeito com Lula, o PT
também contribui com cerca
de 1 minuto. 

A soma será importante
para o desafio de Kalil, dere-
verter a larga vantagem do
governador Romeu Zema
(Novo). Segundo o último
Datafolha, a diferença entre
os dois é de mais de 20 pon-
tos. Zema terá pouco mais
de 1 minuto e meio com ali-
anças com PP, Podemos, Pa-
triota, PSC e Solidariedade. 

Para o cientista político da
PUC-Rio Ricardo Ismael,
apesar da força das redes so-
ciais, a propaganda na TV é
especialmente importante
para dialogar com o público
de baixa renda .

—É uma grande oportu-
nidade, uma vitrine, prin-
cipalmente para nomes
menos conhecidos.
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Propaganda. O governador Rodrigo Garcia, em São Paulo, e o ex-prefeito Alexandre Kalil, em Minas, contam com mais tempo de TV entre os adversários. No Rio, o deputado Marcelo Freixo corre para reduzir desvantagem em relação a Castro
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Em desvantagem, pré-candidatos apostam na TV
Atrás nas pesquisas, Garcia e Kalil, que miram os governos de São Paulo e Minas, terão como trunfo a maior fatia de tempo no
horário eleitoral para tentar crescer. No Rio, em disputa acirrada, Freixo tenta aliança com PSDB, o que lhe renderia mais espaço

FATIA DO HORÁRIO ELEITORAL
Projeção do tempo de TV de pré-candidatos a governador

Editoria de Arte

Rio

Cláudio 
Castro (PL)

APOIOS

CANDIDATO

MDB, PP, Podemos,
Republicanos, PTB, 
PROS, PSC e Avante

PT, PSOL, PCdoB, 
PV e Rede

Patriota e Agir

TEMPO DE TV

Marcelo 
Freixo (PSB)

Rodrigo 
Neves (PDT)

Felipe Santa 
Cruz (PSD)

2 MINUTOS E 
50 SEGUNDOS

1  MINUTO E 
55 SEGUNDOS

39 SEGUNDOS 37 SEGUNDOS

São
Paulo

Rodrigo Garcia (PSDB)

APOIOS

CANDIDATO

União Brasil, PP, MDB, 
Podemos e Patriota

PSD, PL, PTB e PSC PSB, PSOL, 
PCdoB, PV e Rede

TEMPO DE TV

Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS) Fernando Haddad (PT)

3 MINUTOS E 40 SEGUNDOS 2 MINUTOS E 2 SEGUNDOS 1 MINUTO E 55 SEGUNDOS

Minas
Gerais

Alexandre Kalil (PSD)

APOIOS

CANDIDATO

União Brasil, PT, PSB, 
PCdoB, PV e Rede

PP, Podemos, Solidariedade, 
Patriota, PSC e Avante

Republicanos

TEMPO DE TV

Romeu Zema (NOVO) Carlos Viana (PL)

3 MINUTOS E 50 SEGUNDOS 1  MINUTO E 40 SEGUNDOS 1 MINUTO E 6 SEGUNDOS
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As ferramentas de transpa-
rência de anúncios políti-

cos da Meta, controladora de
Facebook e Instagram, e do
Google, são insuficientes para
monitorar a circulação e o gas-
to com conteúdos impulsio-
nados na pré-campanha e du-
rante as eleições. O alerta é do
NetLab, laboratório vinculado
à Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e consta
num documento tornado pú-
blico com a assinatura de mais
de 90 organizações da socieda-
de civil e pesquisadores .

Embora os partidos sejam
obrigados a informar os gastos
com os serviços de impulsio-
namento, apenas é possível ter
acesso a parte das estratégias
de segmentação de conteúdos
por meio de dados fornecidos
pelas próprias plataformas. 

Em 2018, o gasto com im-
pulsionamento declarado so-
mou R$ 79,3 milhões, segun-
do o TSE. O Facebook foi o se-
gundo maior fornecedor para
as campanhas, com mais de
R$ 23 milhões declarados.

AMeta mantém uma biblio-
teca de anúncios no ar desde
2018, criada em meio ao
escândalo da Cambridge

Analytica. Na página, ficam ar-
mazenados por sete anos a-
núncios classificados como
sensíveis, isto é, os ligados a te-
mas sociais, política e/ou elei-
ções, com a indicação de quem
pagou por eles. A classificação
é feita por cada anunciante e
revisada pela plataforma, com
um sistema automatizado e
curadoria humana, antes de o
anúncio ser lançado, o que le-
va alguns dias. 

Especialistas e pesquisas
feitas em outros países
apontam, no entanto, que
há falhas na categorização
de anúncios políticos e elei-
torais. Outro problema é

que não há separação entre
os diferentes tipos de anún-
cios sensíveis. É impossível
determinar quais foram
classificados apenas pela re-
lação com as eleições.

RELATÓRIO LIMITADO
Já o Google lançou mês pas-
sado relatório de transparên-
cia com dados sobre quem
paga por propaganda política
em suas plataformas. Mas o
relatório contempla apenas
anúncios que mencionam
partidos e candidatos a car-
gos de nível federal. O crité-
rio é alvo de críticas.

Em nota, o Google afirma
que somente oferece dados de
publicidade política em nível
estadual nosEUA e na Índia.
“Nós atualizamos regular-
mente a ferramenta em res-
posta ao feedback dos usuári-
os”, informa a empresa.

Informação de gastos com política na rede é frágil
Ferramentas de monitoramento de anúncios políticos são insuficientes para acompanhar conteúdos impulsionados nas eleições
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Sem transparência. Faltam dados precisos sobre segmentação de anúncios


