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Resumo:

O objeto desta pesquisa é o Marketing Político-eleitoral – entendido aqui como o conjunto
da estratégia - utilizado na campanha do candidato Jaques Wagner (PT) ao governo da Bahia
em 2006 – no Horário Eleitoral Gratuito de Televisão (HEGTV), incluído os spots – e a
relação de sua estratégia com as “pesquisas de opinião”. O objetivo geral dessa pesquisa é
estudar como a utilização de um Marketing Político-Eleitoral de longo prazo, assim como a
correta  análise  do  seu  instrumental  de  pesquisas,  é  fundamental  para  o  sucesso  das
candidaturas  em  disputas  majoritárias,  independente  do  seu  conteúdo  de  classe  ou
identidade ideológica, norteando desde o programa de governo do candidato, passando pela
construção da  sua  imagem, da sua estratégia  discursiva  e  até  para  apontar  os  possíveis
aliados e os pontos débeis na tática dos adversários, assim como para diminuir rejeições e
persuadir os eleitores. Ao final da análise dos dados e do contexto político mais amplo em
que ocorreu a eleição para o governo da Bahia, podemos perceber que uma série de fatores
influiu sobre o resultado das eleições e mudou a correlação de forças entre o antigo grupo
dominante e as oposições. Esse novo cenário foi se afirmando, de forma latente em alguns
dados  segmentados  e  depois  como  uma  “corrente  de  opinião”  numa  tendência  de
crescimento da candidatura de Jaques Wagner e de declínio da de Paulo Souto, visível nos
gráficos, na forma de uma linha ascendente de Jaques Wagner, quase que permanente, ao
inverso da linha descendente de Paulo Souto.
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