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No seu novo livro, “Governing
America”, dedica alguns capítulos
ao financiamento de campanhas.
Sim, são capítulos centrados no modo
como as reformas de financiamento
das campanhas têm funcionado, das
leis de divulgação às finanças públicas.
Analiso de que maneira essas reformas
tiveram impacto, como era pretendido,
para além das deficiências que lhes
são inerentes.

As despesas com campanhas são
objecto de grande escrutínio e este
ano tornaram-se um tema
controverso, dada a crise financeira
nos EUA. Como é que os norte-
-americanos estão a considerar a
questão? Aceitam-nas, consideram-
nas normais, o que não torna a
situação mais fácil. Esta normalização
das quantias elevadas de dinheiro
privado alimenta a percepção de que a
política é corrupta e de que a mudança
é impossível.

Na semana passada, um artigo na
revista online Salon.com revelava
que nesta campanha Obama já
gastou o dobro do que gastou em
2008. Como se explica isto? A
explicação é a mesma para todos: há
uma guerra armada em curso pela
captação de recursos para campanhas
eleitorais e, por causa disso, os gastos
continuam e vão continuar a aumentar.

Escreveu um artigo há pouco tempo
sobre como o escândalo Watergate
potenciou reformas positivas a este
nível. Será preciso um novo
escândalo para que o sistema seja
novamente afinado?
As reformas são muito raras e
dependem sempre de algum tipo de
evento mediático, como um escândalo,
para que os políticos se mexam e
reformem o sistema através do qual
têm prosperado.

No mesmo artigo sublinha que “os
limites gerais para financiamento de
campanhas foram enfraquecidos
por decisões judiciais”. É uma
referência à decisão de há dois anos
do Supremo Tribunal de autorizar os
Super PAC? Sim, e penso que a frase
que citou diz tudo.
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“Há uma guerra
armada para captar
recursos para financiar
as campanhas”

Julian E. Zelizer
Professor de Ciência
Política, Universidade
de Princeton
New Jersey, 2012

Propaganda eleitoral.
O trunfo para vencer
no negóciodademocracia
Nas eleições dos EUA vale tudo menos tirar olhos. E para
ajudar os candidatos a olear a máquina de campanha há
empresas especializadas em saber tudo sobre cada eleitor

A mecânica eleitoral tem destas coisas,
pelo menos nos Estados Unidos: se quer
ser candidato a presidente, tem de conhe-
cer os seus “clientes”. Classificar o elei-
torado como um bando de pessoas numa
fúria de compras pode ferir susceptibi-
lidades, mas é assim que as coisas fun-
cionam. Ou é assim que a maioria dos
norte-americanos olha a política.

O lema é suficientemente forte para
atrair os que têm olho para o negócio,
pelo que, ao longo dos anos, foram sur-
gindo como cogumelos empresas cujo
único objectivo é ajudar candidatos a
aceder a informações sobre cada um
dos 200 milhões de eleitores.

O caso de maior sucesso é a Aristotle,
uma empresa nascida na década de 80
que oferece um pacote de produtos com
um único propósito: permitir a cada
candidato e a cada partido conhecer
intimamente o seu eleitorado através
de uma base de dados o mais porme-
norizada possível.

“O negócio da democracia – e que não
haja enganos, a democracia é um negó-
cio – é bastante alargado e muito com-
petitivo aqui nos EUA. A Aristotle exis-
te para ajudar os nossos clientes a mon-
tarem as suas campanhas da melhor
forma possível”, explica ao i John Aris-
totle Phillips, CEO da empresa.

Como bom empresário, o director da
Aristotle respondeu de imediato ao email
enviado pelo i, sugerindo uma conver-

sa telefónica que se estendeu por qua-
se uma hora e teve como ponto de par-
tida os serviços que a empresa oferece
a políticos e partidos – dentro e fora dos
EUA. “Recentemente trabalhámos na
Tunísia, ao longo dos anos já trabalhá-
mos para os três grandes partidos do
Reino Unido. Em Portugal ainda não
tivemos clientes.”

MANTER O NEGÓCIO Uma reportagem
da BBC por altura das primárias no New
Hampshire, no início do mês, inspirou
o contacto com a Aristotle. Os protago-
nistas: um casal de americanos do esta-
do, ele independente, ela republicana.
Só esta diferença faz com que, desde o
início da época de campanha eleitoral
(no caso actual desde Janeiro de 2011,
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