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porque o negócio das “presidenciais esten-
de-se por dois anos”, explica Phillips),
cada um seja bombardeado por infor-
mações completamente diferentes, atra-
vés de emails e cartas personalizadas
com propaganda e convites para galas
ou caucus (encontros de apoiantes e
membros de partidos ou movimentos
políticos, por vezes para preparar a elei-
ção de delegados durante as primárias).

ÉaquiqueaAristotleentraemcena. “For-
necemos tecnologias e conhecimento para
influenciar decisões nas urnas e para isso
ajudamos os nossos clientes a conhecer os
seus clientes, que para os políticos são os
eleitores. Se não os conhecerem, não man-
têm o negócio muito tempo.”

A empresa diz-se a melhor no ramo e
Phillips sublinha que “dizer que não exis-

te nenhuma empresa como a nossa não
é exagerar a nossa importância”. Neste
momento, três dos quatro candidatos
republicanos ainda na corrida e Barack
Obama usam os serviços da Aristotle.
“Preparamos mensagens SMS e telefo-
nemas para os candidatos, criamos mapas
do eleitorado e montamos bases de dados
com todo o tipo de informações sobre
cada um dos americanos que votam.”

Numa base de dados da Aristotle apa-
recem informações como a orientação
política do eleitor, quantos filhos tem, a
sua classe social e até passatempos e pre-
ferências, compilando informações do
Estado, da Comissão Federal Eleitoral
(FEC) e de estudos de mercado.

E o trabalho da empresa não acaba
aqui. “As campanhas cá são reguladas e

cada candidato tem de apresentar rela-
tórios sobre de onde veio e onde foi gas-
to cada cêntimo”, explica Phillips. Essa
é talvez a razão pela qual a empresa é
tão procurada em época eleitoral. “Nós
garantimos ao cliente que as contribui-
ções financeiras que recebe – muitas
vezes através dos nossos softwares para
angariações online – foram feitas por
pessoas com a ficha limpa, sem cadas-
tro criminal. As informações têm de ser
precisas, senão podem levar a um escân-
dalo, mesmo que por erros inocentes.”

REFORMAR? Há quem diga que as quan-
tias gastas em campanhas são abusivas
e que esses escândalos são “necessários”
para reformar o sistema. É o caso de
Julian Zelizer, professor na Universida-
de de Princeton e um dos críticos do
actual sistema, que ao i falou do “proble-
ma” de existirem pessoas que classifi-
cam a democracia como um negócio. “As
reformas são raras e dependem de acon-
tecimentos como esses, para que os polí-
ticos reformem o sistema através do qual
têm prosperado. Até lá, esta normaliza-
ção das elevadas quantias de dinheiro
privado alimentará a percepção de que
a política é corrupta e a mudança é impos-
sível.”

Phillips, o merceeiro dos candidatos e
dos partidos, responde a isto com uma úni-
ca frase. “As leis vão e vêm, mas o dinhei-
ro encontra sempre um caminho.” É por
isso que a Aristotle, a par dos políticos,
tem prosperado neste sistema, cobrando
honorários à altura. “Os preços dos nos-
sos serviços variam. Vão dos 250 dólares
por mês, no caso de trabalhos avulso para
um partido, a valores muito mais altos
para serviços fornecidos a um candidato
eleitoral” – onde, no caso de uma base de
dados, a empresa cobra “em média, dois
cêntimos por eleitor” ou “preços estipula-
dos” (que Phillips não quis revelar) para
o candidato aceder aos softwares Aristotle.

Quando chega o dia das eleições, o tra-
balho multiplica-se. “Normalmente quem
perde contrata-nos para perceber o que
correu mal e para aprender com os erros
dos candidatos”, explica Phillips. E quais
são os principais erros cometidos, per-
guntamos. “Excesso de confiança e acre-
ditar que neste negócio o carisma é sufi-
ciente.” E claramente não é. Até porque
o dinheiro, como a Aristotle defende,
encontrará sempre o seu caminho.
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Florida.
Quantos
votos se
compram
com 5
milhões?

Gingrich recebeu
ontem uma importante
contribuição

A batalha pela Florida – onde
acontecem as próximas primá-
rias para escolher o rival republi-
cano de Barack Obama – depen-
de muito da máquina oleada de
campanha que se consegue mon-
tar no estado e do dinheiro anga-
riado. Mesmo assim, nem sem-
pre quem mais dinheiro arreca-
da mais votos consegue.

Depois de, nas últimas primá-
rias na Carolina do Sul, Newt Gin-
grich ter contrariado o favoritis-
mo de Mitt Romney, mostrando
que a corrida pela indigitação
republicana não estava senten-
ciada, os dois chegaram à Flori-
daapar.ERomneyfoiquemmais
angariou e gastou no estado.

Ao contrário de Gingrich, que
começou a angariar eleitores no
estado tardiamente, o ex-gover-
nador do Massachusetts está a
apostar na Florida desde, pelo
menos, Setembro. No entanto, em
2008, o argumento do filme tam-
bém se mostrava favorável ao ex-
-governador do Massachusetts e
este acabaria por não ser indigi-
tado, perdendo para o senador
John McCain – que este ano já lhe
deu o seu apoio publicamente.

A isto juntam-se notícias fres-
cas: não só a vitória de Gingrich
nas primárias da Carolina do Sul
lhe dá impulso para as da Flori-
da, como ontem o dinheiro come-
çou a chover para a sua campa-
nha.OantigopresidentedaCâma-
ra dos Representantes recebeu
um donativo de 5 milhões de dóla-
res de um magnata do estado, a
injecção de que Gingrich tanto
precisava para ganhar confian-
ça. O dinheiro entrou nas contas
do Winning Our Future, o super
PAC de apoio a Gingrich, que pre-
tende investir 6 milhões milhões
de dólares em publicidade até à
próxima terça-feira, dia em que
os eleitores da Florida vão a votos.
Dinheiro precioso numa campa-
nha renhida. Romney, no entan-
to, recebeu ontem uma boa notí-
cia, que poderá fazer pender a
balança a seu favor: ele e Obama
aparecem empatados numa son-
dagem divulgada ontem.
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