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 RESUMO 

Nagao, Luís Fernando Casagrande. Nova Ordem Petista: estudo crítico da 

candidatura Haddad à prefeitura de São Paulo em 2012. 2015. 205f. 

Dissertação (mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências 

Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Esta obra versa sobre a campanha eleitoral de Fernando Haddad para a 

prefeitura de São Paulo em 2012. Estudando-a criticamente. Ao partir dos 

múltiplos contextos e significados que a compuseram, irá notar o modo como 

foi realizada.  

Estava na ordem dia a renovação partidária do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Com novos nomes que possuíam um novo perfil e que 

teria sua viabilidade eleitoral testada. E também  se almejava alterar a 

correlação de forças municipal e nacional para dar continuidade ao projeto 

político desenvolvido pelo governo federal. 

Observar o desenrolar dessas questões de fundo a luz da especificidade 

da eleição de São Paulo de 2012 é o que faz esse trabalho para assim lançar 

sua mirada crítica sobre o novo momento petista.   

 

Palavras-chave: Partido dos Trabalhadores (PT), campanha eleitoral, 

verticalização, alteração da correlação de forças, renovação partidária.    

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Nagao, Luís Fernando Casagrande. The ‘Petista’ New Order: an critical study of 

the Haddad candidature to the São Paulo prefecture in 2012. 2015. 205f. 

Dissertação (mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências 

Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.  

  

 

 The object of this dissertation is the Fernando Haddad’s electoral 

campaign to São Paulo prefecture. To note the way that it happened. It´s a 

critical study approached by the multiples contexts and meannings which had 

composed it.  

On that time was in course the party’s renovation of the Workers Party 

(PT). New names with a new profile that was testing their electoral viability. 

Also, the Workers Party was trying to change the municipal and national 

correlation of force to continue the political project that was developed by the 

federal governal.  

 See the developed of this questions in the São Paulo election of 2012 is 

the intention of this project. Studying in a critical point of view the new petista 

moment.          

  

Key-words: Party of the Workers (PT), electoral campaign, verticalization of the 

making decision, changing of the correlation of forces, party’s renovation.  
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1. Introdução 

 

As eleições municipais de 2012 foram consideradas fundamentais para 

alterar a correlação de forças nacional. Num momento ainda marcado pela 

passividade e ausência dos difusos e generalizados protestos que 

reivindicavam por mudanças no Brasil, a participação política desenvolvia-se 

fundamentalmente por meio do calendário eleitoral.      

  Dentro desse marco o bloco político que compunha o governo federal 1 

buscava se tornar majoritário no país. No plano nacional almejava continuar 

com o processo de interiorização. Isto é, vencer eleições em pequenas cidades 

do interior dos Estados. 2  

  Já nas capitais entrava na disputa com um duplo fito. O primeiro de se 

reeleger nas cidades em que governava. E o segundo era de conquistar 

vitórias em cidades que seus adversários – sobretudo o bloco de centro-direita 

encabeçado pelo PSDB – eram fortes e mantinham hegemonia. Para assim se 

fortalecer ao mesmo tempo em que enfraqueciam seus adversários.     

                                            
1
 A composição do bloco político do governo federal da presidenta Dilma Rousseff é bastante 

heterogênea. Tinha no seu bojo todas as classes sociais na proposta de realizar um pacto 
social. Mesmo sendo hegemonizado pela centro-esquerda, continha também elementos da 
direita.  Para vencer as eleições no presidencialismo de coalizão, os governos encabeçados 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) conformaram alianças e um programa de governo distinto 
do programa partidário hegemônico, isto é, o democrático-popular.   

 
2 De acordo com André Singer as eleições de 2006 alteraram substantivamente o PT. 

Anteriormente o partido era forte nas capitais, porém em 2006 o partido aumentou a sua 

capacidade de eleger nas pequenas cidades do interior. Para explicar tal fenômeno Singer 

atribuía isso  ao lulismo - política de transferência de renda do governo Lula- sobretudo ao 

bolsa família que permitiu com que o partido e a sua coalizão ganhasse capilaridade. Ver:  

SINGER, A. As duas almas do partido dos trabalhadores in  Novos Estudos CEBRAP n° 88. 

2010. 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SINGER_NEC88_8

8a111.pdf .  
 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SINGER_NEC88_88a111.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SINGER_NEC88_88a111.pdf
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 É dentro desse contexto que a eleição municipal de São Paulo foi 

considerada como sendo estratégia. Se por dez anos o Partido dos 

Trabalhadores e sua coalizão estavam sendo governo no contexto nacional, na 

cidade de São Paulo foram oposição durante as duas últimas gestões. Uma 

vitória na cidade de São Paulo faria com que houvesse o seu fortalecimento e 

ao mesmo tempo debilitaria seu principal adversário em uma de suas fortalezas 

políticas. Daí a centralidade dada a eleição da cidade de São Paulo.   

 Ademais da problemática de alterar a correlação de forças nacional e 

municipal, estava na ordem do dia a continuidade da renovação de quadros no 

Partido dos Trabalhadores (PT). Iniciada na eleição de 2010 com a candidatura 

de Dilma Rousseff a Presidência da República, a renovação de quadros foi 

deflagrada a partir do caso do mensalão que produziu o esgotamento do ciclo 

de quadros provenientes do período das Diretas-Já. Eles tiveram que se 

afastar do governo Lula e também de disputar possíveis candidaturas. Assim, 

surgiu a necessidade de lançar novos quadros.    

 Por mais que houvesse o afastamento das antigas lideranças, isso não 

pode ser confundido com a falta de influência que detinham inclusive nas 

escolhas durante o processo de renovação. As escolhas não provinham de 

aspirações pessoais desses novos quadros, mas sim de sugestões vindas da 

direção nacional petista.  

 Ademais, a renovação dos quadros não tratava apenas da mudança de 

nomes, mas também de um novo perfil. Os novos candidatos não possuíam 

uma história ligada aos movimentos sociais, mas sim a intelectualidade e a 

burocracia de Estado. Outro traço comum desses novos candidatos é que não 
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tinham nenhum envolvimento em casos de corrupção. Eles muitas vezes eram 

desconhecidos da própria militância petista.   

 Todos esses antecedentes e questões que vão além dos problemas da 

cidade serão aprofundadas preliminarmente para elucidar a narrativa da 

campanha eleitoral.    

 Já a narrativa em si também será pensada e desenvolvida a luz de todas 

essas questões e de como a campanha procurou respondê-las. Em sua 

exposição haverá a divisão da campanha por períodos determinados. Para 

assim pensar na evolução das questões gerais e também no surgimento de 

específicas de cada momento. Os três períodos gerais são: pré-campanha, 

primeiro turno e segundo turno. E no interior deles haverá subdivisões internas 

também.     

  A pré-campanha consiste em todo o período anterior ao lançamento 

oficial da candidatura. Vai desde a escolha de Fernando Haddad como 

candidato até a homologação oficial para disputar as eleições municipais. 

Nesse período será problematizada essa aposta, o modo como foi deliberada, 

a viabilidade eleitoral da candidatura e as polêmicas referentes às alianças 

conformadas.   

 Já o primeiro turno será aquele período que se inicia no dia do 

lançamento oficial da campanha até o dia da eleição do primeiro turno. No seu 

interior haverá a seguinte subdivisão interna: pré-horário eleitoral, horário 

eleitoral e pós-horário eleitoral. E por fim haverá a descrição do segundo 

turno.    

 Escolher o horário eleitoral como marco para determinar as fases do 

primeiro turno se dá por conta dele imprimir um salto qualitativo no desenrolar 
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da campanha. Pois a campanha ganha novos contornos a partir desse 

momento. Que se potencializam ainda mais quando se trata de um candidato 

desconhecido que necessita de visibilidade para alavancar sua própria 

candidatura.    

  Logo após a realização da narrativa da campanha eleitoral, haverá as 

considerações finais da dissertação. Nela além de refletir sobre os significados 

do resultado dessa eleição, haverá também algumas reflexões sobre o Partido 

dos Trabalhadores (PT), sua relação com o governo federal e a ordem.    
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2.  Significados e contextos da eleição de 2012 

 

 

 A eleição para a prefeitura de São Paulo de 2012 transcendeu as 

questões específicas e candentes da cidade. Considerada como chave para 

alterar a correlação de forças municipal e nacional tornou-se também um 

importante laboratório para dar continuidade a renovação de quadros do 

Partido dos Trabalhadores (PT).   

 Neste sentido, a abordagem utilizada para estudar a campanha eleitoral 

não a considerou como um fato isolado ou esgotando em si mesma. Mas sim 

se deu pela confluência das questões apresentadas acima só que tratadas na 

especificidade da cidade de São Paulo.  

Procurará vê-la a luz de mediações e contextos maiores que estão por 

trás de cada escolha. Para assim ver os inúmeros significados do que a 

campanha de Fernando Haddad revelou no contexto de 2012. Desta forma irá 

buscar os múltiplos motivos e significados expressos nesta eleição.       

  

 2.1. As eleições de 2012 e a mudança da correlação de forças nacional 

 

 Nacionalmente as eleições de 2012 foram avaliadas pela direção petista 

como sendo fundamentais para que o partido e o bloco de centro-esquerda que 

encabeçava pudesse dar um salto qualitativo enquanto força nacional. Pois, 

havia falhas na capacidade de eleger que impediam que o bloco social político 

se tornasse majoritário no país.   

Para equacionar esse problema, foi mantida a estratégia da 

interiorização para as pequenas cidades, a tentativa de se reeleger em 



6 
 

algumas capitais e por fim procurou a vitória em locais onde seus adversários 

tinham bastante domínio para assim mudar a correlação de forças do país.   

 A estratégia da interiorização consistiu em aumentar a sua capilaridade 

no interior do país ao vencer mais eleições. Sobretudo nos estados e cidades 

beneficiados pela política de transferência de renda do governo federal. 

Principalmente aquelas relacionadas ao Bolsa Família. Pois como já foi 

alertado por André Singer houve uma mudança substantiva no realinhamento 

eleitoral do PT a partir da eleição de 2006:  

“Ao fazer um balanço dos trinta anos do PT, em 2010, 

Venturi acabou por confirmar o que Veiga já havia notado 

ao comparar a clivagem dos eleitores que diziam preferir 

o PT em 2002 e 2006: houve, de fato, uma intensa 

popularização no período26. Todavia, restava esclarecer 

um paradoxo. Se Samuels, Hunter e Power estavam 

certos ao assinalar que não ocorrera uma aproximação 

em massa dos pobres ao PT em 2006, como acontecera 

com Lula, como pode ter o partido se popularizado? A 

resposta é dupla. De um lado, o partido já havia se 

popularizado ao receber um apoio inédito de eleitores de 

menor renda em 2002 e sofreu uma nova onda de 

popularização, por subtração, ao perder a simpatia entre 

o eleitorado de classe média, retendo a sustentação 

popular conquistada em 2002. De fato, não aconteceu, 

como em relação a Lula, uma aproximação abrupta de 

eleitores de baixíssima renda como a que atingiu a 

candidatura presidencial em 2006. Porém, na 

comparação com o momento anterior a 2002, há uma 

nítida popularização do partido pelas duas razões 

citadas em combinação.” (Singer, A. 2010: 94)  

 

Para André Singer o lulismo enquanto política de transferência de renda 

teve como resultado político a atração de um novo eleitorado para o PT 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002010000300006&script=sci_arttext#26a
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proveniente das pequenas cidades (grotões que historicamente o partido não 

conseguiu atingir) e do subproletariado. Somado a isso houve o afastamento 

das classes médias presentes nos grandes centros urbanos por conta dos 

escândalos de corrupção. Por conta disso é que houve o deslocamento 

eleitoral do PT.     

 José Dirceu também verificou uma mudança  na inserção política do PT 

em nível nacional em 2009 e para a eleição de 2010.  

 “Nós acabamos de assumir milhares de prefeituras direta 

ou indiretamente. Por exemplo, eu fiquei até surpreso porque no 

Mato Grosso do Blairo Maggi que governa e que nós 

participamos do governo e podemos sucedê-lo, o PT participa de 

2/3 dos governos municipais com vice, com prefeito e com 

secretários e no Mato Grosso do Sul pra minha surpresa de 73 

[prefeituras] quarenta e três prefeituras tem a presença do PT. 

Quer dizer mudou o PT. O PT mudou. No Rio Grande acontece 

o mesmo com quase 50%.”  (Dirceu, J. 2009: 51s a 1m24s)3 

 

 Contudo para José Dirceu essa mudança da inserção petista vem 

acompanhada de problemas na capacidade de eleger candidatos, fato que 

assinala um erro na tática e estratégia do partido e do seu bloco político que 

não o torna majoritário no país. Mais adiante ele continua:   

“ Agora qual é o problema? Como é que nós equilibramos isso 

com o partido? Organização territorial, social e nuclear do 

partido. Com a vida do partido. Com o partido que tenha vida 

política. O partido será não há mais retorno um partido de 

parlamentares, prefeitos, governadores, senadores como é um 

partido de sindicalistas, de lideranças populares, intelectuais, 

artistas, jovens, mulheres, negros, negras. Agora nós temos que 

trabalhar para que continue sendo as duas coisas e não seja só 

um partido institucional e que seja um partido social também. E 

                                            
3
 Esse depoimento de José Dirceu pode ser encontrado no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AWNCj_oOvAw 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AWNCj_oOvAw
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governar consolida base política e social. Porque nós temos um 

problema não resolvido no país ainda. Nós não somos um bloco 

social político majoritário no país. Por isso que as 

transformações se tornam tão difíceis, por isso que nós temos 

que fazer alianças. Porque nós já devíamos ter cento e vinte 

deputados e senadores tem alguma coisa errada na nossa 

tática, estratégia na capacidade de eleger. Porque nós temos ¼ 

do país e não conseguimos transformar isso. Nós batemos em 

16% e 17%.” (Dirceu, J. 2009: 1 min 36 seg ) 

  

Deste modo, a estratégia da interiorização seria reforçada para resolver 

esse problema na capacidade de eleger do partido. Ampliar esses 16% e 17% 

de votos em 25% para ter assim um bloco social majoritário e assim não ter 

que fazer alianças com a direita.  

 Para além do fenômeno da interiorização e para levar a cabo o 

prosseguimento na tentativa de alterar a correlação de forças por outra 

perspectiva, José Dirceu detalhava também as características regionais 

diferentes que o PT iria encontrar ainda na  eleição de 2010.    

“Essa eleição o cenário é muito favorável a nós no Sul. Nós 

temos que trabalhar. Sei que a eleição é difícil e que tem que 

priorizar o Sul como São Paulo. Minas e Rio já é diferente. 

Nordeste e Norte completamente. Centro-oeste é uma situação 

melhor pra nós. Mas eu sei que São Paulo e o Sul, nós temos 

que ter um olhar especial.” (Dirceu, J. 2009:1 m 01 s) 

 

Para as eleições de 2014 a expectativa petista era de crescimento 

sobretudo nas cidades com mais de 150.000 habitantes:   
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"A expectativa é de crescimento no País e nas 119 cidades com 

mais de 150 mil habitantes em que temos 84 candidatos a 

prefeito, além de candidatos a vice e coligações." 4  

  

 É dentro desse contexto nacional que se insere a eleição da cidade de 

São Paulo e por isso que foi considerada como estratégica. Dois anos depois a 

eleição da cidade de São Paulo foi considerada como sendo central por conta 

de sua importância nacional.   

No aspecto político, a cidade contêm as principais sedes e algumas das 

mais importantes lideranças nacionais dos partidos, assim como pelo viés 

econômico ao ser o terceiro maior PIB do país. Perdendo somente para o 

estado de São Paulo e a União. Fazer a disputa em São Paulo consistiria 

também em lutar pela hegemonia nacional e pela mudança na correlação de 

forças. Atestamos essa perspectiva na avaliação de Edinho Silva (presidente 

estadual do PT de São Paulo):   

"A capital de São Paulo é a eleição mais 

importante do Brasil. Ela muda não só a 

correlação de forças do Estado, mas também do 

próprio País. É uma eleição fundamental para 

darmos continuidade ao nosso projeto nacional".5   

 

 Assim como observamos na concepção do senador tucano Álvaro Dias: 

 

"Não há como não considerar esse problema 

nacional, pela presença dessa liderança de 

expressão nacional que é o Serra e pelo interesse 

                                            
4
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-apresenta-a-lula-balanco-otimista-da-

campanha,920297  
5
 Ver reportagem “Para Edinho Silva, Haddad deve buscar alianças”, publicada no portal R7 no 

dia 17/12/11.  

 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-apresenta-a-lula-balanco-otimista-da-campanha,920297
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-apresenta-a-lula-balanco-otimista-da-campanha,920297
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do governo federal pela eleição de São Paulo".6 

(BOL 24/06/10)        

  

Desta forma, verificamos pelo prisma nacional o interesse despertado 

pela eleição na prefeitura de São Paulo de 2012 como sendo fundamental para 

alterar a correlação de forças nacional.   

 

2.2. O contexto de São Paulo e a alteração de sua correlação de forças  

   

A situação petista em São Paulo era completamente distinta. Seguia 

outra correlação de forças. Com o partido estando em oposição aos 

respectivos governos seja no município de São Paulo ou no estado de São 

Paulo.   

  Ao considerar o histórico da cidade de 1989 até 2012, Fernando 

Haddad caracterizou o ciclo eleitoral como sendo de uma gestão petista para 

duas de seus opositores. Iniciou a sua linha temporal a partir da gestão 

Erundina (1989 – 1993).  

 Ela foi seguida por oito anos de Maluf-Pitta (1993-2001) que foram 

sucedidos pela petista Marta Suplicy (2001-2005) que foi seguida por Serra-

Kassab (2005-2012).  

Uma vitória na cidade de São Paulo em 2012 permitiria manter esse 

ciclo. A própria caracterização de Haddad agora sinalizava um problema dentro 

dessa ótica PT e seus opositores. Visto que em sua linha temporal Maluf foi 

apontado como oposição ao PT e na eleição de 2012 tornou-se seu aliado. 

                                            
6
 Ver reportagem “Álvaro Dias comete gafe e troca PSDB por PMDB na convenção de Serra” 

publicada no Bol notícias no dia 24/06/12.  
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 Já no governo do estado de São Paulo os tucanos estavam a dezoito 

anos no governo. De Mário Covas em 1995 até Geraldo Alckmin em 2013. 

Uma vitória na capital de São Paulo permitiria com que o PT fosse com mais 

força para as eleições do governo de Estado em 2014.    

 Assim, pela perspectiva municipal e estadual uma vitória do PT no  

bastião político do seu adversário seria importante para retomar o ciclo 

eleitoral. O partido possui dificuldade nas eleições da cidade e também uma 

vitória municipal permitiria ao PT se relocalizar e ter mais força para disputar a 

eleição para o governo do estado de São Paulo em 2014.  

 

2.3. A renovação petista 

 

Internamente o Partido dos Trabalhadores (PT) passava por 

transformações qualitativas importantes que merecem muita atenção. Antes de 

adentrá-las, cabe uma importante observação para diferenciar o PT do bloco 

social político de centro-esquerda que o partido encabeçou.  

Conforme foi expresso no documento Carta ao Povo Brasileiro de 2002, 

a candidatura de Lula para a presidência da República expressava um governo 

de pacto social composto inclusive por setores da burguesia produtiva que se 

colocava como alternativa ao neoliberalismo e propunha um governo 

neodesenvolvimentista.  

Já o programa político partidário do PT hegemônico foi o democrático-

popular. O qual restringia as alianças até os setores médios e almejava fazer a 

disputa por hegemonia na sociedade civil por meio de um acúmulo de forças 

que progressivamente iria alterar substantivamente o conteúdo da democracia 

sem ter uma ruptura no sentido revolucionário. Com a democracia sendo 
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considerada como um valor, meio e fim. Isso contribui para entender o porque 

o campo majoritário petista sempre pensou no partido integrado com a ordem 

democrática. Pois acreditava na mudança da ordem por dentro dela.    

Nota-se assim que não há equivalência entre o programa dos governos 

federais e o programa partidário. Além disso, vale também retomar a 

observação feita por  Chico de Oliveira sobre a relação entre o PT e o Estado: 

“A mídia crítica do governo, e também os partidos de oposição, 

martelam insistentemente sobre o "aparelhamento" – um termo do 

léxico da esquerda – do governo e do Estado pelo PT, esquecendo-se 

de suas próprias práticas. Convém indagar sobre essas relações que se 

instalam entre partidos e governo, ou mais amplamente, partidos e 

Estado. A partir de Vargas, a maior parte das carreiras do serviço 

público civil foram estruturadas no modelo burocrático do mérito, da 

competência, da impessoalidade. É claro que a cultura patrimonialista 

brasileira moldou, a seu modo, essa weberianização do serviço civil da 

União, dos Estados e municípios. A ditadura começou um lento 

processo de desmonte das carreiras civis do Estado, e naquele período 

também teve início uma espécie de modalidade norte-americana de 

intercâmbio entre servidores públicos e empregados ou empresários do 

setor privado. 

Com o PT no governo, o que ocorre é parecido com o que se deu nas 

experiências socialistas. A aparência é de uma total ocupação do 

Estado pelo partido, mas olhando-se mais de perto o fenômeno real é o 

oposto: o partido dissolve-se no Estado e no governo. As tarefas, 

funções, obrigações, enfim, as razões de Estado impuseram-se sempre 

sobre a função do partido no sistema político. Ao invés do Estado 

partidarizar-se, ocorre a estatização do partido. A opacidade dessas 

relações deve-se a que as experiências socialistas foram sempre de 

partido único, o que não permite uma dissecação que torne mais nítido 

o quadro. O PT, felizmente, não está num sistema político de partido 

único. 
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A estatização do PT é, em parte, produto do fato de que o partido, ao 

assumir o governo, transforma-se em partido da ordem, no sentido 

rigoroso do termo. Disso advêm, em primeiro plano, suas contradições 

com as organizações de classe, com os movimentos sociais e com o 

que a literatura vem chamando, de modo amplo, "sociedade 

civil". Como partido, ele cresceu subvertendo a ordem, desordenando-a; 

como governo, sua primeira tarefa é a da conservação da ordem. Essa 

tensão e essa mudança de "posições" são quase inescapáveis, mesmo 

em se considerando que a capacidade de organização da sociedade 

cresceu enormemente nas décadas de "invenções" políticas.” (Oliveira, 

C. 2006:40) 

Por mais que seja necessário explicitar essas diferenciações, é de suma 

importância colocar que houve a escolha consciente das próprias lideranças 

petistas para adotar um programa de governo distinto do programa partidário.   

Para ilustrar essa questão desde outro ponto de vista vale recordar a 

surpresa do historiador Eric Hobbsbawn com a vitória de Lula na eleição de 

2002. Curioso com o desfecho eleitoral veio ao Brasil atrás da resposta para a 

seguinte pergunta: Como uma liderança popular proveniente dos movimentos 

sociais conseguiu se eleger num momento de descenso das lutas sociais? A 

própria formulação de Hobbsbawn parte do pressuposto de que não houve um 

acúmulo de forças suficiente para a vitória.  

Constatar a não correspondência entre os programas faz com que se 

problematize o próprio programa democrático-popular dentro do 

presidencialismo de coalizão. Pois, como pensar em ser um partido integrado a 

ordem se a própria ordem inviabiliza com que haja a execução do programa 

partidário que se diz transformador pela ordem e que vai além da ordem.  
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A integração do partido a ordem, mudou o próprio partido ao invés de 

mudar a ordem. Isso mostra a falha estratégica do projeto que não fez com o 

programa se confirmasse.    

 Mas independente dessas questões e do programa que levou a cabo o 

bloco de centro-esquerda para chegar ao governo federal, houve também 

mudanças durante os dez anos de governo Lula e Dilma. As quais impactaram 

de modo significativo o próprio PT. A principal delas foi o esgotamento do ciclo 

de militantes petistas do período das Diretas-Já por conta do envolvimento de 

inúmeras lideranças petistas no caso do mensalão que estava na iminência do 

julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ano de 2012. 

Esse fato foi um dos fatores que impulsionaram a mudança geracional petista.  

O fato dos antigos dirigentes não estarem ocupando os antigos postos, 

não significa dizer que deixaram de ter influência na vida partidária ou ainda 

participação na mudança geracional. Aqueles que foram alçados a condição de 

candidatos aos principais cargos não almejavam inicialmente esses postos.     

  A mudança geracional dos quadros políticos não se consumou apenas 

na troca de nomes, mas também foi acompanhado por um perfil dos novos 

quadros. Historicamente, os quadros petistas eram ligados ao sindicalismo e 

aos movimentos sociais. Agora o novo perfil não apresentava essa trajetória. 

Eram quadros mais técnicos, ligados à burocracia do Estado e a 

intelectualidade. Outro ponto a ser destacado foi o fato de não possuírem 

nenhum envolvimento com a corrupção.    

 A principal referência desse processo foi a própria presidenta Dilma 

Roussef. E a sua vitória eleitoral na eleição de 2010 fez com que o partido 

lançasse mão da mesma estratégia para as eleições de 2012. Como exemplo 
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de um intelectual que saiu como candidato pode ser mencionado Márcio 

Pochmann a prefeitura de Campinas-SP. E do juiz João Gandini para a 

prefeitura de Ribeirão Preto-SP.  

Em entrevista de 2011, José Dirceu também colocou outros novos 

desafios para o  PT relacionados a juventude e a renovação.  

“ -  Qual é o maior desafio que nós temos hoje? 

- O maior desafio que nós temos hoje do PT é a renovação. É a 

juventude. Tanto de políticas públicas pra juventude como 

também de adesão da juventude ao PT, de renovação dos 

dirigentes, dos mandatos do PT abrindo as portas do PT para a 

juventude e com isso recolando o debate dos novos problemas. 

A juventude brasileira traz pra mesa do debate da discussão 

novos temas. Como por exemplo: a condição de vida nas 

periferias das grandes cidades, o problema do transporte 

urbano, o problema da droga, da violência, do esporte, do lazer, 

do acesso à internet. O problema do ensino técnico, o problema 

da comunidade, problema das famílias. A questão ambiental é 

um tema cada vez mais presente. Novas energias, a revolução 

tecnológica. Novas formas de democracia. Eu acredito que esse 

debate, a nova conformação do mundo que está surgindo no 

século XXI com a ascensão da China, Brasil, Rússia, África do 

Sul, México e de tantos países que vão ocupando novos 

espaços no mundo.” (Dirceu, J. 2011: 1m 48s) 

 

 Desta forma, ao explicitar a juventude como o principal desafio petista 

também colocava a sua disputa como um elemento chave para o próximo 

período fazendo uma analogia com a situação do partido no contexto dos anos 

70: 

“Nós próximos anos, nós vamos ter que fazer uma grande 

disputa. A disputa é com a juventude com a nova juventude 

brasileira que está surgindo como surgiu a nova classe operária 

nos anos 70 com o crescimento do capitalismo brasileiro que 
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deu no sindicalismo do ABC. Está surgindo um Brasil novo que 

nós mesmos estamos criando. Nós temos que nos preparar para 

enfrentar o debate político, a ação política, a prática política 

desse Brasil novo.” (Dirceu, J. 2011: 5 m 30s) 

  
Em face de todas essas transformações é que foi pensada a renovação 

petista.  

  

 
2.4. Conclusões  sobre os significados e contextos da eleição de 2012 

 
   

 Verifica-se assim que a eleição foi pensada a partir da convergência de 

distintas demandas provenientes de contextos que ultrapassam as questões 

específicas da cidade. Tais como a correlação de forças diametralmente oposta 

que vive o partido e o seu bloco político no plano nacional, - sendo situação por 

três vezes no governo federal-, e por outro lado oposição na capital e no 

governo de São Paulo. Esse duplo cenário possui importância para pensar na  

campanha por prismas diferentes.  

 Junto com isso também apareceu a questão interna da renovação 

partidária com a continuidade da política de mudança geracional dos quadros 

partidários. Detinham um novo perfil que não era de ligação histórica com o 

sindicalismo ou com os movimentos sociais e também sem ter envolvimento 

nos escândalos de corrupção. E por fim em pensar a nova realidade nacional a 

partir das novas demandas postas pela juventude. O modo como se 

desenvolveu essas questões na especificidade de São Paulo será examinado 

no próximo item.  
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3. Campanha eleitoral de Fernando Haddad para a prefeitura de São Paulo 

  

A eleição para a prefeitura de São Paulo despertou interesse especial 

para o PT. Nela se apresentaram de modo único duas questões centrais para o 

partido: a renovação partidária e a alteração da correlação de forças. A 

narrativa que se segue procurará abordar a campanha eleitoral tendo como fio 

condutor o desenvolvimento dessas questões. Procurando ver seu desenrolar.   

Antes de expor a narrativa da campanha eleitoral de Fernando Haddad, 

é importante fazer umas observações preliminares. A primeira se refere à 

periodização da própria campanha. Fez-se necessário estabelecer marcos para 

pensar a evolução da campanha eleitoral para indicar suas mudanças 

qualitativas. E também delimitar o que era próprio de cada momento 

determinado.     

Para construir a narrativa haverá a divisão da campanha em três 

momentos gerais: i) pré-campanha ii) primeiro turno iii) segundo turno. No 

interior de cada um deles haverá também subdivisões que auxiliam a pensar 

suas especificidades.   

 A descrição pormenorizada de cada momento será acompanhada de 

visões de conjunto da campanha que trazem conclusões para pensar se dentro 

de toda a processualidade foram atingidos os objetivos traçados e se 

ocorreram do modo como se imaginava.    
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3.1.  Pré-campanha   

 

A pré-campanha foi o período que antecedeu o lançamento oficial da 

campanha de Fernando Haddad a prefeitura de São Paulo. Vai das primeiras 

sondagens de Lula ao nome de Haddad como possível candidato petista até o 

dia da homologação de sua candidatura (30/06/12).  

  Mesmo sendo um período embrionário acabou por se mostrar bastante 

rico, difícil e turbulento. A evolução atrasada da pré-campanha foi marcada 

pela manutenção dos baixos índices de intenção de votos, incerteza quanto a 

participação de Dilma e Lula na campanha e polêmicas relacionadas ao modo 

como foi feita a escolha do candidato e de seus aliados. Estas atravessaram 

toda a campanha.  

Mesmo assim já ocorreram algumas definições importantes a respeito 

das diretrizes da campanha e também o estabelecimento de uma rotina: as 

primeiras visitas de Fernando Haddad as subprefeituras durante os dias da 

semana; e durante os finais de semana ocorria a realização de seminários 

junto a especialistas.  

 

3.1.1. A escolha de Fernando Haddad como candidato 

 

Para entender a escolha de Fernando Haddad feita por Lula é preciso ter 

em mente diversas questões. A primeira delas foi o desempenho petista nas 

últimas eleições em São Paulo.  

 A derrota nas duas últimas eleições pra prefeitura de São Paulo indicava 

um fato e uma conclusão importante: o fato era a constatação da existência de 

um eleitorado petista (entorno de 35%) que se concentrava sobretudo na 
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periferia. A conclusão era que por mais que fosse expressivo era insuficiente 

para vencer as eleições. Faltava ainda algo próximo de 15% dos eleitores que 

rejeitavam o partido e que se concentravam principalmente na região do centro 

expandido. Por isso, caso quisesse vencer as eleições o partido precisava 

conquistar essa parcela do eleitorado que era um entrave à vitória petista.  

 Essa avaliação foi feita pelo próprio Lula no 18° Encontro Municipal do 

partido:  

"O desafio é encontrar o mote, o discurso para falar não apenas 

com os 35% que já votam na gente, mas com os 15% que por 

alguma razão não votam no PT. Temos que procurar essa gente, 

que, na minha opinião, não são eleitores de esquerda e nem sei 

se são direita, mas fazem parte de São Paulo e andam 

desinformados em relação ao PT."7 

  

A procura para um perfil petista em São Paulo se deu também dentro 

desse debate. E Lula o fez por Haddad. Ele foi professor da USP, participou de 

administrações públicas8 - não tendo seu nome ligado a escândalos de 

corrupção- e possuía uma imagem diferente daquela dos candidatos petistas 

que assustava a classe média.  

Ao longo da campanha foi dito que dentre as apostas de novos 

candidatos petistas feita por Lula, Haddad seria o mais tucano deles. Ademais 

se encaixaria na geração dos governadores9. Deste modo, é importante 

                                            
7 Extraído da reportagem SP: Lula admite que Haddad "não é conhecido" e ataca Serra. 

http://www.jb.com.br/eleicoes-2012/noticias/2012/06/02/sp-lula-admite-que-haddad-nao-e-

conhecido-e-ataca-serra/ )       
8
 Gestão Marta e governos Lula e Dilma.  

9
 Termo cunhado por Lula para descrever o suposto vento de renovação que o Brasil estaria 

experimentando em algumas regiões com políticos, tais como: Marcelo Déda, Eduardo 
Campos, Cid Gomes e Sérgio Cabral. Lula gosta dessa movimentação e acreditava que o PT 
também deveria seguir esse caminho e lançar um novo nome. E assim, Lula acreditava que 
Haddad era o nome adequado.    

http://www.jb.com.br/eleicoes-2012/noticias/2012/06/02/sp-lula-admite-que-haddad-nao-e-conhecido-e-ataca-serra/
http://www.jb.com.br/eleicoes-2012/noticias/2012/06/02/sp-lula-admite-que-haddad-nao-e-conhecido-e-ataca-serra/
http://www.jb.com.br/eleicoes-2012/noticias/2012/06/02/sp-lula-admite-que-haddad-nao-e-conhecido-e-ataca-serra/
http://www.jb.com.br/eleicoes-2012/noticias/2012/06/02/sp-lula-admite-que-haddad-nao-e-conhecido-e-ataca-serra/
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desmitificar a tese de que Lula trouxe a renovação a seu bel-prazer, mas sim 

foi forçado pelas circunstâncias a fazê-la.10 

    Vale recordar que na eleição de 2010, Lula já havia pensado na 

questão da renovação e também em Haddad como candidato ao governo 

estadual.  11 

 Para justificar a escolha por Fernando Haddad em 2012, os três 

principais motivos dados por Lula foram o sucesso da mesma experiência com 

Dilma Roussef 12, o perfil de Haddad e seu potencial para agradar a classe 

média paulistana.13 E por último de acordo com Lula, Haddad se encaixaria na 

geração dos governadores.  

 As primeiras sondagens de Lula em 2012 para ver se Haddad seria 

candidato foram descritas em entrevista ao Estadão pelo próprio Fernando 

Haddad:    

 

“ Pensava em ser prefeito de SP? 

Trabalhei na Prefeitura numa época dura. Assumi as funções 

que o João Sayad me designou na secretaria no período pós-

Celso Pitta. Nem queira saber o que foi. Passamos um ano e 

meio saneando as finanças de São Paulo.  

E quando decidiu ser prefeito? 

                                            
10

 Vale também lembrar os motivos que transcendem além da questão específica do PT na 
cidade de São Paulo e que já foram apontados anteriormente nessa dissertação.  
11

 Em 2009, Lula pensou pela primeira vez no nome de Haddad para ser candidato a 
governador em 2010. Fez testes para ver sua viabilidade em eventos pelo interior paulista. E foi 
além, ao propor que seu nome fosse incluído em uma série de reuniões entre a direção 
partidária e possíveis candidatos ao governo, num esforço para medir o nível das resistências 
internas. Realizaram-se reuniões a portas fechadas de Haddad com a Executiva do PT. A 
condição prévia que colocou para ser candidato era ter apoio interno. Ao final da reunião 
defendeu a candidatura de Mercadante que por fim se sagrou como candidato.  
 
12

 Sendo eleita sem nunca antes ter participado de nenhuma eleição. 
 
13 Por ser professor da USP, não ter nenhum envolvimento em escândalos em sua passagem 
pela vida pública e também por ter uma imagem diferente daquela dos candidatos petistas que 
a assusta. Ao longo da campanha foi dito que dentre as apostas de novos candidatos feita por 
Lula, Haddad seria o mais tucano deles.    
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No final do governo Lula, eu me preparava para voltar a São 

Paulo, entendia que estava se fechando um ciclo e o correto era 

dar oportunidade a um novo quadro para seguir o caminho do 

Ministério da Educação. Aliás, muito bem conduzido pelo Aloizio 

Mercadante. Conversando com o presidente sobre esse retorno 

definitivo a São Paulo, ele aventou a possibilidade de que viesse 

para cá esse vento de renovação que o está experimentando em 

algumas regiões. O Lula cita sempre Marcelo Déda, Eduardo 

Campos, Cid Gomes, Sérgio Cabral. Ele gosta de falar dessa 

geração de governadores, e disse: “Acho que o PT devia seguir 

esse caminho e lançar um nome novo. E penso que o seu nome 

é o mais adequado.”  

O que o senhor respondeu? 

“Mas há espaço no partido para discutir essa tese?”. Porque os 

partidos são refratários à renovação. Veja o que aconteceu com 

o PSDB: foi tentar renovar, voltou atrás. Imaginei que isso 

pudesse acontecer. Porque é uma iniciativa ousada lançar para 

prefeito uma pessoa que nunca concorreu a um cargo eletivo. 

Ele disse que ia conversar com nossos pares. Pouco depois, me 

disse que sentia boa receptividade.”14  

 

      Com conversas por telefone dia sim, dia não e com encontros uma vez 

por semana, Lula finalmente conseguiu convencer Haddad a ser candidato. É 

interessante notar que para além da demanda pela sua candidatura ter sido 

externa, até o próprio Haddad estranhou a proposta e questionou se o próprio 

partido o aceitaria como candidato. Ou seja, até ele tinha consciência da 

ousadia da proposta e problematizava a viabilidade.  

 Haddad revelou posteriormente os motivos pessoais que o fizeram 

aceitar a carreira política. Considerava sua trajetória política um 

                                            
14 Jornal Estado de São Paulo em 02/04/12 no caderno 2 Página D3 em Encontros com o 

Estadão I Fernando Haddad. 
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desdobramento da sua atividade acadêmica. Em entrevista a Luis Nassif, 

Haddad disse:   

“Eu fiz a carreira acadêmica, tem uma particularidade: eu 

abordei direito, economia e filosofia, mas sempre tendo o mesmo 

objeto de consideração que é o Estado, como é que o Estado 

pode ajudar a sociedade a se emancipar, como promover, 

através do Estado, liberdades e direitos sem intervir na vida das 

pessoas, que é a preocupação do liberalismo. E a minha 

participação na administração pública acabou sendo um 

desdobramento da minha carreira acadêmica.”
15 (Advivo. 2012) 

  

Pelo olhar e a justificativa dada por Fernando Haddad se nota nele um 

exemplo do novo perfil de quadros petista. Não possui um passado vinculado 

aos movimentos sociais, mas sim a um trabalho intelectual e profissional ligado 

ao Estado. Possui a mesma visão do liberalismo a respeito do Estado e não 

uma mais crítica do próprio Estado seguindo uma tradição de esquerda.  

  

 3.1.1.1. A viabilização interna ao PT da candidatura Haddad e seus 

questionamentos   

 

 Lula começou a dar os primeiros passos para amarrar internamente a 

candidatura de Haddad. Em meados de junho de 2011 a imprensa já começava 

a falar de uma possível candidatura de Haddad. Políticos do PT - um deputado, 

um ministro e um senador - sob condição de anonimato confirmavam a 

informação.16  

                                            
15

 Extraído de http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-entrevista-de-fernando-haddad-ao-

blog em 05/05/12. 

 
16

 Ver a reportagem “Haddad cogita candidatura e fala em deixar governo” da Folha de São 
Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1706201105.htm de 17/06/2011  

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-entrevista-de-fernando-haddad-ao-blog
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-entrevista-de-fernando-haddad-ao-blog
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1706201105.htm%20de%2017/06/2011
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 Nesse momento outros nomes de possíveis pré-candidatos eram 

sondados. Como o da senadora Marta Suplicy e do ministro de Ciência e 

Tecnologia Aloizio Mercadante. Mercadante era considerado um nome forte 

para unir o partido, porém disse a Dilma que não gostaria de ser candidato com 

vistas às eleições ao governo de São Paulo de 2014. Já Marta estaria fazendo 

campanha, mas teria resistência no PT e alta rejeição na cidade de São Paulo, 

fato que não ocorreria com Haddad por ser desconhecido. Marta havia perdido 

a eleição de 2008 para Gilberto Kassab (DEM) e seu nome não conseguiu 

ganhar força no PT por conta da continuidade da renovação de quadros 

petistas.   

“Em maio, Marta citou a presidente Dilma Rousseff como 

exemplo de que taxas de rejeição podem ser reduzidas no 

decorrer da campanha”17.  

 “O PT terá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como 

puxador de votos para seus candidatos a prefeito no Estado de 

São Paulo. Lula já avisou que subirá nos palanques dos 

candidatos do partido às prefeituras do Estado em 2012.”
18 

(FSP. 12/07/11)  

 

 Publicamente Lula mantinha sua escolha por Haddad como durante o 

Segundo Congresso Nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT): 

"Eu acho que o companheiro Haddad é adequado, ele foi 

ministro da educação, e está na disputa interna. Agora quem vai 

decidir são os delegados do PT”.19 (Brasil Econômico. 15/07/11) 

                                            
17

 Extraído de “PT vai sabatinar pré-candidatos a prefeitura de sp” 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/943860-pt-vai-sabatinar-pre-candidatos-do-partido-a-
prefeitura-de-sp.shtml ) 
18

 Extraído de 12/07/2011 Lula vai a Goiânia para evento ao lado de Fernando Haddad 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/942595-lula-vai-a-goiania-para-evento-ao-lado-de-fernando-
haddad.shtml ) 
19

 Extraído de 15/07/11 em “Fernando Haddad é uma opção adequada”, afirma Lula 

http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/nprint/104336.html )  

  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/943860-pt-vai-sabatinar-pre-candidatos-do-partido-a-prefeitura-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/943860-pt-vai-sabatinar-pre-candidatos-do-partido-a-prefeitura-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/942595-lula-vai-a-goiania-para-evento-ao-lado-de-fernando-haddad.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/942595-lula-vai-a-goiania-para-evento-ao-lado-de-fernando-haddad.shtml
http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/nprint/104336.html
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 Embora não tenham sido os delegados do partido que decidiram pelo 

candidato por não ter havido as prévias, Haddad foi definido como candidato. 

Na busca por adesão interna Lula começou a buscar apoio de prefeitos do 

partido com alta popularidade, sobretudo na região do ABC e região 

metropolitana da capital. E por outro lado organizou reuniões com dirigentes 

que defendiam outro candidato para a disputa, especialmente a senadora 

Marta Suplicy. 

 Em 02/08/11 Lula conversou com o presidente nacional do PT, Rui 

Falcão, o presidente municipal do partido, Antonio Donato, e o vereador 

Francisco Macena no Instituto da Cidadania, em São Paulo. Dias antes, Lula 

teve uma reunião reservada com o ex-ministro José Dirceu, que já havia 

criticado a interferência da direção partidária no debate sobre prévias. Havia 

até a especulação de que o PT queria mudar o estatuto obstaculizando as 

disputas internas antes das eleições.  

 Em 22/08/11, Haddad enquanto ministro veio a São Paulo e negou ser o 

candidato natural do partido. Sendo a eleição de São Paulo o tema que mais foi 

questionado durante a sua visita.      

 A viabilidade da candidatura de Haddad foi bastante problematizada, 

visto que a relação de Lula e o PT com a cidade é mais complicada e sofre 

mais resistência do que no Brasil como um todo. Ademais, vale lembrar 

também que a relação entre o candidato vitorioso e o apoio do governo federal 

não levaram historicamente a vitória em São Paulo.   

 Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 

apoiou Serra, mas quem venceu foi Celso Pitta (PPB), apadrinhado pelo ex-

prefeito Paulo Maluf. Quatro anos depois, FHC apoiou Geraldo Alckmin, mas 
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Marta Suplicy (PT) foi eleita. Nos dois últimos pleitos, em 2004 e 2008, Lula 

endossou a candidatura de Marta, que foi derrotada por Serra (2004) e Gilberto 

Kassab (2008). 

Os riscos da escolha por Haddad eram maiores, pois a cidade escolhia 

sempre os mesmos candidatos e era historicamente refratária a mudança. A 

cidade sempre elegeu candidatos que anteriormente tiveram exercido pelo 

menos uma vez um mandato. Cabe lembrar que mesmo na eleição 

presidencial de 2010 Serra venceu na metrópole Dilma.    

 Houve também questionamentos internos no PT sobre Haddad ser um 

bom nome pela sua falta de traquejo político como candidato. As lideranças, 

ainda que não tenham se colocado contrário publicamente, estiveram 

reticentes quanto à escolha.  

 Marta chegou a dizer que a escolha de Lula por Haddad seria apenas 

para torna-lo conhecido. Em resposta Haddad disse que sua opinião sobre 

Marta era a de uma pessoa experiente e muito respeitada, porém para ele o PT 

não entra numa eleição para tornar um nome conhecido. Falou que nunca viu 

isso acontecer.    

 Em 05/09/11, saiu um DataFolha sobre as eleições de São Paulo e 

Marta aparecia com 29% dos votos e 30% de rejeição, num cenário 

considerado clássico para um candidato petista conhecido. Outro dado que 

chamou a atenção foi de que 40% dos eleitores votariam no candidato que Lula 

indicasse.  

 Esse DataFolha não alterou muito as pretensões de Lula e em 

03/11/2011 Marta desistiu de ser candidata. Ligou a Lula, antes de fazer o 

anúncio público. Negou declarar apoio a Haddad antes de esperar a 
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oficialização da candidatura. Já Gilberto Carvalho negou que a desistência 

seria compensada com um ministério, ironicamente a história não deu razão a 

ele.  Marta posteriormente tornou-se ministra da Cultura.  

 Em seu anúncio de desistência, Marta disse que ficou sensibilizada com 

os apelos de Lula e Dilma e que resolveu atendê-los.  Demonstrando 

novamente o poder das lideranças em suas negociações para definir as  

candidaturas.  

“Eu queria muito e teria muita vontade de voltar a ser prefeita da 

minha cidade e entrar nessa disputa. Ao mesmo tempo, um 

pedido da presidenta que além de presidenta é uma amiga 

pessoal nesse correr dos anos que eu a conheci e do ex 

presidente Lula num momento em que isso foi feito eu não teria 

nenhuma condição e nem vontade de dizer não e nem poderia 

dizer não como petista.”
20 (TV Estadão) 

 

 Ainda no dia do anúncio, Marta falou sobre as razões de não querer 

participar das prévias:  

“Prévia é algo muito difícil. Principalmente para uma pessoa que 

como eu sou muito combativa e aguerrida e que vai na jugular. 

Na hora que você entra numa prévia que é uma disputa entre 

condicionais que não foram [ela para, pensa e inicia outro 

raciocínio ] seria muito ruim para o partido.”21  

 

Marta sobre o apoio ao candidato do partido:  

  

“O momento, é o momento onde nós vamos todos. A partir da 

decisão do Partido, suar a camisa para quem for o candidato do 

                                            
20

 Transcrição da fala de Marta Suplicy http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-

SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm)  
21 Transcrição da fala de Marta Suplicy http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-

SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm) 

 

http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
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Partido, tudo indica que vai ser o Haddad, eu acredito que a 

candidatura do partido é a candidatura que irei apoiar porque 

tudo que eu quero nesse momento é que o PT volte a prefeitura 

de São Paulo. E a candidatura que o PT escolher é a 

candidatura que eu vou me esforçar pra levar lá, o máximo que 

eu puder com toda a força que eu tenho.”22  

  

 

 A desistência de Marta fez com que não se efetivasse as prévias. 

Porém, ao contrário do que disse em seu discurso sobre unidade e apoio 

partidário, houve ao longo do período consequente muito desgaste. 

Protagonizou brigas e causou mal-estar exteriorizando seu descontentamento 

muitas vezes por meio das redes sociais. Fez várias declarações contrárias a 

Haddad dizendo que teria que gastar muita sola de sapato para vencer as 

eleições. Ausentou-se de eventos em que sua presença estava garantida.  

 No dia 06/11/11 na 33ª Caravana zonal do PT, Eduardo Suplicy declarou 

que se incorporava a campanha de Haddad.  

  Após conseguir viabilizar Haddad como candidato, Lula no dia 30/03/12 

avaliou:  

“Eu acho o Fernando Haddad o melhor candidato. São Paulo 

não pode continuar na mesmice de tantas e tantas décadas. Eu 

acho que ele vai surpreender muita gente. E desse negócio de 

surpreender muita gente eu sei. Muita gente dizia que a Dilma 

era um poste, que eu estava louco, que eu não entendia de 

política. Com o Fernando Haddad será a mesma coisa.”23 (Tarso. 

2012)  

 

 Já Haddad em 23/03/12 disse em entrevista à rádio Capital:  

                                            
22

 Transcrição da fala de Marta Suplicy http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-
SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm)  
23

 Extraído de Lula diz que o candidato a prefeito por SP, Fernando Haddad, vai surpreender 
http://blogdotarso.com/2012/03/30/lula-diz-que-o-candidato-a-prefeito-por-sp-fernando-haddad-
vai-surpreender/ .  

http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MARTA-ANUNCIA-SAIDA-DA-DISPUTA-PELA-PREFEITURA,151437,260,0.htm
http://blogdotarso.com/2012/03/30/lula-diz-que-o-candidato-a-prefeito-por-sp-fernando-haddad-vai-surpreender/
http://blogdotarso.com/2012/03/30/lula-diz-que-o-candidato-a-prefeito-por-sp-fernando-haddad-vai-surpreender/
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“Lula é “intuitivo” e “valoriza muito a renovação”. “Ele (Lula) é 

uma pessoa que sente o faro e muda. Quando ninguém 

acreditava que a presidente Dilma pudesse se viabilizar 

eleitoralmente, e nós inclusive no governo pensávamos assim, 

ele dizia que ela ia cair no gosto popular”, disse Haddad. “Ele 

elegeu alguém que no primeiro ano de governo superou a sua 

própria popularidade. E eu penso que é isso que ele deseja fazer 

em São Paulo.
24

” (JCNET 23/03/12) 

 

 A viabilização interna da candidatura Haddad permite sacar algumas 

conclusões. A primeira delas foi a continuidade da linha da renovação 

partidária. E a escolha por Haddad e sua viabilidade se deu sem ter ocorrido 

prévias partidárias – isto é, não foram os delegados do partido que deliberaram 

a partir de uma eleição democrática interna da organização. Historicamente o 

PT sempre assinalou que era um partido e não uma legenda por ter 

democracia interna. Mesmo na eleição presidencial de 2002 houve prévia 

dentro do partido com a disputa interna para a candidatura de Lula e Eduardo 

Suplicy.   

A viabilidade interna da candidatura de Haddad foi feita por costuras 

políticas e contrapartidas aos outros possíveis pré-candidatos pensadas por 

Lula. Mesmo havendo reticência e questionamentos sobre a aposta em 

Haddad, não houve resistência a essa escolha.  

 Marta vendo que não tinha apoio interno de Lula anunciou publicamente 

sua desistência. Mais adiante o desenrolar da campanha por meio de suas 

declarações, verificou-se que fez a decisão contrariada. Por mais que o PT 

                                            
24 Extraído da reportagem “Haddad diz que Lula é “intuitivo” e compara sua escolha à de 

Dilma” de 23/03/12 http://www.jcnet.com.br/Nacional/2012/03/haddad-diz-que-lula-e-intuitivo-e-

compara-sua-escolha-a-de-dilma.html   

  

http://www.jcnet.com.br/Nacional/2012/03/haddad-diz-que-lula-e-intuitivo-e-compara-sua-escolha-a-de-dilma.html
http://www.jcnet.com.br/Nacional/2012/03/haddad-diz-que-lula-e-intuitivo-e-compara-sua-escolha-a-de-dilma.html
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quisesse publicamente passar a imagem de haver uma forte unidade e 

consenso partidário na realidade não se manifestavam consensos.  

 Não somente por parte de Marta, mas também pelos questionamentos 

de outros petistas acerca da capacidade de Haddad vencer a eleição. Por 

conta da especificidade da cidade de ser refratária a mudança, sempre eleger 

candidatos experientes e também pela influência de Lula na cidade ser muito 

menor do que no Brasil como um todo. Ademais se colocava a falta de traquejo 

político de Haddad como outro importante entrave.   

   

3.1.2. A rotina de Haddad na Pré-campanha 

 

Haddad saiu do ministério da Educação no dia 24/01/12, antes do 

término do período de desincompatibilização. Segundo ele para ter mais tempo 

para se dedicar a conhecer a realidade da cidade de São Paulo e ser mais 

conhecido pela população. Foi substituído por Aloízio Mercadante então titular 

do ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em sua cerimônia de 

despedida no Planalto houve a presença de Lula.  

Como durante a pré-campanha era proibida a existência de comícios, a 

campanha centrou-se na seguinte rotina: durante os dias de semana visitava 

as subprefeituras e aos finais de semana participava de seminário sobre temas 

específicos junto com especialistas.  

Marta Suplicy disse que Fernando Haddad teria que gastar muita sola de 

sapato para vencer as eleições. E ele começou a fazer. O fato de ser um 

candidato desconhecido, fazia com que existisse um duplo desafio. O primeiro 

de ser conhecido pelo próprio eleitorado histórico petista e o segundo para ser 
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conhecido e conquistar os votos daquele eleitorado que faltava para o PT 

vencer as eleições.  

Durante a pré-campanha a prioridade de Haddad foi de visitar as 

subprefeituras situadas nas regiões periféricas da cidade (reduto do eleitorado 

histórico petista) em busca de dados para elaborar o seu programa e também 

manter contato com as lideranças locais de cada região.  

Como afirmou o próprio Fernando Haddad:  

“A participação dos dois [Marta e Lula] pode se 

dar mais na campanha. Antes disso, é [minha] incursão 

na cidade, elaboração de plano de governo, definição de 

alianças [partidárias], e não campanha propriamente dita, 

tem uma vedação inclusive legal.” 25 

 
Outra tática utilizada foi a aparição em programas de televisão e rádio26 

a fim de ter maior visibilidade. Pois como na pré-campanha não existia ainda  

horário eleitoral, dar entrevistas era um modo de se tornar conhecido.  

Para se diferenciar de outro candidato, Gabriel Chalita (PMDB), Haddad 

por recomendação de seu marqueteiro João Santana mudou o corte de seu 

cabelo. De acordo com Celso Kamura:    

"Ele tinha o cabelo muito compridinho. Dei uma baixada 

geral, uma desfiada, para ficar mais jovial" 
27 

 

                                            
25

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/03/1070068-haddad-diz-que-sao-paulo-vive-
apagao-do-transporte.shtml  
26

 Algumas das entrevistas concedidas por Fernando Haddad na pré-campanha foram: 

20/03/12 Jornal da Gazeta; 21/03/12 Portal IG; 22/03/12 programa Debate Paulo Lopez (rádio 

capital); 28/03/12 –programa de rádio de Eli Correa (rádio capital); 16/04/12 – Band Eleições e 

entrevista a Record News; 18/04/12 – Programa metropolitano da Rádio Estadão-Espn; 

19/04/12 – “Manhã Maior”  de Daniela Albuquerque, na Rede TV!; 25/04/12 – Sabatina no SBT; 

05/05/12 blog do Nassif; 31\05  sabatina no R7; 31\05 ida de Lula e Haddad ao programa do 

Ratinho; 13/06/12 entrevista a BandNews;   

 
27 http://www1.folha.uol.com.br/poder/1090513-haddad-e-repaginado-por-

cabeleireiro-de-dilma.shtml  
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/03/1070068-haddad-diz-que-sao-paulo-vive-apagao-do-transporte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/03/1070068-haddad-diz-que-sao-paulo-vive-apagao-do-transporte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1090513-haddad-e-repaginado-por-cabeleireiro-de-dilma.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1090513-haddad-e-repaginado-por-cabeleireiro-de-dilma.shtml
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  Outras medidas relacionadas a aparência também foram tomadas:  

como a contratação de uma profissional para repaginar a imagem de Haddad, 

a perda de 8 quilos durante as últimas semanas e também chegou a levar uma 

bronca no dia 10/04/12 de sua assessoria para trocar o terno cor de creme por 

um azul marinho.  

 

 3.1.3. Diretriz da pré-campanha e esboço de plano de governo: discurso 
da renovação e  retomada a capacidade de investimento  
 

Por mais que a pré-campanha tenha sido um período embrionário com 

relação ao programa político. Sobretudo por conta da colheita de subsídios 

programáticos ocorrida através de visitas as subprefeituras e da realização de 

seminários aos finais de semana. Nela já foram encontradas algumas pistas da 

diretriz que iria guiar toda campanha e indicações sobre o plano de governo.  

A partir de suas andanças pela cidade, Haddad constatou haver uma 

baixa capacidade de investimento na cidade. Isso criaria um sentimento de 

mudança e uma vontade de retomada na capacidade de investimento. Foi a 

partir desse eixo que começou a estruturar seu plano de governo e sua 

campanha e liga-lo ao discurso da renovação.    

 Para explicar o problema da baixa capacidade de investimento na 

cidade atribuiu as razões às administrações Serra-Kassab. A primeira delas 

consistiria em serem administrações a moda antiga e com fadiga de material. 

Ou seja, não agiriam de modo republicano, eram centralizadoras do poder, 

avessa a participação popular nas instâncias deliberativas e não faziam 

parcerias com o governo federal. Colocando questões partidárias acima do 

interesse público. Com isso o maior prejudicado seria o munícipe que não 
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receberia a contrapartida de benefícios mesmo com o pagamento de seus 

impostos. A fadiga de material também seria por conta de José Serra já ter 

disputado por quatro vezes a prefeitura de São Paulo.  

Os termos mencionados moda antiga e fadiga de material abrem 

caminho pensar num contraponto que envolvesse mudança, renovação e 

novidade num novo modo de gerir.    

 O outro motivo apontado por Haddad para a baixa capacidade de 

investimento seria a falta de foco na cidade durante as duas últimas gestões. 

Ao relembrar o abandono de Serra da prefeitura para concorrer ao governo 

estadual em 2006 e o caso do prefeito Gilberto Kassab que durante a sua 

gestão como prefeito fundou o Partido Social Democrático (PSD). Essas duas 

atitudes não corresponderiam ao que necessitaria a cidade que era de um 

prefeito 24 horas por dia.  

  Para contrapor a baixa capacidade de investimento da atual gestão ao 

potencial da cidade, Haddad comparava o orçamento da cidade durante a 

gestão Marta Suplicy que com pouco mais de 10 bilhões de reais teria feito 

uma administração exitosa e o orçamento presente em 2012 com algo entorno 

de 38 bilhões de reais que não seria utilizado de modo adequado.  

 Desta forma, foi que já na pré-campanha houve a definição importante 

de como estruturar a campanha e definir um plano de governo a partir dos 

problemas candentes da cidade. Ou seja, criar uma campanha eleitoral movida 

por um discurso de renovação na gestão com novo foco e por outro lado num 

plano de governo que buscasse a retomada de investimentos. Também já 

havia sido feito o slogan da campanha: “O homem novo para o tempo novo”.  
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  3.1.4. A atuação de Lula e a ausência de Dilma na pré-campanha  

 

Para superar o fato de ser um candidato desconhecido, Haddad 

precisava do apoio de seus mais importantes cabos eleitores que contribuiriam 

para que sua campanha decolasse. Os dois principais nomes que cumpririam 

esse papel seriam Lula e Dilma Rousseff.  

É certo como bem disse o próprio Haddad que durante a pré-campanha 

eles não poderia participar por conta de vedação legal. Nem mesmo houve 

uma definição do momento de participação de ambos por motivos distintos.  

No caso de Dilma Rousseff, não houve a definição do momento em que 

entraria na campanha por conta dela pensar de acordo com a lógica do 

governo federal e das alianças que garantiam sua base de apoio.     

O fato de ser um ano eleitoral e dos partidos de sua base de apoio 

lançarem candidatos fazia com que Dilma tomasse cautela ao entrar em apoio 

a alguma candidatura. Visto que mantinha cautela da existência de que algum 

problema presente em alguma eleição local pudesse atrapalhar a coalizão do 

seu governo e assim afetar sua governabilidade. Desta forma, seu apoio só 

surgiria em momentos decisivos da campanha e que realmente fossem 

necessários. Como a campanha encontrava-se em fase embrionária, não se 

colocaria numa situação de risco quando não fosse necessária.  

Já no caso de Lula se tratava da recuperação de um problema de saúde. 

Foi curado de um câncer na laringe no dia 28 de março de 2012, depois de 

cinco meses de tratamento e por conta disso teria que dosar as suas aparições 

em público. Lula também fazia fisioterapia todas as manhãs por causa do 
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problema da perna  e disse que caiu duas vezes. Fato este que indeterminava 

o momento em que entraria em cena como cabo eleitoral de Haddad.       

 Durante a pré-campanha Lula trabalhou bastante nos bastidores. 

Conforme dito anteriormente foi ele que pensou no nome de Haddad, 

viabilizou-o internamente ao partido e também contribuiu na viabilização 

externa ao partido na conformação de alianças. Sua primeira aparição pública 

ocorreu no dia 14/04/2012 na inauguração do CEU Regina Rocco Casa28 em 

São Bernardo do Campo, cidade governado por Luiz Marinho. Lula fez um 

breve discurso – cerca de cinco minutos ainda com a voz fraca e cansada 

interrompida duas vezes por tosse - e disse que dentro de quinze dias 

participaria das eleições.  

 Este evento contou com a presença de Marta e Haddad. A ida de Marta 

a inauguração de um CEU (uma das marcas de sua gestão) foi tentativa 

pública de amenizar as polêmicas causadas por ela durante a pré-campanha29.  

No dia 26/04/12 Lula se colocou a disposição de Haddad para apoia-lo 

durante a campanha durante jantar em Brasília num hotel perto do Palácio da 

Alvorada. No dia 30/05/2011 aconteceu a primeira entrevista de Lula depois da 

cura do câncer que foi concedida ao Programa do Ratinho. Nela Fernando 

Haddad esteve na primeira fila assistindo.   

                                            
28

 Batizado em homenagem à mãe da ex-primeira-dama Marisa Letícia.   
29 Marta causou muito mal-estar a candidatura Haddad. Via twitter criticou a política de 

alianças, ao dizer que o partido se precipitou ao se aproximar de adversários e se afastar de 

aliados. Criticou a viabilidade eleitoral de Haddad dizendo que teria que gastar muita sola de 

sapato e que era falsa a tese de que qualquer candidato petista teria 30% dos votos. Faltou a 

um debate sobre mobilidade urbana na Alesp em que haveria a presença de Haddad.  Quando 

foi participar da entrega da Medalha Anchieta a Lula disse que não bastava um candidato novo, 

mas também se necessita de um programa novo. Durante a Parada Gay, criticou a ausência de 

Haddad por conta de pressões de setores conservadores.   Escreveu um artigo na Folha de 

São Paulo sobre Travessia e faltou ao 18° Encontro Municipal do PT que foi o evento que 

apresentou Haddad a militância petista.  
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 Em 13/06/12 Lula dizia ainda sentir dores na laringe principalmente 

quando falava por muito tempo e também fraqueza nas pernas. Teve perda de 

musculatura nas pernas com redução de mobilidade e já chegou até a usar 

bengala. 

 

3.1.5. Alianças 

 

O tema das alianças foi o que causou mais polêmicas na pré-campanha. 

Criou uma situação de mal-estar que se arrastou por toda a campanha 

eleitoral.  

Lula fez sua opção por um candidato desconhecido e para torna-lo 

competitivo precisava do maior tempo possível de televisão para que o 

marqueteiro construísse a imagem do seu candidato. Como consegui-lo? 

Através da maior conformação de alianças possível. Contudo, elas não foram 

pensadas pela convergência de ideias e do histórico petista na cidade, mas sim 

por meio da lógica da ampla coalizão que compõem o governo federal. Ao agir 

conforme essa linha raciocínio chegou-se a um resultado insólito de haver 

conversas e alianças com adversários históricos do partido na cidade. Este 

caso revela até onde pode chegar o mal-estar da defesa de programas e de 

alianças de governo que não correspondam ao programa e as alianças do 

partido.  
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3.1.5.1. Flerte com o PSD de Kassab 

 

Para entender as conversas que o PT teve com o PSD do prefeito 

Gilberto Kassab é preciso levar em conta as questões que estavam na ordem 

do dia daquele momento. Somente a partir delas é que se entendem os 

motivos da aproximação e do afastamento entre os partidos.  

 Por mais que o PSD tenha sido fundado no ano anterior já nascia 

bastante fortalecido. Sendo a terceira força no Congresso Nacional com 55 

deputados e o terceiro maior partido em termos de prefeitos e vereadores.   

Contudo, o partido de Kassab sofria uma ampla mobilização feita por 

256 deputados de oito partidos (PMDB, PSDB,DEM, PP, PR, PTB, PPS e 

PMN) para que não tivesse acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral 

gratuito na eleição de 2012.  

A esta ameaça nacional se somava o fato de José Serra se negar 

naquele momento a disputar as prévias tucanas para sair como candidato para 

a prefeitura de São Paulo. Pois ele ainda alimentava o sonho disputar a 

presidência da República.   

Kassab tinha uma relação forte com Serra que foi estreitada ainda mais 

durante a eleição municipal de São Paulo de 2008. Quando Serra negou apoio 

ao candidato de seu próprio partido Geraldo Alckmin para apoiar a candidatura 

de Kassab para prefeito. O fato de Serra até aquele momento não entrar na 

disputava eleitoral, liberava de certa forma a Kassab a apoiar o candidato que 

quisesse.   

 Diante dessas duas situações foi que Kassab ofereceu a Lula o apoio do 

PSD ao PT. Kassab tinha interesse em projetar para o eleitorado nacional o 
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seu partido. E especificamente propunha como possível composição de chapa 

para a prefeitura de São Paulo Haddad como candidato e Henrique Meirelles30 

como vice. Lula e Dilma se diziam favoráveis a essa composição. 

 No final de 2011 Kassab em conversa com Rui Falcão (presidente 

nacional do PT) teria dito que José Serra apoiaria o nome da presidente Dilma 

Rousseff nas eleições presidenciais de 2014, em detrimento do senador Aécio 

Neves (PSDB-MG), seu colega de partido, caso ele saísse como candidato. 

Repetindo novamente o mesmo movimento de não apoiar o candidato de seu 

partido que fez em 2008. 

Kassab confirmou essa conversa após participar do debate  

"Privatização, Concessão e Parcerias Público Privadas" organizado pelo 

Espaço Democrático, fundação do PSD para estudos e formação política:  

"Eu tive essa conversa, no ano passado, em algum momento, 

com o meu querido amigo Rui Falcão. E não pedi segredo.” 31
 

  

Lula se interessou pela proposta e pediu para Kassab procurar 

pessoalmente a Haddad. Lula via nessa possível aliança nacional a chance de 

alterar nacionalmente a correlação de forças e tornar seu bloco social e político 

como sendo majoritário no país.   

 Por conta desse flerte que durou até o mês de fevereiro começaram a 

surgir agrados por parte de Kassab ao PT. Ele visitou pessoalmente a Lula no 

hospital Sírio Libanês durante o tratamento do câncer. Entregou a medalha 25 

de Janeiro a Dilma. E por fim concedeu o terreno no valor de 20 milhões de 

                                            
30

 Vale lembrar que durante o governo Lula, Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central  
do Brasil.  
31

 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,kassab-diz-que-apoio-a-jose-serra-e-
incondicional,843198  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,kassab-diz-que-apoio-a-jose-serra-e-incondicional,843198
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,kassab-diz-que-apoio-a-jose-serra-e-incondicional,843198
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reais na região da cracolândia para que o Instituto Lula construísse o Memorial 

da Democracia.  

 Embora os petistas não assimilassem bem a ideia, não se contrapunham 

a Lula. Porém no aniversário de 32 anos do PT em Brasília ocorreram vaias a 

Gilberto Kassab quando foi avisado de sua presença na festa.  

  Em abril foi descartada a possível aliança quando Kassab avisou aos 

petistas de que José Serra iria participar das eleições e que o apoiaria. Só a 

partir desse momento é que Haddad em suas idas a periferia de São Paulo 

começou a falar mal da gestão Kassab e formar um discurso de oposição a 

atual gestão.  

 

3.1.5.2. Sondagem dos partidos aliados do governo Dilma 

 

Os partidos que compunham a base de apoio do governo federal, não 

pensaram de antemão em lançar apenas uma candidatura que expressasse os 

interesses do bloco político federal para fazer a disputa na prefeitura de São 

Paulo.  

Tinham interesse em lançar candidaturas próprias com vistas a buscar o 

fortalecimento partidário. O PCdoB mantinha a candidatura de Netinho e até 

chegou a cogitar formar uma terceira via.32 O PMDB lançou Gabriel Chalita 

como candidato próprio e só fechou um possível acordo com o PT para o 

segundo turno.  

A candidatura Haddad lançou sua investida no Partido Socialista 

Brasileiro (PSB). Os petistas queriam consumar essa aliança antes do 18° 

                                            
32

 Seria uma possível aliança entre os ditos candidatos nanicos: Russomano, Soninha, Netinho 
e Chalita para dar uma alternativa à polarização PT-PSDB com força real de vencer a eleição. 
Porém essa ideia não foi levada adianta.  
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Encontro Municipal do PT.33 O acordo vingou, porém depois do encontro 

petista. Muitas negociações foram necessárias para consumá-la. Por fim, 

houve a supremacia da direção nacional do PSB sobre a estadual e com isso 

foi firmado o acordo com o PT34. Em contrapartida o PSB ganhou apoio dos 

petistas em outras cidades35 e também teria direito a vice candidata. O que 

ocorreu no dia 15/06/12  com a escolha de Luiza Erundina.  

 O fenômeno da sobreposição da direção nacional partidária sobre a local 

também ocorreu no PT. Para viabilizar a candidatura de Haddad houve até 

uma resolução partidária que internamente ficou conhecida como Resolução 

Haddad.36   

 Uma reviravolta na campanha aconteceu quando o PT firmou uma 

aliança com o PP de Paulo Maluf em São Paulo no dia 18/06/12. A partir do 

                                            
33

 O 18° Encontro Municipal do PT foi convenção petista que apresentou Haddad a militância 
petista. Ocorreu antes da homologação da candidatura no dia 02/06/2014. Não teve a presença 
de Marta Suplicy ainda chateada com o fato de ter sido preterido. Com dimensão mega de 
espetáculo utilizou exaustivamente alta tecnologia a fim de atrair a atenção dos jovens 
sobretudo dos beneficiados pelo Prouni por meio de sua linguagem e de seus recursos 
modernos buscando passar a ideia de novidade. Foram feitas gravações para serem utilizadas 
durante a propaganda eleitoral. Já era notado o slogan da campanha: “O homem novo para o 
tempo novo”. Nele também ocorreu a aprovação do documento base que seria a principal 
referência petista para o seu programa.     
 
  
34

 Houve encontros do PSB em que a presença de Haddad era motivo de confronto entre os 
militantes do PSB. O setor do partido que era dirigido por Márcio França (Secretário de Turismo 
de Geraldo Alckmin) não era favorável à aliança com o PT. O próprio PSB também pensou em 
lançar uma candidatura própria, mas o que prevaleceu foi o apoio a Haddad. E Márcio França 
entregou o cargo a Alckmin.  
 
35

 Em cidades tais como : Mossoró (RN), Duque de Caxias, Franca (SP), Ferraz de 
Vasconcelos (SP), Taboão da Serra (SP), Bertioga, Itanhaém, Boa Vista (RR) e Macapá (AP) 
ocorreram negociações e acordos.   
 
36

 A dita resolução Haddad consistiu numa resolução que determinava que nas cidades com 
mais de 200.000 eleitores que tivessem emissoras de rádio e televisão locais ou que fossem 
pólos econômicos teriam que ser homologadas pela Executiva Nacional do partido. 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pt-cria-resolucao-para-alavancar-candidatura-de-haddad  
 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pt-cria-resolucao-para-alavancar-candidatura-de-haddad
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momento que foram interrompidas as negociações do PP com o PSDB37 e foi 

assinado o acordo do PP com o PT38.  

Porém, o acordo firmado na casa de Maluf com a foto de Lula, Haddad e 

Maluf causou a maior crise da pré-campanha. No dia 19/06/12 Erundina 

abandonou o posto de candidata a vice-prefeita. Mesmo com a saída de 

Erundina houve a manutenção do PSB na coalizão. Com isso aconteceu um 

desfecho insólito da saída de Erundina e a manutenção de Maluf . 

Foto 1 – Encontro Lula, Haddad e Maluf 

 

 (Foto na casa de Paulo Maluf que firmou o acordo a aliança do PT com o PP tirada no 

dia 18/06/2014)39  

 

                                            
37

 Maluf queria que Alckmin cedesse ao PP a Secretaria de Habitação do Estado que 
atualmente está com o tucano Silvio Torres. Maluf rompeu com o PSDB quando houve uma 
reunião sobre os rumos da pasta e não o convidaram.   
 
38

 No governo federal o PP obteve na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades. Não diretamente, pois o secretário Osvaldo Garcia não é filiado ao 
partido, mas sim é próximo.  
 
 
39 Extraída de https://s.yimg.com/os/157/2012/06/22/18-06-lula-maluf-jpg_181432.jpg  

 

https://s.yimg.com/os/157/2012/06/22/18-06-lula-maluf-jpg_181432.jpg
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Haddad justificou esse apoio da seguinte forma: 

“Eu não personalizo essas questões. Para mim o que 

importa é o apoio institucional dos partidos que apoiam o 

governo Dilma Rousseff. Vou dizer o que digo desde 

janeiro. Não posso por questão de coerência, dispensar o 

apoio de um partido que apoia o governo Dilma.”40
 

  

 O embate ético e a própria desmoralização petista com a aliança de 

Maluf produziu um efeito contraditório. Por um lado fez com que Haddad 

tivesse o maior tempo de televisão, fato que potencializava a possibilidade de 

ser conhecido e por outro lado criava uma rejeição que até então não existia 

inclusive por parte dos supostos 30% que o PT imaginava sempre ter.  

Foi reaberta a vaga para o vice candidato e começou a surgir a 

sondagem de possíveis nomes. Tais como Leci Brandão (PCdoB), D’Urso 

(PTB), Jamil Murad (PCdoB), Keiko Ota (PSB), Nádia Campeão (PCdoB) e 

Pedro Dallari (PSB). Como até aquele momento nem PTB e o PCdoB faziam 

parte da coligação ainda se esperava fechar a coligação deles para concorrer 

ao vice.  

A possibilidade de D’Urso (PTB) foi mais cogitada por Maluf do que 

pelos petistas. Que da parte deles preferiam alguém do PCdoB. A candidatura 

de Netinho de Paula (PCdoB) foi rifada da campanha.  

 Pedro Dallari (PSB) negou ter recebido convite e diz ter recebido 

somente a consulta de Eliseu Gabriel (PSB), mas disse que recusou por 

preferir continuar na carreira acadêmica. O nome de Keiko Ota também foi 

perdendo força. Em 25/06/12 o PCdoB oficializou fazer parte da coligação de 

Haddad e em 27/06/12 Nádia Campeão e foi definida como vice candidata.     

                                            
40

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1111381-haddad-diz-nao-se-preocupar-com-
rejeicao-de-petistas-a-maluf.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1111381-haddad-diz-nao-se-preocupar-com-rejeicao-de-petistas-a-maluf.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1111381-haddad-diz-nao-se-preocupar-com-rejeicao-de-petistas-a-maluf.shtml
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Deste modo se verifica mais conclusões que podem ser extraídas pelo 

tema das alianças, tais como novamente o aparecimento da questão da 

verticalização partidária com a imposição dos interesses da direção nacional 

sob a local e também o prisma que orienta as alianças mais vinculado aos 

interesses nacionais do que as alianças históricas municipais. 

 

 

 

 

3.1.6. Baixos índices de intenção de voto da pré-campanha 

 

  O desempenho de Haddad nas pesquisas de intenção de votos durante 

a pré-campanha permaneceu baixo. Para entender a baixa evolução do 

candidato deve levar em conta as pesquisas ocorridas no período de 05/09/11 

até 26/06/12.  

 As duas primeiras pesquisas foram realizadas pelo Instituto DataFolha e 

ocorreram no ano de 201141. Naquele contexto a eleição para a prefeitura de 

2012 não estava na ordem do dia. Era vista como um acontecimento distante a 

mais de um ano. Isso explicitava o baixo grau de conhecimento dos eleitores 

sobre as eleições e mostrava que suas escolhas remetiam mais ao histórico da 

cidade do que as questões colocadas para aquele momento.  

 Por exemplo, no DataFolha de 05/09/12 Marta Suplicy aparecia 

expressando um cenário clássico dos petistas na cidade. Tinha 29% dos votos 

e 30% de rejeição. Com 1/3 dos ditos independentes definindo a eleição. 

                                            
41

 A primeira no dia 05/09/2011 e a segunda 10/12/11. 
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Contudo, Marta não sairia como candidata por conta da política de renovação 

que estava acontecendo no PT.  

 Outro ponto importante levantado na pesquisa foi a influência das 

lideranças políticas para a determinação dos votos. Lula liderava como tendo 

40%, Dilma Rousseff 26% e Geraldo Alckmin 27%. Ademais 61% dos 

simpatizantes do PT disseram que votariam no candidato de Lula a prefeito. 

 Mesmo assim, Haddad apresentava somente de 1% a 2% das intenções 

de voto. A baixa porcentagem era atribuída ao desconhecimento de Haddad 

como possível candidato de Lula.  

  Na pesquisa seguinte (DataFolha de 10/12/1142) ocorreram algumas 

mudanças. Marta já tinha desistido de ser candidata e a influência política de 

Lula aumentou em  8% chegando agora aos 48%.  Mas mesmo assim Haddad 

possuía entre 3% e 4% das intenções de voto e era desconhecido de 63% dos 

eleitores.  

 Mauro Paulino (diretor-geral do DataFolha) refletia sobre a situação de 

Haddad e pensava no seu potencial de crescimento:    

"À medida que a população o identificar com Lula, sua 

intenção de votos vai aumentar, como aconteceu com a 

presidente Dilma Rousseff nas eleições do ano passado. 

A questão é ver até onde ele pode chegar", afirma.43 

 

Nas pesquisas de 2012, Haddad apresentou a seguinte evolução.  

  

 

 

 

 

                                            
42

 Para essa pesquisa foram ouvidas 1.092 eleitores na capital paulista entre os dias 7 e 9 
deste mês.   
43

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1019418-lula-aumenta-forca-em-sp-e-serra-tem-
maior-rejeicao-diz-datafolha.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1019418-lula-aumenta-forca-em-sp-e-serra-tem-maior-rejeicao-diz-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1019418-lula-aumenta-forca-em-sp-e-serra-tem-maior-rejeicao-diz-datafolha.shtml
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Gráfico 1 – DataFolha da Pré-Campanha 

 
 

 

Nas pesquisas de dezembro, janeiro e março, o candidato  oscilou entre os 3% 

e 4%.  

 Em 09/05/2012 saiu uma pesquisa Ibope44.  Serra 31%, Russomano 

16%, Netinho 8%, Soninha 7%, Chalita 6%, Paulinho 5%, Haddad com 3% (e 

12% de rejeição), Carlos Gianazzi (PSOL) e Luiz Flávio Borges D'Urso (PTB) 

alcançaram 1%, cada. Levy Fidélix não pontuou na pesquisa.  

 Mais uma vez, Haddad ficou estacionado nos 3% e avaliou sobre sua 

situação:   

"A pesquisa Ibope praticamente repete os números do 

Datafolha, de março, o que sugere que o eleitor ainda 

não está atento ao processo eleitoral.”45  

                                            
44

 Encomendada pelo SPTV 2ª edição e sendo feita entre 5 a 7 de maio. Foram ouvidas 805 
pessoas tendo como margem de erro de 3 pontos para cima ou para baixo.  Foi registrada na 
Justiça Eleitoral com o número SP-00027/2012  
45

 http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-
diz-haddad.html  

http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
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 Outros petistas também comentaram o desempenho de Haddad. Para o 

vereador José Américo: 

 

"As pesquisas medem mais o grau de conhecimento que 

qualquer outra coisa.”46 

 

E para o vereador Chico Macena um dia antes da divulgação da 

pesquisa:    

 

“Nosso trabalho ainda é com a militância." .47  

 

 A quatro meses das eleições, Haddad conseguiu subir cinco pontos num 

novo DataFolha divulgado no dia 17/06/12. Obtendo a sua melhor marca até 

então. Os resultados foram: Serra 30%, Russomano 21%, Soninha 8%, 

Haddad 8%, Netinho 7%, Chalita 6%, Paulinho da Força (PDT) 5%. Luiz Flávio 

D'Urso (PTB) e Carlos Giannazi (PSOL) apareceram com 1%. Os outros 

candidatos não pontuaram. Havia 9% que declararam nulo ou branco e 3% 

ainda não sabiam.      

 O coordenador da campanha de Fernando Haddad Antônio Donato 

comentou sobre o DataFolha: 

“Vamos prosseguir com nossa estratégia de dialogar com 

todos os segmentos da cidade e construir um plano de 

governo inovador para São Paulo”.48    

 

                                            
46

 http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-
diz-haddad.html  
47

 http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-
diz-haddad.html  
48

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/06/17/haddad-e-russomanno-comemoram-
crescimento-em-pesquisa-datafolha-serra-nao-comenta.htm?mobile  

http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2012/05/eleitor-ainda-nao-esta-atento-a-eleicao-diz-haddad.html
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/06/17/haddad-e-russomanno-comemoram-crescimento-em-pesquisa-datafolha-serra-nao-comenta.htm?mobile
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/06/17/haddad-e-russomanno-comemoram-crescimento-em-pesquisa-datafolha-serra-nao-comenta.htm?mobile
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 O último DataFolha da pré-campanha ocorreu após a aliança do PP com 

o PT. E teve como intuito ver seu impacto eleitoral. Com ele a candidatura 

petista caiu de 8% para 6%. Os resultados foram: 

 Serra: 31%, Russomano: 24%. Haddad: 6%. Soninha Francine: 6%. 

Netinho: 6%. Chalita: 6%. Paulinho: 3%. Giannazi: 1%. Nulos e Brancos: 11% e 

5%.   Indecisos: 5%.  

 Esta aliança PT-PP criou uma rejeição que até então não tinha a 

candidatura de Haddad. Foram 62% dos entrevistados que acharam que o PT 

agiu mal em procurar a aliança. Por parte do eleitorado petista foram 64%.  A 

própria influência de Lula também diminuiu. Agora eram 36% dos eleitores que 

apoiariam as escolhas do ex-presidente para fazer escolher seu candidato, 

13% menos do que foi registrado em janeiro.  

 Outros dados importantes também apareceram. Como 59% dos eleitores 

que não votariam num candidato indicado por Maluf, apenas 12% seguiriam 

uma indicação de Maluf e 26% seriam indiferentes. Eram 70 % os eleitores que 

desconheciam o apoio de Maluf a Haddad e apenas 17% sabiam.  Para eles 

67% acreditam que Erundina agiu bem em desistir e 17% reprovaram. E 16% 

não quiseram opinar.  

 Já 39% acreditavam que um apoio de Maluf a Haddad traria prejuízos, 

outros 36% eram indiferentes, 14% acharam benéficos e 11% não souberam 

opinar.  

 A queda no crescimento de Haddad veio acompanhada do surgimento 

de uma rejeição a sua candidatura. Assim ocorreu o término das pesquisas de 

intenção de voto da pré-campanha. Havia muitos questionamentos sobre o teto 

do crescimento da campanha e também sobre a sua viabilidade.     
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 Havia a consciência da pré-campanha ser um terreno desfavorável para 

o crescimento eleitoral pela vedação legal a existência de comícios, ausência 

dos principais cabos eleitorais de Haddad e sobretudo por ter como prioridade  

a definição dos eixos da campanha, de um plano de governo e a conformação 

de alianças.  

 Pela perspectiva petista acreditava-se que a medida que o eleitorado se 

interessasse pelas eleições e conhecesse Haddad iria haver adesão a sua 

candidatura. A questão a ser discutida era o tamanho dessa adesão e se seria 

suficiente para leva-lo ao segundo turno.  

 A campanha de Haddad previa para Julho o começo de uma 

alavancagem da candidatura, porém havia novas dúvidas com relação a nova 

rejeição dada pela aliança com o PP de Maluf.  

 

3.1.7. Conclusões sobre a pré-campanha 

 

 A pré-campanha se revelou um período difícil para a candidatura 

Fernando Haddad. As escolhas necessárias para a homologação oficial da 

campanha49 foram controversas. Apostas de alto risco que geraram dúvidas 

quanto a viabilidade da renovação do novo perfil de quadros partidários.  

Como se não bastasse isso, o modo como foram ocorreu conflito e 

rejeição. Ao ocorrer a renovação partidária de modo verticalizado (de cima para 

baixo) e sem passar pelo crivo do partido a partir da ausência de prévias e dos 

choques com Marta Suplicy.  

                                            
49

 Seja referente ao próprio candidato ou as alianças.  
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Ademais, o esforço em viabilizar a candidatura Haddad50 a partir da 

conformação do arco de alianças também gerou rejeição e mal-estar. Visto que 

receber o apoio de Maluf, produziu rejeição no próprio eleitorado fiel ao PT em 

São Paulo.  

 Dessa forma a própria campanha se colocou numa situação 

embaraçosa. O que trazia mais dúvidas quanto ao limite de crescimento da 

campanha. A dúvida quanto ao momento em que Dilma entraria na campanha 

ainda permanecia e também quanto a quantidade de aparições públicas que 

Lula poderia fazer.     

 

3.2. Primeiro Turno da campanha  

 

O primeiro turno da campanha foi o período que durou do dia 01/07/2012 

(posterior a homologação da campanha) até o dia 07/10/2012 (dia da eleição 

do primeiro turno). Será dividido internamente em três períodos: i) pré-horário 

eleitoral. ii) horário eleitoral. iii) pós-horário eleitoral.    

 A escolha do Horário Eleitoral como referência para construir a narrativa  

se dá pela sua importância e impacto que causava campanha.  

 

3.2.1. Pré-Horário Eleitoral do primeiro turno  

 

O período anterior ao horário eleitoral é aquele que vai do dia 01/07/12 

(dia seguinte a homologação da candidatura) até 20/08/12 (dia anterior ao 

início da propaganda eleitoral gratuita).  Foi um período ainda de transição entre 

                                            
50

 Lembrando da importância dada pelo partido para a eleição para mudar a correlação de 
forças.  
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o início da pré-campanha e o Horário Eleitoral, pois muitas das questões 

colocadas anteriormente ainda se mantinham vivas e por outro lado já 

apareciam questões que ganhariam mais força no Horário Eleitoral. 

Permanecia o desafio de conquistar os votos históricos petistas para tornar a 

candidatura viável.   

 

3.2.1.1. Gastando a sola no Pré-Horário Eleitoral  

 

 A primeira diferença substantiva entre a pré-campanha e a campanha 

era a possibilidade de fazer caminhada pelas ruas. Haddad fez uso delas para 

se tornar conhecido e ir atrás de votos. Sobretudo dos que historicamente o PT 

tinha na cidade.  

 Por isso montou uma agenda de campanha cautelosa. Durante os dias 

de semana fez o corpo-a-corpo nas franjas da cidade situadas no extremo leste 

e sul da capital. Haddad iniciou pelos quatro distritos eleitorais51 onde Dilma 

venceu Serra no segundo turno da eleição de 2010. Esta escolha foi deliberada 

pelo núcleo da campanha.  

De acordo com Simão Pedro, coordenador da agenda da campanha:    

"Escolhemos visitar as regiões onde ficam os maiores 

diretórios do PT, onde há mais mobilização e agitação". 

52 

  

Aos finais de semana conforme disse o coordenador da campanha 

Antonio Donato quando os centros comerciais estavam fechados, Haddad 

participou de plenárias, festas, debates e outros eventos. Assim, refez as 

                                            
51 Sendo eles, São Miguel Paulista e São Mateus, no extremo leste da capital, e 

Cidade Dutra e Campo Limpo, na zona sul.  
 
52

 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/haddad-e-serra-iniciam-estrategias-de-campanha  

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/haddad-e-serra-iniciam-estrategias-de-campanha
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visitas de janeiro, porém com outro intento. Antes era para colher subsídios 

programáticos, agora era para pedir votos. Por toda a campanha, a estimativa 

era que Haddad percorresse a cidade toda por três vezes. Donato explicitou a 

diferença do conteúdo entre as caminhadas da pré-campanha e as que 

ocorreriam naquele momento:    

 

"Vamos refazer as visitas aos bairros, com a diferença de 

que agora podemos pedir votos e distribuir material de 

campanha".53  

 

Em todos os eventos públicos Haddad era acompanhado por militantes e 

também por uma equipe de vídeo que gravava imagens para o programa 

eleitoral gratuito, que iria ao ar a partir de 21 de agosto.  

  

 Antes de serem permitidas as caminhadas nas ruas, Haddad visitou no 

dia 03/07/12 a Arena Palestra acompanhado de Arnaldo Tirone, presidente do 

Palmeiras.  Conheceu a maquete e a construção da obra que tinha a 

inauguração prevista para o segundo semestre de 201354.  

 Por determinação do TSE os candidatos só poderiam começar a pedir 

votos nas ruas com alto-falantes e comícios a partir do dia 06/07/12. O primeiro 

ato de campanha de Haddad foi uma caminhada pelo centro de São Paulo. 

Nos dias seguintes priorizou fazer visitas pelos bairros periféricos da zona leste 

e sul da cidade.  

 Em 07/07/12 visitou o Itaim Paulista em plenária que apoiava a reeleição 

do vereador Zelão. O evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas. 

Logo depois foi a Guaianazes. No dia 08/07/12 foi a Feira das Nações, em 

                                            
53

 http://www.valor.com.br/eleicoes2012/2736784/haddad-diz-que-vice-de-serra-recusou-verba-
federal-para-creches-em-sp  
54

 A inauguração ocorreu no segundo semestre de 2014.  

http://www.valor.com.br/eleicoes2012/2736784/haddad-diz-que-vice-de-serra-recusou-verba-federal-para-creches-em-sp
http://www.valor.com.br/eleicoes2012/2736784/haddad-diz-que-vice-de-serra-recusou-verba-federal-para-creches-em-sp
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evento beneficente em Ermelino Matarazzo (zona Leste) junto  com sua esposa 

Estela Haddad. Lá tirou do realejo a seguinte frase:  

“O teu horóscopo anuncia-te felicidade, mas para conseguires o 

que prognosticam é necessário que hesites [sic] a companhia de 

certas pessoas que tratam de inclinar-te para o mal.” 55 

  

No dia 09/07/12 sobrevoou de helicóptero a cidade de São Paulo.  A 

seguir iria caminhar pelo Parque do Carmo, mas cancelou. Disse ter pouco 

tempo, pois iria gravar programas no rádio e na televisão. Às dezenove horas e 

trinta minutos iria à posse do novo presidente da CUT Vagner Freitas junto com 

Lula, mas Lula não foi por conta de uma dor de garganta.    

 No dia 10/07/12 visitou São Miguel Paulista junto com Netinho de Paula. 

O bairro é considerado um dos redutos petistas na cidade. Durante uma hora, 

fez corpo a corpo nas ruas do centro do bairro. Entrou em lojas e tirou fotos. 

Ouviu dos moradores reclamações sobre a situação dos hospitais públicos, a 

qualidade das escolas municipais e o tratamento dado pela administração 

Kassab aos vendedores de rua. Haddad disse que foi comerciante e sabia da 

importância de ter uma cidade organizada para que o comércio progrida. 

 Falou sobre o sentimento de mudança: 

"A gestão (do Kassab) deixou um pouco a desejar, as 

pessoas querem mudança. Esse discurso da 

continuidade, na minha opinião, não vai se sustentar."56 

 

 No dia 11/07/12 começou a fazer visitas pela zona sul da cidade. Visitou  

Santo Amaro. No dia seguinte chegou ao parque São Lucas (região que votou 

                                            
55

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/53476-papagaio-alerta-haddad-contra-mas-
companhias.shtml  
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 http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/colado-em-netinho-haddad-se-apresenta-a-
eleitores-na-zona-leste,0d489782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  
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majoritariamente em Serra na última eleição) às 15 horas 30 minutos (zona 

leste de São Paulo), mas a chuva atrapalhou o corpo a corpo. Como tinha uma 

reunião marcada para às 16 horas teve que sair de lá.   

Antes de chegar ao local, o candidato percorreu o trajeto entre a Vila 

Prudente, onde visitou uma favela e a Vila Alpina onde visitou os centros 

comerciais. Observou a construção do expresso monotrilho Leste da linha 2-

verde que vai conectar a região à Cidade Tiradentes. E questionou se o 

sistema realmente teria capacidade para atender à demanda da região. 

Em 13/07/12 visitou a região do Campo Limpo (zona sul). Em 14/07/12 

participou de um ato político a favor de Orlando Silva (PCdoB) para vereador. E 

também foi a uma plenária no Palácio do Trabalhador no bairro da Liberdade. 

No dia 15/07/12 fez passeio de bicicleta da Praça do Ciclista situada na 

avenida Paulista até o diretório municipal do PT. Vale lembrar que dentro do 

contexto da renovação petista a conformação de uma nova agenda para a 

juventude ganhava cada vez mais importância.  

 Em 16/07/12 visitou São Mateus (zona leste). Depois concedeu 

entrevista coletiva para comentar as pesquisas eleitorais. E por fim realizou 

uma reunião com a equipe de campanha para a formulação do programa de 

campanha que seria apresentado na semana seguinte. Em 17/07/12 visitou a 

Praça da Cidade Dutra e a Capela do Socorro. Ambas na zona sul.  

No dia 19/07/12 fez sua primeira visita a uma periferia da zona norte. Foi 

a Perus. Caminhou pela avenida Dr. Silvio de Campos.  Lá se apresentava 

como o candidato de Lula e Dilma. Em alguns momentos chegou a dizer que 

ele, Lula e Dilma cuidariam da população. Outra prática que fazia era perguntar 

o grau de escolaridade das pessoas.  
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Ao encontrar um estudante que havia utilizado o ProUni (Programa 

Universidade Para Todos), sua principal criação no ministério da Educação, 

perguntava se o estudante sabia quem tinha criado o programa. A resposta  

vacilante e apontando o dedo para o ex-ministro teve em troca uma piscadela 

devolvida por Haddad.  

Nota-se assim um pouco da estratégia de aproximação de Haddad no 

corpo-a-corpo com o eleitorado. Para se tornar conhecido, fazia uma 

apresentação formal, associava seu nome ao de Lula e Dilma e dizia ser o 

criador do Prouni.    

No dia 20/07/12 fez uma palestra para empresários na Câmara de 

Comércio Portuguesa. Depois participou junto a militantes, simpatizantes e 

apoiadores que atuariam nas redes sociais do encontro #HaddadNasRedes - 

Uma ação 2.0 para construir uma nova São Paulo. 

Em 23/07/12 Haddad se reuniu com Lula na sede do Instituto Lula. Além 

deles participaram Antônio Donato, Rui Falcão, Paulo Frateschi (secretário 

nacional de organização da legenda) e Edinho Silva. O encontro teve início às 

16 horas e terminou às 18 horas e 15 minutos. 

No dia 24/07/12 fez uma caminhada pelas calçadas do complexo do 

Hospital das Clínicas (HC). Em 25/07/12 no período da manhã debateu com 

engenheiros na sede do sindicato estadual da categoria do terceiro debate do 

ciclo “A engenharia e a cidade”. Depois visitou ao Butantã e a avenida Rio 

Pequeno (zona oeste da cidade). 

No dia 26/07/12 visitou na zona norte a Vila Nova Cachoerinha e a Vila 

Brasilândia. Foi acompanhado de sua vice Nádia Campeão. Depois o 

candidato pegou um ônibus da linha 9501 no Largo do Paissandu, na região 

http://www.seesp.org.br/site/imprensa/aviso-de-pauta/item/2704-sindicato-dos-engenheiros-inicia-debate-com-candidatos-a-prefeito-de-s%C3%A3o-paulo-nesta-ter%C3%A7a-feira-3.html


54 
 

central, e desceu meia hora depois no Terminal Cachoeirinha. Haddad passou 

o tempo todo conversando com Nádia, num coletivo que tinha mais membros 

da imprensa e da campanha do que de passageiros.     

A coordenação de campanha explicou que escolheu de propósito o 

ônibus que circula mais vazio para evitar o tumulto nas horas de pico. Haddad 

cometeu uma gafe ao querer subir pela porta traseira do ônibus. Corrigido o 

engano, o candidato ladeado por Nádia fez uma viagem tranquila. O petista 

não aproveitou a viagem para pedir votos. 

No dia 27/07/12 visitou a 25 de março (centro). Nesse corpo-a-corpo 

revelou outros detalhes de sua abordagem aos possíveis eleitores:  

“Quando falo com os eleitores, friso que a vida deles 

melhorou da porta de casa para dentro, com a melhor 

condição para a compra da própria casa e de uma série 

de bens. Mas da porta para fora, a vida dele piorou no 

transporte coletivo, na cidade mal cuidada, nos 

desperdícios que ocorrem na saúde municipal, enfim, em 

muitos aspectos”.57 

 

Para fazer a primeira carreata da campanha foi a Capela do Socorro e 

ao Grajaú (zona sul) em 28/07/12. Em pesquisa qualitativa sobre o 

conhecimento de Haddad, notava-se que era mais conhecido como Fernando 

Andrade do que Haddad. Sendo mais um entrave para a campanha decolar.  

 No dia 29/07/12 participou das comemorações do Dia do Motorista, 

organizado pelo sindicato onde fez outra carreata. Os bairros percorridos foram 

Guaianazes, Vila Curuçá e arredores da zona leste. Vale notar que nesse 

momento, Haddad também começou a participar de eventos ligados a 

sindicatos.  

                                            
57

 http://ruifalcao.com.br/haddad-serra-foi-um-nao-prefeito-eleicoes2012/  
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No dia 30/07/12 participou de uma seção de fotos que Lula fez junto a 

candidatos petistas para as cidades com mais de 150 mil eleitores. No dia 

31/07/12 participou de um evento no Sinesp (Sindicato dos Especialistas em 

Educação de Ensino Público Municipal de São Paulo), na região central da 

capital paulista.  

Depois fez uma visita com chuva ao Itaim Paulista. Outro importante 

reduto petista. Caminhou pelas ruas da região, cumprimentando passantes e 

lojistas.  

 Em 01/08/12 houve o encontro dos candidatos no Sesc Consolação para 

debater o legado social da Copa (2014) e da Olimpíada (2016). O evento foi 

promovido pela Rede Nossa São Paulo, Instituto Ethos e a ONG Atletas pela 

Cidadania. Haddad também visitou a região do M’Boi Mirim com caminhada no 

comércio da região, onde conversou com comerciantes, moradores e 

trabalhadores.  

 

 No dia 02/08/2012 participou do debate da TV Bandeirantes. No dia 

03/08/12 reuniu-se com empresários do setor de turismo, negócios e feiras. E 

também fez caminhada na região do Tucuruvi. No dia 04/08/12 realizou uma 

carreata na Vila Brasilândia (zona norte) junto com um vereador do PP. Em ato 

do vereador Carlos Neder aconteceu a presença de Erundina no auditório dos 

Químicos de São Paulo. Foi o primeiro evento público dela com Haddad, 

depois que abandonou ser a vice da chapa. 

No dia 05/08/12 realizou carreatas na Zona Leste em Sapopemba, 

Jardim Morgante, Penha, Vila Mara, Guaianases e Vila Prudente.  Percorreu 

por quase uma hora cerca de nove quilômetros em um carro aberto, apinhado 

de candidatos a vereador. Interrompeu a carreata quando o tempo fechou, 
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anunciando chuva. Ficou preocupado que o mau tempo pudesse piorar a rinite 

alérgica que o atacou desde que começou a gravar no estúdio da campanha de 

TV.  

No dia 06/08/12 se encontrou com Dilma e Lula. Visitou a Cidade 

Tiradentes e no período da noite houve reunião entre Lula e Haddad para 

definir a atividade que fizeram no dia 08/08. 

Em 07/08/12 Haddad visitou  a região da Rua José Paulino no Bom 

Retiro. Num dos estabelecimentos, uma lojista tentou vender um terno para ele 

usar na posse, caso fosse eleito. O candidato pegou um cartão da vendedora. 

No dia 08/08/12 gravou junto com Lula o programa de Horário Eleitoral. Fez 

uma carreata por Pirituba (zona oeste).  

No dia 09/08/12 visitou uma cooperativa. A Cooperglicério (Cooperativa 

dos Catadores da Baixada do Glicério) de lixo no viaduto do Glicério (centro de 

São Paulo).   À tarde fez caminhada em Itaquera (zona Leste). No dia 11/08/12 

participou na plenária do vereador Antônio Donato. 

No dia 13/08/12 Haddad participou do aniversário de Marco Aurélio de 

Carvalho, advogado do PT, em um bar no centro. Quase encontrou com Marta 

Suplicy que já estava havia quase duas horas no local. Enquanto ele entrava 

pela porta principal, os convidados disseram que ela se levantou da mesa e 

saiu do salão por uma porta lateral. 

Em 14/08/12 Fernando Haddad participou de encontro com empresários 

em Itaquera, bairro da zona leste da capital paulista. E também fez sua 

segunda visita a Jacu-Pêssego em cinco dias de campanha. Em  

15/08/12 participou de um debate no Sindicato dos Professores e Funcionários 

http://oglobo.globo.com/topico-eleicoes-2012/haddad-sai-em-defesa-de-lula-ironiza-jefferson-5787274?topico=eleicoes-2012
http://oglobo.globo.com/topico-eleicoes-2012/haddad-sai-em-defesa-de-lula-ironiza-jefferson-5787274?topico=eleicoes-2012
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Municipais de São Paulo. Já no dia 16/08/12 foi a outro debate na Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco.  

No dia 17/08/12 visitou a um conjunto habitacional popular, que estava 

sendo construído por uma cooperativa no Jardim Miriam (zona sul) com 

recursos do programa federal Minha Casa Minha Vida.  

Em 18/08/12 visitou a 22ª Bienal Internacional do Livro acompanhado de 

sua mulher, Ana Estela, e de sua filha, Ana Carolina, por volta das 13h45, um 

pouco depois do candidato do PSDB, José Serra (PSDB), e do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Andou pelos estandes do evento, em companhia 

do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT-SP), e foi parado para posar 

para fotos e dar autógrafos. Parou também para comprar dois livros - 

"Conversas Que Tive Comigo" de Nelson Mandela, e um de Clarice Lispector -, 

quando encontrou o senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Serra também esteve 

na Bienal, mas ambos não se encontraram.  

Depois visitou ao Brás onde encontrou a comunidade libanesa.  Almoçou 

num restaurante libanês (Casa Líbano) com políticos filiados ao PT. Caminhou 

pelo bairro e conversou com comerciantes. Disse que São Paulo tinha vocação 

para esse tipo de atividade comercial. Na caminhada, foi acompanhado do 

vereador Jamil Murad (PCdoB). Fernando Haddad se reencontrou com alguns 

amigos de seu pai, que tinha uma loja de tecidos no centro de São Paulo. 

Haddad possui laços com o Brás. Neto de libaneses e filho de um comerciante 

de tecidos. Trabalhou no bairro quando era jovem oferecendo os produtos da 

loja de seu pai.  
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Visitou também ao Pari onde ouviu um jingle funk:58 Antes da maratona 

de apertos de mão, abraços e fotos, Haddad parou para conversar com as 

proprietárias do restaurante Feijão de Corda, tradicional casa de comida 

nordestina da região. 

 Ao entrar numa loja de ferragens, todo sorrisos, Haddad foi recebido 

com uma cobrança do vendedor José Valdir, 56 anos, há 30 anos no local que 

disse que ele tinha que aparecer depois da eleição também. O lojista recebeu 

em troca a promessa de um retorno para discutir os problemas da região. Em 

caso de vitória, claro.  

Durante seu corpo-a-corpo posou para fotos, abraçou crianças, brincou 

com passantes e conversou com idosos. E como não podia faltar, embalou e 

beijou um bebê. Depois de algumas visitas a cabelereiros, lojas de bicicletas e 

padarias, já estava em cima do carro de som, agradecendo a militância.   

Entrou num boteco lotado, depois de hesitar por um instante, o  

candidato foi convencido a abandonar o protocolo e arriscou uma tacada de 

sinuca. Encaçapou a bola de primeira, para alegria da claque e do próprio 

Haddad, que não escondeu a satisfação pela façanha. O deputado estadual 

Ênio Tatto (PT-SP) disse que a bola era a 45. 

No dia 19/08/12 participou do comício do vereador Alfredinho em 

Interlagos (Zona Sul). Em 20/08/12 reuniu-se com Lula no Instituto Lula. 

Debateu com o Movimento Nacional dos Moradores de Rua, no centro da 

capital na faculdade de Direito da USP.   

    Durante a primeira fase de campanha, Haddad teve como estratégia 

tentar se aproximar do eleitorado histórico petista. Para isso fez incursões nas 
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 A letra do jingle era a seguinte: “Ad. A-Ad. Eu vou votar no Haddad.” 
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periferias das quatro regiões situadas nas franjas da cidade, em regiões de 

comércio popular localizadas no centro da cidade. Essas regiões eram redutos 

petistas e ao mesmo tempo Haddad era um candidato desconhecido. Sempre 

que possível Haddad ia a esses locais junto a lideranças locais e vereadores 

conhecidos dessas regiões que fariam o elo entre o desconhecido candidato e 

Lula.   

 Quando fazia o corpo-a-corpo, Haddad andava sempre com um 

microfone lapela que facilitava a captação de áudio para ser utilizada em 

gravações para o horário eleitoral.   

 Faltou nesse período ainda a presença de Lula por conta dos efeitos 

colaterais de sua doença e de Dilma Rousseff por olhar as eleições com 

cautela e evitar gerar crise na governabilidade de seu governo. A relação com 

Marta Suplicy mantinha-se estremecida como foi relatado no episódio do 

aniversário do advogado petista.  

 Além do corpo-a-corpo e de carreatas, Haddad também procurou 

participar de eventos ligados aos sindicatos e cooperativas. Essa seria outra 

forma de também se tornar conhecido, mas a partir de setores organizados que 

apoiavam o PT.   
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3.2.1.2. Campanha virtual no Pré-Horário Eleitoral 

 

 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou a partir do dia 06/07 a 

campanha pela internet. Assim, o PT também começou a ser mover pela frente 

virtual.   

O 18° Encontro Municipal do PT já tinha antecipado o uso da alta 

tecnologia como forma de passar a mensagem de renovação e novidade. 

Durante o período pré-horário eleitoral houve o prosseguimento dessa linha 

que somente seria levada ao seu grau máximo durante o período posterior. 

Porém já nesse momento houve importantes avanços referentes a 

convergência digital e de como haveria o uso pesado desses recursos para 

tentar alavancar a candidatura.   

 Para impulsionar a campanha pelo mundo virtual foi criado o site Pense 

Novo. Não era um mero site, mas sim um TED-superplataforma interativa que 

continha vídeos com animações e ferramentas que o ligaria as redes sociais 

(Facebook, Twitter e Youtube). 59 

 De acordo com Marcelo Kertész que coordenava a empresa do 

marqueteiro João Santana:  

“O grande desafio foi fazer um ambiente mais relevante e 

inovador do que um simples site tradicional de candidato”. 
60

 

 

 O site apresentava uma cara moderna e carregava com rapidez. 

Contudo sofria algumas críticas. A primeira foi pela escolha do fundo preto que 

                                            
59

 Outros canais existiam no Pense Novo como a tvH (contendo vídeos do candidato), Lula.Tv 
(traria material diário de Lula em apoio a candidatura que em certa medida supriria a 
impossibilidade de não realizar as caminhadas por conta das consequências de sua doença), 
“o novo pelo mundo”, “FALA.SP”, “inspira.SP”, “velhos problemas”, “novas propostas” e “o 
homem novo”.  
60

 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-vai-exibir-videos-de-lula-diariamente-no-site-
de-haddad,896469  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-vai-exibir-videos-de-lula-diariamente-no-site-de-haddad,896469
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-vai-exibir-videos-de-lula-diariamente-no-site-de-haddad,896469
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iria contra os hábitos e gostos provenientes de telas minimalistas com fundo 

branco que foram  popularizadas pelo Google.  

Fernando Rodrigues criticava a suposta interação do site:  

 

“Vamos ver se haverá mesmo interação. O que há por enquanto 

não tem nada de conexão real, mas apenas vídeos e temas que 

são apresentados verticalmente do candidato/apoiadores para 

seus potenciais eleitores.”61 

 

 A ideia de ter um site com formato ousado vinha de encontro ao 

conteúdo que a campanha queria transmitir. Ou seja, a construção da imagem 

de seu candidato jovem. Todo o apelo discursivo da campanha remetia ao 

novo. O próprio nome Pense Novo propunha ao eleitor dialogar com o 

sentimento de mudança que dizia haver na cidade. A expressão pensar novo 

almejava que o eleitor chegasse a conclusão de buscar um tempo novo para a 

cidade a partir do homem novo para assim resolver o problema da cidade que 

se reduziria a ser um problema de gestão.     

 Por causa da campanha Haddad reativou a sua conta no twitter para se 

mostrar como o homem novo. Via nesse meio a possibilidade de se tornar 

conhecido e divulgar suas ideias e informações da campanha diretamente aos 

seus eleitores.  

 Ademais, procurava trabalhar em rede com seus apoiadores e militantes 

virtuais. No dia 20/07/12 aconteceu o Encontro #HaddadNasRedes - Uma ação 

2.0 para construir uma nova São Paulo junto com militantes e simpatizantes 

que atuariam  nas redes sociais. Para além das demandas específicas que os 

seus apoiadores pediam, tais como: a criação de uma agência municipal de 

                                            
61

 http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2012/07/06/haddad-reforca-lulodependencia-
em-site/  

http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2012/07/06/haddad-reforca-lulodependencia-em-site/
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2012/07/06/haddad-reforca-lulodependencia-em-site/
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fomento para o desenvolvimento de tecnologias colaborativas; eles também se 

propunham a pensar em formas de se organizar para fazer a campanha virtual.  

 A utilização da campanha virtual foi pensada como sendo de suma 

importância para a candidatura petista. Via nela uma enorme potencialidade de 

torna-lo conhecido e também de atingir o público jovem que tanto o 

interessava. Por isso investiu pesado no uso dos novos meios de comunicação 

e o fazia a partir de uma linguagem da juventude procurando atrai-la cada vez 

mais.   

   

3.2.1.3. Estimativa de crescimento e pesquisas de intenção de voto no 

Pré-Horário Eleitoral 

  

 Lula avaliava a campanha eleitoral de Fernando Haddad como sendo 

midiática. Somente a partir de uma exposição constante na mídia é que se 

tornaria conhecido. Por conta disso acreditava que o momento de reviravolta 

na campanha só ocorreria a partir do início do Horário Eleitoral.  

 Mas antes disso a própria campanha já traçava metas e estimativas de 

crescimento. Visava chegar ao início do horário eleitoral gratuito, em 21 de 

agosto, com aproximadamente 10% das intenções de voto. Como disse o 

próprio Ricardo Berzoini:      

 “Julho e agosto quem discute campanha é político e 

jornalista. A campanha começa em setembro”62 

 

                                            
62  http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/ofensiva-do-pt-em-favor-de-haddad-

vai-comecar-em-setembro/ 
  

http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/ofensiva-do-pt-em-favor-de-haddad-vai-comecar-em-setembro/
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/ofensiva-do-pt-em-favor-de-haddad-vai-comecar-em-setembro/
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 Em pesquisa Ibope de 03/08/1263 não houve muitas mudanças em 

relação ao período da Pré-Campanha. Ele permanecia com os mesmos 6%. 

Haddad ao comentar seu desempenho eleitoral, minimizou o resultou e deu 

como justificativa o desconhecimento da população:  

 

"É natural que seja assim. Serra e Russomanno estão na 

frente porque são os candidatos mais conhecidos. Eu 

estou muito confortável. O horário eleitoral é que vai 

mudar este quadro. A população ainda desconhece os 

candidatos, quanto mais as propostas.”64    

 

 A avaliação petista via uma decolagem tardia da campanha por conta do 

desconhecimento e da ausência de  Lula e Dilma Rousseff. Mas via um bom 

potencial de crescimento por ter uma taxa de rejeição bem inferior às de Serra 

e Russomano.  Contudo, não se sabia ainda se o mensalão e o apoio de Maluf 

seriam entraves para o teto do crescimento.   

 Na pesquisa Ibope realizada no dia 16/0865 ocorreu uma subida de 3% 

nos votos de Haddad atingindo 9% e assim se isolou em terceiro lugar. Porém 

não chegou aos dois dígitos que queria para o início da propaganda eleitoral.  

                                            
63

 Ouviu 805 eleitores. As entrevistas começaram no dia 29 de julho e o resultado foi divulgado 

nesta sexta. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de três pontos 

porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE-SP) com o protocolo número SP-00198/2012. Serra: 26% apenas 1 ponto 

porcentual de vantagem sobre Celso Russomanno (PRB). Rejeição de Serra: 34%.  

Russomano: 25%. Rejeição de Russomano: 8%. Soninha: 7%. Rejeição de Soninha: 13%. 

Haddad: 6%. Rejeição de Haddad: 9%. Chalita: 5%. Rejeição de Chalita: 8%. Paulinho da 

Força: 5%. Rejeição de Paulinho: 13%. Branco: 14%. Nulo: 9%.     

 
64

 http://m.folha.uol.com.br/poder/1131928-haddad-diz-que-lideranca-de-serra-e-russomanno-
em-pesquisas-e-natural.html  
65 Foram ouvidas 805 e foi realizada entre os dias 13 e 15 de agosto. Seu registro no TRE-SP 

foi o número 00311/2012 e encomendada: TV Globo e Estadão. Serra e Russomano: 26%. 
Rejeição de Serra: 37%. Rejeição de Russomano: 11%. Num suposto 2° turno 
Russomano-Serra: Russomanno ganharia de Serra por 42% a 35%. Mas 16% dizem que 
votariam branco ou anulariam o voto nesse caso. Haddad: 9%. Rejeição de Haddad: 14%. 

http://m.folha.uol.com.br/poder/1131928-haddad-diz-que-lideranca-de-serra-e-russomanno-em-pesquisas-e-natural.html
http://m.folha.uol.com.br/poder/1131928-haddad-diz-que-lideranca-de-serra-e-russomanno-em-pesquisas-e-natural.html
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 Haddad interpretou os dados pelo desejo de mudança :  

 “Esse desejo de mudança vai se expressar mais 

claramente quando o eleitor tiver todos os 

instrumentos.”66 

  

E atribuiu seu crescimento a militância:  

 

 “A minha militância do PT é a única explicação. Talvez a 

campanha dos vereadores. Eu tinha a expectativa de 

chegar ao horário eleitoral [que começa no dia 21 de 

agosto, terça-feira da próxima semana] com algo em 

torno desse patamar.” 67   

  

No dia 21/08 ocorreu um novo DataFolha68 o último que indicava as 

intensões de voto antes do início da propaganda eleitoral. Nele se notou duas 

coisas importantes a primeira foi a liderança isolada de Russomano e a 

segundo que Haddad estava com 8%. Assim a campanha petista viu frustrada 

em seu desejo de começar o Horário Eleitoral com os dois dígitos na intenção 

de votos.  

                                                                                                                                
Margem de erro: máxima da pesquisa é de 3 pontos porcentuais, mas isso se aplica apenas 
quando um candidato tem 50% das intenções de voto. Na verdade, a margem é proporcional à 
intenção de voto. Isso significa que se a pesquisa fosse repetida 100 vezes, em 95 delas um 
candidato com 50% de intenção de voto poderia ter de 47% a 53%. Soninha (PPS), Gabriel 
Chalita (PMDB) e Paulinho da Força (PDT): 5% cada. Rejeição de Paulinho e Soninha: 
14%. Chalita: 9%. A margem de erro é de 1,5%. Ana Luiza (PSTU) e Carlos Gianazzi 
(PSOL): 1%. Rejeição de Ana Luiza e Giannazi: 7%. Eymael (PSDC), Levy Fidélix (PRTB), 
Anaí Caproni (PCO) e Miguel Manso (PPL): não chegaram a 1%. Rejeição de Anaí: 7%. 
Rejeição de Miguel: 9%. Rejeição de Levy Fidélix: 16%. Nulos ou brancos: 12%. Não 
souberam responder: 10%. Não souberam responder espontaneamente: 41%.  
   
66

 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-
a-militancia-do-pt.html  
67

 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-
a-militancia-do-pt.html  
68

 Registrada no TSE com o número SP-00362/2012. O Datafolha ouviu mil eleitores no dia 20 

deste mês. Teve como margem de erro 3 pontos percentuais. Celso Russomanno: 31%. Serra: 
27%.Fernando Haddad (PT): 8%. Gabriel Chalita (PMDB) tem 6%, Soninha Francine (PPS), 
5%, e Paulinho da Força (PDT), 4%.Ana Luiza (PSTU) foi citada por 1% dos entrevistados. 
Carlos Giannazi (PSOL), Levy Fidélix (PRTB), Miguel Manso (PPL), Eymael (PSDC) e Anaí 
Caproni (PCO) não chegaram a 1% das intenções de voto. Os brancos e nulos:10%. Indecisos, 
6%. 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-militancia-do-pt.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-militancia-do-pt.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-militancia-do-pt.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-17/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-militancia-do-pt.html
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Gráfico 2 – Datafolha da fase pré-horário eleitoral 

 

Fonte: Site Uol 69 

Por outro lado, viam o desempenho de Russomano como sendo um 

fenômeno passageiro e produto do período anterior ao Horário Eleitoral.  

                                            
69

 http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/22/apos-criticar-kassab-russomanno-diz-
que-gostaria-de-ver-uma-igreja-por-quarteirao.htm  

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/22/apos-criticar-kassab-russomanno-diz-que-gostaria-de-ver-uma-igreja-por-quarteirao.htm
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/22/apos-criticar-kassab-russomanno-diz-que-gostaria-de-ver-uma-igreja-por-quarteirao.htm
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Acreditavam que por ter pouco tempo de  televisão não conseguiria se 

manter no topo e assim Haddad conseguiria obter os seus votos necessários. 

Visto que a coligação de Haddad chamada de “Para Mudar e Renovar São 

Paulo” (PP, PT, PSB e PCdoB ) teria 7 minutos 39 segundos 36 milésimos e a 

coligação “Por uma nova São Paulo” de Russomano (PRB, PTB, PTN, PHS, 

PRP e PTdoB),  teria 2 minutos 11 segundos 87 milésimos.      

 

3.2.1.4. Programa de Haddad   

 

 Durante a pré-campanha Haddad avaliava o problema central de São 

Paulo como sendo a pouca capacidade do poder público de investir e atribuía 

isso a problemas de gestão. Esse seria o motivo do sentimento de mudança 

que existiria na cidade.  

 Agora no primeiro turno e mais especificamente no lançamento do seu 

programa político, estendia o tamanho de sua crítica a um novo patamar. Ia 

além do problema das últimas gestões e propunha a ruptura com o paradigma 

Prestes Maia como formar de redesenhar estrategicamente a cidade.  

 

 Sob esse prisma que almejava inaugurar um novo tempo para a 

capital70.  Seu ambicioso programa não visava apenas ser um plano de ação 

de governo, mas também que fosse estruturador da cidade.  

 Por isso para entender a fundo o programa de Haddad é preciso ter em 

conta esses dois níveis: i) plano estruturador da cidade ii) plano de ação de 

governo.   

                                            
70

 O nome do seu programa era “Um novo tempo para São Paulo”.  
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 Para apresentar suas ideias fez do lançamento do programa um mega 

evento71. Com ares de superprodução, utilizou telões de alta definição, 

animações e vinhetas. Foram gravadas imagens para serem utilizadas durante 

os programas eleitorais.   

 A cor laranja foi mais adotada em relação ao vermelho. Vale lembrar que 

durante a campanha estava em curso o julgamento do mensalão pelo STF e a 

campanha era cautelosa quanto a qualquer possível associação com o caso. A 

justificativa pelo uso do laranja vinha do seu significado na linguagem  da 

semiótica que consistia em mudança, juventude e dinâmica. José Américo, 

membro do conselho da campanha, explicou o seu uso:   

 

“Nós não abandonamos o vermelho. Essa cor amarela-

alaranjada, usada em alguns materiais de campanha, 

indica a novidade, a esperança. Sugere o novo. ”72 

 

3.2.1.4.1. Plano estruturador da cidade – uma nova visão estratégica da 

cidade 

 

 A proposta de um plano reestruturador para São Paulo apresentada por 

Haddad vinha de encontro com um redesenho urbano que rompesse com o 

paradigma Prestes Maia.  

O modelo de desenvolvimento criado por Prestes Maia73, segundo 

Haddad, dividia a cidade em cidade-dormitório e área de trabalho. Maia teria 

                                            
71

 Ocorrido no dia 13/08/2014 num auditório de uma universidade para cerca de 500 pessoas. 
A ausência mais sentida foi a de Lula que não pode comparecer por conta de ainda não ter a 
liberação médica.   
72

  http://oglobo.globo.com/brasil/estrela-petista-desaparece-de-placas-santinhos-5694604  
73

Francisco Prestes Maia foi prefeito de São Paulo por dois mandatos O primeiro de 1938-1945 
e o segundo  de 1961-1965.  

http://oglobo.globo.com/brasil/estrela-petista-desaparece-de-placas-santinhos-5694604
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sido o grande responsável pela criação de empregos no centro da cidade e a 

abertura de avenidas sobre rios.  Os oitenta anos desse modelo teriam criado 

uma cidade rádio-concêntrica:  

 

"Nossa cidade é rádio-concêntrica. Todas as radiais 

levam para os mesmos lugares. Não há infraestrutura 

que suporte essa sobrecarga de mobilidade, que é fruto 

da irracionalidade do desenvolvimento. O modelo que 

desenvolvemos é rodoviarista e tinha como pressuposto 

o automóvel"74 

  

E mais adiante  Haddad mostra a mesma situação por outro prisma:   

 

"Está todo mundo, todos os dias, indo para os mesmos 

lugares. É como se todo o Uruguai fosse para o centro 

expandido."75     

  

Somente 20% das subprefeituras de São Paulo oferecem 2/3 das ofertas 

de emprego da cidade, o que provoca grandes deslocamentos diários e 

congestionamentos que tornam a cidade desequilibrada e insustentável. 

Ao haver esse desequilíbrio da cidade, Haddad observava o tempo da 

vida das pessoas sendo desperdiçado.    

“O tempo das pessoas é sequestrado no trânsito e nas 

filas.”76 

 

 Para Haddad, a liberação do tempo é fator chave para a metrópole:   

 "O fator-chave de uma metrópole é o tempo e ele tem 

que ser liberado. É sinônimo de liberar as energias 

                                            
74

 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/473271/noticia.htm?sequence=1  
75

http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,haddad-lanca-programa-de-governo-e-
promete-redesenhar-sp,915930  
76

 http://www.vermelho.org.br/sp/noticia.php?id_secao=39&id_noticia=191085  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/473271/noticia.htm?sequence=1
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,haddad-lanca-programa-de-governo-e-promete-redesenhar-sp,915930
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,haddad-lanca-programa-de-governo-e-promete-redesenhar-sp,915930
http://www.vermelho.org.br/sp/noticia.php?id_secao=39&id_noticia=191085
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criativas de cada cidadão. É com essa variável que irei 

trabalhar, se for eleito.” 77 

 

 Ao diagnosticar os problemas da cidade relacionados ao paradigma 

Prestes Maia, Haddad procurou rompê-lo e propor um novo projeto global de 

reorganização urbanística e de desenvolvimento econômico e social para São 

Paulo. Buscava assim reequilibrar a cidade e propor um processo de 

descentralização do desenvolvimento capitalista a partir de um arco que 

acabaria com o formato rádio-concêntrico da cidade.      

 Segundo ele o plano:  

"repensa as grandes avenidas como travessas desse 

arco e não como várias avenidas indo para o mesmo 

lugar."78     

 

 Assim ocorreria um salto de qualidade na interação entre todas as 

subprefeituras e a interação com a região metropolitana por conta do Arco. O 

arco dividiria a cidade em duas partes iguais, com metade da população 

vivendo dentro e a outra fora.   

Para reequilibrar a cidade buscava a aproximação da moradia com o 

emprego. Nos bairros centrais onde se concentra os empregos, Haddad 

propunha que fossem destinados a moradia também. Já nas regiões onde há 

muita moradia e as avenidas são apenas locais de passagem, o seu interesse 

era que se transformasse também em polos industriais e de serviço. 
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 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/473271/noticia.htm?sequence=1  
78

 http://m.folha.uol.com.br/poder/1136598-haddad-lanca-plano-de-governo-e-propoe-arco-do-
futuro-para-sp.html  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/473271/noticia.htm?sequence=1
http://m.folha.uol.com.br/poder/1136598-haddad-lanca-plano-de-governo-e-propoe-arco-do-futuro-para-sp.html
http://m.folha.uol.com.br/poder/1136598-haddad-lanca-plano-de-governo-e-propoe-arco-do-futuro-para-sp.html
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Mapa 1 – Arco do Futuro  

  

 Representação do Arco do Futuro. 
79

 

 
 “São Paulo perde muitas empresas hoje por falta 

de uma visão de desenvolvimento. Muitas empresas que 

hoje estão fora de São Paulo vão preferir se instalar na 

Cupecê e na Jacu-Pessego do que se manterem no 

entorno da cidade.”80 

  

Na visão de Haddad com o equilíbrio da cidade os projetos de educação, 

saúde e cultura iriam para outras subprefeituras e assim tiraria o foco das 

regiões do centro e das avenidas Faria Lima, Paulista e Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini. Por fim cada subprefeitura administraria “pequenas cidades”.   

O nome original do projeto era Arco do Desenvolvimento, mas foi 

mudado para Arco do Futuro por sugestão do marqueteiro João Santana. O 

trajeto do arco começaria na divisa entre São Paulo e Diadema, na avenida 

                                            
79

 Extraído de http://cidadeaberta.org.br/wp-content/uploads/2013/04/arco-do-futuro.jpg  
80

 http://www.cartacapital.com.br/politica/a-dois-meses-da-eleicao-haddad-apresenta-programa-
de-governo  

http://cidadeaberta.org.br/wp-content/uploads/2013/04/arco-do-futuro.jpg
http://www.cartacapital.com.br/politica/a-dois-meses-da-eleicao-haddad-apresenta-programa-de-governo
http://www.cartacapital.com.br/politica/a-dois-meses-da-eleicao-haddad-apresenta-programa-de-governo
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Cupecê (zona sul), passaria pela Professor Vicente Rao, Roque Petroni Júnior, 

marginais dos rios Pinheiros (zonas sul e oeste) e Tietê (oeste e leste) e 

terminaria na avenida Jacu-Pêssego, na zona leste. Para Haddad:  

  

“Nós temos que transformar a Jacu-Pêssego (zona leste) 

e a Cupecê (divisa com Diadema) em uma [avenida] 

Faria Lima. Essas avenidas não são valorizadas como 

polo gerador de emprego”81 

 
Ao longo do Arco haveria parques tecnológicos, centros hoteleiros, dois 

centros culturais, centros olímpicos e um parque de exposições. O plano previa 

um investimento de R$ 20 bilhões em obras viárias nos próximos quatro anos, 

com a ajuda maciça do governo federal. O novo paradigma teria impactos de 

curto, médio e longo prazo.   

 

 A proposta de um plano estruturador dessa envergadura para a cidade  

entra novamente na questão de sua viabilidade. Pois como iria haver a sua 

implementação numa cidade em que a correlação de forças é desfavorável ao 

PT? Deve-se recordar que pelo ciclo eleitoral da cidade há a relação de duas 

gestões da oposição para uma petista. Ademais, também deveria ser pensada 

a viabilidade a partir da demanda de um apoio maciço de investimento 

proveniente do governo federal. Caso o governo federal perdesse o interesse 

em investir, como seria possível a sua execução e continuidade.       

 

3.2.1.4.2. Problemas candentes da cidade   

 Além de seu plano estruturador da cidade, Haddad também prometeu 

ações específicas para temas da cidade. Dentre eles: Agência São Paulo de 

                                            
81

 http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/13/programa-de-haddad-da-continuidade-ao-
governo-de-marta-assista.htm  

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/13/programa-de-haddad-da-continuidade-ao-governo-de-marta-assista.htm
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/08/13/programa-de-haddad-da-continuidade-ao-governo-de-marta-assista.htm
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desenvolvimento, educação, moradia, saúde, mobilidade urbana, reciclagem, 

coleta de lixo, impostos, internet.    

 

  A criação da Agência São Paulo de desenvolvimento seria uma iniciativa 

com foco na formalização, concessão de crédito e formação profissional. 

 

 Na Educação, Haddad prometeu criar 20 novos CEUs (Centros 

Educacionais Unificados), implementar educação integral para 100 mil 

estudantes e reforçar o programa escolar gratuito. Para a qualificação dos 

professores previu a criação das Universidades Abertas em cada subprefeitura, 

que ofereceria aos profissionais da rede municipal e estadual cursos de 

especialização, mestrado e doutorado em parceria com as universidades. 

Também defendeu parcerias com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) e disse que levaria a Universidade Federal de 

São Paulo para a Itaquera, na zona leste, e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, para a zona norte.   

 Já na área de moradia disse ter um plano habitacional que previa a 

construção de 55 mil novas moradias, além da urbanização de favelas a qual 

beneficiaria 70 mil famílias e a regularização fundiária de 200 mil títulos de 

posse. Para realizar essas medidas disse que teria o apoio do programa 

federal Minha Casa, Minha Vida.    

 Na região dos distritos de Sé, Brás e Vila Carioca, o petista apresentou 

um programa de descontaminação para voltarem a serem ocupadas por 

moradia. Na região central da cidade, Haddad quis investir na criação de 

modelos habitacionais que integrem moradia e comércio nos prédios que hoje 

estão abandonados. Conforme disse Haddad:  
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"Não queremos bairros só de comércio e bairros só de 

moradia. Serão bairros de uso misto.”82 

   

O candidato destacou ainda o aumento do IPTU como forma de inibir a 

especulação imobiliária no centro.  

 

 Para a área de Saúde disse que iria criar o programa Rede Hora Certa. 

O qual terá atendimento ambulatorial de especialidades com exames de 

imagem e centros cirúrgicos para procedimentos simples, como operação de 

catarata e cirurgia de varizes. Para diminuir o tempo de espera das filas de 

atendimento médico hospitalar.  

 Prometeu ainda a implantação do prontuário eletrônico, criação de 43 

novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), construção de cinco prontos-

socorros com padrão das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e a criação 

de mil novos leitos hospitalares - a partir da construção dos três hospitais 

previstos na gestão Gilberto Kassab e ampliação das unidades que já existem. 

Disse que não abandonaria as obras da atual administração.  

 Para a mobilidade urbana, propôs a criação de três versões do Bilhete 

Único: diário, semanal e mensal. Com o usuário podendo realizar quantas 

viagens quisesse em um período de tempo que fosse determinado pela 

prefeitura. Disse que procuraria o governo estadual para propor a integração 

com a CPTM e o Metrô.   

“O que nós estamos estudando é que o Bilhete Único 

possa valer uma semana, um mês. A pessoa compra o 

bilhete com um desconto grande e pode usar quantas 

vezes ela quiser. Está em estudo e é nossa intenção. É 

                                            
82

 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,como-marta-haddad-prioriza-programas-
sociais,915947  
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http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,como-marta-haddad-prioriza-programas-sociais,915947


74 
 

como nós vemos em outros países. Você pode usar 

quantas vezes quiser. Você compra por semana ou por 

mês”. 83 

 

 Disse que criaria 150 quilômetros de corredores de ônibus em faixas 

exclusivas e ampliaria a oferta de serviços de transporte à noite e aos fins de 

semana. 

 Sobre contribuições com o governo estadual para a construção do 

metrô, disse que o faria sim, mas desde que se pactuasse. Sugeriria ao 

governo estadual a extensão da Linha 3-Vermelha do metrô da Barra Funda à 

Lapa, ajuda financeira para a integração subterrânea entre as estações Barra 

Funda e Brás, antecipação da inauguração da estação Pirituba da Linha 6-

Laranja do Metrô, a extensão da Linha 2-Verde da Vila Madalena até Cerro 

Corá e a ampliação da linha 5-Lilás de Capão Redondo até o Jardim Ângela.  

 Para a coleta de lixo disse que aumentaria a coleta seletiva de 1% do 

lixo produzido atualmente para 10% e ampliaria os ecopontos de 56 para 140.   

 Sobre os impostos pensava-os a luz da sustentabilidade e do redesenho 

urbano que queria fazer. Disse que haveria incentivo tributário para 

construções com iniciativas sustentáveis. Reduziria em 50% o IPVA para 

carros elétricos.  

 Já para levar a cabo seu redesenho urbano, sua promessa era de 

reduzir impostos para as empresas que se instalassem nas regiões do Arco do 

Futuro.  O ISS (Imposto Sobre Serviço) cairia de 5% para 2% e o IPTU poderia 

ser reduzido a zero e isentar a outorga onerosa do direito de construir nessas 

regiões.  

                                            
83

 http://g1.globo.com/Eleicoes2008/0,,MUL725760-15693,00.html  

http://g1.globo.com/Eleicoes2008/0,,MUL725760-15693,00.html
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“Vamos transformar rotas de passagem em destino e, 

para isso, vamos fazer as obras viárias necessárias.” 
84

 

  

   Sobre as parcerias com o governo federal agiria de modo diferente da 

gestão anterior:  

 

“Cada centavo que for de São Paulo nós vamos lá em 

Brasília buscar. Essa visão de recusar parceria federativa 

por divergência político-partidária é a coisa mais 

atrasada. Todo o tempo reclamam que o governo 

estadual não tem recurso municipal e federal. Eu estou 

dizendo que vou trazer recurso municipal e federal para o 

metrô, mas quero pactuar metas. Há estações que são 

imprescindíveis para São Paulo. Eu vou sentar com o 

governo estadual e dizer que estamos dispostos a trazer 

recursos para o transporte público.” 
85 

 

 Sobre a internet disse que retomaria o projeto de Marta Suplicy (criticado 

por adversários na campanha eleitoral de 2008) de viabilizar o fornecimento de 

banda larga grátis para toda a cidade.    

  

 

3.2.1.4.3 Conclusões sobre o programa petista 

 

 

 Pelas propostas de Fernando Haddad para a cidade de São Paulo, 

verifica-se por outro ângulo o novo momento petista. Anteriormente foi dito que 

na eleição presidencial de 2002, o PT e sua coalizão chegaram ao governo 

                                            
84

 Idem.  
85

  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/haddad-recicla-propostas-de-marta-para-sao-paulo/  

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/haddad-recicla-propostas-de-marta-para-sao-paulo/
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federal a partir de uma proposta de pacto social que visava superar o 

neoliberalismo a partir de um projeto neodesenvolvimentista.  

 Dez anos depois se verifica que suas propostas para a cidade de São 

Paulo são alimentadas nesse sentido de aprofundar o pacto social. Seriam a 

forma de criar outros polos de desenvolvimento na cidade. Haddad criticou as 

últimas gestões por terem tido pouca capacidade de investir na cidade e terem 

feito poucas parcerias com o governo federal.  

 Para retomar a capacidade de investimento na cidade pensava-a a partir 

do seu redesenho urbano que poria fim ao modelo de desenvolvimento criado 

por Prestes Maia. Instaurar-se-ia um novo modelo de desenvolvimento 

descentralizado, mas com polos de desenvolvimento entorno do seu Arco do 

Futuro.  

 Seria a partir dessa nova concepção que o PT enquanto partido 

integrado a ordem, buscava equilibrar a cidade e impulsionar novas frentes de 

investimentos para atrair empresários e construir novos polos de investimento. 

Eram eles os grandes idealizadores e entusiastas desse processo.                 

 

3.2.1.5. Polêmicas da fase Pré-Horário Eleitoral 

  

  

 Durante a primeira fase da campanha eleitoral houve algumas polêmicas 

em que Haddad se viu envolvido. Serão abordadas a seguir.  

 

 3.2.1.5.1. Schneider vs Haddad 

 

 Alexandre Schneider (PSD) foi ex-secretário municipal de Educação 

durante a gestão Kassab e se tornou o vice-candidato de José Serra (PSDB) 
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para a campanha eleitoral.  Sua missão foi polemizar com Haddad sobretudo 

com relação ao tema da educação.   

 Via twitter fazia provocações a Haddad e ao PT:   

"Seria muito bacana se o pessoal do PT assumisse a 

gestão da Marta nessas eleições. Mas por algum motivo, 

não querem"86 

 

 "Haddad e o PT precisam assumir que governaram SP, 

defender suas gestões, compará-las com a atual.”87  

 

 Além das provocações sobre uma comparação de gestões, Schneider 

também polemizou sobre a responsabilidade do déficit nas creches. Desde o 

primeiro semestre de 2012 havia um déficit de 123.560 vagas para alunos até 3 

anos de idade em creches na cidade de São Paulo. Por conta disso Schneider 

e Haddad trocavam acusações sobre o tema.   

 Schneider disse que a falta de ampliação de creches se dava por dois 

motivos: a) não ter tido êxito no projeto de ampliação do acesso a creches no 

país. b) não destinou recursos a São Paulo. Schneider acusou a burocracia do 

governo federal de impedir que a cidade recebesse os repasses para 

construção de creches.  

Para entender a fundo a polêmica é preciso retomar o seu histórico. Em 

16 de fevereiro de 2011 houve o encontro entre Schneider e Haddad. Nele 

                                            
86

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/52192-missao-de-schneider-e-rejuvenecer-

chapa-e-fustigar-haddad.shtml  
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 Ídem.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/52192-missao-de-schneider-e-rejuvenecer-chapa-e-fustigar-haddad.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/52192-missao-de-schneider-e-rejuvenecer-chapa-e-fustigar-haddad.shtml
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Schneider teria enviado uma lista de 141 terrenos em que seria possível 

construir as unidades de creche, mas que o pedido foi negado 90 dias depois.    

De sua parte Haddad respondeu que teria o orientado a cadastrar sua 

solicitação de recursos para os projetos de construção de creches no sistema 

eletrônico do ministério. Em junho de 2011, Schneider teria encaminhado um  

ofício, pelo correio, solicitando a inclusão no programa Pró-infância de forma 

inadequada. Mas a secretaria não se cadastrou nem manifestou interesse.  

Depois disso, não houve mais procura.  Para Haddad o que Schneider chama 

de burocracia foi feito para facilitar a vida do prefeito. 

"A prefeitura se recusou a preencher um formulário 

eletrônico. Aí, sem comentários, né? Uma pessoa que se 

recusou a preencher um formulário eletrônico....", disse. "A partir 

do momento em que a pessoa se recusa a preencher um 

formulário que qualquer criança consegue preencher..." "Basta 

você consultar quantos prefeitos conseguiram preencher um 

formulário eletrônico. Cidades com 20 [mil], 30 mil habitantes 

conseguiram. Como é que uma cidade com 50 mil habitantes 

consegue preencher um formulário e São Paulo, com 11 

milhões, não consegue? É uma dificuldade de tecnologia de 

informação, simples de resolver com um curso de capacitação.” 

88  

 

Chico Macena (líder do PT na Câmara Municipal) também criticou 

Schneider:  

“É inacreditável que o vice do candidato José Serra, 

Alexandre Schneider, obrigue as mães e pais de São 

                                            
88

 http://m.folha.uol.com.br/poder/1114449-haddad-rebate-vice-de-serra-e-diz-que-qualquer-
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Paulo a solicitar vagas de creche por meio de sistema 

eletrônico, mas não consegue fazer o mesmo para obter 

os recursos federais para a construção de creches.”89 

  

No dia 12/07/12 Haddad novamente atacou Schneider:   

 "Estabeleci um critério para nomear secretário no meu 

governo. Ele vai ter que fazer um teste: sentar na frente 

do computador e preencher um formulário eletrônico. 

Secretário que não sabe preencher formulário eletrônico 

não vai tomar posse", disse o petista, em referência aos 

formulários necessários para a liberação de verbas do 

MEC (Ministério da Educação). "Exigirei um curso de 

capacitação tecnológica para os secretários.”90 

  

 3.2.1.5.2. Críticas a aliança com Maluf prosseguiram  

  

Mesmo tendo ocorrido durante a pré-campanha as críticas a aliança com 

Maluf permaneceram no período posterior.  

Quando fazia o corpo-a-corpo em Santo Amaro na região do Largo 13 

de maio um transeunte chamado Marcelo Silva de 43 anos disse estar 

decepcionado com  a aliança:  

“Eu era petista até você [Haddad] se coligar com Maluf. 

Foi um tapa na cara das pessoas que confiavam no 

PT”.91 

 

                                            
89

 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/schneider-nao-pediu-verba-para-creches-diz-haddad  
90

 http://m.folha.uol.com.br/poder/1119163-chuva-frustra-caminhada-de-haddad-na-zona-leste-
de-sp.html  
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 http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/07/11/eleitor-diz-a-haddad-que-alianca-com-
maluf-foi-tapa-na-cara.htm  
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80 
 

 Disse não entender a aliança e que não votaria nessas eleições 

municipais no PT. Para ele a população de São Paulo não é mais enganada, o 

nível de estudo melhorou. Ninguém vai votar nele por causa desse apoio.  

Outro popular também falou que o Maluf estava envolvido em muita 

coisa errada. E que não podia nem sair do país. No meio do bate-boca uma 

militante petista rebateu dizendo que os petistas não poderiam deixar o PT por 

causa daquele infeliz. Haddad comentou toda aquela discussão: 

  

    “Há "ideia fixa na pessoa. [referindo-se ao Maluf]. "O 

cara ficou chateado né? O problema é que fixam na 

pessoa. Com quantas pessoas eu falei? Umas 200? 

Seguramente mais de cem. Você vai encontrar todo tipo 

de opinião e muita desinformação também. Tem gente 

que não sabe que o PP está na base do governo desde 

2004" 92 

 

 Já quando Haddad esteve no Brás houve uma boa receptividade a 

aliança com Maluf. O comerciante Hussein Marmoud, de 51 anos, avaliou que 

o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi "inteligente" ao costurar o acordo 

entre as duas legendas. Disse que o apoio de Maluf foi decisivo para votar no 

PT. Tanto a família de Paulo Maluf quanto a de Fernando Haddad possuem 

origem libanesa. A mesma do comerciante.  

 Quando interrogado novamente sobre a aliança na Câmara Portuguesa 

em evento para empresários no dia 20/07/12 Haddad manteve a mesma 

resposta:  

"Eu não fulanizo o debate político. Eu vou pedir 

apoio a todos os partidos que estão na base 
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 http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/07/11/eleitor-diz-a-haddad-que-alianca-com-
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aliada ao governo federal, o PP está conosco 

desde 2004, não teria nenhum sentido inviabilizar 

seu apoio no nível municipal."93 

 

Quando Haddad esteve na rua 25 de Março disse que Serra também queria ter 

feito a aliança com Maluf, mas não conseguiu: 

 

“Desde que minha candidatura se consolidou, eu decidi que iria 

buscar o apoio dos partidos da base aliada do governo Dilma”, 

justifica, apontando para o fato de o PP de Maluf apoiar o 

governo federal. “Estava tudo certo, com data anunciada, para o 

PP apoiar o Serra, mas na véspera desse ato o ministro da 

Integração Fernando Bezerra me ligou e disse que via condições 

para o PP estar conosco. Esse contato evoluiu rapidamente e 

fechamos o acordo político, o mesmo que Serra queria fazer. 

Considero que agimos certo ao ter o apoio de mais um partido 

da base aliada, que tem em São Paulo Maluf como 

representante”. - E o uso político que vai sendo feito da foto 

entre o sr., Lula e Maluf? -  Não me arrependo, ao contrário, 

fechamos uma aliança política às claras. O adversário queria ter 

feito o mesmo. Não cabe a mim avaliar se isso será usado na 

campanha.” 94 

  

Em visita pela Cidade Tiradentes quando estava num salão de beleza 

ouviu de um eleitor que a ex-prefeita Luiza Erundina (PSB) deixou o posto de 

candidata a vice na chapa de Haddad após o PT selar acordo com o ex-

prefeito. 

 

 

 

                                            
93 http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/07/20/interna_politica,307302/haddad-critica-

industria-da-multa-contra-comerciantes.shtml 
  

94
 http://ruifalcao.com.br/haddad-serra-foi-um-nao-prefeito-eleicoes2012/  
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http://ruifalcao.com.br/haddad-serra-foi-um-nao-prefeito-eleicoes2012/


82 
 

3.2.1.5.3. ENEM 

  

 Em visita a região do Largo 13 em Santo Amaro, Haddad foi confrontado 

sobre o furto de provas do ENEM durante o período em que foi ministro da 

Educação. Exemplares da prova do Enem foram roubados às vésperas do 

exame de 2009.  

Um homem quis saber se foi sabotagem e se tinha alguém por trás 

disso. Haddad respondeu que não queria fazer nenhum tipo de especulação e 

que a pessoa já havia sido punida.  

Felipe Pradella foi apontado pela Polícia Federal como mentor do 

vazamento. Ele era funcionário do consórcio responsável por imprimir o exame.   

E condenado a cinco anos e três meses de reclusão pelos crimes de violação 

de sigilo funcional e corrupção passiva .  

 Outros problemas envolvendo o Enem também já tinham ocorrido como 

a impressão errada de provas e cartões de resposta, em 2010, e o acesso 

antecipado de alunos de um colégio de Fortaleza a 14 questões do exame, em 

2011.  

             A assessoria de Haddad tentava afastar o candidato do interpelador e 

o homem insistiu e perguntou se houve incompetência por parte de seu 

ministério e se ele está pronto a rebater acusações sobre o tema. Haddad  

disse que o funcionário não era servidor do ministério e já estava condenado. 

Antes de ir embora, o homem deu parabéns a Haddad e lhe desejou sucesso.      

 3.2.1.5.4. Contratação de cabos eleitorais.   

O uso de cabos eleitorais foi feito pela campanha de Fernando para torna-lo 

conhecido. Começaram a atuar a partir da semana do dia 19/07/12 em 8 
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grupos de 150 pessoas e recrutados pelas zonais do PT. A condição para 

serem cabos eleitorais é que teriam que ser necessariamente pessoas dos 

próprios bairros.  

 O trabalho exercido por eles era de abordar os eleitores com material 

impresso que divulgava o nome do candidato e seus apoiadores notadamente 

de  Lula e Dilma. Houve também a contratação de um carro de som com 

locutor para acompanhar Haddad em suas visitas pela periferia.   

 A contratação de cabos eleitorais mostra como o PT não trabalhou 

apenas a base de militantes para disputar a eleição, mas terceirizou e 

contratou pessoas para fazer esse trabalho. Essa crítica que o partido fazia aos 

outros pela atuação não estar relacionada a um engajamento político agora era 

reproduzido pelo próprio partido.   

 

3.2.1.5.5. Protesto fake da juventude tucana 

  

O protesto fake da juventude tucana ocorreu enquanto Haddad fazia sua 

visita pela região do Brás no dia 18/07/12. Ele foi abordado por quatro 

estudantes que exibiam cartazes em mãos95 e protestavam contra a greve nas 

universidades federais. Reclamavam por estar sem estudar a mais de 60 dias.  

Haddad disse que não era mais Ministro da Educação, mas mesmo 

assim se comprometeu a falar com Mistério do Planejamento que era quem 

tratava do plano de carreira dos professores.  

Quando os quatro estudantes foram questionados sobre em quem 

votaram nas eleições de 2010, não responderam. Mais tarde foi descoberto 

                                            
95

 O cartaz continha o seguinte escrito: "Como vou pensar novo sem educação?" 
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que um deles, Marcos Saraiva, identifica-se em sua página na rede social 

Facebook como “deputado federal jovem pelo PSDB-SP”.  

Outro manifestante Victor Ferreira, era secretário da juventude do PSDB. 

Contatado por telefone após o evento, chegou a dizer que não estava no ato e 

desligou. Ao saber no dia seguinte que tudo se tratava de uma armação, 

Haddad declarou: 

“No que me diz respeito, vou procurar fazer uma 

campanha limpíssima, sem nenhum tipo de provocação. 

Já tinha sido alertado de que esse tipo de coisa podia 

acontecer. Quem sai à rua, como eu saio, quer ouvir a 

sociedade, mas espontaneamente. Assim como não 

quero ninguém organizado para elogiar, não considero 

adequado os nossos adversários se organizarem para 

criar embaraços artificiais. Da nossa parte, vamos 

procurar manter um alto nível de campanha, sem esse 

tipo de expediente que nem serve à democracia."96 

  

Em nota oficial da campanha, Donato disse que o PSDB utiliza de 

expedientes fascistas:   

"Usando de um expediente tipicamente fascista, quatro 

jovens tucanos passaram-se por estudantes para 

protestar contra a greve nas universidades federais, 

como se estivessem mesmo preocupados com esta 

paralisação. Agiu com intolerância e desrespeito contra 

os adversários. Em pleno século 21, a juventude tucana 

ainda está com a cabeça em 1968 e, pior, do lado errado 

da história. A atitude dos quatro tucanos mostra a 

verdadeira face do PSDB, partido que abusa do discurso 

em favor da democracia, mas que na prática age com 

intolerância e desrespeito contra os adversários. O 

episódio é um alerta de que o PSDB está disposto a usar 

                                            
96

 http://www.vermelho.org.br/noticia/188986-318  

http://www.vermelho.org.br/noticia/188986-318
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de qualquer expediente para favorecer seu candidato na 

eleição para a Prefeitura de São Paulo."97 

 

Já o presidente da comissão municipal da Juventude do PSDB, Breno 

Siviero, disse não endossar a atitude de Marcos Saraiva e Victor Ferreira.  

 

"Ninguém pode fazer isso em nome da Juventude. A linha 

da campanha é propositiva, como defende o próprio 

Serra.”98 

 

 Para Paulo Mathias presidente da Juventude Estadual do PSDB de São 

Paulo foi uma atitude de criança o protesto realizado por militantes tucanos. Já 

Walter Feldman criticou a atitude dos militantes tucanos e também rebateu a 

crítica de fascimo.   

“É um desrespeito à história o que esses movimentos 

(nazismo e fascismo) fizeram na Europa. É um 

desrespeito fazer essa comparação. A juventude tem 

seus arroubos, que têm de ser entendidos” 99 

 

Já Serra disse que quem tem tradição em espionagem é o PT:  

 

“A SA nazista hoje tem outra configuração no Brasil, que 

é na internet, a tropa da internet. Há uma outra coisa que 

é a questão da violência e da baixaria. Eles têm tradição 

nisso. Fizeram espionagem. Em 2006, o dossiê dos 

aloprados e, em 2010, a violação de sigilos, além de 

pancadaria. Eu, pessoalmente, sofri pancadaria. No dia 

que houve o debate da Canção Nova, das TVs católicas, 

na saída, tinha uma tropa do Mercadante [então 

                                            
97

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/55488-protesto-contra-haddad-foi-coisa-de-crianca-
diz-tucano.shtml  
98

 Idem.  
99

 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pt-pega-carona-na-imprensa-dedo-duro-e-emite-
uma-nota-ridicula-reacao-de-tucanos-alem-de-tolamente-defensiva-e-errada-petistas-tem-
medo-da-biografia-de-haddad/  
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candidato do PT, Aloizio Mercadante, hoje ministro da 

Educação] que veio para o tapa mesmo. Veio brigar."100
 

 E foi mais adiante: 

"Quando alguém do PSDB levanta uma cartolina, veja 

bem, uma cartolina, sem violência, o pessoal nosso fica 

constrangido. O problema deles não é cartolina, o 

problema deles é pancadaria", disse. Após os ataques, o 

tucano baixou o tom e disse que queria centrar a 

campanha no debate de propostas. "Tudo o que eu quero 

é que o debate fique centrado nos problemas da cidade, 

no diagnóstico que foi feito. e isso é o que alguns dos 

candidatos vão resistir a fazer até o final."101 

 

  

 

3.2.1.5.6. Julgamento do mensalão pelo STF  

  

O início do julgamento do mensalão pelo STF estava marcado para o dia 

02/08/12, porém houve seu adiamento para  22/08/12 e 17/08/12 o que era 

visto como uma possível influência na eleição. Havia muito questionamento 

sobre seu impacto na evolução da candidatura Haddad e também como o 

candidato iria se portar diante do caso.   

No dia 28/07/12, Haddad disse que o julgamento não afetaria na 

campanha e que isso não estaria mobilizando a opinião pública paulistana:  

"A população está querendo saber o que vai ser feito 

daqui para frente, está pedindo mudança, quer que a 

prefeitura reassuma um protagonismo de transformação 

da cidade"102 

                                            
100

 http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/print.php?id=31193  
101

 Idem.  
102

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1127655-para-haddad-julgamento-do-mensalao-nao-

mobiliza-eleitor-paulistano.shtml 
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 No dia 02/08, Haddad despistou sobre o julgamento do mensalão: 

"A população está esperançosa em resolver seus 

problemas. Obviamente que toda a discussão (do 

mensalão) interessa, mas precisamos usar o momento 

eleitoral para discutir a biografia e os valores de cada 

candidato."103  

 

 Quando perguntado se temia o uso do mensalão por seus adversários, 

Haddad disse temer mais a mídia. Temia que tomasse conta do noticiário o que 

poderia atrapalhar o crescimento de Haddad antes do início do Horário 

Eleitoral.   

 Uma estratégia que usava era de evitar falar do julgamento e preferia se 

ater a eleição. Também dizia estar ligado a Dilma e a Lula no período pós-

escândalo em que o presidente foi reeleito.  

 No debate da TV Bandeirantes quando o tema entrou em discussão, 

Haddad disse não estar acompanhando por estar centrado na cidade. Haddad 

voltou a ser interpelado sobre o caso só que por parte de duas auxiliares de 

limpeza no dia 17/08/12:  

“- O que o senhor acha do mensalão? 

- Hoje a gente tem as instituições funcionando bem. A Polícia 

Federal funciona bem, o Ministério Público funciona bem, o 

Judiciário funciona bem", respondeu Haddad. Quando você tem 

qualquer suspeita, de quem quer que seja, pode ser do PSDB, 

pode ser do PT, pode ser do DEM, tem que ir até o fundo 

investigar. 

- Você é do PT? -  disse Almerinda enquanto ele falava.  

– Eu sou. - afirmou Haddad, que continuou: - É a mesma coisa 

que acontece numa igreja, pode acontecer num partido, em 

                                                                                                                                
  
103

http://www.leiaja.com/politica/2012/haddad-evita-politizar-campanha-ao-comentar-

mensalao   
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qualquer comunidade com mais de uma pessoa. Pode ser 

religiosa, partidária, clube de futebol, até numa família você pode 

ter às vezes suspeita. 

 -Culpado ou inocente? Perguntou Almerinda. 

-Ah, isso não. Não sou juiz. - disse Haddad, que encerrou a 

conversa dizendo que estava atrasado para uma caminhada. A 

auxiliar de limpeza não ficou satisfeita com a resposta.  

- Ele rodeou, rodeou e não falou. Fugiu do assunto", disse aos 

jornalistas após a saída do candidato”104 

  

No dia 19/08 quando foi novamente interrogado sobre o mensalão, disse não 

estar acompanhando e partiu para o contra-ataque em relação a atual gestão: 

"Não estou acompanhando esse assunto. Estou 

mergulhado na cidade de São Paulo, que está muito 

abandonada, com o prefeito mais mal avaliado do País e 

com o candidato da situação que tem o maior índice de 

rejeição..”105 

 

 O assunto do mensalão era algo que realmente atemorizava a 

candidatura petista. O fato do atraso do início do seu julgamento, o temor de 

que pautasse o noticiário (deixando em segundo plano as eleições que a 

candidatura Haddad considerava como sendo midiática). Ele evitava falar sobre 

o assunto e quando falava era menos sobre o assunto e mais minimizando os 

seus efeitos sobre a campanha eleitoral. Dizia não acompanhar o que se 

passava e esperava pelo julgamento da justiça.   

3.2.1.5.7. Assessores de Russomano versus Haddad 

  Os assessores de Celso Russomano (PRB) protagonizaram uma 

polêmica no facebook ao comparar Haddad com Stálin. Diziam que Haddad do 
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 http://m.folha.uol.com.br/poder/1139174-questionado-sobre-mensalao-haddad-diz-que-ate-
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PT era o Stálin paulistano. Por conta de um material de campanha de Haddad 

que lembraria o Stalin.  

 “Coincidência ou não, a foto do ex-ministro da Educação 

e candidato do PT a prefeito, tem uma semelhança incrível com 

a imagem do ditador soviético Joseph Stálin (sic). Não com a 

fisionomia, mas com o ângulo para o registro fotográfico. Isso é 

revelador de ideologias.”106     

 

 Em outro momento disseram:   

 

“Haddad ou os marqueteiros dele foram na mesma linha 

(adotada por Stalin). Foi uma infelicidade, pois para quem 

conhece a história, remete a um modelo de política que nada 

tem a ver com a democracia.” 107     

 

 Provocações desses tipo são comuns na campanha, mas quando feita 

por integrantes oficiais as coisas ganham outra dimensão.  

 

 

3.2.1.5.8. E agora José?  

 

 

 A campanha virtual de Haddad viveu uma crise desencadeada pela 

reprodução de um vídeo chamado E agora José? no site Pense Novo no dia 

08/08/12. Nele há várias críticas a José Serra. Sendo retratado como Hitler, 

vampiro e a sua vinculação como sósia da personagem senhor Burns da série 
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 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessores-de-russomanno-atacam-haddad-na-
web,909809  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessores-de-russomanno-atacam-haddad-na-web,909809
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessores-de-russomanno-atacam-haddad-na-web,909809
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessores-de-russomanno-atacam-haddad-na-web,909809
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,assessores-de-russomanno-atacam-haddad-na-web,909809


90 
 

‘Os Simpsons’. Faz também menção a um episódio da campanha de 2010, em 

que o tucano disse ter sido atingido por um objeto pesado.    

 O autor do vídeo foi o rapper MC Mamuti 011108 que disse não ter 

vínculo com partido político nenhum. O motivo para fazer o vídeo foi que uma 

semana antes houve a nota divulgada no site de Serra intitulada Com Serra, 

rap ganha espaço no Centro Cultural da Juventude. O vídeo seria uma 

resposta a nota.  

De acordo com o mc Mamute 011 a crítica que quis fazer foi ao fato de 

Serra dizer que o rap tinha ganhado espaço por causa dele. Seria uma forma 

de se aproveitar para ganhar votos. Isso o revoltou porque Serra nunca teria 

feito nada pelo rap. Assim, o vídeo seria um alerta aos rappers.   

 

 Mamutti também comentou a vinculação do vídeo no site petista:  

  

"Eu achei que essa atitude foi muito parecida com a do 

Serra. Eles usaram minha música, que é o rap, e o meu 

pessoal para atacar o candidato como se fosse iniciativa 

deles."109 

 

 Após o ocorrido o site Pense Novo retirou o link do site e lançou um 

esclarecimento sobre o caso. Foi demitido o profissional que postou o vídeo por 

tê-lo publicado sozinho. Coisa que não poderia ocorrer sem autorização da 

campanha.   

Fernando Haddad também comentou o ocorrido: 

 

"Não vi [o vídeo], mas considero correta a decisão que foi 

tomada pela coordenação, de afastar o responsável. A 

                                            
108

 Ele participa da organização de atividades no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, 
na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. Disse que seu grupo nunca recebeu 
apoio de Serra. 
109
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pessoa é que tem que pedir (desculpas). A pessoa 

responsável, que foi afastada"110 

 

 E prosseguiu:  

 

 

"O erro foi identificado rapidamente, e o responsável, 

afastado. Penso que está bem assim, né? Se todo mundo 

tiver esse tipo de postura, se todo mundo agir 

rapidamente... Não foi ele que produziu o vídeo. Cometeu 

o erro de veicular. Foi um erro, profissionais erram. O site 

possui controle, tanto é que o responsável foi afastado. 

Olha, é uma pessoa que foi afastada por não ter seguido 

o protocolo do site. Isso pode acontecer com qualquer 

site e você tem que afastar o responsável. Isso foi feito 

ontem mesmo. Nós demitimos o responsável. Mais forte 

do que isso, impossível.”111     

 

Os tucanos também comentaram o ocorrido. Serra falou sobre o 

ocorrido: 

“Já faziam isso na campanha presidencial. O PT sempre 

fez isso, não é nenhuma novidade. Agora eu espero que 

nessa campanha o nível seja melhor, que isso não se 

repita. E que efetivamente se respeite a população. O 

que as pessoas querem é argumentos, propostas, 

críticas. Um bom debate, e não baixarias.”112 

 

O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, comentou o ocorrido 

pelo twitter:  
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 "A campanha ainda nem começou e os aloprados já 

estão operando.”113 

"Alguém na situação dele precisa de propaganda, mas é 

inadmissível que siga esse padrão." 114 

 

Já Edson Aparecido também comentou o ocorrido: 

 "O site oficial da campanha divulgar um material como 

esse, com gestos obscenos é absurdo, coisa fascistóide. 

Queriam divulgar o site do Haddad e fizeram isso."115 

 

Já para Orlando Moura:  

 

“É uma campanha sem proposta e que desconhece o 

sentimento da população de São Paulo. Estimula uma 

campanha violenta tentando trazer um assunto que o mundo 

tenta apagar, que é o nazismo.”116 

 

 Já Walter Feldman: 

 

"É inaceitável que façam comparação com o período que 

nós repudiamos como aquele que produziu o holocausto. 

É de um baixo nível extremo. Quem não pensa igual a 

eles (petistas) deve ser discriminado (na visão deles). O 

PT tem uma tendência totalitária. É quase inacreditável 

que no século XXI esses indivíduos que um dia lutaram 

pela liberdade façam comparação com o período que a 

gente pretende ver como algo que nunca mais se 

realizará no mundo. Podem ter planos e partidos 

diferentes, mas a liberdade (dessa convivência) é 

                                            
113

 http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-
chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  
114

 http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-
chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  
  
115

http://m.folha.uol.com.br/poder/1134468-psdb-diz-que-video-postado-no-site-de-haddad-e-
aloprado.html  
116

 Idem.  

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/apos-video-polemico-presidente-do-psdb-chama-petistas-de-aloprados,82289782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://m.folha.uol.com.br/poder/1134468-psdb-diz-que-video-postado-no-site-de-haddad-e-aloprado.html
http://m.folha.uol.com.br/poder/1134468-psdb-diz-que-video-postado-no-site-de-haddad-e-aloprado.html
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necessária. Afirmações como essa os tira do convívio da 

democracia.”117 

 

 A demissão do funcionário produziu a ameaça de que quatro membros 

da equipe abandonassem a campanha eleitoral em solidariedade ao 

responsável pela divulgação do vídeo. Consideraram a demissão exagerada já 

que Donato havia chamado os jovens tucanos de fascistas. Mas o que 

provocou a gota d’água foi a anuência de Haddad com a demissão.  

O coordenador e seu assistente imediato deixaram suas funções. A 

decisão de demitir o responsável pela área de internet foi do próprio João 

Santana. A alegação é que o coordenador quebrou o protocolo que exige a 

assinatura de pelo menos três pessoas para a veiculação de vídeos. Já o 

número dois da equipe responsável pela internet deixou o cargo em 

solidariedade ao chefe. 

Em meio a crise, foram lançadas críticas a João Santana. A principal 

delas é sobre a ausência. Enquanto seus funcionários iniciavam um motim em 

São Paulo, o publicitário estava em Caracas, na Venezuela, cuidando da 

campanha do presidente Hugo Chávez à reeleição.  

Por outro lado Haddad mostrou satisfação com o trabalho do 

marqueteiro.   Naquela semana teria assistido junto com Lula às primeiras 

peças de campanha do Horário Eleitoral. Disse ter ficado impressionado com a 

qualidade técnica e com a precisão política das mensagens.  

Haddad disse que o episódio do vídeo tinha sido superado e as 

insatisfações fazia parte da dinâmica naturalmente tumultuada do PT.  

 José Américo concordava com Haddad: 

                                            
117

 Idem.  
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“Imagine se o João Santana, mesmo que estivesse aqui, 

teria alguma responsabilidade com a publicação de um 

vídeo de rap no site da campanha. Não tem problema 

nenhum. Quando fechamos com João Santana já 

sabíamos dos compromissos dele”118 

Antônio Donato comentou sobre um possível clima ruim na campanha e 

sobre a falta de controle:    

 

“O clima ruim é criado se não há uma providência. Falhas 

profissionais acontecem." 119 

  

E também sugeriu a comparação com a postura do PSDB:  

 

 

"Quando eles detectarem um erro como o de hoje (vídeo 

comparando Serra a Hitler), é melhor agir rápido como 

eu. Isso contribui para um clima favorável na campanha. 

Se fingir que nada aconteceu, é ruim".120 

  

 

 

 

3.2.1.5.9. PCdoB e PSB - Atraso em repasse do PT 

 

 O PCdoB entrou em atrito com o PT por conta do atraso de Junho no 

apoio financeiro dado a seus candidatos a vereador. O combinado era que 

haveria a ajuda do PT a eleger pelo menos a três vereadores do PCdoB: 

                                            
118 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-10/video-que-compara-serra-a-hitler-gera-

crise-na-campanha-de-haddad.html 

 
119

http://portal.rac.com.br/noticias/index_teste.php?tp=eleicoes-
2012&id=/140515&ano=/2012&mes=/08&dia=/11&titulo=/haddad-nega-clima-ruim-apos-video-
com-serra-e-hitler  
120

 Idem.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-10/video-que-compara-serra-a-hitler-gera-crise-na-campanha-de-haddad.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-10/video-que-compara-serra-a-hitler-gera-crise-na-campanha-de-haddad.html
http://portal.rac.com.br/noticias/index_teste.php?tp=eleicoes-2012&id=/140515&ano=/2012&mes=/08&dia=/11&titulo=/haddad-nega-clima-ruim-apos-video-com-serra-e-hitler
http://portal.rac.com.br/noticias/index_teste.php?tp=eleicoes-2012&id=/140515&ano=/2012&mes=/08&dia=/11&titulo=/haddad-nega-clima-ruim-apos-video-com-serra-e-hitler
http://portal.rac.com.br/noticias/index_teste.php?tp=eleicoes-2012&id=/140515&ano=/2012&mes=/08&dia=/11&titulo=/haddad-nega-clima-ruim-apos-video-com-serra-e-hitler


95 
 

Netinho, Jamil Murad e Orlando Silva, ex-ministro do Esporte dos governos 

Lula e Dilma.  

 Insatisfeitos com a demora, disseram que iriam reclamar com Lula sobre 

a demora e que fariam mecanismos de pressão para serem atendidos. 

Conforme Vander Geraldo:    

 "Estão subestimando o nosso papel. A gente quer ajudar 

o Haddad, mas também precisa ser ajudado. Estamos 

com muita dificuldade para fazer nossas campanhas, e 

eles sabem disso. Agora vamos procurar outros 

mecanismos de pressão. Todo mundo concorda, diz que 

vai resolver, mas na prática nada acontece.”121  

 

Cogitaram nos bastidores a retirada da vice Nádia Campeão. Houve 

também a ameaça de boicote a reunião semanal da coordenação da 

campanha e o sumiço de Netinho das aparições públicas de Haddad.  

 Antônio Donato reconheceu o problema com o partido aliado:   

 

"Começo de campanha é difícil mesmo, o dinheiro custa 

a chegar. Para nós era melhor ajudá-los com material, 

mas eles preferiram recursos financeiros. Infelizmente 

houve um pequeno atraso, mas vamos cumprir os nossos 

compromissos." 122 

 

 Haddad disse que iria pedir o apoio de Nádia para acalmar o partido 

aliado. Outro partido que também fez queixas quanto ao atraso de repasse foi o 

PSB. Como atesta Eliseu Gabriel:   

"O PT tem muito mais material, muito mais gente na rua. 

A nossa campanha ainda está capenga. Os candidatos a 

                                            
121

 http://m.folha.uol.com.br/poder/1136852-pc-do-b-abre-crise-na-campanha-de-haddad.html  
122

 Idem.  

http://m.folha.uol.com.br/poder/1136852-pc-do-b-abre-crise-na-campanha-de-haddad.html
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vereador estão tensos porque está tudo atrasado. Estou 

na expectativa. Acho que as coisas vão se resolver." 

 

Haddad confirmou que a aliança previu repasse de dinheiro do PT para 

partidos aliados (PC do B, PSB e PP). Essas operações são permitidas por lei, 

desde que declaradas à Justiça Eleitoral. Não foram tornados públicos os 

valores desse repasse. Somente foi dito que seria proporcional ao apoio que a 

bancada do PT iria receber.  Sobre o atraso, Haddad comentou:  

 

"Há essa questão da campanha inicialmente, que é 

natural. Tivemos uma conversa muito amigável e já 

equacionamos algumas questões." 123 

 

3.2.1.5.10. Silas Malafaia versus Haddad  

 

 O pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus do Ministério 

Vitória em Cristo declarou em 15/08/12 que não apoiaria a nenhum candidato à 

prefeitura de São Paulo no primeiro turno das eleições. E que apenas 

declararia apoio ao adversário de Fernando Haddad (PT) no segundo turno, 

caso o petista chegasse a esta etapa da disputa na capital paulista. 

 Como disse Malafaia:  

 

 "A comunidade (evangélica), os líderes não vão dar 

refresco (para Haddad). Vamos cair em cima dele." 124 

  

 A rejeição de Malafaia a Haddad se explica desde o período em que era 

Ministro da Educação. Quando foi lançado o kit anti-homofobia nas escolas 

                                            
123

 Idem.  
124

 http://www.missaoemcristo.com/portal/modules/news/article.php?storyid=24713  

  

http://www.missaoemcristo.com/portal/modules/news/article.php?storyid=24713
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públicas o que causou a ira dos evangélicos. Por pressão da bancada 

evangélica o governo o retirou de circulação.  

 A candidatura petista temia a influência de lideranças evangélicas que 

poderia obstaculizar o crescimento da candidatura nas pesquisas de intenção 

de voto. Visto que nos redutos históricos do eleitorado petista havia forte 

influência religiosa dos evangélicos. Vale lembrar também que o PRB, partido 

de Russomanno, possuía muita influência da Igreja Universal do Reino de 

Deus. Se esse tema entrasse com força na campanha, os votos de Haddad 

poderiam migrar para Russomanno. Por conta disso se acendia o sinal de 

alerta para a campanha.   

       

3.2.1.5.11. Uso do helicóptero  

 

O uso do helicóptero durante a campanha e durante o mandato também 

foi motivo de polêmica. A discussão começou por conta de uma reportagem do 

Estado de São Paulo em que mostrou o candidato José Serra (PSDB) 

embarcando em um helicóptero minutos depois de dizer que o trânsito em São 

Paulo não tinha piorado e nem melhorado desde 2005, quando o tucano 

assumiu a prefeitura.    

Haddad por sua vez disse que não usaria o helicóptero na campanha e 

que se fosse eleito, também não usaria o helicóptero para se deslocar pela 

cidade. Exceto quando fosse justificado do ponto de vista técnico. Falou 

também que só usou o helicóptero na campanha num sobrevoo do linhão da 

EletroPaulo, apoio norte e sul da Marginal, JacuPêssego, Cupecê. No trajeto 
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onde se iria construir o seu arco do futuro. O deslocamento da campanha teria 

que ser feito por terra no dia-a-dia.  

                               

3.2.1.6. Conclusões da fase  Pré-Horário Eleitoral do primeiro turno  

   

 

 O período anterior ao horário eleitoral pode ser considerado como 

sendo de transição. Por mais que tenha dado a largada para a campanha 

eleitoral, ainda não tinha levado-a ao seu potencial máximo. Isso somente iria 

ocorrer no período posterior. Por conta disso, muitas das questões e respostas 

colocadas para aquele momento eram vistas como especulações e sujeitas a 

mudanças.  

Haddad não conseguiu cumprir sua meta de atingir os dois dígitos nas 

pesquisas de intenção de voto. Por mais que tenha dado centralidade ao 

corpo-a-corpo nos redutos históricos petistas, sua aparição não tinha surtido o 

efeito desejado. Mesmo assim já indicava o modo como faria sua aparição 

nesses locais. Auxiliado por lideranças que o tornariam mais conhecido. A 

expectativa de um salto em sua campanha dava para próximo período quando  

Lula e Dilma entrassem na campanha. Quando esperavam também pela queda 

de Russomano.  

Houve também o início de sua campanha virtual, com a criação de seu 

site e a utilização da convergência digital para por meio da forma e conteúdo 

atrair o eleitorado jovem. A pior crise interna naquele período ocorreu  

justamente no seu site a partir do episódio E agora José? o qual culminou na  

demissão do coordenador do site  e de um assessor. Independentemente disso 

havia a expectativa de que houvesse um novo salto na campanha virtual para o 
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próximo período a partir do horário eleitoral e de uma cobertura mais intensiva 

da mídia para as eleições.     

O programa político de Haddad ganhou sua forma final com o 

resignificado das propostas apresentadas na pré-campanha. Criou-se uma 

maior sintonia entre o discurso do novo a partir de um plano estruturador da 

cidade e da apresentação da solução de demandas pontuais para a cidade. 

Por meio delas ficou claro como o PT buscava repensar o desenvolvimento 

capitalista na cidade.  

Também apareceram temas que poderiam obstaculizar a campanha. 

Como o início do julgamento do Mensalão pelo STF e as polêmicas do pastor 

Malafaia que poderiam comprometer a evolução da campanha de Haddad. Mas 

essas questões ainda se lançavam como embrionárias e somente poderiam ser 

desenvolvidas no período posterior. Seriam entraves para o crescimento 

petista?  

 

3.2.2. Fase do Horário Eleitoral  
    

  

A fase do Horário Eleitoral do primeiro turno foi o período que durou de 

21/08/12 até 04/10/12. A partir dela a campanha eleitoral ganhou visibilidade 

máxima e se tornou totalmente midiática. O aparecimento da propaganda 

eleitoral gratuita e obrigatória combinado com a intensificação da cobertura da 

campanha feita pelos meios de comunicação havia colocado na ordem do dia a 

disputa para o conjunto do eleitorado.   

A partir daquele momento não existiriam mais candidatos desconhecidos 

e deste modo se descobriria o real potencial de cada candidatura. Saia-se do 
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terreno da especulação para enfim descobrir o teto do crescimento de Haddad 

e, por conseguinte, de sua viabilidade ou não. 

 Pela avaliação petista a candidatura Haddad só se tornaria competitiva e 

com chances reais de vencer as eleições, caso fosse ao segundo turno com 

uma variação de 30% a 35% dos votos. A total midiatização da campanha era 

considerada como o momento mais favorável para reverter os baixos índices 

de intenção de voto.  

  O quadro estava posto: uma campanha milionária125, o elevado tempo 

de propaganda eleitoral, um bom marqueteiro político e a entrada em cena das 

principais lideranças partidárias como cabos eleitorais. Essas eram as apostas 

para alavancar a candidatura Haddad. Torná-lo conhecido e principalmente 

reconhecido como candidato de Lula.    

   

3.2.2.1. Gastando sola de sapato na fase do Horário Eleitoral  

 

 Reforçado pelo novo período midiático, Haddad retomou suas incursões 

em busca de votos, sobretudo, nos históricos redutos petistas presentes nas 

franjas da cidade.  

 

 Reiniciou seu corpo-a-corpo na zona norte com uma caminhada pelo 

Jaçanã e a  Vila Sabrina em 21/08/12. Visitou o Capão Redondo em 23/08/12 e 

a Santa Efigênia no dia 24/08/12 onde participou de um ato contra o processo 

de privatização da Nova Luz. Nele disse que revisaria o projeto. A noite 

participou de um jantar com representantes da Federação das Associações 

Muçulmanas do Brasil.  

                                            
125

 O custo da campanha eleitoral de Haddad foi de R$ 67,9 milhões, a mais cara de todo o 
país. Por meio desse dado dá para se ver a centralidade dada por ela.   
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 Em 25/08/12 foi entrevistado pelo SPTV. Almoçou com líderes 

comunitários em uma paróquia126. E a tarde apresentou suas ideias sobre o 

Arco do Futuro no Jardim Miriam (zona sul) para os comerciantes ao longo da 

Avenida Cupecê. Lá falou de sua proposta de isenção fiscal para as empresas 

que se instalassem na região.  

 Um dia depois caminhou pela Feira da Vila Madalena (zona oeste) 

acompanhado de sua esposa Ana Estela, Nádia Campeão (PCdoB) e da 

ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para Mulheres, e do 

senador Eduardo Suplicy. No curto passeio, as bandeiras da campanha de 

Haddad se misturaram às do tucano José Serra e de Gabriel Chalita do PMDB 

que também enviaram representantes para o local. 

 Em 27/08/12 visitou o Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, 

Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 

Paulo) com lideranças do ramo imobiliário. E em 28/08/12 a Praça Giovanni 

Fiani na região da Ponte Rasa. Onde propôs a construção de corredores de 

ônibus, centros de saúde e do incentivo fiscais para empresas se instalarem 

por lá, a fim de acabar com a ideia de “bairro dormitório”. E depois novamente 

foi a São Miguel Paulista (zona leste).   

 No dia 29/08/12 almoçou com mulheres. E no dia seguinte fez 

caminhada na Casa Verde (zona norte). Em 31/08/12 visitou a Lapa e em 

01/09/12 fez carreata em Itaquera e bairros próximos da zona leste como 

                                            
126

 "Faço gosto em me reunir com lideranças religiosas porque há uma parceria importante no 
segmento comunitário nas áreas de saúde e educação", explicou. "Meu papel é apresentar 
propostas. Outra coisa é pedir votos para pastor ou pra bispo." Extraído de 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-diz-que-dilma-o-alertara-para-tom-
rebaixado-da-campanha-de-serra,921613  
 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-diz-que-dilma-o-alertara-para-tom-rebaixado-da-campanha-de-serra,921613
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-diz-que-dilma-o-alertara-para-tom-rebaixado-da-campanha-de-serra,921613
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Jardim do Carmo. Estava acompanhado dos deputados federais Paulo Teixeira 

e Vicente Cândido e de Simão Pedro. 

 Em 02/09/12 fez carreata na zona sul mais precisamente nos bairros da 

Saúde, Cursino e Sacomã. Em 03/09/12 participou do debate na RedeTV  e fez 

aparição no programa Hora do Voto da Gazeta. Em 04/09/12 fez caminhada 

pelo Mercado Municipal. Em 05/09/12 reuniu-se com empresários da 

Associação das Indústrias da Região de Itaquera (Airi) e expôs seu plano de 

desenvolvimento para a região. 

 Em 06/09/12 fez comício em Parelheiros. E no dia   

07/09/12 de manhã participou do “Grito dos Excluídos”127 e fez uma carreata 

com Marta Suplicy no M’Boi Mirim.  

 No dia 08/09/12 fez outra carreata em Parelheiros. No dia 09/09/12 fez 

carreata em Taipas e Jaraguá (zona norte). Ao percorrer as ruas do bairro de 

Taipas, criticou a falta de coleta de lixo na região.  Disse que iria instalar um 

centro de convenções, um instituto de educação profissional e tentar antecipar 

a entrega da estação de Pirituba do metrô, negociando com o governo do 

Estado. 

 Em 10/09/12 caminhou na Praça Ramos de Azevedo no Dia Lilás 

(passeata das mulheres petistas). Depois deu uma entrevista coletiva no 

diretório municipal do PT próximo à Praça da República. Em 11/09/12 Lula fez 

sua primeira aparição pública na quadra do sindicato dos bancários com a 

presença de 2 mil militantes.   

                                            
127

 O grito dos excluídos é um evento realizado sempre no dia 7 de setembro. Esta foi a 18ª 
edição. Pediu a apuração de incêndios ocorridos em favelas paulistanas desde janeiro, 
denunciou abusos de guardas da GCM contra moradores de rua. Cobrou políticas de moradia 
e educação, entre outros temas. É organizado por movimentos sociais como a Central de 
Movimentos Populares e a CUT. Durante o evento, foram feitas críticas ao que os a "política 
higienista" do prefeito Gilberto Kassab (PSD) e do PSDB. Segundo os organizadores, 15 mil 
pessoas participaram da marcha. 
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 No dia 12/09/12 Haddad visitou a sede do Projeto Travessia que há 16 

anos desenvolveu trabalhos para crianças e adolescentes e também foi a 

Heliópolis. No dia 13/09/12 foi sabatinado pela Folha de São Paulo e pelo site 

UOL, depois visitou ocupações no centro de São Paulo. Na Prestes Maia e na 

avenida Ipiranga onde conversou com moradores. 

  No dia 14/09/12 foi sabatinado no portal R7 e no canal RecordNews. 

Visitou a um Centro de Idosos em Ermelino Matarazzo. E fez uma caminhada 

pelo centro do bairro. Em 16/09/12 encontrou no Centro de Tradições 

Nordestinas com Eduardo Campos e Luizianne Lins. 

 No dia 17/09/12 visitou o Ceagesp e no dia seguinte Sapopemba e o 

Jardim Elba. No dia 19/09/12 visitou a favela do Moinho e o Jardim Pery 

(comunidade do Peri Alto).  

 Em 20/09/12 visitou Arthur Alvim (zona leste) junto com Eduardo Suplicy. 

Em 21/09/12 foi a São Miguel Paulista. No dia 22/09/12 visitou a Brasilândia 

junto com Marta Suplicy e também o Jaçanã. No dia 23/09/12 fez uma carreata 

em São Matheus (zona Leste) e também foi a Praça Carrãozinho (zona sul). 

 Em 24/09/12 visitou o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo no bairro Canindé (zona norte) e participou do debate 

da TV Gazeta. Em 25/09/12 foi ao Itaim Paulista (zona leste).  

 Em 26/09/12 foi a Santana (zona norte) onde prometeu ainda melhorar o 

centro do bairro. No dia 27/09/12, visitou o Bom Retiro onde foi a sede central 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois junto com Lula 

participou na UniNove de um encontro com estudantes bolsistas do Prouni. 

Nesse evento foram gravadas imagens para a propaganda eleitoral.   
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 No dia 28/09/12 visitou a região do Cupecê junto ao candidato à 

reeleição pelo PT de Diadema, Mário Reali. Para divulgar sua proposta do Arco 

do Futuro. E depois foi a Paraisópolis. 

"Aqui a principal reivindicação é regularização fundiária, 

que é possível. Tem uma parceria de construção de 

moradia com o governo federal. O pessoal reclama do 

ritmo das obras, insuficiente para atender.  Na questão do 

transporte público, tem essa promessa do governo do 

estado de trazer a Linha Ouro para cá para resolver o 

deslocamento das pessoas. Vamos sentar com o 

governador para ver se isso resolve. A maior demanda é 

leito hospitalar. Como há compromisso do governo 

federal de aumentar a oferta de leitos na região, eu vou 

sentar com o governo federal para verificar a 

possibilidade de construção conjunta de uma unidade 

hospitalar." 128 

 

 No dia 29/09/12 fez carreata pelo Capão Redondo e visitou junto com 

Lula e Dilma São Miguel Paulista e São Matheus. No dia 30/09/12 visitou  

Guainazes. Em 01/10/12 fez uma caminhada pelo Jardim da Conquista (região 

de São Matheus) acompanhado de Dilma Rousseff, o presidente da Câmara 

Marco Maia (PT-RS) e do ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez. Fez 

um comício com Lula e Dilma na Cohab Jardim Bonifácio a seis dias da 

eleição.  

  No dia 02/10/12 se encontrou com intelectuais e blogueiros na USP. E 

também visitou a região do Largo 13 (Santo Amaro). No dia 03/10/12 visitou 

São Matheus junto com Lula em um comício-relâmpago. E foi à porta da fábrica 

da Ford de São Bernardo do Campo junto com Reali e Marinho. No dia 
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 http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/09/haddad-quer-revisar-plano-
diretor-para-atrair-investimentos.html  
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105 
 

04/10/12 visitou o Jardim Ângela e também fez carreata pela Cidade Ademar e 

por Parelheiros. E também foi a Vila Mariana onde visitou a sede do sindicato 

dos Taxistas de São Paulo.  

 

3.2.2.1.1. Conclusões sobre Gastando sola de sapato na fase do Horário 

Eleitoral  

  

 Podem-se extrair algumas conclusões das incursões de Haddad pela 

cidade na fase do Horário Eleitoral. A primeira delas é que a mesma estratégia 

de buscar os votos nos redutos petistas foi fortalecida e se tornou mais eficaz. 

Pois com a midiatização da campanha e a entrada das lideranças petistas 

como principais cabos eleitorais a candidatura Haddad ganhou visibilidade.  

 A segunda é o entendimento de como Haddad utilizava sua ida à rua 

para divulgar seu programa político. Quando era interrogado sobre alguma 

demanda específica de determinada região, respondia com números sobre 

aquele problema específico. Porém quando queria transmitir sua visão 

estratégica da cidade, ou seja, seu plano estruturador marcava reuniões com 

grupos específicos.  

 Nas periferias falava com empresários e comerciantes sobre o plano de 

criar polos de desenvolvimento descentralizados no Arco do Futuro. Inclusive 

reuniu-se com o Secovi. E por outro lado quando conversou com os 

movimentos de ocupação no centro da cidade também deve ter transmitido a 

mesma ideia de reequilibrar a cidade só que tornando o centro um local de 

moradia também.          
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3.2.2.2.   Participação das lideranças petistas na fase do Horário eleitoral 

do primeiro turno  

 

Marta Suplicy, Dilma Rousseff e Lula pela avaliação da campanha  

petista seriam fundamentais para alavancar a candidatura Haddad e permitir 

com que se tornasse finalmente competitiva. Nenhuma delas havia cumprido o 

papel de cabo eleitoral durante a campanha. Todas três por motivos distintos.  

Marta ainda sentia mágoa por ter sido preterida por Haddad e durante 

todo o período anterior tecia críticas a ele e causava perturbação para a 

campanha.    

Lula, principal fiador da campanha, ainda tinha que dosar suas aparições 

públicas por conta do efeito colateral da cura do seu câncer. Seu trabalho nos 

bastidores da campanha e na campanha virtual agora se desdobravam 

também como cabo eleitoral.  

Dilma olhava as eleições pelo prisma da governabilidade do seu governo 

e era cautelosa ao dar apoio aos candidatos temendo crises em sua base 

aliada.  

 O presente item irá mostrar como foi costurada a participação de cada 

uma dessas lideranças na fase do Horário Eleitoral e como se deu a atuação 

delas nesse período.  

 

3.2.2.2.1. Participação de Marta Suplicy na fase do Horário Eleitoral do 

primeiro turno 

 Até aquele momento da campanha, Marta Suplicy constituía um 

problema interno para o PT. Desde que desistiu de ser candidata produzia 
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ataques e mal-estar para a candidatura de Haddad. Via twitter dava 

declarações bombásticas dizendo que Haddad precisaria gastar muita sola de 

sapato para vencer as eleições. E também se ausentava intencionalmente de 

importantes eventos partidários como o 18° Encontro Municipal.        

 Com a midiatização completa da corrida eleitoral, a candidatura Haddad 

precisava crescer continuamente para ir ao segundo turno. Neutralizar qualquer 

imprevisto interno seria um passo enorme nesse sentido. Isto é, evitar com que 

Marta desencadeasse novos ataques que poderiam obstaculizar o 

desenvolvimento da campanha.  

 Ademais de equacionar um problema, Marta Suplicy era vista como uma 

possível solução para ajudar a atrair os votos nos redutos históricos petistas 

para Haddad. A ex-prefeita poderia contribuir para que o eleitorado 

reconhecesse Haddad como o candidato petista. Caso o PT conseguisse atrair 

Marta para a campanha, ela poderia cumprir um papel importante de cabo 

eleitoral. Foi a partir desse momento que se começaram as costuras e novas 

aproximações com Marta Suplicy.  

 Lula buscava agendar uma reunião com Marta para que houvesse um 

acerto de contas.129 No dia 23/08 Lula recebeu em seu gabinete, no Instituto 

Lula, o ex-marido da senadora Luis Favre e voltou a falar do seu interesse em 

ter Marta na campanha. Favre estava acompanhado de Valdemir Garreta, que 

foi secretário de Comunicação na gestão da petista.     

 Dilma naquele momento tinha se encontrado com a senadora Marta e 

pedido para que entrasse na campanha de Haddad. O objetivo de Marta era de 

apenas gravar mensagens para a propaganda política no rádio e na TV. Já a 

                                            
129

 Naquele momento ela ocupava a vice-presidência do Senado.  
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campanha petista queria a sua presença física na campanha, pois Celso 

Russomano tinha crescido nos redutos históricos petistas em especial na zona 

leste.  

 A reunião de Lula e Marta por fim aconteceu no dia 27/08/12. Seria um 

almoço para no Instituto Lula. Após a reunião, Marta decidiu entrar na 

campanha.   

 "Sempre disse que quando começasse a campanha de 

fato e eu soubesse que faria a diferença, eu entraria. É 

isso que eu vou fazer, vou entrar.”130 

 

 Haddad comentou a entrada de Marta na campanha: 

"Vocês viram o elogio que ela fez ao Bilhete Único 

mensal? Então ela está vindo para a campanha, se 

colocou à disposição, visitou o [ex-] presidente Lula. O 

partido está muito unido. Sempre aguardei por esse dia 

com muita tranquilidade" 131 

 

 Via twitter Marta fez ataque a José Serra:   

 

 

“'Esquece' que a gestão petista na saúde teve de 

extinguir o PAS e trazer o SUS."132 

"(Ele) tenta encobrir o desastre que foram os oito anos de 

gestão tucana na cidade."133 

  

"Desta vez não cola mais. São Paulo percebeu e vai dar 

um basta na enganação e nas mentiras." 134 
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http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/63247-marta-cede-a-lula-e-aceita-ajudar-
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campanha.shtml  
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 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/na-campanha-de-haddad-marta-critica-serra-pelo-twitter  
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 Idem.  
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 Idem.  
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http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/na-campanha-de-haddad-marta-critica-serra-pelo-twitter


109 
 

 No dia 29/08/12 foi estabelecido que Marta iria participar de comícios na 

zona sul e leste de São Paulo na segunda quinzena de setembro. A exigência 

feita por Marta ao participar da campanha era que não aparecesse ao lado de 

Maluf na campanha. E ela também faria uma reunião junto com João Santana 

para saber quando iria fazer as suas gravações.  

 No mesmo dia já tinha gravado vídeos para Haddad.  

"Peço seu voto para Fernando Haddad. Ele é do PT. Ele 

é 13. Ele é nosso.”135 

   

E também havia sido combinado que haveria mais uma gravação só que 

junto com Lula para mais pra frente.  

No dia 01/09/12 enquanto Haddad fazia uma carreata pela zona leste 

avisou a sua militância que Marta Suplicy em breve na campanha e que 

naquele momento ela estava na produtora de João Santana acertando os 

últimos detalhes de sua entrada.  

 A previsão inicial era que Marta aparecesse nos comícios a partir do dia 

15, com possível antecipação para o dia 11/09/12. Contudo, começou mesmo 

no dia 07/09/12 com uma carreata pela estrada do M’Boi Mirim onde visitou o 

Jardim Ângela. No dia 10/09 Marta também participou do Dia Lilás que era o 

evento ligado ao setor de mulheres do partido. 

No dia 15 em comício no Capão Redondo teceu críticas a Russomano, 

revelando o modo como iria querer desconstruir aquela candidatura: 

 “É lobo em pele de cordeiro. Muita gente me fala que ele 

é do bem, ele faz o bem das pessoas. Ele faz negócio, é 

pilantragem. Ele faz comércio com a angústia do povo. 

                                            
135

 http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/08/30/marta-pede-votos-para-haddad-e-13-
e-nosso/  
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Ajuda uns, e uns a outros. Ele parece lindo na TV, mas 

não é.” 136 

 

No dia seguinte, Marta foi participou do almoço no Centro de Tradições 

Nordestinas. E de outra carreata na Brasilândia em 22/09. Em 29/10 foi à 

Cidade Tiradentes e em 1/10 no Largo 13 em Santo Amaro.     

Em Cidade Tiradentes, Marta elogiou Haddad e criticou os outros 

candidatos:  

“Haddad é o único que tem plano de governo com 

começo, meio e fim. Eles não querem nada do governo 

federal. Nós queremos tudo.” 137   

 

Na propaganda eleitoral iniciou sua aparição no dia 05/09/12 quando 

defendeu a proposta do bilhete único mensal.  

"Primeiro disseram que não ia dar certo, que ia ser muito 

caro e que ia complicar as contas da Prefeitura. Mas 

como eu sabia que o bilhete viria para beneficiar a nossa 

população, eu não vacilei, eu fiz o que tinha que fazer. 

Agora o Haddad quer implantar e pode implantar com 

todo o meu apoio. O Bilhete único Mensal vai mudar a 

realidade do transporte público em São Paulo.” 138 

 

E no dia 11/09 foi revelada a contrapartida para que Marta participasse 

da eleição. Iria se tornar a ministra da Cultura no lugar de Ana Hollanda. 

Haddad não acreditava que se tratava de um toma lá da cá:  

“Quem conhece a presidente Dilma, sabe que não é 

assim que ela funciona. Não existe esse tipo de 'toma lá 
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http://180graus.com/politica/expresidente-lula-faz-comicio-com-haddad-em-sao-paulo-
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 https://www.youtube.com/watch?v=KC6oUx4tjZI  
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dá cá’. Ela já deixou bastante claro que não é do seu 

feitio. Agora, é um grande quadro para o ministério da 

Cultura. Durante sua administração, deixou um legado 

muito importante na área da cultura pela construção dos 

CEUs e faço votos de que ela faça uma boa gestão.”139 

 

 Para retomar os votos nos redutos históricos petistas que estavam indo 

a Russomano, a campanha de Haddad também lançou mão do telemarketing 

com o disparo de 1,5 milhão de telefonemas com as vozes de Lula e Marta 

pedindo voto em Haddad. Os bairros em que se concentravam essas ligações 

eram Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim Paulista e Sapopemba, na zona 

leste, e Capela do Socorro, M’Boi Mirim, Cidade Ademar e Campo Limpo, na 

zona sul.   

 Marta em entrevista disse que iria recuperar os votos martistas e petistas 

que estavam indo para Russomano: 

 

"O Russomanno tem votos um pouco dele, de petistas, 

de martistas, de gente que rejeita o Serra e de eleitores 

que não sabiam quem era Haddad e Chalita. Vou tentar 

recuperar os votos de petistas e martistas." 140 

  

 Assim se notou como foi a entrada de Marta Suplicy durante o mês de 

setembro da campanha. A resolução do seu problema interno com a campanha 

Haddad ocorreu no final de agosto e em setembro participou da campanha. 

Sua missão era contribuir para que Haddad retomasse os votos históricos 
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 http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,toma-la-da-ca-imp-,929834  
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petistas nas regiões periféricas da cidade sobretudo na zona sul e leste da 

cidade.  

 Para isso Marta participou de carreatas, gravou inserções na 

propaganda eleitoral e avalizou a proposta do Bilhete Único Mensal.   

 

3.2.2.2.2. Participação de Lula na fase do Horário Eleitoral do primeiro 

turno 

 

 Lula já possuía liberação médica para poder entrar de vez na campanha 

eleitoral desde agosto. Sua entrada na campanha certamente ocorreria em 

setembro, contudo, não sabia ao certo o momento.  

O fato de ser uma liderança nacional fazia com que sua presença fosse 

requisitada em todo o país. Por conta disso teve que hierarquizar as eleições 

que iria participar. Assim o fez e deu prioridade para Belo Horizonte, São 

Paulo, Fortaleza, Recife e Salvador. Sendo que São Paulo foi considerada a 

mais importante delas. 

 Como dito no item anterior, no final de agosto Lula participou ativamente 

das negociações que fizeram com que Marta se incorporasse de vez na 

campanha eleitoral. Durante esse período do final de agosto Lula visitou a sede 

nacional do PT localizada em São Paulo, fato que não ocorria a dez, onde 

assistiu ao balanço da comissão de acompanhamento eleitoral do PT. Era 

composta por dezoito lideranças que apresentaram um balanço das 

campanhas petistas como um todo no país.  

  Também fez refeições com comunidades religiosas. Em 23/08/12 jantou 

com a comunidade judaica e em 24/08/12 fez o mesmo com a comunidade 
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muçulmana no clube Monte Líbano onde a imprensa só foi liberada de entrar e 

fazer fotos depois da saída de Maluf. 

 A primeira aparição pública de Lula aconteceu na quadra do Sindicato 

dos Bancários em 11/09. Falou por cerca de vinte minutos. Lá voltou a 

defender a escolha por Haddad:  

“Precisávamos construir uma candidatura nova em São 

Paulo. Alguém que tivesse compromisso com o partido, 

com o movimento social. Estamos cansados de ver gente 

tratando pobre como rei na campanha e depois como 

bandido” 141 

 

 Disse a Haddad que ele tinha o grande desafio é resgatar a cidade do 

retrocesso e não deixar a administração ao sabor de projetos pessoais.   

 

 Depois dessa aparição, a vinte e dois dias das eleições ocorreu a sua 

participação nos comícios de Haddad localizados na zona sul da cidade. No dia 

15/09 foi ao Capão Redondo, Grajaú e Cidade Dutra para tentar ajudar Haddad 

a conseguir os votos nos redutos históricos petistas.  

 De acordo com a avaliação do coordenador de campanha Antônio 

Donato:  

 

“As periferias de São Paulo representam 63% do 

eleitorado, e estamos investindo muita energia lá.”142  
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http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2012/09/lula-participa-de-ato-com-haddad-e-diz-
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Durante esse período Marco Valério deu uma entrevista a revista Veja 

de São Paulo dizendo que Lula era o chefe do mensalão. Nos seus discursos 

para pedir votos a Haddad, Lula ignorou a entrevista de Marco Valério.  

Lula pedia o empenho da militância para conquistar os votos para 

Haddad e pediu um comportamento da militância nos moldes antigos, de bater 

nas casas das pessoas, nos bares, em cada igreja e em cada porta de fábrica.   

 

"Nesses dias, fiquei um pouco preocupado. Saí do Incor e 

vim andando pela (avenida) Paulista e não vi um partido 

político ou um candidato entregando papel ou agitando 

bandeira. Não podemos pensar que a televisão vai 

resolver tudo."143 

 

E pedia o voto como presente de aniversário: 

 

"Eu faço aniversário em dois dias, dia 6 e dia 27 

de outubro. Eu queria que vocês me dessem um 

presente, colocando o 13 na urna eletrônica."144 

 

 Lula também fez críticas a José Serra (PSDB): 

 

 "Na primeira chuva de verão ele correu. Ele foi 

embora. E anda muito agressivo. Tem quase que 

a minha idade, e a gente depois dos 60 não tem 

que ter agressividade, tem que ficar mais tranquilo 

porque a gente pode morrer de infarto por ficar tão 

agressivo. Se braveza ganhasse eleições, eu 

tinha ganhado desde 1982. Eu era bravo.” 145 
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145

http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/09/lula-faz-comicio-com-haddad-
em-sp.html  

http://www.diarioweb.com.br/novoportal/noticias/Politica/109625,,Lula+quer+militancia+em+SP+para+ajudar+Haddad.aspx
http://www.diarioweb.com.br/novoportal/noticias/Politica/109625,,Lula+quer+militancia+em+SP+para+ajudar+Haddad.aspx
http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/09/lula-faz-comicio-com-haddad-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/09/lula-faz-comicio-com-haddad-em-sp.html


115 
 

E prosseguiu mais adiante: 

  

“O candidato de meio mandato quis ser presidente 

e tomou na cabeça. Prefeito não é emprego, é 

missão. Ele tem que entender isso.”146  

 

No dia seguinte, Lula participou de um evento no Centro de Tradições 

Nordestinas como outro modo de ajudar a alavancar a candidatura de Haddad. 

Contou com a presença do governador de Pernambuco Eduardo Campos 

(PSB) e da prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT).  

No dia 27/09 Lula também participou de outro evento grande na Uninove 

junto com estudantes beneficiados pelo Prouni (Programa Universidade Para 

Todos). Em seu discurso Lula falou que São Paulo deveria ter a participação da 

população na tomada de decisão dos projetos: 

“São Paulo tem que ser pensada com a dimensão de 

alguém que não venha só construir mais viaduto porque a 

cidade tá cheia de carro. Um prefeito tem que integrar as 

pessoas para ajudá-lo a definir as políticas públicas. Tudo 

o que conseguimos fazer de bom neste país não saiu 

apenas da cabeça do presidente e do ministro: fizemos 

73 conferências nacionais, que foram precedidas por 

conferências municipais e estaduais. As pessoas nunca 

foram chamadas a resolver junto com o poder municipal 

os problemas da cidade em segurança, transporte, 

educação. Temos que transformar a sociedade 

paulistana numa sociedade participativa.” 147 

 

 Lá Lula pediu novamente empenho da militância petista para conseguir 

votos para Haddad.  
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“Não quero que vocês percam um minuto de estudo, 

mas, a partir de amanhã, cada hora vaga, cada 

oportunidade que a gente tiver, temos que convencer as 

pessoas e tentar mostrar que não é todo dia que 

podemos ter um candidato dessa qualidade.”148 

 

 E disse que nos governos federais de Lula e Dilma Rousseff havia 

apuração dos casos de corrupção:  

 

 

"No nosso governo as pessoas são julgadas e tudo é 

apurado. Na nossa casa, quando nosso filho é suspeito 

de cometer um erro, nós investigamos e não culpamos os 

vizinhos, como eles costumam fazer. A gente não pode 

deixar de esquecer que o procurador-geral da República 

no tempo deles era chamado de engavetador. Vocês não 

podem esquecer da compra de votos em 1996 (sic) para 

aprovar a reeleição neste País. Se juntarem todos os 

presidentes da história do Brasil, vocês vão ver que eles 

não criaram instituições para combater a corrupção como 

nós criamos em oito anos. Sintam orgulho porque, se tem 

uma coisa que fizemos, foi criar instrumentos para 

combater a corrupção. É só ver o que era a 

Controladoria-Geral da República, a Polícia Federal e o 

grau de liberdade do Ministério Público antes de nós." 

  

Depois desse período Lula se afastou da eleição de São Paulo, pois foi a 

Manaus para apoiar Vanessa Grazziotin (PCdoB) e em seguida viajou para a 

Cidade do México para dar uma palestra a jovens. Assim que voltou para São 

Paulo decidiu concentrar suas forças na candidatura de Haddad e cancelou a 

ida a Belo Horizonte e ao Nordeste.   
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 No dia 29/09/12 participou de comícios na zona leste de São Paulo. Em 

Cidade Tiradentes lá Lula disse que Haddad iria criar a Universidade da zona 

leste:  

 “Nós queríamos fazer universidade aqui na zona 

leste, o prefeito ficou de desapropriar o terreno e não 

desapropriou, esse rapaz [Haddad] vai ganhar, vai 

desapropriar e nós vamos fazer a universidade aqui”.149 

  

E na Praça do Forró em São Miguel Paulista falou sobre os benefícios 

que continuaria trazendo para os pobres:  

 

“Quem imaginava que algum dia a gente ia trazer a 

abertura da Copa do Mundo para a zona leste?  Nós 

queremos continuar governando para os pobres. Não 

queremos que os pobres continuem pobres. Queremos 

que os pobres avancem.” 150 

  

No dia 30/10/12 houve a participação de Lula nos comícios de 

Guaianazes e em São Matheus. Lá Lula comentou pela primeira vez sobre a 

fala de Marco Valério na Revista Veja de São Paulo:   

  “Tem uma revista nacional que fala mal de mim a vida 

inteira. Essa revista fez uma coisa sui generis. No Rio de 

Janeiro, ela coloca os candidatos a prefeito na capa; em 

Belo Horizonte, coloca os candidatos na capa; no Rio 

Grande do Sul [Porto Alegre], coloca os candidatos na 

capa. Aqui em São Paulo, ela não coloca os candidatos a 

prefeito. Só coloca o Kassab e ainda pergunta: ‘será que 

nós estamos sendo justos com ele? É a maldita ideia de 

uma parte da elite de achar que o povo trabalhador é 
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bobo, que a gente não consegue entender e enxergar às 

coisas.”151  

 

No dia 01/10/12 Lula participou de um comício no Largo Treze. Lá disse 

que daria um cheque em branco para Haddad e defendeu novamente a sua 

candidatura:  

"Não estou aqui, às 5 horas da tarde de hoje, defendendo 

um candidato a prefeito, se não tivesse a certeza de que, 

nessa eleição, não tem nenhum candidato, nem o mais 

velho, nem o mais novo, que tenha 50% da capacidade 

que esse companheiro tem.” 152 

 

Assim, deu-se a participação de Lula na fase do Horário Eleitoral do 

primeiro turno. Com o mesmo intuito de conseguir os votos nos históricos 

redutos petista da cidade, participou de atividades relacionadas aos sindicatos, 

aos nordestinos, periferias e aos alunos beneficiados pelo Prouni.   Lá avalizou 

seu candidato, pediu apoio da militância e criticou os outros candidatos. 

 

 

 

3.2.2.2.3. Participação de Dilma Rousseff na fase do Horário Eleitoral do 

primeiro turno 

  

 Dilma sabia que em algum momento entraria na campanha eleitoral. 

Mas tinha cautela quanto ao momento, pois acompanhava o processo eleitoral 
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pelo ponto de vista do governo federal e temia que uma entrada precipitada 

pudesse abrir uma crise na sua coalizão.  

 No caso específico de São Paulo o empecilho se dava por conta da 

candidatura de Gabriel Chalita do PMDB que era o partido de seu vice-

presidente Michel Temer. Dilma só se sentiria liberada de participar do 

processo eleitoral, caso Temer entrasse fundo na campanha de Chalita.   

"A lógica dela é a lógica do governo e não do partido.”153 

 

 No final de agosto havia o potencial de crescimento de Chalita encima 

dos votos de Serra o que o poderia consolidar como uma terceira via. Esse 

seria mais um motivo de espera.  

 Haddad chegou a conjecturar uma entrada de Dilma somente no 

segundo turno: 

"Os termos que discuto com o presidente e com ela é 

nosso planejamento para chegar ao segundo turno e 

vencer as eleições. Temos convicção que sim. Está 

planejado isso (participação de Dilma na campanha). 

Vamos verificar de acordo com a determinação dela e 

conveniência da campanha.”154 

 

 E se recusa a atribuir o motivo por conta do PMDB: 

 

"Não tratamos de outras candidaturas, só da nossa."155
 

 

 Em 05/09/12 Dilma foi a São Paulo gravar quatro mensagens de 

depoimentos para a candidatura Haddad que passava a imagem de um gestor 
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competente. Ela teria conversado com Temer sobre a participação de ambos 

nas eleições e recomendou que os dois ficassem fora do palanque. Ele disse 

que seria difícil ficar fora das gravações.  

  Este ato desagradou ao PRB, partido da base aliada. Vale lembrar que o 

PRB era o partido de Celso Russomano. Pois, em encontro do presidente do 

PRB, bispo Marcos Pereira, durante visita aos estúdios da TV Record em 

Londres com Dilma em 26/07/12, ela teria dito que só entraria nas eleições, 

caso houvesse desenhado um cenário de base versus oposição.  

   Dilma pediu ao PT que as mensagens só fossem transmitidas depois 

de um comunicado dela em cadeia nacional em comemoração a independência 

do Brasil.  

  

Em 07/09/12 a campanha petista avaliava a necessidade de pelo menos 

uma aparição de Dilma na campanha de Haddad. Dilma seria um trunfo 

necessário para levar Haddad ao segundo turno.  

No dia 11/09 houve a primeira aparição pública de uma das mensagens 

gravadas por Dilma. Por conta disso, Serra disse:  

"Ela vem meter o bico em São Paulo, vem dizer para os 

paulistas como é que eles devem votar. Não se pode 

impedir isso, é só registrar. Ela que mal conhece São 

Paulo vem aqui dar o seu palpite, faz parte da regra do 

jogo... Levou até uma ministra, nomeou até um 

ministério."156 

 

Posteriormente criticou o modo como Serra falou:  
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"Como alguém que vai governar a maior cidade do país 

fala isso da presidente?"157 

 

Em 15/09/12 por conta de resultados de pesquisas internas apontarem 

que Serra não estava caindo como imaginavam e Haddad não estar subindo 

com a velocidade esperada, a presença de Dilma poderia ocorrer no primeiro 

turno. Pensava-se em escolher entre três datas: 21, 28 ou 29.  

Em 19/09/12 houve a aparição de uma fala de Dilma sobre Haddad:  

"Haddad tem projetos, tem apoios, sabe fazer e gosta de 

trabalhar. É um político sério e honesto. É jovem e ao 

mesmo tempo experiente e testado na administração 

pública.”158 

 

Em 23/09/12, os petistas queriam que Dilma discursasse no comício final 

de Haddad que seria realizado em 29/09/12. Em 24/09/12 apareceu outro 

depoimento de Dilma na propaganda eleitoral de Haddad: 

"Conheço bem o Haddad. Garanto que ele está 

preparado para esta tarefa. Nos ajudou a melhorar 

o Brasil e pensa sinceramente nos mais pobres. Juntos 

podemos fazer muito pelos que moram nos bairros mais 

esquecidos de São Paulo."  159 

 

Por fim, no dia 27/09/12 Dilma confirmou no último comício de Haddad 

que foi realizado no dia 01/10/12 na Praça Brasil Cohab José Bonifácio na zona 

leste de São Paulo. A presença física de Dilma na campanha de Fernando 
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Haddad se deu a seis dias do primeiro turno.  Aquele foi o maior comício da 

campanha com cerca de 5 mil pessoas.  

Dilma discursou no comício e justificou porque estava metendo o bico na 

eleição de São Paulo: 

"Meter o bico na eleição de São Paulo é muito importante 

para mim. Estou aqui metendo o bico nessa eleição ... 

porque não tem como dirigir o Brasil sem meter o bico em 

São Paulo. No coração de São Paulo tem as 27 

bandeiras (das unidades da federação).” 160  

 

 Dilma falou um pouco sobre Haddad:  

 

"Fernando Hadad é um realizador de sonhos, uma 

pessoa que asseguro, é um homem decente, honesto, 

trabalhador, este homem que eu tenho certeza que pode 

dirigir a prefeitura de São Paulo. Venho aqui hoje dar o 

meu testemunho em favor de Fernando Haddad, tenho 

certeza que São Paulo crescerá, se desenvolverá e será 

uma cidade muito mais humana." 161 

 

 Falou que iria ajudar Haddad: 

"Venho ajudar Haddad porque sei quem é, conheço, não 

falo mal de ninguém, mas este pessoal que vive falando 

mal dos outros, devemos ficar de olho aberto, são 

intolerantes, este pessoal não é o nosso pessoal. O 

Haddad é companheiro de fé porque melhorou a nossa 

educação, levando esperança a quem não tinha."162    
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 Desta forma, deu-se a participação de Dilma na campanha de Haddad. 

Olhando as eleições pela lógica de governo temia entrar em atrito com o 

PMDB. Somente ao conversar com Temer foi que decidiu fazer gravações para 

a candidatura Haddad. Mesmo assim houve conflito com outro partido da base 

o PRB. Cogitou-se em ter a aparição somente num segundo turno, mas essa 

ideia foi abandonada por conta de considerar Dilma como um trunfo para a 

campanha. Por fim, ficou estabelecido que participaria do último comício da 

campanha.    

 

3.2.2.3. A construção discursiva do homem novo para um tempo novo da 

cidade 

 

 

Com o início do Horário Eleitoral, a disputa tinha se tornado totalmente 

midiática. Assim Haddad inevitavelmente se tornaria um candidato conhecido. 

O desafio posto para sua campanha consistia em construir uma imagem do 

candidato que contribuísse para torna-lo viável eleitoralmente.    

 O marqueteiro João Santana já havia feito importantes definições para 

essa construção. Denominou Haddad como sendo: o homem novo com ideias 

novas. E também o slogan da campanha: um novo tempo para a cidade de São 

Paulo. Restava saber como seriam desenvolvidas essas ideias a partir dos 

programas de TV. 

 Os três primeiros programas de TV da campanha foram dedicados a 

esse tema. No primeiro programa que se repetiu por dois dias foi feita a 

construção a partir do prisma do homem novo com ideias novas que traria um 
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tempo novo para a cidade de São Paulo. Já o terceiro programa foi dedicado a 

apresentação de sua trajetória de vida.  

 O primeiro programa de Haddad abriu com uma reflexão sobre a 

questão do tempo na cidade e como ele como o homem novo com ideias novas 

poderia ajudar a solucioná-lo no futuro :  

"Nasci, cresci e vivo em São Paulo. Sinto muito orgulho 

disso. Essa é uma das cidades mais incríveis do mundo. 

Uma cidade que cresceu para todos os lados. Agora, é a 

hora de ela crescer para todos os seus filhos. São Paulo 

acelerou o progresso do Brasil. Fez nosso país ganhar 

tempo na história. Mas, hoje, o paulistano é obrigado a 

perder muito tempo na vida. Perde tempo na fila do 

transporte, no trânsito, na fila da cirurgia, na fila do 

exame, na espera da creche, na espera da casa própria. 

O paulistano só não perde a esperança, porque sabe que 

isso pode mudar. Todos nós queremos um tempo novo 

para São Paulo. E tempo novo significa ideias novas. 

Estilo novo. Energia nova. São Paulo precisa de um 

prefeito com mais ideias, que trabalhe mais tempo, um 

prefeito apaixonado por sua cidade. São Paulo não quer 

mais prefeito de meio mandato nem de meio expediente. 

Eu vou trabalhar de manhã e de noite para realizar as 

mudanças que nossa cidade precisa. Durante esta 

campanha, vou apresentar propostas inovadoras para 

São Paulo. Propostas à altura da maior e da mais 

moderna cidade brasileira. Quero ser o prefeito que vai 

fazer mais em menos tempo para o povo de São Paulo." 

163    

 

 Ao abrir seu discurso do programa de TV, Haddad o fez encima da 

questão do tempo e da cidade de São Paulo. Seu discurso inicial pode ser lido 
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a partir de sua divisão em três momentos: passado, presente e futuro. E assim 

fundamentou a necessidade de um homem e um tempo novo para a cidade.  

 O passado foi o momento do crescimento da cidade que teria 

proporcionado o aceleramento do progresso do país, o presente seria o 

momento do desperdício de tempo e do desejo de mudança na cidade e por 

fim o futuro poderia ser esperançoso desde que houvesse um novo estilo 

comandado por um homem novo com ideias novas que inaugurasse um tempo 

novo para a cidade.   

 Mais adiante Haddad continuou seu discurso dizendo que a mudança 

não poderia ser feita pelas gestões do presente:  

     

"A mudança não virá pelas mãos daqueles que governam 

a cidade há tantos anos." 164 

 

 E justificou isso dizendo que no presente houve o crescimento do 

Brasil, mas que São Paulo não conseguiu acompanha-lo. E foi categórico ao 

dizer os motivos desse fato:  

  

“ [São Paulo] não acompanhou o ritmo de crescimento do 

país. Não quis e não soube trabalhar bem com o governo 

federal e com seu povo.” 165 

Por conta disso é que existiriam duas situações diferentes. A primeira 

com a melhora de vida das pessoas da porta para dentro de suas casas e o 

mesmo não teria acontecido da casa para fora. Foi a partir do uso desses 

termos que Haddad argumentou a necessidade de um homem novo.  
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  Assim, Haddad apresentaria algumas características desse perfil de 

homem novo para a prefeitura: 

  

“Estilo novo. Energia nova. São Paulo precisa de um 

prefeito com mais ideias, que trabalhe mais tempo, um 

prefeito apaixonado por sua cidade. São Paulo não quer 

mais prefeito de meio mandato nem de meio 

expediente.”166 

 

E logo a seguir se mostrava apto para ser o homem novo: 

 

“Eu vou trabalhar de manhã e de noite para realizar as 

mudanças que nossa cidade precisa. Durante esta 

campanha, vou apresentar propostas inovadoras para 

São Paulo. Propostas à altura da maior e da mais 

moderna cidade brasileira. Quero ser o prefeito que vai 

fazer mais em menos tempo para o povo de São 

Paulo.”167  

 

 Para  complementar o discurso de porque Haddad seria o homem novo 

com ideias novas, o programa do terceiro dia  retomou sua trajetória de vida. 

  

 Aquele programa começou dizendo que São Paulo era uma cidade de 

empreendedores. Foi a partir desse recorte que construiu a narrativa de sua 

vida.  

 Haddad nasceu no dia do aniversário da cidade, estudou na USP ao 

mesmo tempo em que trabalhava na loja de seu pai. Quando namorava com  

Estela (sua esposa hoje em dia) resolveu viajar como mochileiro pela Europa, 

                                            
166 

Idem.  
167

 Idem  
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mas voltou por causa da saudade da namorada. Posteriormente casou-se com 

ela e constituiu família.  

 Na qual é pai de dois filhos. Sua relação com seus filhos é mais uma 

relação de irmão do que uma relação de pai e filho. E ele levaria uma leveza 

para o relacionamento familiar.   

 Sua formação acadêmica foi interdisciplinar. Com graduação em Direito, 

mestrado em Economia, doutorado em Filosofia e por fim se tornou professor 

na Ciência Política.  Quis ter uma formação ampla sobre o mesmo objeto para 

depois entrar na vida política. Que nas palavras de Haddad era uma atividade 

criativa:  

 

“A atividade política é a atividade criativa. Da formulação, da 

inovação e é isso que me move.”  168    

 

Lula descreveu Haddad como sendo uma pessoa criativa e de muito 

sentimento. E deu dois exemplos disso. No primeiro governo dele, Haddad teria 

inovado com o Prouni por ter criado uma parceria público-privada. No segundo 

mandato, Lula tinha pedido algo inovador e Haddad tinha trazido as linhas 

gerais do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola) com a triplicação da 

verba para a educação. 

 Essa era a formulação do discurso oficial da campanha sobre o porque 

Haddad seria o homem novo com ideias novas para construir um novo tempo 

para a cidade.     

  3.2.2.4. As pesquisas de intenção de voto  

                                            
168

 https://www.youtube.com/watch?v=Z6fIY5qDQoE  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6fIY5qDQoE
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As pesquisas de intenção de voto mostraram a evolução da campanha  

de Haddad durante a fase do Horário Eleitoral do primeiro turno. Havia muita 

expectativa para verificar se Haddad conseguiria crescer a ponto de ir ao 

segundo turno com chances reais de vencer as eleições. Porém um cenário 

surpreendente se apresentou durante todo o período.   

Gráfico 3 – DataFolha do Horário Eleitoral 

 

Fonte: DataFolha 

O primeiro DataFolha169 desse período já indicava que Russomanno 

seria a pedra na sola do sapato de Haddad. Sua esperada queda com o início 

do Horário Eleitoral não se confirmou. Ao contrário disso, sua candidatura tinha 

se fortalecido e se isolado na liderança da campanha.  

                                            
169 O DataFolha ouviu 1.069 pessoas durante os dias 28 e 29 de agosto. Foi registrado 

no TSE sob o número SP-00582/2012 sob encomenda da Globo e Folha de São Paulo. 
Celso Russomanno (PRB) – 31%; José Serra (PSDB) – 22%; Fernando Haddad (PT) – 14%; Gabriel 
Chalita (PMDB) – 7%; Soninha (PPS) – 4%; Paulinho da Força (PDT) – 2%; 
Ana Luiza (PSTU) – 1%; Carlos Giannazi (PSOL) – 1%; Levy Fidelix (PRTB) – Não pontuou 
Miguel (PPL) - Não pontuou; Eymael (PSDC) - Não pontuou; Anaí Caproni (PCO) - Não pontuou 
Em branco ou nulo – 10%; Não sabe – 7%. 
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Outro fato surpreendente tinha sido a queda de 5 % de Serra atingindo 

22%. Nem mesmo o PT imaginava que Serra tivesse menos de 25% das 

intenções de voto. Já Haddad tinha subido 6% e chegado a 14%.   

Haddad reagiu ao seu crescimento da seguinte forma: 

"Temos convicção de que nosso programa de governo é 

o melhor para a cidade de São Paulo. O crescimento nas 

intenções de voto divulgado hoje está de acordo com 

nosso planejamento estratégico de campanha.”170 

 

Esse cenário a 37 dias das eleições foi confirmado dois dias depois pela 

primeira pesquisa Ibope171 dessa fase. Com a consolidação da liderança de 

Russomano abrindo uma vantagem de 11 pontos sob Serra (20%). Haddad 

apresentava 16%, tendo dois a mais do que na pesquisa anterior.   

Segundo as pesquisas internas do PT, no final de agosto dois terços dos 

eleitores de Russomanno eram simpáticos ao PT e podiam escolher Haddad, a 

partir do momento em que ele se tornasse mais conhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
170

 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-29/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-
a-planejamento-estrategico.html  
171

 A pesquisada realizada entre 28 e 30 de agosto. Com registro no TER-SP de número SP-
00605/ 2012. Foi encomenda pelo Estadão e Tv Globo. Nela foram ouvidos: 1.001 pessoas. E 
tinha margem de erro 3 pontos. Russomano 31%; Serra 20%. Fernando Haddad (PT): 16%. 
Gabriel Chalita (PMDB): 5%. Soninha (PPS): 4%. Paulinho da Força (PDT): 1%. Ana 
Luiza (PSTU): não pontuou. Carlos Giannazi (PSOL): não pontuou. Eymael (PSDC): não 
pontuou. Miguel (PPL): não pontuou. Anaí Caproni (PCO): não pontuou. Levy 
Fidelix (PRTB): não foi citado. Em branco ou nulo: 12%. Não sabe: 9%.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-29/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-planejamento-estrategico.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-08-29/haddad-atribui-crescimento-em-pesquisa-a-planejamento-estrategico.html
http://g1.globo.com/topico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/topico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/topico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/topico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/topico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/topico/eymael.html
http://g1.globo.com/topico/miguel-manso-perez.html
http://g1.globo.com/topico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/topico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/topico/levy-fidelix.html
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Gráfico 4 – Rejeição no Horário Eleitoral 

 

Fonte: DataFolha 

Já em 05/09/12 em nova pesquisa DataFolha 172 Russomano aumentava 

ainda mais a sua liderança,  Serra tinha tido sua terceira queda consecutiva e 

se encontrava em empate técnico com Haddad. O fenômeno Russomano 

atingia o seu auge e era visto como o candidato certo para o segundo turno.  

Por conta disso José Dirceu sugeriu outra estratégia a Haddad: 

“Nosso foco no momento deve ser […] ir para o segundo 

turno. Lá é que vamos enfrentar Russomanno de fato. 

Agora, nestas quatro semanas finais de campanha para o 

7 de outubro, primeiro turno, nossa disputa é com José 

Serra.”173 

 

                                            
172

 Pesquisa realizada nos dias 3 e 4 de setembro encomendado pela Folha de São Paulo que 
ouviu: 1.078 pessoas com margem de erro de 3 pontos percentuais. Com o registro da 
pesquisa: no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sob o número 00711/2012.  
173

 http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,dirceu-cobra-foco-em-serra-em-sp-e-aponta-
erro-do-partido,929078  

http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,dirceu-cobra-foco-em-serra-em-sp-e-aponta-erro-do-partido,929078
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,dirceu-cobra-foco-em-serra-em-sp-e-aponta-erro-do-partido,929078
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Gráfico 5 – Auge de Russomanno 

 

Fonte: DataFolha.174 

Em novo DataFolha de 12/09/12 que ocorreu a vinte e cinco dias do 

primeiro turno e depois de 21 dias do início do Horário Eleitoral, mostrava pela 

primeira vez uma oscilação de Russomano, queda de Serra e o crescimento de 

Haddad.175   

Já o quarto levantamento Ibope 176 mostrou a interrupção da trajetória 

ascendente de Haddad, fato que não o fez ultrapassar Serra.  

                                            
174 Fonte do gráfico: http://www.viomundo.com.br/politica/sao-paulo-disputa-sera-entre-

serra-e-haddad-para-ver-quem-vai-ao-segundo-turno.html 
 
175

 O DataFolha foi realizado em 10/09 e 11/09 em pesquisa encomendada  Pessoas ouvidas: 
1.221. Margem de erro: 3%. Pesquisa encomendada: TV Globo e Folha de São Paulo. 
Registro da pesquisa: A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), 
sob o número SP-00800/ 2012.   Celso Russomanno (PRB) – 32% José Serra (PSDB) – 20% 
Fernando Haddad (PT) – 17%; Gabriel Chalita (PMDB) – 8%; Soninha (PPS) – 5%; Paulinho 
da Força (PDT) – 1%; Carlos Giannazi (PSOL) – 1%; Em branco/nulo - 7%; Não sabe - 9%; Os 
candidatos Levy Fidelix (PRTB), Anaí Caproni (PCO), Eymael (PSDC), Miguel (PPL) e Ana 
Luiza (PSTU) foram citados mas não atingiram 1%.  
176 Pesquisa Ibope: 4ª pesquisa Ibope. Levantamento: entre 10 e 12 de setembro. Ouviu: 

1.001 pessoas. Margem de erro: 3 pontos. Encomenda: TV Globo e o Estado de São Paulo. 
Registro no TRE: número SP-00835/ 2012.  Oscilação das duas últimas pesquisa Ibope: 
Russomanno passou de 31% para 35%, Serra foi de 20% para 19%, e Haddad, de 16% para 
15%; tucano e petista estão em empate técnico. Resultados:  
Celso Russomanno (PRB): 35%. José Serra (PSDB): 19%. Fernando Haddad (PT): 15%. 
Haddad, que havia subido sete pontos porcentuais entre a metade e o final de agosto, 

http://www.viomundo.com.br/politica/sao-paulo-disputa-sera-entre-serra-e-haddad-para-ver-quem-vai-ao-segundo-turno.html
http://www.viomundo.com.br/politica/sao-paulo-disputa-sera-entre-serra-e-haddad-para-ver-quem-vai-ao-segundo-turno.html
http://g1.globo.com/topico/celso-russomanno.html
http://g1.globo.com/politica/politico/jose-serra.html
http://g1.globo.com/politica/politico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/politica/politico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/politica/politico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/politica/politico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/miguel-manso-perez.html
http://g1.globo.com/politica/politico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/politica/politico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/topico/celso-russomanno.html
http://g1.globo.com/topico/jose-serra.html
http://g1.globo.com/topico/fernando-haddad.html
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A dezessete dia das eleições saiu o DataFolha de 20/09 177 que 

mostrava a subida de Russomano chegando 35% e Serra estando a 6% a mais 

do que Haddad. Haddad estaria com 15%.  

Ao comentar os resultados desse DataFolha, Haddad disse que 

respeitava o levantamento, mas que pesquisas internas do PT mostravam 

números muito diferentes.  

Em pesquisa Ibope178 de 25/09 a doze dias da eleição mostrava pela 

primeira vez Haddad na frente de Serra.  

                                                                                                                                
impulsionado pela estreia no horário eleitoral, interrompeu a trajetória ascendente e não 
ultrapassou Serra, que vinha em queda no mesmo período. Gabriel Chalita (PMDB): 6%. 
Soninha (PPS): 4%. Paulinho da Força (PDT): 1%.  
Carlos Giannazi (PSOL): 1%. Ana Luiza (PSTU): não pontuou. Anaí Caproni (PCO): não 
pontuou. Miguel (PPL): não pontuou. Levy Fidelix (PRTB): não foi citado. 
Eymael (PSDC): não foi citado. Em branco ou nulo: 13% 
Não sabe – 6%.  Segundo turno: Russomanno 52% x 25% Serra.    Russomanno 50% x 25% 
Haddad.  Haddad 37% x 33% Serra.  
 

177 Datafolha: realizado nos dias 18 e 19 de setembro. Registro da pesquisa: A 

pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sob o número SP-
00961/2012. Pessoas ouvidas: 1.802 entrevistas. Margem de Erro: dois pontos para mais ou 
para menos. A amostra maior reduz a margem de erro do novo levantamento para dois pontos, 
para mais ou para menos. Nas outras pesquisas, a margem de erro era de três pontos.  
Russomano: 35% (subiu 3%). Eleição de 07/10: No próximo dia 7 de outubro, cerca de 140 
milhões de eleitores vão às urnas para escolher os prefeitos e os vereadores dos 5.566 
municípios do país.  Serra: 21% (oscilando 1 ponto para cima). Haddad: 15% (oscilou dois 
pontos para baixo). Chalita: 8%. Soninha: 4% (perdeu 1 ponto). Paulinho da Força (PDT): 1% 
Carlos Giannazi (PSOL): 1% Ana Luiza (PSU): 1% Em branco/nulo: 8% Não sabe: 5%. Os 
candidatos Levy Fidelix (PRTB), Anaí Caproni (PCO), Eymael (PSDC) e Miguel (PPL) foram 
citados mas não atingiram 1%. Rejeição -  Serra: 44%. Haddad: 23% (era de 19% na semana 
passada). Paulinho: 23%. Russomano: 19%. Levy Fidelix (20%), Soninha (20%), Eymael 
(19%), Ana Luiza (14%), Miguel (13%), Anaí Caproni (12%), Chalita (12%) e Carlos 
Giannazi (11%).  

 
 

   
178

 Pesquisa Ibope: encomendada pela TV Globo a 12 dias das eleições. Levantamento: 

entre 22/09 e 24/09. Pessoas ouvidas: 1.204. Margem de erro: 3 pontos. Registro da 

campanha: no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sob o número SP-01138/2012. Votos: 

Celso Russomanno (PRB): 34%. Fernando Haddad (PT): 18%. José Serra (PSDB): 17%. 

Gabriel Chalita (PMDB): 7%. Soninha (PPS): 4%. Paulinho da Força (PDT): 1%. 

Carlos Giannazi (PSOL): 1%. Ana Luiza (PSTU): não pontuou. Anaí Caproni (PCO): não 

pontuou. Levy Fidelix (PRTB): não pontuou. Eymael (PSDC): não pontuou. Miguel (PPL): 

não foi citado.Em branco ou nulo: 10%. Não sabe:  8%. Segundo turno: i) Russomanno 48% 

x 24% Haddad. ii) Russomanno 51% x 23% Serra iii)Haddad 39% x 29% Serra. Rejeição: O 

Ibope perguntou ainda em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Serra: 40%. 

http://g1.globo.com/topico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/topico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/topico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/topico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/topico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/topico/miguel-manso-perez.html
http://g1.globo.com/topico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/topico/eymael.html
http://g1.globo.com/topico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/politica/politico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/politica/politico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/politica/politico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/topico/prtb.html
http://g1.globo.com/politica/politico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/topico/pco.html
http://g1.globo.com/politica/politico/eymael.html
http://g1.globo.com/topico/psdc.html
http://g1.globo.com/topico/ppl.html
http://g1.globo.com/topico/celso-russomanno.html
http://g1.globo.com/topico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/jose-serra.html
http://g1.globo.com/topico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/topico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/topico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/topico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/topico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/topico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/topico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/miguel-manso-perez.html
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A dez dias da eleição saiu o DataFolha de 27/09/12179, apresentava 

Russomano 30%, Serra com 22% e Haddad com 18%. 

A pesquisa Ibope de 02/10/12180 a cinco dias das eleições mostrava 

queda de 7 pontos Russomano, subida de Serra e manutenção de Haddad.  

E o último DataFolha do período do Horário Eleitoral181 marcava 

Russomano e Serra em empate técnico e Haddad com 19%.  

                                                                                                                                
Soninha: 17%. Haddad: 16%. Russomanno: 14%. Fidelix: 14%. Paulinho da Força: 13%. 

Eymael: 12%. Ana Luiza: 9%. Miguel: 8%. Anaí Caproni: 8%. Chalita: 7%. Carlos Giannazi: 

7%.  

  

 
179 DataFolha: realizado nos dias 26/09 e 27/09. A dez dias das eleições. E uma semana 

depois da realização do anterior. Pessoas ouvidas: 1.799. Margem de erro: 2 pontos 
percentuais para mais ou menos. Encomendado: TV Globo e Folha de São Paulo. Registro 
da pesquisa: no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sob o número SP-01182/2012. Votos: 
Celso Russomanno (PRB): 30% (antes estava com 35%) Russomanno mantém a liderança 
na disputa, conquistada ainda em julho; Esta é a primeira queda fora da margem de erro do 
candidato desde o início da campanha. José Serra (PSDB): 22% (antes 21%); Fernando 
Haddad (PT): 18% (antes 15%); Gabriel Chalita (PMDB): 9% (antes 8%); Soninha (PPS): 4%; 
Ana Luiza (PSTU): 1%; Carlos Giannazi (PSOL): 1%; Paulinho da Força (PDT): 1%; Em 
branco/nulo: 8%; Não sabe: 6%; Levy Fidelix (PRTB): foram citados mas não atingiram 1%. 
Anaí Caproni (PCO): foram citados mas não atingiram 1%. Eymael (PSDC): foram citados 
mas não atingiram 1%.  Miguel (PPL): foram citados mas não atingiram 1%. Votos válidos: 
Para calcular esses votos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores 
que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para 
divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 
50% dos votos válidos mais um voto. Celso Russomanno (PRB): 34% José Serra (PSDB): 
25%. Fernando Haddad (PT): 21%. Gabriel Chalita (PMDB): 10%. Soninha (PPS): 5%. 
Ana Luiza (PSTU): 1%. Carlos Giannazi (PSOL): 1%. 
Paulinho da Força (PDT): 1%. Segundo turno: i) Russomanno 50% x 34% Serra ii) 
Russomanno 49 % x 34% Haddad iii) Haddad 48% x 38% Serra. Rejeição: Serra 45%. 
Haddad tem 24%. Paulinho da Força (22%), Soninha (22%), Russomanno (22%), Levy Fidelix 
(21%), , Eymael (17%), Ana Luiza (13%), Miguel (14%), Chalita (14%), Anaí Caproni   (13%)  e 
Carlos Giannazi (10%).   
  

180 Pesquisa Ibope: encomendada pela TV Globo e o Estadão. Faltam 5 dias para a 

eleição. Registro da pesquisa: número SP-01474/2012. Pessoas ouvidas: 1.204 pessoas. 
Realização da pesquisa:  entre 27/09 e 2/10. Margem de erro: 3 pontos para mais ou para 
menos. Votos: Russomano: 27% (antes estava com 34%). Serra: 19% (antes estava com 
17%). Haddad: 18% (antes com 18%). Chalita: 10% (antes 7%). Soninha: 4% (antes tinha 
4%). Giannazi: 1%. Brancos e nulos: 11%. Indecisos: 9%. Votos válidos: Russomanno: 
34%; Serra: 24%; Haddad: 22%; Chalita: 12%; Soninha: 5%. Carlos Giannazi (PSOL): 1%. 
Paulinho da Força (PDT): 1%. Rejeição:  
Serra: 38% (antes tinha 40%); Haddad: 19% (três pontos a mais que o do levantamento 
anterior); Soninha: 17%. Russomanno: 16% (antes tinha 14%);  Chalita: 8%. Simulação de 
segundo turno: Russomanno 39% x Haddad 30%.  Russomanno 46% x Serra 28%. Haddad 
38% x Serra 31%.  
  

http://g1.globo.com/politica/politico/celso-russomanno.html
http://g1.globo.com/politica/politico/jose-serra.html
http://g1.globo.com/politica/politico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/politica/politico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/politica/politico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/politica/politico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/politica/politico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/miguel-manso-perez.html
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3.2.2.5. Polêmicas da fase do Horário Eleitoral  

  

Durante a fase do Horário Eleitoral ocorreram algumas polêmicas. Tais 

como: Bilhete Único Mensal, crítica a proposta de transporte de Russomano e 

as brigas com as Igrejas.  

 

3.2.2.5.1. Bilhete Único Mensal 

 

 O bilhete único mensal foi uma das apostas por parte dos petistas para 

conseguir alavancar a candidatura Haddad. Ironizando a proposta petista, o 

PSDB em sua propaganda de rádio em 25/08/2014 chamou a proposta de 

Bilhete Mensaleiro. A princípio a justiça negou direito de resposta aos petistas 

por não ver ofensa no termo bilhete mensaleiro. Mas depois com uma liminar 

suspendeu imediatamente a veiculação em 02/09/12.      

 

                                                                                                                                
181 Pessoas ouvidas: 2.099. Realização da pesquisa: dias 2 e 3 de outubro. Margem de 

erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Encomendada: TV Globo e pelo jornal 

“Folha de S.Paulo”. Registro da pesquisa: registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), 

sob o número SP-01536/2012. Votos: Celso Russomanno (PRB): 25%. A quatro dias da 

eleição, Celso Russomanno (PRB) atingiu seu índice mais baixo de intenção de voto desde o 

início oficial da corrida eleitoral e, com 25% de preferência entre os eleitores de São Paulo, 

está tecnicamente empatado com José Serra (PSDB), que tem 23%. A queda acentuada do 

então líder não foi seguida da ascensão dos adversários.  José Serra (PSDB): 23%. Fernando 

Haddad (PT): 19%. Gabriel Chalita (PMDB):  11%. Soninha (PPS): 4%. Carlos 

Giannazi (PSOL): 1%. Paulinho da Força (PDT): 1%. Levy Fidelix (PRTB): 1%. Em 

branco/nulo:  8%. Não sabe:  6%. Ana Luiza (PSTU): não atingiu 1%. Anaí Caproni (PCO): 

não atingiu 1%. Eymael (PSDC): não atingiu 1%. Miguel (PPL): não atingiu 1%. Votos 

válidos: Celso Russomanno (PRB): 29%. José Serra (PSDB): 27%. Fernando Haddad 

(PT): 22%. Gabriel Chalita (PMDB): 13%. Soninha (PPS):  5%. Ana Luiza (PSTU): 1%. 

Carlos Giannazi (PSOL): 1%. Paulinho da Força (PDT): 1%. 

Levy Fidelix (PRTB):  1%. Segundo turno: i) Russomanno 47% x 35% Serra. ii) 

Russomanno 45% x 36% Haddad. iii) Haddad 44% x 39% Serra. Rejeição: Serra: 45%. 

Russomanno: 26%. Haddad: 25%. Paulinho da Força: 22%. Soninha (22%): Levy Fidelix: 

22%. Eymael: 19%. Ana Luiza: 16%. Miguel: 15%. Chalita: 15%. Anaí Caproni: 14%. Carlos 

Giannazi: 13%. 
 

http://g1.globo.com/politica/politico/celso-russomanno.html
http://g1.globo.com/politica/politico/jose-serra.html
http://g1.globo.com/politica/politico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/fernando-haddad.html
http://g1.globo.com/politica/politico/gabriel-chalita.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/politica/politico/carlos-giannazi.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/politica/politico/levy-fidelix.html
http://g1.globo.com/politica/politico/ana-luiza.html
http://g1.globo.com/politica/politico/anai-caproni.html
http://g1.globo.com/politica/politico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/miguel-manso-perez.html
http://g1.globo.com/politica/politico/paulinho-da-forca.html
http://g1.globo.com/politica/politico/soninha.html
http://g1.globo.com/politica/politico/eymael.html
http://g1.globo.com/politica/politico/anai-caproni.html
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3.2.2.5.2. Crítica a proposta de transporte de  Russomano 

  

Para desconstruir a candidatura de Russomano, Haddad chamava-a de 

um salto no escuro. Pois, o candidato não teria base de apoio para governar e 

nem apresentava um programa de ação para o seu governo. Como Haddad 

disse em seu discurso na Praça da República:  

 

"O senhor Celso Russomanno vai à TV, agradece todo 

mundo, não se sabe o porquê, e não apresenta proposta 

nenhuma. Ele deveria estudar a administração pública 

antes de se candidatar. Nós estamos entre continuar o 

que deu errado [com Serra] ou dar um salto no escuro 

[com Russomanno], porque não se sabe o que vamos 

encontrar para o futuro de São Paulo. O que faz o 

Russomanno? Fica agradecendo no horário eleitoral, não 

se sabe bem o quê, e não faz uma proposta para a 

cidade. Ele falou no debate Folha/RedeTV! da semana 

passada: 'Eu não conheço as finanças, eu não sei se isso 

é viável'. Pô, se não sabe se é viável, vai aprender 

primeiro para depois se candidatar a prefeito. Os outros 

candidatos não fazem propostas. Ficam criticando a 

nossa."182 

 

A polêmica maior entre Haddad e Russomano se deu com relação a 

proposta de Russomano de tarifa proporcional da passagem. Com o valor da 

passagem variando de acordo com o percurso a ser percorrido pelo usuário. 

Foi a partir desse ponto que Haddad conseguiu inviabilizar a candidatura de 

Russomanno.    

                                            
182

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/09/10/marta-chama-serra-de-rei-do-
embromation-haddad-diz-que-russomanno-e-salto-no-escuro.htm  

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/09/10/marta-chama-serra-de-rei-do-embromation-haddad-diz-que-russomanno-e-salto-no-escuro.htm
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/09/10/marta-chama-serra-de-rei-do-embromation-haddad-diz-que-russomanno-e-salto-no-escuro.htm
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“O bilhete proporcional vai penalizar a população mais 

pobre da cidade. Quem mora mais longe (do emprego) 

vai pagar mais do que quem mora mais perto.” 183 

 

A equipe da campanha de Haddad produziu um vídeo didático 

explicando os motivos sobre tarifa proporcional do Russomanno e fez a 

seguinte pergunta:  

“por que a proposta dele não ajuda os mais pobres?” O 

próprio texto do locutor responde a pergunta, dizendo, 

sem pegar pesado no ataque: “Não é por mal, é por falta 

de experiência.” 184 

 

Haddad contestava essa proposta por penalizar os moradores da 

periferia que teriam que pagar mais caro pelas passagens e de acordo com 

Haddad isso ameaçaria o Bilhete Único.     

 

3.2.2.5.3. Briga com Malafaia  

 

 Em 01/10/12 Silas Malafaia produziu um vídeo de oito minutos dizendo 

que apoiava Serra sobretudo por ser contrário a candidatura de Haddad. Sua 

crítica a Haddad provinha do tempo em que era ministro da Educação e tinha o 

kit anti-homofobia que na visão de Malafia era um kit que ensinava o 

homossexualismo.   

 O próprio pastor convocou seus fiéis a votarem em Serra em repúdio a 

Haddad.  

                                            
183

http://spressosp.com.br/2012/09/24/tarifa-proporcional-para-onibus-de-russomanno-e-
atacada-por-haddad/  
184

 Idem.  

http://spressosp.com.br/2012/09/24/tarifa-proporcional-para-onibus-de-russomanno-e-atacada-por-haddad/
http://spressosp.com.br/2012/09/24/tarifa-proporcional-para-onibus-de-russomanno-e-atacada-por-haddad/
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185 

 

 A essas declarações de Malafaia, Haddad respondeu: 

 “Já esperava esse tipo de comportamento da parte dele. 

Nosso crescimento vai gerar uma inquietação muito 

grande nas hostes dos nossos adversários.”186 

 

 

3.2.2.6. Conclusões da fase do Horário Eleitoral do primeiro turno   

 

 O período da fase eleitoral do primeiro turno foi o momento em que 

houve a total midiatização da disputa eleitoral e também o momento em que a 

candidatura Haddad conseguiu entrar com força máxima na campanha. 

 A existência dos programas de propaganda eleitoral e a participação das 

principais lideranças petistas fizeram com que a campanha crescesse. A  

questão era saber até que ponto. Havia dúvidas se o julgamento do STF 

poderia ser o motivo que inviabilizaria a campanha porém isso ainda seguia em 

aberto.  

 Para a surpresa de todos a campanha de Haddad não se desenvolveu 

plenamente durante aquele momento por conta da candidatura de Celso 

Russomano ter se consolidado. Essa liderança tirava parte dos votos de 

                                            
185

 http://www.civalanjos.com/2012/10/malafaia-se-posiciona-contra-haddad.html  
186

 http://noticias.gospelmais.com.br/silas-malafaia-apoio-serra-critica-lula-haddad-43318.html  

http://www.civalanjos.com/2012/10/malafaia-se-posiciona-contra-haddad.html
http://noticias.gospelmais.com.br/silas-malafaia-apoio-serra-critica-lula-haddad-43318.html
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Haddad nos redutos históricos petistas e deixavam em aberto o desenlace do 

primeiro turno.    

  

3.2.3. Período pós-Horário Eleitoral do primeiro turno  

 

 O período pós-Horário Eleitoral do primeiro turno foi extremamente curto.  

Durou somente três dias. Foi do dia 05/10/12 até o dia 07/10/12. Contemplou 

os últimos dois dias de campanha do primeiro turno e também o dia da eleição 

do primeiro turno. 

  

3.2.3.1. Campanha eleitoral na fase Pós- Horário Eleitoral 

  

 O encerramento da campanha apresentado na fase Pós-Horário Eleitoral 

do primeiro turno manteve o mesmo perfil do corpo-a-corpo da campanha. E  

aguardava com expectativa pelas últimas pesquisas de intenção de voto.  

 

3.2.3.1.1. Gastando sola de sapato no pós Horário Eleitoral do primeiro 

turno  

 

Os últimos compromissos de campanha do primeiro turno mantiveram o 

mesmo perfil dos desenvolvidos ao longo da campanha. Haddad manteve o 

corpo-a-corpo nas regiões de comércio popular, fez um encerramento 

simbólico do centro da cidade e por fim visitou a zona leste.  

No dia 05/10/12 Haddad no período da manhã visitou o Largo da 

Concórdia na região do Brás fazendo corpo-a-corpo com o eleitorado na região 

de comércio popular. No período da tarde fez uma caminhada pelo centro da 
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cidade para dar um encerramento simbólico da campanha no mesmo lugar em 

que iniciou a campanha no dia 06/08.  

Já no dia 06/10/12 foi à zona leste terminar a sua campanha. Em Artur 

Alvim fez corpo-a-corpo numa feira livre e depois seguiu ao terreno onde foi 

construído o Itaquerão (estádio do Corinthians) acompanhado do ex presidente 

do Corinthians e naquele momento  dirigente da CBF (Confederação Brasileira 

de Futebol) Andrés Sanchez.          

 

 

 

3.2.3.1.2 Pesquisas de intenção de votos  

 

 As pesquisas de intenção de voto, DataFolha e Ibope, indicavam no final 

da campanha uma situação de empate técnico entre Russomano, Serra e 

Haddad.  

 O DataFolha do dia 06/10/12187 mostrava um cenário de empate técnico 

em que havia a liderança de Serra (24%), Russomano (23%) e Haddad (20%) 

dos votos.   Ademais a pesquisa mostrava que quando o assunto era  rejeição: 

Serra liderava com 42%, Russomano tinha 30% e Haddad 25%.  

 

 

 

 

 

 

                                            
187

 Pesquisa do dia 06/10/2012 realizada entre os dias 05 e 06/10/2012; Contratante: Folha de 
S.Paulo e TV Globo; Registro nº: SP-01778/2012; Entrevistados: 3959; Margem de erro: 2 
pontos percentuais. 
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Gráfico 6 – DataFolha da fase pós-horário eleitoral188 

 

  

Fonte: DataFolha.  

 

Já a pesquisa Ibope de 06/10/12189, apresentou o empate numérico 

entre os três candidatos. Serra, Russomanno e Haddad apresentavam 22% 

dos votos. Mostrando um cenário de indefinição e imprevisibilidade para a 

eleição. Havia também a porcentagem de 8% dos indecisos que poderiam 

definir as eleições. E com relação a rejeição dos candidatos Serra era o 

                                            
188

 Fonte: http://acertodecontas.blog.br/wp-content/uploads/2012/10/pesquisasp1.gif  
189

 Encomendada pela “TV Globo” e pelo jornal "O Estado de S.Paulo" foi realizada entre os 

dias 4 e 6 de outubro. E divulgada na noite de 6 de dezembro. Foram entrevistadas 1.204 
pessoas na cidade de São Paulo. Possuía margem de erro de três pontos percentuais, para 
mais ou para menos. Teve o registrado no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), 
com o número SP-01824/2012. 

 

http://acertodecontas.blog.br/wp-content/uploads/2012/10/pesquisasp1.gif
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mais citado com 39%, Haddad tinha 22%, Russomanno (22%), Soninha 

(14%) e Fidelix (14%).  

Gráfico 7 - Ibope da fase pós-eleitoral 

 

 
 

Fonte: site UOL. 190   

  

3.2.3.1.3. Conclusões sobre os últimos dias da campanha do primeiro 

turno 

 

 

 A estratégia da campanha referente ao corpo-ao-corpo foi mantida 

durante os últimos dias campanha no primeiro turno. Agora a novidade ocorreu 

por conta das pesquisas de intenção de voto com o empate entre os três 

candidatos e a imprevisibilidade de quem iria ao segundo turno.     

 

3.2.3.2. Eleição do Primeiro Turno 

 

No dia 07/10/12 ocorreu a eleição do primeiro turno. Apresentando o 

seguinte resultado:   

                                            
190

 Fonte: http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/sao-paulo/1-turno/   

http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/sao-paulo/1-turno/
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1° José Serra - PSDB - (30,75%) - 1.884.849 VOTOS  

2° Fernando Haddad  - PT - (28,98%) - 1.776.317 VOTOS  

3° Celso Russomanno – PRB - 21,60% - 1.324.021 VOTOS  

4° Gabriel Chalita – PMDB - (13,60%) - 833.255 VOTOS  

5° Soninha – PPS - (2,65%) - 162.384 VOTOS  

6° Carlos Giannazi – PSOL - (1,02%) - 62.431 VOTOS  

7° Paulinho da Força – PDT - (63%) - 38.750 VOTOS 

8° Levy Fidelix – PRTB - 0,32% - 19.800 VOTOS  

9° Ana Luiza – PSTU - 0,21% - 12.823 VOTOS  

10° Miguel – PPL -  0,12% - 7.272 VOTOS 

11° Eymael  - PSDC0 - 0,09% -  5.382 VOTOS  

12° Anaí Caproni – PCO - 0,02%1.373   

 

VOTOS BRANCOS 5,43% (381.407)  

NULOS 7,35% (516.384)  

VOTOS VÁLIDOS 87,22% (6.128.657)  

  

 

O desfecho eleitoral do primeiro turno foi à ida de Serra e Haddad ao 

segundo turno. Houve a confirmação da polarização PT-PSDB no último dia da 

eleição com a queda acentuada de Russomanno que o fez ocupar o terceiro 

lugar bem afastado dos dois primeiros colocados.  

  Conforme o resultado apresentado no mapa eleitoral da cidade, pode-se 

sacar duas conclusões. A primeira foi que a candidatura de Russomano perdeu 

tanta força na reta final que não venceu em nenhuma subprefeitura. Já a 

segunda conclusão é que houve a polarização clara entre a periferia que votou 

em Haddad mostrando que o candidato conseguiu os votos nos redutos 

históricos petistas e que a região do centro expandido votou em Serra.  
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Mapa 2 – Resultado eleitoral do 1° turno 

 
 

 

Fonte: TSE.  
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Mapa 3 – Como votou a cidade 

 

Fonte: https://pegadasdamarcha.files.wordpress.com/2012/10/antipetista.jpg  

 

 

 

https://pegadasdamarcha.files.wordpress.com/2012/10/antipetista.jpg
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3.2.4. Conclusões do primeiro turno  

 

    A campanha de Haddad no primeiro turno conseguiu se viabilizar 

eleitoralmente e ir com chances reais de vitória ao segundo turno conforme o 

desejo petista. Porém a trajetória dessa candidatura foi muito mais tortuosa do 

que se previa. O questionamento acerca de sua viabilidade durou até o dia da 

eleição.    

 O atraso do crescimento no período Pré-Horário Eleitoral com Haddad 

estando abaixo de dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto, a 

surpreendente consolidação e isolamento da liderança da candidatura 

Russomanno e o empate técnico no período pós-Horário Eleitoral entre 

Russomanno, Serra e Haddad criaram um cenário de incerteza e 

imprevisibilidade para o dia da eleição. Ocorrendo somente nele a confirmação 

da polarização PT-PSDB para o segundo com a perda de força definitiva da 

candidatura Russomanno que acabou ocupando o terceiro lugar bem abaixo 

dos outros dois candidatos.    

 

3.3. Segundo turno da campanha eleitoral  

  

 O segundo turno não foi um período tão complexo e surpreendente 

quanto o primeiro. A ida dos candidatos Serra (PSDB) e Haddad (PT) para a 

disputa conformou um cenário de polarização clara. Estava em jogo: mudança 

ou continuidade em relação às duas últimas gestões.  

 A discussão posta nesses termos vinha de encontro ao discurso de 

Haddad no primeiro turno. Era a forma de potencializar a rejeição de Serra e da 

gestão Kassab para assim se viabilizar eleitoralmente. Nesse sentido buscou 
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ampliar a sua base de alianças, voltou a fazer corpo-a-corpo nos centros 

comerciais populares, participou de eventos organizados por sindicatos, fez 

incursões nas periferias e também se aproximou de artistas, intelectuais e 

esportistas. Foi seguindo esse caminho que Haddad conseguiu vencer as 

eleições.  

 

3.3.1. Alianças para o segundo turno 

  

Assim que soube que iria ao segundo turno, Haddad já começou a 

pensar numa possível ampliação de suas alianças:  

 

"Temos agora uma nova etapa, de ampliação das 

alianças. Queremos estabelecer um contato maior com 

os partidos da base que não fizeram parte do nosso 

projeto no primeiro turno. Temos um contato muito 

fraternal com o PDT, o PMDB, o PRB, e vamos fortalecer 

essa visão de ampliação do nosso arco de alianças para 

governar bem.”191   

 

 Haddad disse que iria procurar todos os candidatos que quisessem 

mudanças em São Paulo: 

“Acreditamos que todos aqueles que desejam a mudança 

em São Paulo poderão estar conosco. Neste segundo 

turno temos um cenário muito claro: é o candidato José 

Serra, da continuidade de uma gestão reprovada, e 

nossa candidatura, com propostas de mudança para a 

cidade.”192 

 

                                            
191

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/07/haddad-diz-que-nao-gosta-da-maneira-
que-serra-faz-politica-aliancas-serao-definidas-amanha.htm  
192

 http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/aqueles-que-desejam-a-mudanca-poderao-
estar-conosco-diz-haddad,6cba9782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  

http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/07/haddad-diz-que-nao-gosta-da-maneira-que-serra-faz-politica-aliancas-serao-definidas-amanha.htm
http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/07/haddad-diz-que-nao-gosta-da-maneira-que-serra-faz-politica-aliancas-serao-definidas-amanha.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/aqueles-que-desejam-a-mudanca-poderao-estar-conosco-diz-haddad,6cba9782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/aqueles-que-desejam-a-mudanca-poderao-estar-conosco-diz-haddad,6cba9782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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 O primeiro partido que procurou foi o PMDB. No dia 11/10/12 conseguiu 

o seu apoio a partir de uma carta de princípios e  propostas. Chalita também se 

comprometeu a participar de gravações de vídeos e atos públicos em apoio a 

Haddad.  

"CARTA DE PRINCÍPIOS E PROPOSTAS EM DEFESA 

DE SÃO PAULO ELABORADA PELA CAMPANHA 

GABRIEL CHALITA – PMDB  

 FERNANDO HADDAD, candidato a prefeito de São  

Paulo, compromete-se com os seguintes princípios:  

 

1. Governar com ética, respeitando os conceitos da 

dignidade da pessoa humana e da justiça social 

consagrados no texto constitucional. 

2. Governar com eficiência e transparência, valendo-se 

de ferramentas de governo eletrônico para dar 

objetividade e correção às relações entre poder público e 

iniciativa privada. 

3. Governar para a cidade toda, dando atenção especial 

àqueles que mais precisam. 

 

Propostas:  

 

1. Priorizar a educação para que crianças ricas e pobres 

tenham as mesmas condições de desenvolvimento. Para 

tanto, valorizar o professor, implantar as escolas de 

tempo integral, minimizar o problema das faltas de vaga 

em creches e investir na qualidade de ensino.  
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2. Humanizar a saúde pública, informatizando o sistema, 

melhorando a rede atual e ampliando o atendimento com 

a construção de novos hospitais e de UPAs, além dos 

centros de referência da saúde da mulher.  

 

3. Administrar para a cidade toda, “zerando os zeros”. Ou 

seja, não permitir que nenhum distrito fique sem 

equipamento público de saúde, cultura e lazer.  

 

4. Fazer de São Paulo a capital da cultura, com a 

implantação da Broadway Paulistana e a construção de 

equipamentos culturais na periferia.  

 

5. Revitalizar o centro de São Paulo.  

 

6. Criar uma central de monitoramento da cidade, 

integrando órgãos da prefeitura, governo estadual e 

federal para cuidar da segurança pública e da defesa dos 

cidadãos.  

7. Criar a Agência São Paulo de Desenvolvimento com o 

objetivo de fomentar o empreendedorismo e promover a 

livre iniciativa no município, incorporando os princípios do 

Poupatempo da pessoa jurídica.  

 

8. Modernizar o transporte público com investimento em 

novos corredores de ônibus e requalificar os atuais em 

toda cidade, em especial, nas regiões Leste e Sul.  
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9. Implantar um programa digno de habitação popular, 

priorizando moradores que vivam em áreas de risco. 

Certos de que este gesto contribui para o 

aperfeiçoamento da democracia, Fernando Haddad e 

Gabriel Chalita assinam o presente termo."193 

 

 A campanha petista também procurou pelo PRB de Russomano e 

Haddad exteriorizou o desejo do apoio: 

“O Russomanno fez uma caminhada pela mudança, para 

mudar a cidade, assim como Chalita fez. Os dois partidos 

compõem a base aliada do PT no governo Dilma. Vejo 

como natural qualquer tentativa de entendimento. É óbvio 

que vou respeitar suas decisões e esperar as reuniões 

dos partidos. Mas queria contar com todos os partidos da 

base aliada da Dilma.” 194 

 

Haddad via duas circunstâncias favoráveis para conseguir o apoio: 

 

“A primeira é que nossas três candidaturas - a minha, a 

de Russomanno e a de Gabriel Chalita - sinalizaram pela 

mudança e adotaram um tom crítico à atual 

administração. E a segunda é o fato de pertencermos à 

mesma base de sustentação do governo federal.”195 

 

 No dia 10/710/12, o PRB optou pela neutralidade na campanha e 

Marcus Pereira, presidente do PRB e bispo licenciado da Igreja Universal do 

Reino de Deus pediu um movimento em defesa das candidaturas com ética 

que se não houvesse pedia para que seus eleitores ficassem neutros também:  

                                            
193

http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/haddad-e-chalita-assinam-carta-
de-propostas-para-selar-apoio-do-pmdb.html  
194

 http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/haddad-participa-de-reunioes-
e-da-entrevistas-um-dia-apos-votacao.html  
195

 http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,serra-tem-etica-seletiva-afirma-haddad-ao-
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“Aproveito para levantar um movimento em defesa das 

candidaturas com ética. Sem ataques pessoais, nem 

baixaria nem mentiras, que não acrescentam nada para a 

política brasileira. Se o nível baixar, que no segundo 

turno (meus eleitores) fiquem neutros também.” 196 

  

 

 O PDT não foi unitário em sua decisão. O PDT estadual que é liderado 

pelo candidato Paulinho da Força resolveu apoiar Serra. As conversas 

ocorreram em primeiro lugar entre Paulinho e o governador Geraldo Alckmin e 

no dia seguinte houve o último acerto em conversa de Paulinho com Serra e 

Kassab.  

 Diante dessa decisão, Haddad avaliou a decisão: 

"Às vezes a questão local prevalece sobre a questão 

federal. Temos que respeitar."197 

  

 Mas no dia 16/10/12 ocorreu o apoio do PDT nacional a Haddad:  

“ NOTA OFICIAL 

A Direção Nacional do Partido Democrático Trabalhista – 

PDT, reunida nesta terça-feira, 16/10/2012, em sua sede 

Nacional no Distrito Federal, decidiu apoiar a candidatura 

do Professor Fernando Haddad, por ele representar na 

Cidade de São Paulo, os compromissos com as 

conquistas sociais e com a escola de horário integral, que 

são as principais bandeiras do Trabalhismo. 

 Brasília-DF, 16 de outubro de 2012. EXECUTIVA 

NACIONAL DO PDT.” 
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Houve também conversas com Miguel do PPL e a entrega de algumas 

propostas para pensar em um possível apoio. Haddad conversou sobre o 

possível acordo: 

“Ele chegou com muito atraso por conta do trânsito e 

entregou propostas de sua campanha muito sofisticadas 

do ponto de vista técnico. Ficamos de analisar com mais 

calma.”  

 

 

3.3.2. Estratégia para o segundo turno 

 

 

Para vencer as eleições no segundo turno, Haddad manteve a mesma 

estratégia do primeiro turno. Fez o corpo-a-corpo nos centros comerciais 

populares e incursões nas periferias. Desta vez estava interessado em obter os 

votos que no primeiro turno teriam ido a Russomanno. Como o período de 

campanha eleitoral era menor do que o anterior, ao mesmo tempo que fazia 

carreata em determinada região da cidade aconteciam carreatas paralelas 

lideradas por outros petistas em outras regiões da cidade. Haddad também 

participou de eventos organizados por sindicatos.          

 No final da campanha Haddad também se aproximou de artistas, 

intelectuais e esportistas. Esses apoios foram fundamentais para legitimar 

Haddad como o homem novo com ideias novas para a cidade.   

 

3.3.3. Gastando sola de sapato no segundo turno 

  

Em 08/10/12 Haddad teve uma reunião com a coordenação de 

campanha e a tarde deu entrevista a imprensa (Rádio Jovem Pan, SPTV 1ª 
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edição e a CBN). A tarde realizou um encontro com Lula no Instituto Lula e 

gravou uma mensagem em agradecimento ao eleitorado que o pôs no 2° turno.  

  Em 09/10/12 Haddad e Lula foram a casa de Michel Temer na presença 

de Chalita para um café-da-manhã onde tentavam costurar a aliança             

PT-PMDB. A tarde foi a Parelheiros (zona sul) realizar uma carreata. A escolha 

pelo local se deu por ter recebido 46,91% dos votos na região. E de acordo 

com lideranças locais do partido a intenção para o segundo turno era de se 

aproximar dos 70%.     

 No dia 10/10/12 Haddad fez uma carreata na Cidade Tiradentes. E no 

dia 11/10/12 visitou o Jardim São Luiz, mas teve sua caminhada cancelada por 

conta da chuva. No dia 12/10/12 foi à paróquia Nossa Senhora de Aparecida 

em Itaquera acompanhado de Chalita. A tarde foram a um shopping em  

Aricanduva. No dia 13/10/12 visitou a região do M’Boi Mirim, o Largo de 

Piraporinha, Jardim São Luiz, Campo Limpo e no Jardim Macedônia. Durante o 

mesmo dia Marta Suplicy fez campanha na Vila Brasilândia e na Parada de 

Taipas. Eduardo Suplicy fez campanha em São Matheus.       

 No dia 14/10/12 José Eduardo Cardoso José Eduardo fez carreata em 

Guainases, Suplicy em Itaquera e Mercadante na Capela do Socorro. Já 

Haddad fez carreata no Jaçanã e a tarde fez gravações para o seu programa 

de TV.     

 Em 15/10/12 Haddad visitou a região da 25 de março. A tarde Haddad 

se encontrou com Miguel candidato do PPL no primeiro turno. E depois andou 

pelo centro de São Paulo: Pátio do Colégio, Rua General Carneiro, Praça 

Fernando Costa e foi o Parque Dom Pedro.  
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 No dia 16/10/12 visitou Mercado Municipal da Lapa e discursou na rua 

12 de outubro. No dia 17/10/12 no período da manhã foi sabatinado na Rádio 

CBN. À tarde se encontrou com sindicalistas. Às 12 horas, no  Sindicato dos 

Eletricitários, no bairro da Liberdade. E às 15 horas, uma conversa sobre "A 

Engenharia e a Cidade" no Sindicato dos Engenheiros. Às 19 horas concedeu 

entrevista ao telejornal TV Globo.  

 Visitou a AACD em 18/10/12 e a tarde Haddad se preparou para o 

debate junto ao marqueteiro João Santana para o debate da TV Bandeirantes. 

Em 19/10/12 visitou o Sindicato Nacional dos aposentados e o  Sindicato dos 

caminhões autônomos.  Em 20/10/12 tomou café da manhã no Sindicato dos 

Bares e Restaurantes e fez um comício com Dilma e Lula no Ginásio da 

Portuguesa.  

 No dia 22/10/12 participou do debate da Rede Nossa São Paulo. 

Realizou uma reunião com esportistas no clube Juventus. No dia 23/10/12 

houve um ato temático sobre saúde, com o ministro Alexandre Padilha na 

Liberdade e a visita de Haddad ao Largo do Japonês (Zona Norte) e um 

minicomício na Vila Nova Cachoeirinha.  

  No dia 24/10/12 aconteceu o debate do SBT junto com o Portal UOL. A 

quatro dias da eleição. Houve também um ato na USP com professores        

pró-Haddad. No dia 25/10/12 visitou a Academia Paulista de Letras (a sugestão 

do encontro foi de Chalita que é membro da Academia). Dentre os presentes 

estavam a escritora Lygia Fagundes Telles, o autor de quadrinhos Maurício de 

Sousa, e o maestro Júlio Medaglia.    

 No último comício oficial da campanha na Casa de Portugal estiveram 

presentes artistas, intelectuais e esportistas. Nele Haddad provocou Serra:  
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 “A verdade é que Serra está descolado do tempo novo 

que está chegando e que vai chegar de vez no domingo.” 

 

 No dia 26/10/12 Haddad foi ao Bom Retiro tomar o café da manhã 

organizado pelo padre Lanceloti  que teve a presença de catadores de lixo, 

moradores de ruas, representantes de camelôs e de grupos indígenas. É 

tradicional a presença de candidatos e políticos do PT nesse evento. E a tarde 

visitou a Vila Nova Cachoeirinha (zona norte). Foi de ônibus até lá saindo do 

Largo do Paissandu (região central).  Também fez reuniões para o debate da 

TV Globo.  

 No dia 27/10/12 participou de carreatas que saiu da Praça Enzo Ferrari 

em Interlagos sentido Grajaú e também de outra em bairros da zona leste.  

 

3.3.4. Polêmicas 

 

 O segundo turno foi permeado de muitas polêmicas. Mesmo com o 

presidente do PRB tendo pedido para que houvesse um movimento por 

candidaturas éticas e Haddad ter pedido para que houvesse uma campanha 

propositiva, houve a existências de muitos ataques e baixarias durante a 

campanha.  

 

 

3.3.4.1. Haddad  versus Silas Malafaia 

 

 

  A campanha de Haddad temia que a permanência dos ataques do 

pastor evangélico Silas Malafaia pudesse atrapalhar a evolução de sua 

campanha, visto que grande parte do eleitorado da periferia que desejava 

atingir sofria bastante influência das religiões neopentecostais.  
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 Haddad até se preveniu com relação a esse  possível entrave e obteve 

um manifesto de apoio por parte dos evangélicos. Chamava-se Manifesto dos 

evangélicos pró-Haddad.  

 Contudo a polêmica do kit anti-homofobia parou de ganhar evidência por 

conta de descoberta que Serra tinha feito um kit semelhante aquele quando foi 

governador em 2009 inclusive com a presença do vídeo Boneca na mochila  

que estava no kit de Haddad.   

 

3.3.4.2. Julgamento do Mensalão pelo STF  

 

 

Serra usou o tema do julgamento do mensalão como forma de ataque a 

Haddad. Chegou a perguntar ao telespectador de que ele estava. Dizia usar 

sua ficha limpa para não admitir mensaleiros condenados ou desempregados 

no seu governo.   

Como resposta Haddad falava do mensalão mineiro: 

“Depois da decisão do Supremo [Tribunal Federal] 

também tem o julgamento do mensalão do PSDB, sobre 

o qual ele nunca emitiu nenhum juízo. Não sei se ele 

quer, da maneira de quando ele era ministro, esconder os 

problemas do PSDB para debaixo do tapete. Nós não 

queremos isso, queremos debater todos os assuntos 

livremente e minha biografia está disponível ao eleitor de 

São Paulo.”198 

 

 Haddad dizia ter interesse no debate ético: 

 

“Acho bom esse tipo de debate sobre ética. A 

administração [do atual prefeito do PSD] Kassab que ele 

                                            
198
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tanto defende tem quatro ou cinco escândalos graves. 

Isso inviabiliza a administração da cidade. Escândalo da 

Controlar, escândalo do Aref, escândalo da merenda, dos 

uniformes.Tudo isso tem de ser rebatido. Nós queremos 

o bem de São  Paulo, para isso o debate sobre ética é 

importantíssimo.”199
 

 

  

 Haddad dizia ter uma vida pública honrada:  

 

“Esta administração da Prefeitura, comandada pelo Serra 

e o (Gilberto) Kassab, talvez seja uma das piores em 

termos de ética. Eles ficam querendo apagar minha 

estrela, que é honrada. Sou professor, tenho 30 anos de 

vida acadêmica, tenho uma vida pública honrada. No 

Ministério da Educação administrei um orçamento que é 

quase duas vezes maior que o de São Paulo.”200  

 

3.3.4.3. Fim das OS 

 

 

 Serra dizia que Haddad iria acabar com as OS e apresentava vídeo de 

Haddad enquanto pré-candidato defendendo a gestão pública da saúde. Fez o 

mesmo ao mostra um vídeo de Jilmar Tatto que falava sobre o fim progressivo 

da OS.  

"Isso está na proposta dele. Seu coordenador de saúde, 

que é até prenunciado como secretário, defende isso. 

Mais ainda, o PT, em uma representação assinada pelo 

José Dirceu, propõe tirar as organizações sociais da área 

da saúde.”201 
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Em resposta os petistas disseram que os vídeos mostrados pelos tucanos 

foram editados.  

 

 

 Haddad disse que não acabaria com as OS por ser a favor das parcerias 

público-privadas.  

"Quem formatou a lei das PPPs (Parcerias Público-

privadas) foi eu, a convite do ministro [da Fazenda] Guido 

Mantega. Continuarei com os atuais contratos das 

OSS.”202 

 

 Ao levar adiante essa polêmica, Serra disse que as irmãs carmelitas 

teriam que administrar seus hospitais com funcionários públicos: 

  

"É preciso dizer que o PT foi ao STF para tornar 

inconstitucional essa parceria. Ele [Haddad] mesmo diz 

que tem de fazer concurso. As irmãs Marcelinas terão 

que administrar seus hospitais com funcionários 

públicos.”203
 

 

Haddad visitou as irmãs carmelitas se comprometendo a não acabar 

com a proposta. Essa polêmica também se estendeu para dentro do partido 

quando a corrente interna O Trabalho do PT  lançou um panfleto polemizando 

com a posição da campanha.      

 

3.3.4.4. Jogos  

 

 A campanha de Serra criou dois jogos paródias brincando com a 

candidatura Haddad. O primeiro foi o Angry Haddad (paródia do Angry Bird) e o 
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outro foi o jogo Missão Impossível. A Justiça Eleitoral pediu para que fosse 

tirada do ar.    

 

O Angry Haddad tinha o seguinte subtítulo: "Quer ajudar o PT a destruir 

SP?". O jogo funcionava da seguinte forma: com um canhão para disparar 

bonecos com a caricatura de pássaros com feições de Fernando Haddad 

(vermelho), Paulo Maluf (azul) e José Dirceu (amarelo) tinha que destruir obras 

em São Paulo após serem lançados de um canhão.  

 Na fan page de Serra houve mais de 420 compartilhamentos em quatro 

horas. O jogo foi retirado no dia 22/10 por volta das 20h30, o banner que era 

exibido na página do tucano havia sido tirado e o link para o jogo deixou de 

funcionar. A assessoria do PT informou que obteve uma liminar concedida pelo 

juiz eleitoral Henrique Harris Júnior, da 1ª Zona Eleitoral.  

 No dia seguinte o site de Serra vinculou um novo jogo chamado Missão 

Impossível. O jogador tinha que encontrar e fotografar obras de Haddad na 

cidade de São Paulo. Sobre as escolas públicas o jogo dizia o seguinte:  

 

"Para um ministro da Educação, nenhuma tarefa é mais 

óbvia do que criar uma escola. Como Fernando Haddad 

foi um ministro com orçamento bilionário, ele deve ter 

criado dezenas de escolas na cidade de São Paulo, 

certo? Sua missão é encontrar e fotografar uma delas!"204  

 

 Um dia depois a Justiça Eleitoral fez decisão liminar de retirar o jogo do 

site. A decisão judicial foi dada pelo juiz Henrique Harris Junior, 1ª Zona 

Eleitoral. 
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3.3.5. Pesquisas de intenção de voto do 2° turno 

  

 Ao longo de todo o segundo turno, Haddad venceu nas pesquisas de 

intenção de votos. Isso aconteceu tanto nas quatro pesquisas DataFolha 

quanto nas quatro pesquisas Ibope.  

 Pela pesquisa DataFolha a vantagem de Haddad nos votos válidos 

sobre Serra começou em 12%, depois subiu para 20%, manteve-se em 20% e 

terminou em 16%.  

Gráfico 8 – DataFolha sobre o 2° turno 

 
Fonte: DataFolha.  

 

Gráfico 9 –  Votos válidos do 2° turno pelo DataFolha  
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Fonte: DataFolha.  

  Já na pesquisa Ibope a diferença nos votos válidos era favorável 

começou em 12 %, depois foi para 20%, caiu para 14% e terminou em 18%.   

 

Gráfico 10 – 2° turno pelo Ibope 

 

 
Fonte: Ibope.  

  

Gráfico 11 – Votos válidos do 2° turno pelo Ibope 
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Fonte: Ibope.  

 A alta rejeição a Serra e má avaliação da gestão Kassab impediam o 

crescimento da sua candidatura Serra.  

 

 

3.3.6.  Conclusão sobre a campanha eleitoral do segundo turno 

 

  

 A campanha eleitoral do segundo turno de Haddad seguiu a tônica da 

realizada no primeiro turno, só que potencializada pelo fato de seu adversário 

ser um candidato defensor da atual gestão.   

 Seu discurso de expressar o sentimento de mudança na cidade foi o 

caminho utilizado para buscar novos apoios dos partidos da base aliada do 

governo federal para o segundo turno.  

 Para pedir os votos necessários e construir sua vitória refez grande parte 

do caminho do primeiro turno, pois ainda haveria margem para seu 

crescimento naqueles lugares. Mirava nos votos dados a Russomanno no 

primeiro turno.  

  Ademais Haddad também buscou o contato com artistas, intelectuais e 

esportistas. Esse seria um importante passo a ser dado para relacioná-lo ao 

discurso de o homem novo com ideias novas que  inauguraria um novo tempo 

para a cidade.  

 A alta rejeição de Serra e a gestão Kassab estando mal avaliada foram 

dois motivos importantes para que liderasse com folga as pesquisas de 

intenção de votos.  

 

 

3.3.7. Resultado eleitoral do segundo turno 
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 No dia 28/10/12 Fernando Haddad foi eleito prefeito da cidade de São 

Paulo.  Obteve 55,57% dos votos com números absolutos de 3.387.720 votos. 

Já Serra teve 44,43% dos votos o que em números absolutos se traduzia em 

2.708.768.  

 De acordo com o mapa eleitoral, suas incursões sob a periferia atrás dos 

votos de Russomanno surtiram efeito, fato que fez com que ele ampliasse 

ainda mais seu domínio pelas periferias da cidade.  

 A rejeição a Serra explica também a vitória de Haddad, o mais tucanos 

dos candidatos petistas, a obter avanços em zonas anti-petistas. E também a 

vitória na Santa Efigênia.    

Mapa 4 – Votação do 2° turno 
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Fonte: Estado de São Paulo205 

 

O fortalecimento de Haddad nas periferias pode ser constatado na 

comparação dos resultados obtidos no primeiro turno e no segundo turno de 

acordo com o mapa abaixo.   

 

 

Mapa 5 – Comparação do resultado do 1° com o 2° turno 

 

 

Fonte: TSE.  

 

 

                                            
205
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http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,perfil-de-eleitor-diferencia-pt-e-psdb,953071
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3.4. Conclusões do resultado e da campanha eleitoral  

 

  

 

 A vitória de Fernando Haddad promoveu o retorno do PT a cidade de 

São Paulo só que agora encabeçando o programa do governo federal. O ciclo 

eleitoral da cidade se manteve de duas gestões de opositores para uma 

petista, porém numa situação estranha de aliança com Paulo Maluf e sem 

prévias para a escolha do candidato. Sinalizando um salto qualitativo no modus 

operandi do partido na cidade de São Paulo.   

 Derrotar o PSDB na cidade de São Paulo foi a maior vitória do PT nas 

eleições de 2012 conforme avaliação feita pelos próprios petistas. Fortaleceu—

se numa eleição de alcance nacional debilitando seu principal adversário. Outra 

vitória importante foi a de Lula que fez com que sua aposta ousada se 

viabilizasse na conservadora cidade de São Paulo.  

Mesmo com suas privações decorrentes do seu estado de saúde 

conseguiu eleger o homem novo com ideias novas, ou melhor, o segundo 

poste. Lula também colocou o problema da renovação para seu adversário 

político visto que foi surpreendente a rejeição de Serra na cidade.  

 A evolução da campanha de Haddad não ocorreu como os petistas 

imaginavam, porém nos momentos cruciais conseguiu crescer e vencer as 

eleições. Começou com um desenvolvimento inicial atrasado que foi motivo de 

questionamentos, desgastes e polêmicas. A surpreendente evolução da 

candidatura  Russomanno que vinha tomando os votos petistas, mas que na 

reta final se esvaziou ao não ir ao segundo turno. E por fim um segundo turno 
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em que Haddad venceu com tranquilidade  a partir da obtenção dos votos de 

outros candidatos sob o discurso de mudança contra continuidade. 

 As ideias novas de Haddad foram de introduzir novos polos de 

desenvolvimento capitalista na cidade que ocorressem de modo 

descentralizado somado ao equacionamento dos problemas de gestão que a 

cidade vivia.  

 Pretendia retomar as parcerias com o governo estadual e federal para 

que houvesse a união da parte rica e pobre por parte de um governo 

progressista com ideias novas. São Paulo assim se reconciliaria São Paulo 

com o Brasil.  

 Conforme disse Haddad:   

 

“Fizemos uma campanha propositiva. Espero que o 

eleitor tenha compreendido a mensagem que era de 

esperança e união.”206 

 

 Foi assim que se desenvolveu especificamente no caso da cidade de 

São Paulo a renovação partidária e a mudança na correlação de forças do PT 

em seu momento de 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
206

 http://www.ebc.com.br/2012/10/haddad-vota-em-sao-paulo-e-diz-que-vai-aguardar-decisao-
do-eleitor  

http://www.ebc.com.br/2012/10/haddad-vota-em-sao-paulo-e-diz-que-vai-aguardar-decisao-do-eleitor
http://www.ebc.com.br/2012/10/haddad-vota-em-sao-paulo-e-diz-que-vai-aguardar-decisao-do-eleitor


166 
 

 

 

4. Considerações Finais 

 

O intento de estudar a campanha eleitoral de Fernando Haddad para a 

prefeitura de São Paulo foi o de querer se aproximar das transformações em 

curso no Partido dos Trabalhadores em 2012. 

Para além das questões conjunturais e específicas observadas ao longo 

da narrativa, o importante foi notar as duas questões de fundo que moveram 

esse estudo. Isto é, a renovação partidária e a alteração da correlação de 

forças.  

Por meio dessas duas questões foi permitido ver as consequências 

práticas e contraditórias existentes no partido ao concentrar forças para levar a 

cabo plataformas em que o programa de governo é distinto do programa 

partidário. A existência dessa situação abriu a possibilidade para que gerasse 

confusões, conflitos de crise de identidade e de mal-estar. Isso se expressou 

de distintos modos na eleição de São Paulo. Seja na verticalização partidária, 

ausência de prévias, alianças e práticas políticas.  

Para além dessa controversa opção consciente de optar por um governo 

distinto do partidário, vale pensar também na integração do partido com a 

ordem. A própria inviabilidade do partido por si mesmo de ter o acúmulo de 

forças suficiente para transformar a ordem por dentro e ter a democracia como 

valor, meio e fim mostra como essa estratégia não conseguiu se viabilizar. E ao 

optar sempre por integrar a ordem num bloco político o projeto que acabou 

vingando foi o que  prezava pelo pacto social.      

 



167 
 

Referências 
 

Artigos  

OLIVEIRA, Francisco de. O Momento Lênin in  Novos Estudos CEBRAP n°75. 

Julho de 2006.    

http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/1233  

SINGER, A. As duas almas do partido dos trabalhadores in  Novos Estudos 

CEBRAP n° 88. 2010. 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SIN

GER_NEC88_88a111.pdf  

 

Livros 

As novas bases da cidadania: políticas sociais, trabalho e previdência social / 

[organização] Juarez Guimarães. – São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2010.  

ARAÚJO, José Prata. Um retrato do Brasil: balanço do governo Lula. São 

Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. (Coleção Brasil Urgente).  

BETTO, Frei. O que é Comunidade Eclesial de Base. Editora Brasiliense, 1981.  

_________. A Mosca Azul. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.  

GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo. A experiência 

de Porto Alegre. Editora Fundação Perseu Abramo.  1997.  

Perseu: história, memória e política / Centro Sérgio Buarque de Holanda. – Vol. 

1, n. 1 (2007)-. – São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2007.   

NÊUMANNE, José Pinto. O que sei de Lula. Rio de Janeiro: Topbooks, 2011.  

SINGER, Paul. O que é socialismo Hoje. Petrópolis:  Editora Vozes, 1980.  

WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Bolsa Família: avanços, limites e 

possibilidades do programa que está transformando a vida de milhões de 

famílias no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.     

Teses de Dissertação 

ALVES, Alice da Conceição. A imprensa e a primeira administração do Partido 

dos Trabalhadores: Diadema 1983-1988. Dissertação de Mestrado: 2007. PUC-

SP.  

ÁRABE, Carlos Henrique Goulart. Desenvolvimento Nacional e Poder Político: 

O projeto do partido dos trabalhadores em um período de crise. Dissertação de 

Mestrado: 1998. Unicamp.  

ARAÚJO, Erilene. O “partido partido”: A Cobertura da Crise Política do PT e do 

Governo Lula em 2005 na pauta de Teoria e Debate. Dissertação de Mestrado: 

2008. PUC-SP.   

COELHO, Eurelino. Uma Esquerda para o Capital: Crise do Marxismo e 

Mudanças nos Projetos Políticos dos Grupos Dirigentes do PT (1979-1998). 

Dissertação de Doutorado: 2005. UFF.  

http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/1233
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SINGER_NEC88_88a111.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/150/20101122_06_SINGER_NEC88_88a111.pdf


168 
 

CRUZ, Marcelo Pereira da. A Igreja Universal  do Reino de Deus no “jogo de 

poder”: A aliança com o Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais 

de 2002. Dissertação de mestrado: 2009.   

DELGADO, Maria do Carmo Godinho. Estrutura de governo e ação política 

feminista: a experiência do PT na Prefeitura de São Paulo. Dissertação de 

Doutorado: 2007, PUC-SP.  

LOPES, Walmor. Da negação à integração: um estudo da trajetória política do 

Partido dos Trabalhadores (1979-2002). Dissertação de mestrado: 2009, PUC-

SP.  

MACHADO, Adriano Henriques. Os católicos oPTtaram?: os “setores católicos” 

e o Partido dos Trabalhadores (PT) na grande São Paulo (1978-1982). 

Dissertação de Mestrado: 2010, PUC-SP.  

MARANHÃO, Cristina. O poder da imagem fotográfica. Dissertação de 

Mestrado: 2007, PUC-SP.  

MORALES, Rafael de Carvalho. Institucionalização e a formação da coalizão 

dominante no Partido dos Trabalhadores de 1989 a 2002. Dissertação de 

Mestrado: 2011, PUC-SP.  

OLIVEIRA, Merilyn Escobar de. Sob o signo do “novo sindicalismo”: das 

mudanças de identidade e de estratégia, na trajetória do PT e da CUT, à 

consolidação do populismo sindical no Governo Lula. Dissertação de mestrado, 

2008. PUC-SP.  

SANTOS, Ana Maria Smith. Os Cadernos de Educação da Escola Cabana 

(1997-2004). Dissertação de mestrado: 2005, PUC-SP.  

SANTOS, Fernando Silva dos. Os efeitos da modernização conservadora na 

luta política e sindical dos trabalhadores no sudoeste goiano: o bonapartismo, a 

autocracia burguesa e o partido dos trabalhadores (1975-1982). Dissertação de 

mestrado: 2010, PUC-SP.   

SANTOS, Leon Rosa da Silva. O mito nos programas políticos de PT e PSDB, 

nas eleições de presidenciais de 2006. Dissertação de Mestrado: 2008, PUC-

SP.  

SILVA, Felipe Henrique Gonçalves da. Democracia e Socialismo nos debates 

do Partido dos Trabalhadores (1987-1991). Dissertação de Mestrado: 2012, 

PUC-SP.  

SILVA, Nilson Euclides da. Um governo na floresta. Dissertação de doutorado: 

2009, PUC-SP.  

Palestras 

Conferência Manifestações Populares e participação política 

http://www.youtube.com/watch?v=F0LaqcmmJFg 

http://www.youtube.com/watch?v=WAAdBt2DaHQ  

Mauro Iasi | As Jornadas de Junho | Aula Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=damvIZeXz3s  

 

Ruy Braga em Portugal | Cidades rebeldes: as revoltas de junho 

https://www.youtube.com/watch?v=bK-Yl9HSHzE  

http://www.youtube.com/watch?v=F0LaqcmmJFg
http://www.youtube.com/watch?v=WAAdBt2DaHQ
https://www.youtube.com/watch?v=damvIZeXz3s
https://www.youtube.com/user/imprensaboitempo
https://www.youtube.com/user/imprensaboitempo
https://www.youtube.com/watch?v=bK-Yl9HSHzE


169 
 

Marilena Chaui, Marcio Pochmann, Emir Sader e Lula: "10 anos de governo pós-

neoliberal” https://www.youtube.com/watch?v=FeP4rWe0zdw  

Aula Magna “Do Nacional-desenvolvimentismo ao Neoliberalismo: Intelectuais na 

América Latina entre os anos de 1950 e 1980” Dra. Claudia Wasserman 

(CAPES/UFRGS) https://www.youtube.com/watch?v=vjaYRwhw_YQ  
 

Séries De Jango a Lula  

Paul Singer (13/10/2011) http://www.youtube.com/watch?v=FRuUNt2QhzM  

Chico de Oliveira (24/10/2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=1c_uTlUNwFY  

João Pedro Stedile (11/11/2011) http://www.youtube.com/watch?v=LVCy4-

FxK9I  

Marco Aurélio Garcia (18/11/2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=RClP0sqb4qI  

Frei Betto (06/03/2012) http://www.youtube.com/watch?v=KSSnl4OFZaE  

Plínio de Arruda Sampaio Júnior (20/03/2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=BvWBUL2Q3vk  

Valério Arcary (27/03/2012) http://www.youtube.com/watch?v=aw_FJFdrWQc  

Tarso Genro (03/04/2012) http://www.youtube.com/watch?v=2vKSxeMn4lI  

 

Institucional 

3° Congresso do PT 2010: 6 min 13 seg. 

http://www.youtube.com/watch?v=RnCU7dbFL_8   

Falas de José Dirceu 

Dirceu, J. O principal é o projeto do partido. 2009. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AWNCj_oOvAw 

Dirceu, J. Dirceu e a nova tendência do PT. 2011. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zhtIdkcbwpQ#t=

110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FeP4rWe0zdw
https://www.youtube.com/watch?v=vjaYRwhw_YQ
http://www.youtube.com/watch?v=FRuUNt2QhzM
http://www.youtube.com/watch?v=1c_uTlUNwFY
http://www.youtube.com/watch?v=LVCy4-FxK9I
http://www.youtube.com/watch?v=LVCy4-FxK9I
http://www.youtube.com/watch?v=RClP0sqb4qI
http://www.youtube.com/watch?v=KSSnl4OFZaE
http://www.youtube.com/watch?v=BvWBUL2Q3vk
http://www.youtube.com/watch?v=aw_FJFdrWQc
http://www.youtube.com/watch?v=2vKSxeMn4lI
http://www.youtube.com/watch?v=RnCU7dbFL_8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AWNCj_oOvAw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zhtIdkcbwpQ#t=110
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zhtIdkcbwpQ#t=110


170 
 

Anexos 

 

Anexo A – Discurso da vitória de Fernando Haddad ao ser 

eleito no dia 23/10/2012  

 

"Boa noite a todos os cidadãos paulistanos, aos moradores da cidade de São 

Paulo. Minhas amigas e meus amigos, pela vontade soberana dos paulistanos, sou 

agora o prefeito eleito de São Paulo. Uma alegria imensa e uma enorme 

responsabilidade dividem espaço no meu peito. O sentimento mais forte, porém, é 

de gratidão. Eu quero agradecer em primeiro lugar aos milhões de homens e 

mulheres que me confiaram o voto. Muito obrigado aos moradores de São Paulo. 

Em seguida, à minha família, minha mulher Ana Estela, minha filha Carolina, meu 

filho Frederico, que fizeram juntos muito sacrifício para me ajudar nessa jornada. 

 

Quero agradecer do fundo do coração ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viva 

o presidente Lula. Agradeço ao presidente Lula do fundo do coração pela 

confiança, pela orientação e apoio, sem os quais seria impossível eu lograr 

qualquer êxito nas eleições. Quero agradecer fortemente a uma outra grande 

liderança nacional, a presidenta Dilma Rousseff. Agradeço à presidenta Dilma pela 

presença vigorosa na campanha desde o primeiro turno, pelo estímulo pessoal e o 

conforto nos momentos mais difíceis dessa campanha. Quero agradecer aos 

partidos coligados no primeiro turno, nos quais sintetizo minha homenagem na 

figura da valorosa companheira, minha vice, Nádia Campeão. 
 

Quero agradecer aos apoiadores que ampliaram nossa corrente no segundo turno, 

nos quais sintetizo minha homenagem e meu agradecimento nas figuras do 

querido deputado Gabriel Chalita e do vice-presidente Michel Temer. Muito 

obrigado, Michel Temer. 

E quero fazer um agradecimento super especial ao meu grande partido, o Partido 

dos Trabalhadores, partido que se lançou de corpo e alma nessa luta pacífica em 

favor do povo de São Paulo. Como seria impossível enumerar os milhares de 

batalhadores diretos, sintetizo o meu agradecimento e homenagem na figura 

decisiva e equilibrada do coordenador da minha campanha, vereador Antonio 

Donato. 

 

Quero agradecer por último, mas não menos importante, a todos os meus 

opositores, porque me obrigaram nessa campanha a extrair o melhor de mim para 

poder superá-los numa disputa limpa e democrática. A todos, indistintamente, o 

meu muito obrigado. 
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Minhas amigas e meus amigos, fui eleito por um sentimento de mudança que 

domina a alma do povo de São Paulo e sei da enorme responsabilidade de todos 

que são eleitos pela força deste signo, o signo da mudança. Ser prefeito pela força 

da mudança significa não ter tempo a perder, não ter medo de enfrentar, nem ter 

justificativas a dar para tornar esse sonho realidade. Significa não ter paciência 

nem pedir paciência, mas significa, antes de tudo, traçar prioridades e unir a cidade 

em torno de um projeto coletivo, de todos os paulistanos, de todos os moradores 

de São Paulo. 

 

Meu objetivo central está plenamente delineado, discutido e aprovado pela maioria 

do povo de São Paulo: é diminuir a grande desigualdade existente em nossa 

cidade, é derrubar o muro da vergonha que separa a cidade rica e a cidade pobre. 

 

Somos uma das mais ricas e ao mesmo tempo uma das mais desiguais do 

planeta. Não podemos deixar que isso siga assim por tempo indeterminado, 

exatamente num período que o Brasil vem passando por umas das mudanças 

sociais mais vigorosas do mundo. A prefeitura tem um papel importante nisso, pois 

é ela que cuida da oferta e da qualidade de alguns dos serviços públicos mais 

essenciais, como a saúde, o transporte, a educação, a habitação, entre outros. 

Melhorar esses serviços é também uma forma concreta de distribuir renda, diminuir 

os desequilíbrios, aumentar e garantir a paz social. 

 

Sei que esta não é uma tarefa fácil, dada a complexidade dos problemas que vêm 

se acumulando ao longo dos últimos anos, Mas se São Paulo não conseguir 

resolver seus problemas, que cidade no Brasil e no mundo conseguirá fazê-lo? 
 

O fracasso de São Paulo seria o fracasso desse genial modelo de convivência que 

a humanidade desenhou ao longo dos séculos para sobreviver e ser feliz. Esta 

invenção insuperável do gênero humano, que se chama cidade. E as cidades 

foram inventadas para unir, e não para desunir, para proteger, e não para fragilizar, 

para acarinhar, e não para violentar, para dar conforto e não sofrimento. São Paulo 

tem seus grandes problemas, mas tem e terá as suas próprias soluções. 

 

O Brasil moderno nasceu aqui, e o surpreendente Brasil do novo milênio também 

nascerá aqui, se corrigirmos os nossos erros, se superarmos a inércia, se 

quebrarmos o imobilismo, e se recuperarmos a alma criativa e o espírito de 

empreendedorismo que sempre foram a marca de São Paulo. O mais fundamental, 

porém, é agregarmos a tudo isso uma profunda consciência social. É hora, repito, 



172 
 

de fazer nascer uma nova São Paulo, capaz não apenas de se autocriticar, ou de 

se lamentar, mas de se reconstruir. 

 

O primeiro passo que quero dar a partir de hoje é fazer com que a prefeitura 

recupere seu papel de liderar as forças criativas e produtivas e sociais da cidade. 

Nossa intelectualidade nunca perdeu sua capacidade de pensar, mas a prefeitura 

por vezes perdeu o interesse de atraí-las para um trabalho parceiro. Nossas forças 

produtivas nunca deixaram de crescer e progredir, mas a prefeitura por vezes se 

inibiu no papel de desenhar políticas urbanas de desenvolvimento, capazes de 

corrigir as distorções urbanísticas e abrir novas perspectivas para a cidade. Nossos 

movimentos sociais nunca deixaram de pensar, defender e expressar as ideias e 

sentimentos dos setores mais desprotegidos, porém a prefeitura por vezes deixou 

de ouvi-los com a constância e sinceridade necessárias. 

 

É hora, portanto, de atrair, unir e estimular as forças vivas o pensamento paulistano 

para um trabalho acima de interesses individuais ou partidários. São Paulo é 

nossa, São Paulo é de todos nós. 

 

Para esta ação convido todas as mulheres e todos os homens de São Paulo, 

jovens e velhos, de todas as classes sociais, e de todas as colorações partidárias. 

Mas não conseguiremos essa meta se também não nos abrirmos cada vez mais 

para o Brasil e para o mundo. São Paulo não é uma ilha política, tampouco uma 

cidade de muralhas. São Paulo precisa firmar parcerias vigorosas, na esfera 

pública com o governo federal, com o governo estadual, e na esfera privada, com o 

que exista de mais avançado em pensamento e tecnologia no mundo. 

 

Sei que contarei com o apoio decisivo do governo da presidenta Dilma, mas 

potencializarei esse apoio apresentando propostas e projetos criativos e 

irrecusáveis. Não adianta o governo federal se dispor a ajudar se nós, moradores 

de São Paulo, não fizermos nossa parte, apresentando a contrapartida da criação 

e da execução. 

 

São Paulo tem que voltar a ser farol e antena. Farol pra iluminar seus passos e os 

passos do Brasil. Antena para captar o que existe de mais moderno, e para 

transmitir o que crie de mais diferenciado para nosso país e para o mundo. 

 

Mas, como já disse, São Paulo tem que ser antes de tudo uma cidade-lar, um teto 

digno, limpo e decente, debaixo do qual toda família possa realizar seu sonho de 

ser feliz. 
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São Paulo é de todos os nascidos aqui, é de todos os que vieram para cá, São 

Paulo é de todo o Brasil. Muito obrigado."207 
  

   

Anexo B – A importância da Comunicação na corrida eleitoral 

de 2012 na cidade de São Paulo 

 

 

Se pelo viés político viu-se que a eleição da prefeitura de São Paulo de 

2012 foi bastante significativa208, o mesmo se pode dizer pelo ponto de vista da 

Comunicação. A influência e a existência de um novo cenário nos meios de 

comunicação impactaram a corrida eleitoral de modo bem expressivo.   

 

 Antes de apresentar como se manifesta essa nova situação, é 

importante esclarecer uma possível confusão teórica. Por mais que haja 

novidade sobre o papel que jogam os novos meios nas eleições, não se pode 

afirmar que houve uma sobreposição das características novas sobre as do 

período anterior.     

 

 Elementos do período eleitoral anterior como debates, cobertura feita 

pela mídia tradicional e o horário eleitoral ainda são importantes fatores para o 

desenrolar da eleição. 209 O uso dos novos meios o que permitiu foram 

transformações no campo político. Com redefinições de múltiplos impactos que 

                                            
207

 Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/apos-vitoria-em-sp-
haddad-diz-ser-segundo-poste-de-lula.html  
208

 A eleição da prefeitura de São Paulo politicamente foi considerada chave para alterar a 
correlação de forças nacional.   
 
209 Cabe lembrar o cancelamento dos debates da Globo e Record no primeiro turno e as 

sucessivas reclamações feitas pela campanha de Haddad se dizendo lesada por não havê-los. 

Ou ainda, a existência de brigas entorno do tempo de exposição na cobertura dos candidatos 

no telediário SPTV 2ª edição da Rede Globo que ao fim das querelas teve como desfecho o 

mesmo tempo de exposição de Serra, Russomano e Haddad. Haddad também buscou criar 

uma agenda para os programas populares como o Ratinho no início da campanha para atingir 

o eleitorado historicamente petista.  

E principalmente não pode deixar de ser sublinhado o modo como a própria campanha petista 

desenhava seu desempenho a partir do começo do Horário Eleitoral. Sendo considerado um 

divisor de águas com forte potencial de dar um salto qualitativo no conhecimento do público 

sobre Haddad e da percepção dele ser o candidato de Lula e ir subindo nas pesquisas de 

intenção de votos.  

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/apos-vitoria-em-sp-haddad-diz-ser-segundo-poste-de-lula.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2012/noticia/2012/10/apos-vitoria-em-sp-haddad-diz-ser-segundo-poste-de-lula.html
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vão desde inflexões e autonomia nas agendas da comunicação até o 

lançamento de estratégias políticas específicas por parte das campanhas.  

 

 Sobre a inflexão nas agendas podemos exemplificar com as declarações 

feitas por Marta Suplicy durante o período em que havia a tensão entre ela e o 

PT por ter tido sua candidatura preterida. Ela dizia coisas como:  

 "Não se turbina uma candidatura com desespero, pressões e 

constrangimento”.  (Estadão.com em 28/03/12) 

 As quais repercutiam na imprensa tradicional e se tornavam         

notícias. Haddad por sua vez era constantemente perguntado sobre esse tipo 

de declaração que ocorria nas redes sociais.   

 

 O Facebook também foi importante nesse processo. Tornou-se fonte de 

notícias como no caso dos quatro manifestantes de um suposto protesto 

realizado nas ruas do Brás em 18/07/12 contra Haddad e a greve das 

universidades federais. Na verdade foi descoberto por meio da rede social que 

os protagonistas eram integrantes da juventude do PSDB. Marcos Saraiva se 

identificava com conselheiro político da juventude estadual do PSDB e Victor 

Ferreira se identificava como secretário da juventude do PSDB.  

 

 Por outro lado, via-se na internet também a existência de participação 

webativista com agenda própria. A existência de comunidades no facebook 

como Militantes virtuais de Fernando Haddad e Juventude Negra com Haddad 

foram exemplos de plataformas colaborativas em que se declarava apoio e os 

próprios militantes se articulavam com a definição de atividades a realizar.  

 

 As transformações causadas pela cibercultura e seus impactos foram 

notados pela própria campanha oficial. Para além de constatar a 

multidirecionalidade que havia dentro da comunicação aberta da rede com o 

convívio de materiais oficiais com outros feitos por terceiros, notou-se que 

dentro desse cenário havia uma enorme potencialidade.  

 

 A campanha petista procurou não só se relocalizar diante dela, mas 

também a encarou como central. A avaliação é do próprio marqueteiro João 
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Santana 210, quando ele indicava a emergência de um novo eleitorado a partir 

dos efeitos dos novos meios de comunicação:  

“Está se criando um tipo de eleitor dos mais atentos e que mais percebe as 

artimanhas do jogo rasteiro da propaganda e manipulação, quando há essas 

práticas.” (Eleições.uol.com de 17/05/12)  

 

 Outros exemplos de impactos dos novos meios podem ser notados a 

partir de estudos como o encomendado pela empresa Scup211. Que apontavam 

as possibilidades das campanhas tomarem novos rumos a partir do que os 

novos meios revelavam. Conforme avalizou Mariana Oliveira: 

“A analista de mídia social responsável pelo estudo, Mariana Oliveira, afirma 

que esse tipo de pesquisa é um bom termômetro da imagem dos candidatos e 

já foi usado por muitas campanhas para definir estratégias de marketing direto. 

“Nas redes sociais, o eleitor dá insights sobre o que precisa ser respondido ou 

reforçado na campanha. É como uma pesquisa qualitativa – e de graça, ainda 

por cima, feita pela equipe do candidato”, diz Oliveira.” (Eleições.uol.com.br de 

09/05/2012) 

 

 Já Sérgio Amadeu falou da importância das redes sociais: 

 

“O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, pesquisador do tema e membro do 

CGIbr (Comitê Gestor da Internet no Brasil), diz que as redes sociais podem 

ser “fulminantes” na campanha política porque notícias e denúncias podem 

tomar proporções muito maiores com a repercussão na Internet. 

“Principalmente em cidades grandes ou verticalizadas, onde a campanha não 

acontece tanto na rua, a opinião pública acaba se formando pela Internet”, 

afirma Amadeu. 

                                            
210

 Esta avaliação ocorreu no Seminário Nacional Sobre o Programa de Governo do PT 
“Desafios do modo petista de governar” ocorrida em Porto Alegre no dia 17/05/12.  
211

 Este estudo isolou posts dos cinco pré-candidatos mais mencionados no Twitter, Facebook, 

Google Notícias e blogs das plataformas Wordpress e Blogger numa amostra de 12,5 mil 

postagens de um universo total de mais de 30 mil menções, entre os dias 1º e 15 de abril deste 

ano. E mostrou os dados da porcentagem de menção dos candidatos dando Serra com 38%; 

Haddad 37%; Chalita 11%, Soninha 5%, Netinho 9%. Nos comentários negativos Netinho e 

Soninha receberam mais e já nos neutros deu mais para Haddad e Chalita.   
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Por esse motivo, segundo ele, são poucos os candidatos que ignoram o 

espaço das redes sociais. A maioria prefere usar perfis virtuais apenas para 

distribuir material de campanha, mas alguns já olham para os comentários na 

Internet com um elemento para definir estratégias de marketing. 

“Um candidato não pode falar ‘Twitter não me atinge’, porque afeta a imagem 

dos políticos, sim. Ataques podem acontecer, vão acontecer, e os candidatos 

têm que estudar melhor como responder”, diz Amadeu.” (Eleições.uol.com.br 

de 09/05/2012)  

  

A campanha de Fernando Haddad utilizou os novos meios sob essa 

nova lógica. Um exemplo importante da influência das redes sociais no 

comportamento dos candidatos ocorreu no dia das crianças. Quando surgiu um 

modismo no Facebook em que os usuários substituíam a foto do perfil por uma 

imagem de quando eram crianças. Haddad entrou na onda e compartilhou uma 

foto (já usada em sua biografia exibida no horário eleitoral de TV) em que 

dirigia um mini-carro de pulôver e com o cabelo bem lambido para o lado.  

  

O próprio Facebook pela competência tecnológica abriu caminho para a 

interatividade.  Os eleitores, não figuravam como meros receptores passivos, 

eles faziam críticas aos candidatos. Durante o primeiro turno quando aconteceu 

o debate da TV Gazeta (24/09/12), Soninha conjecturou em votar em Haddad, 

caso ele fosse com Russomano para o segundo turno. Em contrapartida alguns 

eleitores fizeram críticas diretas a ela:  

“Soninha, que decepção você votar no Haddad se ele passar para o segundo 

turno!!! Perdeu meu voto!!”, escreveu uma leitora.  (Diariosp.com de 

27/09/2012) 

  

Em seguida a própria candidata teve que se justificar: 

“Você pensa que não me dói pensar nessa possibilidade?? Mas se for ele a 

única alternativa a Russomanno e PRB, como faz? Sério. Estou sofrendo 

também”, respondeu Soninha. (diariosp.com.br de 27/09/2012)  

  

Um fenômeno parecido ocorreu durante o início do segundo turno, 

quando estava se fechando as alianças das candidaturas e o PMDB estava 
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sendo sondado por parte do PT. Na página oficial da candidatura de Gabriel 

Chalita havia pedidos para que não houvesse o apoio, tais como:  

  

"Eu acreditei em vc e agora vc vai apoiar o Haddad?", questionou uma 

eleitora. "Parabéns, mas se apoiar o Haddad, tô fora", reclamou outro. "Haddad 

não", pediu outra eleitora. "Se apoiar realmente o Haddad não tem motivos 

(sic) pra ganhar nunca mais meu voto". (R7.com de 13/10/12)  

  

Desta forma verifica-se também não só como há um impacto dos novos 

meios na percepção desse novo eleitorado como também na maneira como na 

política se traça estratégias a partir deles. No caso petista isso foi crucial, visto 

que os conceitos de mudança e novidade foram os pontos chaves escolhidos 

para integrar forma e conteúdo da campanha.   

  

Ao levar a cabo a linha política com o primado pela novidade, a 

campanha de Fernando Haddad foi construída pela confluência dos seguintes 

eixos: candidato novo, proposta de mudança e sua viabilização eletrônica 

através da convergência digital.  

   

Esses fatores explicam as razões para a escolha do próprio slogan de 

campanha “o homem novo para um tempo novo” que foi trabalhado 

intensamente com a linguagem e conceitos inerentes aos novos meios. 

  

A viabilidade dessa linha de campanha só foi possível pelo fato da 

campanha de Haddad ter sido a mais cara de todas as eleições de 2012 do 

Brasil. O PT investiu pesado para torna-lo conhecido ao despender segundo o 

Tribunal Superior Eleitoral R$ 67,9 milhões e também terminou com uma dívida 

de quase R$ 26 milhões. Deste modo, pode se apropriar do uso de caríssimos 

e múltiplos dispositivos eletrônicos.    

  

No cartão de visitas da campanha, o 18° Encontro Municipal do PT que 

serviu como apresentação de Haddad a militância e a aprovação de um 

documento base ficou sinalizado o caráter de espetacularização que marcaria 

toda a campanha.   



178 
 

  

O encontro foi caracterizado por ser um mega-evento com muita 

pirotecnia e uso de alta tecnologia. Havia cerca de 1.500 petistas. Para se ter 

uma ideia atrás da mesa das autoridades havia dois telões de mais de 50 

metros cada e neles ficava brilhando a logomarca “H” da campanha com uma 

estrela vermelha. Além disso, foi contratada uma equipe de fotógrafos por      

R$ 1.000 para a jornada de três horas (cinco vezes a média do valor do 

mercado) para fotografar os presentes e coloca-los em tempo real nos telões.  

  

A linguagem presente nos telões era a dos jovens. A colaboração foi 

muito valorizada com o estímulo do uso das redes sociais. Nos painéis havia a 

presença de jovens de diversas etnias. E num dos cartazes existia a referência 

explícita ao facebook com a utilização do polegar para cima. Outro cartaz se 

apropriou do hashtag do twitter.   

  

O encontro não ficou restrito ao auditório principal para que não 

houvesse problema de superlotação. Outros três salões foram ocupados por 

militantes.  Além do slogan também foi dado destaque ao jingle do primeiro 

turno que misturava diversos ritmos musicais dentre eles o rap e foi 

denominado de “Haddad, um nome novo para esta cidade”. O evento não se 

encerrou em si, foi utilizado para gravações de imagens que estariam 

presentes no horário eleitoral.  

  

Na própria campanha virtual oficial foram explorados esses conceitos. O 

próprio site oficial da campanha de Haddad se chamou Pense Novo. Fazendo 

alusão a um dos chavões do marketing comercial e que foi transportado pelo 

marketing político. Considerado como a principal ferramenta oficial da 

campanha, o próprio formato do site tinha o interesse de dialogar com esse 

novo eleitorado. Por meio da primeira prestação de contas João Santana 

cobrou R$ 500 mil pelos serviços de internet. 212  

                                            
212 Na eleição para prefeito de São Paulo de 2008, Santana foi responsável pela campanha de 

Marta Suplicy (PT). Na ocasião, ele se envolveu em outra polêmica ao levar ao ar um anúncio 

com insinuações pessoais contra Gilberto Kassab (PSD, à época no DEM). O spot perguntava 

ao eleitor se o prefeito era casado ou tinha filhos. (Folha.com de 09/08/2012)  
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O site esteve calcado em vídeos. Utilizou boletins informativos em vídeo 

com as informações mais relevantes de cada dia. A participação de Lula 

ganhou destaque, pois sua ausência física nas ruas por conta da saúde 

poderia ser dirimida em certo sentido com a participação virtual. Assim foi 

criada a seção especial “Lula.TV” dentro do site Pense Novo com vídeos de 

Lula direcionados a população o que demonstrava também a chamada 

luladependência que conscientemente assumia a campanha de Haddad.  

  

Além do site, Lula esteve presente em alguns momentos nos programas 

de rádio, onde foi um dos apresentadores da chamada Rádio H. A escolha pelo 

rádio e não pela televisão, - enquanto apresentador-, é explicado pelo público 

alvo do rádio ser o que potencialmente teria maior influência de Lula e também 

era onde se concentrava o eleitorado que desejava reconquistar. Embora não 

se pode esquecer que Lula também aparecia constantemente nos programas 

do horário eleitoral na televisão.   

  

No próprio site havia também destaque para falas de intelectuais e 

artistas fazendo considerações sobre a cidade. Em seus discursos de certa 

forma tocavam no ponto da necessidade de mudança na cidade. Também no 

próprio site havia programas eleitorais e as inserções comerciais que iam ao ar 

ficavam postas nele.   

  

O coordenador do site Marcelo Kertész explicou o desafio do site:   

 

 “O grande desafio foi fazer um ambiente mais relevante e inovador do 

que um simples site tradicional de candidato”. (estadao.com de 05/07/12)  

 Em uma análise crítica Fernando Rodrigues comentou o site de Haddad: 

“E o site? Tem uma cara moderna, carrega com rapidez. Mas ao escolher o 

fundo preto vai um pouco na contramão do que se sabe até hoje dos hábitos e 

gostos dos internautas. Depois que o Google criou o costume de telas 

minimalistas, com fundo branco, tudo que é colorido –ou, no caso, preto– 

acaba provocando algum estranhamento.” (uol.com.br de 06/07/2012)     
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Já os especialistas em internet apontavam outras fragilidades no site:  

 

“ Para o pesquisador de internet Juliano Spyer, o maior trunfo de Haddad é 

explorar o uso de vídeos "curtos, quentes e bem editados". 

"Haddad pede pouca atenção. É pra passear pelo conteúdo", diz Spyer, que 

trabalhou nas campanhas de Marina Silva e Gilberto Kassab (PSD). 

Mas são poucos os textos. E as abas não cumprem a função de orientar o 

leitor. A seção de notícias, por exemplo, se chama "tv H". 

Na opinião do consultor Gabriel Rossi, isso torna a navegação difícil e deixa o 

site "parecido com o de uma banda de rock". Seria uma forma de reforçar a 

ideia de jovem e novo. O petista tem como slogan a sentença "o homem novo 

para um tempo novo". 

O domínio escolhido complementa essa estratégia: pensenovotv.com.br. 

A dificuldade em relacionar a página ao candidato fez a equipe de sua 

campanha adquirir novos domínios -haddad13.com.br, por exemplo-, que 

redirecionam o usuário ao endereço.” (folha.com.br de 29/07/12) 

 Outrossim, foi constatado  que o site operava também pelo conceito de 

convergência digital e se ligava também aos novos meios. A interelacionalidade 

múltipla e polifônica de imagem, vídeo, áudio, hipertexto foi muito trabalhada, 

assim como a transformação e/ou quebra das fronteiras. 

 O próprio site fazia conexões e se articulava a página oficial da 

campanha “Fernando Haddad 13” no facebook, ao canal oficial Pense Novo no 

YouTube, ao twitter oficial  pensenovo.tv e as fotos no flickr. Por conta da 

própria campanha, Haddad retomou o uso de seu twitter pessoal213.  

                                            
213

 “Haddad estreou no Twitter em agosto do ano passado, mas só passou a "tuitar" com 
frequência na última quarta-feira. Em 40 minutos, publicou treze tuites. Falou sobre sua 
biografia, cinema, a cidade de São Paulo e lançou a hashtag FH13, que teve de ser substituída 
no dia seguinte por H13 – depois de uma enxurrada de piadas de internautas associando a 
sigla ao nome do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. Em dois dias, apenas cem 
pessoas passaram a acompanhar o perfil de Haddad, que tem quase 5000 seguidores.”            
(veja.com de 21/07/12)  
 
Em 06/07/12 tinha cerca de 4.500 seguidores expressando ainda o seu desconhecimento, pois 
em comparação com seus principais adversários era irrisório. José 
Serra (PSDB) https://twitter.com/oseserra_  passava de 1 milhão de seguidores no Twitter. 
Gabriel Chalita (PMDB) tinha 146 mil e Celso Russomanno (PRB) tinha 14,5 mil.    
    
 

http://veja.abril.com.br/blog/politica/eleicoes-2012-2/de-volta-ao-twitter-haddad-lanca-hashtag-fh13/
https://twitter.com/joseserra_
https://twitter.com/joseserra_
https://twitter.com/oseserra_
https://twitter.com/gabriel_chalita
https://twitter.com/celsorussomanno
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  Vale lembrar que antes da criação do site Pense Novo, o PT teve 

problemas jurídicos com o site Conversando com São Paulo. Sendo o partido e 

Haddad obrigado a pagar uma multa de R$ 5.000 por fazer propaganda 

antecipada em 06/06/12.   

  

O juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo Manoel Luiz Ribeiro determinou 

a retirada de todo material de vídeos e textos que fizessem alusão à                  

pré-candidatura e estivesse implícito o pedido de voto, não autorizado naquele 

momento.  A defesa petista tentou alegar que o material era para divulgação 

dos filiados e não do público em geral e disse que iria recorrer da decisão que 

foi motivada pelo PSDB.  

  

Outra polêmica envolvendo site e os petistas ocorreu quando foi 

descoberta a grilagem de sites com nomes que possivelmente poderiam ser 

utilizados pela campanha de Haddad. Quando ainda no final de 2001 o          

ex-presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos Alcir Filló (PDT) registrou 

o domínio de dois domicílios na internet (haddad2012.com.br e 

haddadprefeito.com ) e nos sites apareciam a seguinte mensagem: 

“"Deseja adquirir este domínio? Mande um e-mail".” (folha.com de 16/04/12) 

  

Filló que controla outros 220 domínios disse que o custo para mantê-los 

é de quase R$ 7.000 por ano. E se Haddad pedisse de volta, ele o daria.   Já 

os outros três domínios apareciam registrados pelo empresário Caio Gomes 

que disse que cederia sem cobrar caso quisessem. Chico Macena o 

responsável pela comunicação da campanha de Haddad disse que o PT não 

iria negociar. 

  

Além dos novos meios, a campanha petista fez uso de ligações 

telefônicas pedindo votos em Fernando Haddad. Este serviço custou R$ 200 

mil reais para o comitê da campanha.  No caso petista às vésperas da eleição 

do primeiro turno, foram disparados um milhão de telefonemas para bairros das 

zonas leste e sul com gravações de Lula dizendo que Haddad era o candidato 

mais indicado para trabalhar pelos pobres.   
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É importante lembrar que o uso dessa antiga ferramenta foi estratégico 

por parte da campanha, pois muitos dos eleitores que buscava atingir não 

tinham acesso a internet e o telefone era um bom meio de comunicação para 

alcança-los. Este ponto é importante para ressaltar a existência dos “plugados” 

que possuem acesso e sabem usar com eficácia a internet e os “não plugados” 

que ou não tem acesso ou não sabem usar com eficiência.  

  

No segundo turno a campanha de Serra também utilizou ligações em 

26/10/12 para atacar Haddad. Elas foram feitas para bairros como Penha, 

Itaquera e Cidade A.E. Carvalho na Zona Leste.  

  

O investimento na campanha virtual do PT, não se restringiu a fazer uma 

caríssima e sofisticada campanha virtual. Haddad procurou se cercar do apoio 

de blogueiros. Com isso procurou formar um grupo de apoiadores virtuais que 

ficou conhecido como blogueiros progressistas.       

  

No dia 30/05/12 houve o encontro de Haddad com os ditos blogueiros 

progressistas solicitando apoio. Recorrendo ao histórico deles por terem o dado 

a Dilma e terem sido recebidos por Lula no planalto no final de 2010. 214 O 

apoio de fato ocorreu. No caso de Paulo Henrique Amorim, manifestava-se 

explicitamente. De um modo curioso o autor do blog Conversa Afiada mudava 

de forma pejorativa a grafia do nome do candidato Serra para Cerra como se 

verifica na seguinte manchete publicada em 06/07/12:  

  

“HADDAD DESAFIA CERRA A SAIR À RUA”.  

  

A existência desses apoios e notando que nos fluxos informacionais do 

ciberespaço também se desdobraria um importante campo de batalha fez com 

que a campanha de José Serra abrisse um processo contra os blogs de 

Amorim e Nassif conforme aparece abaixo:  

                                            
214

 O encontro se deu na caso de Paulo Henrique Amorim e estiveram presentes Luis Nassif, 
Rodrigo Vianna, Luiz Carlos Azenha, Renato Rovai, Altamiro Borges, Conceição Oliveira, Paulo 
Salvador e Sérgio Lírio. O grupo pretendia discutir temas ligados a cidade e Novai disse que 
não pretendia declarar apoio formal a Haddad. 
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“O PSDB apresentou, nesta segunda-feira, um [sic] representação à 

Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) solicitando investigações sobre o patrocínio 

de empresas públicas a sites e blogs “caracterizados por elogios excessivos ao 

PT e ao governo federal” e ataques à oposição. O presidente tucano, deputado 

Sérgio Guerra, chamou de atentado à democracia brasileira a “parceria” entre 

estatais e blogs destinados a promover o governo. “Esses blogs financiados 

com dinheiro público tornaram-se meras extensões do governo e de suas 

campanhas”, reclamou.  

 

A avaliação dos tucanos é que os sites e blogs indicados no documento (com 

destaque para o blog Conversa Afiada, do jornalista Paulo Henrique Amorim, e 

o site do jornalista Luis Nassif) tornaram-se “centrais de coação e difamação 

das instituições democráticas” e instrumentos ilegais para propaganda eleitoral.  

“De certo modo, isso é coerente com o que tem sido feito no Brasil – a mistura 

entre o estatal e o partidário”, analisa Guerra.” (pragmatismopolitico.com.br de 

24 jul 2012) 

  

Mais um exemplo de ataque ocorreu nas redes sociais quando 

simpatizantes de Serra e Haddad faziam antipropaganda a Russomano e que 

também foi compartilhada pelo PPS. Neste caso em especial é bom 

contextualizar que naquele momento Russomano aparecia na liderança da 

corrida eleitoral e tudo fazia crer que iria ao segundo turno.  

  

 No dia 30/08 a #russonãomano 215 foi criada. A mensagem também se 

espalhou entre os tucanos com a simples diferença de que quando era 

                                            
215

 A mesma criadora (simpatizante do PT) havia criado o #serranãomamãe.  
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compartilhada pelos tucanos vinha acompanhada da observação de que 

Russomano já foi do PP de Maluf. 216 

  

Contudo, essa utilização da internet com uma agenda própria de 

antipropaganda foi criticada pelo especialista em marketing digital Gabriel 

Rossi:  

   

“O que eu tenho visto são coisas muito simples, nada de muito impacto. Acho 

que só funcionam como piada, com um pequeno grupo, não politicamente.” Ele 

se diz decepcionado com o uso das redes sociais na campanha. “Podia ser 

melhor explorado. Do jeito que está, fala só com os militantes. Não estão 

influenciando em nada”. (advivo.com.br de 02/09/12)  

  

Outro exemplo de uso das redes sociais focado mais para os militantes, 

foi quando Simão Pedro,  membro da coordenação da campanha de Haddad,  

em sua conta no twitter disponibilizou o link do livro “A privataria tucana” que 

apontava esquemas de corrupção em que José Serra estava envolvido. Esses 

exemplos mostram como as redes ainda estão longe de sua potencialidade de 

realizar a refundação da esfera pública.  

  

O próprio conceito de esfera pública habermasiana pode ser encontrado 

em Sérgio Amadeu: 

  

                                            
216

 Uma das novidades dessa eleição a foto na casa de Paulo Maluf entre Maluf, Lula e Haddad 
celando a aliança do PT com o PP.   
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“A esfera pública, portanto, é um espaço comunicativo, discursivo, não 

formalizado, mas no qual se podia formar consensos públicos em forma de 

opinião.” (Amadeu, S. 74: 2009)  

 Desta forma vê-se que ainda impera a participação política dos 

militantes que antes atuavam somente offline e agora desdobram também para 

atividades online.   

  

Pois como diz Rousiley Maia: 

“No momento atual, diversos autores têm concordado de que a mera existência 

da internet não leva ao aumento da organização e da participação política se 

os usuários não têm um interesse prévio nessas questões.” (Maia, R. 71 : 

2011) 

 Dentre outros ataques virtuais podem ser pontuados aqueles que 

vinculavam os candidatos com outros personagens históricos. Haddad foi 

comparado a Stalin por parte dos assessores da campanha de Celso 

Russomano que em 01/08/12 replicaram uma mensagem com uma foto usada 

em santinhos de propaganda de Haddad com o seguinte conteúdo:  

“Coincidência ou não, a foto do ex-ministro da Educação e candidato do PT a 

prefeito, Fernando Haddad, tem uma semelhança incrível com a imagem do 

ditador Joseph Stálin (sic). Não com a fisionomia, mas com o ângulo utilizado 

para o registro fotográfico. Isso é revelador de ideologias”, diz o folder com 

fundo vermelho, cujo título é “Haddad do PT: O Stálin (sic) Paulistano”. 

“Haddad ou os marqueteiros dele foram na mesma linha (adotada por Stalin). 

Foi uma infelicidade, pois, para quem conhece a história, remete a um modelo 

de política que nada tem a ver com democracia.”  (em.com.br de 02/08/12)  
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Já a campanha petista procurava vincular a imagem de Serra a de 

Kassab (prefeito com alto índice de rejeição). Em vídeo de quinze segundos 

postado no próprio site Haddad apresentava uma imagem inicial de Serra que 

ia lentamente se transformando na de Kassab. Dentro do vídeo o narrador 

dizia: 

 

"Se você é daqueles que desejam que Kassab continue na Prefeitura, há 

uma forma infalível para conseguir isso: vote no Serra", incentiva o narrador. 

"Serra e Kassab: juntos para sempre".  (diarioweb.com.br de 24/09/12)   

  

Porém o caso mais polêmico foi o videoclipe “E agora, José?” do MC 

Mamute. Postado no site Pense Novo em 08/08/12, porém no dia seguinte o 

link não funcionava mais.  No conteúdo do vídeoclipe aparecia dentre outras 

imagens Serra como sendo Hitler e vampiro, também havia uma ironia do 

episódio da bolinha de papel de 2010. 217  

  

O vídeo não foi feito pela campanha de Haddad, o MC Mamute o fez em 

protesto a nota publicada no site de Serra chamada de “Com Serra, rap ganha 

espaço no Centro Cultural da Juventude”. O MC que integra a organização de 

atividades no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Vila Nova 

Cachoeirinha (Zona Norte) disse que seu grupo nunca recebeu apoio de Serra. 

  

                                            
217

 Em que o tucano disse ter sido atingido por um objeto pesado. A peça é assinada pelo 
rapper MC Mamuti 011.  
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Com a crise instaurada a campanha de Haddad fez uma nota de 

esclarecimento e o próprio João Santana demitiu o responsável pela área de 

internet que postou o vídeo por tê-lo publicado sozinho quebrando o protocolo 

de campanha que exige a assinatura de pelo menos três pessoas para a 

veiculação de vídeos.   

  

Em resposta ao ocorrido o presidente nacional do PSDB declarou no 

twitter: 

"A campanha ainda nem começou e os aloprados já estão operando", 

afirmou Guerra. (estadao.com.br de 09/08/12)  

  

Em solidariedade ao demitido, três membros da equipe cogitaram sair da 

campanha. Dois assistentes manifestaram o desejo de deixar o trabalho, mas 

acabaram ficando, já o assistente número dois do coordenador responsável 

imediato deixou suas funções sob a argumentação de que Antônio Donato 

(dirigente petista) tinha chamado os tucanos de fascistas no episódio do falso 

protesto e também o próprio Haddad no dia seguinte ao vídeo de Mamute teria 

concordado com a demissão.  

  

Dentro dos próprios petistas a própria ausência de João Santana foi 

questionada por estar cobrindo ao mesmo tempo a campanha de Hugo Chavez 

na Venezuela. Todavia, a direção da campanha petista disse que de antemão 

sabia dos compromissos de João Santana e que estava satisfeita com o 

material de campanha.  
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De sua parte a campanha de Serra também fez ataques a Haddad a 

partir do desenvolvimento de aplicativos. Dois ganharam destaque: Angry 

Haddad e Missão Impossível no segundo turno das eleições. 

    

O AngryHaddad foi uma paródia do jogo AngryBirds o qual foi divulgado 

no site oficial de Serra como um aplicativo para Facebook. O funcionamento do 

jogo ocorria a partir de um canhão que disparava caricaturas de pássaros com 

as feições de Fernando Haddad (vermelho), Paulo Maluf (azul) e José Dirceu 

(amarelo) que destruíam obras da cidade. O subtítulo do jogo era o seguinte:  

 

"Quer ajudar o PT a destruir SP?". Ao entrar, o jogador se deparava com 

o texto "Tudo o que o Haddad precisa para destruir São Paulo é o seu apoio, 

quer ver?".    

 O aplicativo ficou pouco tempo no ar, o PT obteve liminar na Justiça 

Eleitoral contra o aplicativo que foi concedida pelo  juiz eleitoral Henrique Harris 

Júnior da 1ª Zona Eleitoral. A legislação eleitoral proíbe manifestações que 

como essa considera como sendo ofensiva ou degradante a candidatos a 

cargos eletivos.    

  

O jogo “Missão Impossível” desafiava os jogadores a concluir missões 

que consistiam em encontrar obras de Haddad na cidade, tais como: hospital 

universitário, quadra coberta, escola técnica, universidade, escola e creche. 

Depois era preciso as fotografar e enviar a imagem.   
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Novamente o TRE em liminar pediu pela retirada do jogo. De acordo 

com o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo Henrique Harris Junior o 

argumento dado foi:  

 

 “o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, diante da proximidade da 

eleição”. (tre-spjus.br de 24/10/12)   

  

Assim pode ser constatado a partir do painel descrito acima o papel que 

jogaram os meios de comunicação na campanha eleitoral de 2012 para 

prefeitura de São Paulo. A utilização dos novos meios ainda que não tenha 

sido feita em toda sua potencialidade, - ao ponto de realizar a refundação da 

esfera pública -, de modo inegável transformaram o campo político. E isso foi 

verificado por diversos prismas. Desde a emergência de um eleitorado, 

existência de um webatismo, impacto no comportamento dos candidatos, 

polêmica entre as campanhas até o lançamento de estratégias específicas à 

luz das questões postas por eles.        

  

Porém, ao contrário do que pode ser suposto pelo campo ciberotimista, os 

novos meios não realizaram a democracia dos fluxos informacionais, pois  

outra característica presente nessa eleição foi a influência e o peso que teve a 

mídia tradicional e sua cobertura para o desenrolar da eleição.  

  

O que pode ser inferido de todo esse processo, é o encontro com 

aproximações e distanciamentos entre os novos e tradicionais meios tanto em 

suas agendas como em sua influência no processo político. E todo esse 
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complicado processo foi percebido de modo consciente pelas próprias 

campanhas políticas que viam a necessidade de serem flexíveis e terem a 

mobilidade para saberem se relocalizar diante dessas novas situações.  

  

Fazendo a campanha mais cara do Brasil, o PT reconheceu esse cenário e o 

explorou até o final combinando forma e conteúdo pelo eixo da novidade e da 

mudança. O viés do espetáculo e a operação profissional dentro das regras 

burguesas institucionais sem as problematizar também sinalizam o caráter e os 

rumos assumidos pelo novo PT que também poderia se renovar refundando 

sua sigla.  
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