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O PT está no comando da cidade de Porto Alegre há 8 anos. Elegeu o prefeito para o próximo 
quadriênio e certamente ficará ainda por mais dois mandatos, completando um ciclo de 20 anos no poder.

O planejamento estratégico que o PT estabeleceu para o crescimento do partido no estado, 
possui como mercado principal a cidade de Porto Alegre. A arrecadação (30% do salário dos cargos em 
comissão e dos vereadores eleitos) são destinados a subsidiar a propaganda ideológica e política do 
partido na capital e no interior do estado. 

A organização partidária e a definição dos objetivos, estrategicamente direcionados, fazem do 
PT, hoje, o partido mais forte do estado do Rio Grande do Sul. É o único partido que trabalha com as 
estratégias avançadas de marketing político, utilizando as mais sofisticadas técnicas disponíveis no 
mercado.

O PT trabalha a satisfação do eleitor, ou seja, considerando o eleitor como consumidor. Assim, 
considerando a definição kotleriana, marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das 
necessidades e desejos, através dos processos de troca”, o PT se propõe a satisfação do consumidor, 
cidadão porto-alegrense, através de um menu básico, ou seja, aquilo que é o trivial ou o estritamente 
necessário para manter a administração da cidade. Trabalha com a percepção visual do consumidor e com 
as grandes realizações virtuais, deslocando as não-realizações para um plano mais distante do eleitor, ou 
seja, remetendo a responsabilidade às instâncias superiores de poder (estado e união).

O que vimos nesta última campanha, por exemplo, o candidato da Frente Popular com um 
discurso reivindicatório, fazendo críticas aos governos estaduais e à união, culpando-os pela inoperância 
do PT em determinados setores da administração pública; e, no entanto, este deslocamento do discurso 
político petista faz a população esquecer que a Frente Popular está no poder há 8 anos, e, que o candidato 
esteja fazendo um discurso efêmero e ambíguo.

Estrategicamente o PT está correto. Cria um discurso político para o marketing político (criação 
da imagem a longo prazo) e outro para o marketing eleitoral (criação da imagem a curto prazo). Desta 
maneira cria-se uma estratégia para a comunicação das ações desenvolvidas pela Administração Popular 
e outra para a comunicação da ideologia do partido. A primeira é paga com a verba pública destinada a 
publicidade das ações governamentais, como em qualquer administração pública nacional; e a segunda, 
partidária, é paga com a verba arrecadada dos 30% descontados dos salários dos cargos em comissão e 
vereadores em exercício. Portanto, em qualquer dos casos é a sociedade porto-alegrense quem paga o 
avanço do PT, mesmo quem não é eleitor da Frente Popular, pois continua sendo contribuinte. Esta é uma 
contingência da democracia brasileira, não há discussão.

Com o poder econômico que a Administração Popular desfruta atualmente, baseado na estrutura 
competente criada pelo PT, na arrecadação de fundos, e com a comunicação estratégica eficientemente 
articulada com os veículos que formam a mídia porto-alegrense, o Partido dos Trabalhadores difunde uma 
ideologia socialista que por vezes confunde-se com a neo-liberal, posto que as suas estratégias de 
marketing político e de propaganda ideológica se assemelham, se misturam e se fortalecem.

O Partido dos Trabalhadores dissemina a ideologia de uma sociedade que se ocupa 
incessantemente do cidadão, culminando numa ideologia social que trata o cidadão como doente virtual, 
ou seja, faz com que a sociedade acredite que está muito doente e que os cidadãos consumidores 



(eleitores) são frágeis, enfraquecidos e à beira do desequilíbrio. Como diz Blenstein-Blauchet: “a sociedade 
encontra-se enferma”, este é o leitmotiv de todas as almas boas no poder, como se a Frente Popular fosse o 
único remédio capaz de curar os males da sociedade porto-alegrense. 

O PT coloca-se, então, como o único partido capaz de promover a satisfação dos desejos e das 
necessidades dos cidadãos, como única opção. Cria um discurso ideológico moderno, com linguagem 
simbólica adequada, ocupando os espaços mágicos da mente do indivíduo, como a única opção correta.

A campanha promocional de distribuição do adesivo de carro OPTEI é a mais forte imagem desta 
afirmação. As peças publicitárias desenvolvidas iniciam um processo de legitimação do PT como porta-voz 
popular.

O desenvolvimento da idéia de porta-voz popular legitimado pelo voto, ocupando um cargo de 
prefeito, em 1988, fundamentou junto à população uma nova moral em que os valores individuais ou 
ideológicos são submetidos a uma relatividade generalizada. Assim, o sentimento de solidão, abandono e 
insatisfação permanente, que fazem parte da racionalidade do homem pós-moderno, são trabalhados 
estrategicamente, através da receptividade e da adesão, da comunicação ansiosa, tornando necessário 
que o PT nos fale (no duplo sentido: intransitivo que dirijam a nós; transitivo que nos exprimam e digam o que 
somos), enfim, nos amem e que venham nos distinguir com sua atenção. 

Ficamos envoltos numa teia mística da aprovação que progressivamente ocupa todos os lugares. 
Como diz Baudrillard, cada qual solicita e manipula, cada qual é solicitado e manipulado”. Este jogo 
constante e em contínuo crescimento consiste ao mesmo tempo em gratificar e satisfazer, em seduzir e 
desviar ardilosamente. A população por ter pouca confiança em si mesmo, nos outros e na vida quotidiana 
enreda-se no chamado culto da sinceridade e se torna vulnerável ao discurso petista, de dono-da-verdade, 
de joãozinho-passo-certo.

Envolvido pelo discurso ideológico sedutor, que encontra nas carências o espaço frágil de 
penetração nas consciências populares, o PT se instala nos espaços lúdicos do cidadão através da 
ocupação do tempo livre, ou seja, cria a sensação de aproveitamento do tempo social do cidadão, 
transformando-o em tempo do consumo em geral, produtivo de valor, dimensão não da sobrevivência 
econômica, mas da salvação social. Cria, então,  a militância. 

A militância é um contingente humano, sem tempo para reflexão crítica, pois todo o seu tempo está 
ocupado, manipulado, alienado. O real se desloca para o ideal; ergue-se a bandeira; crava-se a estrela no 
peito e obedece-se a ordem unida: VOTE 13. VOTE PT. Quem é Raul Pont? Não importa. O que importa é o 
“stading”. É a moda: é ser PT. É a grife. O que importa é pensar que se está decidindo quando se participa do 
orçamento participativo. Mesmo quando se decide 5% do orçamento e os restantes 95% ninguém sabe 
como são decididos e aplicados. 

Mas não importa. O que realmente move o cidadão é o desejo de pertença, pois, ele precisa 
pertencer a um grupo social, então pertence ao PT. O consumidor precisa demonstrar esta pertença, então 
usa a estrela. O eleitor precisa mostrar que ocupa o território, então usa a bandeira. Tal como uma grife. A 
sociedade intensifica o consumo da COCA, PEPSI, FORD, McDONALDS, BENETTON, OMO, LUX, e, 
agora também o PT.

Seguindo a linha sucessória tivemos Olívio-Tarso, Tarso-Pont, Pont-Fortunatti, no futuro, teremos 
novos nomes compondo as variações de produtos disponíveis da nova grife: PT. Que diferença faz o 
candidato? Não importa. A estratégia será sempre a mesma: a satisfação dos desejos e necessidades dos 
cidadãos através das realizações virtuais e cores pastéis que cobrem a cidade de rosa, amarelo e cinza. 
Será que seguindo a moda, este ano pintarão os muros e calçadas de laranja e verde-limão?

Porto Alegre é hoje uma cidade pacificada, domesticada e curada da doença do pensamento 
progressista e da busca da liberdade constante. Vive a pacificação da vida quotidiana e a sagração da visão 
espetacular das bandeiras vermelhas, imagens homogêneas entre si porque são igualmente abstratas e 
vivem ambas de mitos e de signos.

Texto escrito em junho de 1995.


