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CAPÍTULO 1

A POLÍTICA DO RELACIONAMENTO

1.1 Políticos nascem assim
Segundo Juca Chaves, nos anos 70, o general Figueiredo, então presi-
dente do Brasil, em visita a uma escola da periferia do Rio de Janeiro, 
com os alunos perfilados, além de cumprimentar algumas crianças, 
questionava-as sobre o que queriam ser quando crescessem. Um garoto 
respondia “advogado”, outro respondia “médico”, “bombeiro”, até que um 
franzino de cabeça baixa disse: “Quero ser presidente”. O general parou 
abruptamente, voltou-se para seus guarda-costas e sapecou: “Fiquem 
de olho neste moleque”. 

Na realidade, são poucas as crianças que nascem com tais aptidões 
e, em testes vocacionais, o índice de demanda por tal área não alcança 
dois dígitos nos resultados percentuais em relação às demais profissões. 
Então ser político é uma profissão? 

Ser político é ser você mesmo, com uma grande taxa de aceitação 
pelo que você diz, por como você anda, se comporta e pelo número de 
pessoas que acreditam em suas propostas e que veem, em você, alguém 
idolatrado, líder inconteste, pelo histórico de vida que possui e pelas 
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atitudes que você toma ao longo do tempo. Político nato. Ao ganhar uma 
eleição, a possibilidade de essa pessoa tornar-se um político de carrei-
ra, e com resultados positivos, é muito grande. Dentro do mandato, a 
intensificação das qualidades, os cursos de aprimoramento da imagem, 
a oratória, o marketing político e media training, entre outros tantos 
fatores, tornarão esse personagem uma figura ímpar do cenário político.

1.2 Político se faz assim
Não faz, não é fabricado, nem moldado de forma a ter tais habilidades. 
A personalidade de cada um é inalterável. A conduta, as formas de falar, 
agir ou mesmo de se comportar podem ganhar alguns ajustes, mas dizer 
“Ele mudou da água para vinho”, não. 

Por uma série de ferramentas de marketing e treinamento intensivo, 
pode-se melhorar – e muito – a imagem que uma pessoa deixará trans-
parecer nas próximas eleições. Porém criar um político é algo sobre o 
que muito ainda se tem a fazer.

1.3 E candidato? 
Aí, sim. Candidatos podem-se criar muitos, inclusive alguns deles 
aptos, com toda certeza, a ganhar eleições, mas candidato, às vezes, 
não é político. Já político sempre será candidato. Essa é a diferença que 
as eleições nos trazem nos moldes em que são projetadas no Brasil. 
Quando a Lei Eleitoral deu liberdade a qualquer brasileiro, com todos 
os requisitos previstos, de tornar-se um candidato apto a disputar as 
eleições, deixou de exigir que esse seja político; por conta disso, há figu-
rinhas carimbadíssimas em quase todas as eleições, em que a utilização 
de processos de escolha em grupo, a indicação para preenchimento de 
vagas ou cotas, os coeficientes eleitorais, a ampla exposição na mídia, 
os trabalhos anteriormente desenvolvidos e outras tantas situações 
alavancam o nascimento de um político.
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1.4 Política de relacionamento
Em todos os casos, não haverá transformação de um simples cidadão em 
político se esse não utilizar o relacionamento. Tal relacionamento pode 
ter início em um simples time de futebol, até mesmo em um diretório 
acadêmico da faculdade, no trabalho, em um sindicato de classe, ou 
seja lá qualquer que for a atividade empregada que envolva pessoas com 
um mesmo interesse. A partir daí, ao ter uma pessoa de ampla visibi-
lidade para defender interesses comuns, essa defesa de nobres causas 
traz a projeção necessária e gratuita para ser alguém bem cotado para 
se tornar legal representante junto ao Poder Legislativo ou Executivo. 

O relacionamento é ferramenta fundamental quando uma pessoa 
planeja ter um futuro a serviço da comunidade, da cidade ou mesmo 
da sociedade brasileira. Esse relacionamento, na maioria das vezes, é 
construído de forma espontânea bem próximo dos grupos em que se 
atua, mas pode-se tornar profissional, uma vez que se objetiva a utiliza-
ção das networks para fins políticos e eleitorais. Mais adiante, detalharei 
as melhores formas de estreitar relacionamentos e construí-los com o 
objetivo de fornecer amplos avanços naqueles grupos que são de vital 
importância para se construir a carreira política.

Um banco de e-mails, uma rede social, um clube de serviços, um 
centro comunitário ou mesmo o local de trabalho caracterizam posi-
ções estratégicas de relacionamento, em que sua atuação conta muito 
a partir do momento em que ela seja um pouco diferente do trâmite 
normal. Basta que o comportamento social aflore em alguma forma 
de interesse em resolver algum tipo de problema que envolva a todos 
simultaneamente, um esclarecimento sobre algo que você domina, que 
faz parte de sua atividade profissional, até uma pequena ajuda pessoal; e 
não me refiro à doação de bens materiais. Neste caso, o mundo em que 
se vive consome a todos o tempo inteiro, e muitas pessoas necessitam 
mesmo é de ajuda emocional. 
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1.5 Gestos que marcam
Na maioria das vezes, as pessoas que estão profundamente vulneráveis 
chegaram a esse ponto não por apenas um motivo, mas pelo somatório 
de vários motivos. A família, os filhos, a esposa ou o marido, o traba-
lho, a situação financeira, enfim, nesse momento, a verdadeira ajuda 
seja talvez o investimento de sua parte em apenas um abraço forte e 
apertado, quatro minutos de audição, um sorriso verdadeiro e tantas 
outras formas de manifestação a favor das pessoas, então fragilizadas; 
ganham-se destaque e importância relativa num futuro próximo. “Que 
nada, na eleição, uma semana antes, a compra de votos anula todas 
essas ações”, pode-se pensar. Parece uma realidade, mas esse é um 
último argumento que terá espaço para ser debatido no capítulo sobre 
compra de votos. Um político experiente e com campanha alicerçada 
sobre aspectos profissionais dificilmente utiliza esse método, a que o 
próprio eleitor está acostumado a ser receptivo. A posição a que você 
chega na última semana de uma eleição é decisiva pelos pilares sobre 
os quais ela foi construída.

Na montagem de sua base eleitoral, são as pessoas com quem você 
trabalhou, de quem se aproximou e a quem ofereceu atenção que farão 
a diferença de forma espontânea na composição da equipe, no teste-
munhal de quem oferece mais condições e emite sinais que apontam o 
verdadeiro líder. A pessoa será escolhida, encaminhada e apresentada 
como um possível nome que faria a diferença num cenário eleitoral 
futuro que ainda nem forma possui, mas um esboço jamais deixará de 
ter. Ao final de uma campanha, o que mais se fala após a vitória é quem 
será o próximo da fila.

Os gestos, quando em um cenário de que a eleição ainda não faça 
parte, constroem um nicho de verdadeiros soldados que, independen-
temente da agremiação política, estarão sempre em apoio ao homem 
ou à mulher que deles recebam o respeito e o carinho. Isso funciona no 
Brasil e em alguns outros países em que o nome da pessoa vem antes 
do partido. É com base nessa tradição brasileira que o grande ativo 
eleitoral vem do relacionamento pessoal e não apenas das ações que o 
partido poderia transferir para o político. 
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Tabela 1.1 – Sistemas eleitorais no mundo

Os sistemas eleitorais no mundo possuem características diferentes, 
mas, notoriamente, o Sistema de Representação Proporcional é adotado 
pelos países escandinavos, pelos Países Baixos, pelos países latino-
-americanos e por outros tantos que têm maior abrangência no planeta. 
A representação proporcional admite inúmeros métodos específicos 
de votação, que incluem a lista aberta, atualmente em uso no Brasil, 
e a lista fechada, usada na Argentina e em Israel, entre outros países. 
O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral 
(IDEA) representa os sistemas eleitorais que predominam no mundo.
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