DEZ CONSELHOS PARA GANHAR UMA ELEIÇÃO
Baseado em "How to Win an Election – An Ancient Guide for Modern Politicians", de Quintus Tullius Cicero (executivo
público de Roma e irmão de Marcus Tullius Cicero, orador romano), escrito em 64 a.C. e dirigido ao seu irmão, que se
candidatava a Cônsul, cargo hoje equivalente ao de primeiro-ministro (Cicero venceu a eleição). Tradução de Philip
Freeman, Princepton University Press, 2012, p. xvi, Introdução.

1. Assegure-se de que você conta com o apoio de sua família e dos amigos.
A lealdade começa em casa. Se sua esposa e filhos não estão ao seu lado, não somente você terá
muita dificuldade de vencer mas isso parecerá ruim aos eleitores. Os rumores mais destrutivos sobre
um candidato começam entre os mais próximos dele.
2. Fique rodeado de pessoas certas.
Crie uma assessoria talentosa na qual possa confiar. Você não pode estar em todos os lugares ao
mesmo tempo. Assim, escolha aqueles que possam representá-lo como se eles estivessem tentando
ser eleitos por eles mesmos.
3. Cobre todos os favores.
É hora de gentilmente (ou não) lembrar a todos os que você ajudou que lhe devem um favor. Se
alguém não lhe dever nada, lembre-lhe de que seu apoio agora vai colocar você em dívida para com
ele no futuro. E, como candidato eleito, você estará bem colocado para ajudá-lo quando ele precisar.
4. Construa uma grande base de apoio.
Apele primariamente aos tradicionais agentes do poder, tanto no senado como na comunidade
empresarial rica – uma tarefa nada fácil, dado que tais grupos geralmente estão em briga entre si. Se
você for alguém de fora no jogo político, avance mais e prevaleça sobre os interesses particulares dos
vários grupos, das organizações locais e das populações rurais ignoradas pelos outros candidatos.
Eleitores jovens devem ser igualmente cortejados, junto com qualquer um que possa ser utilizado.
Mesmo pessoas não muito recomendáveis devem se tornar amigas mais próximas durante a
campanha, desde que possam ajudá-lo a ser eleito. Restringir a base de apoio garante o fracasso.
5. Prometa tudo para todos.
Exceto nos casos mais extremos, o candidato deve dizer tudo aquilo que as massas queiram ouvir
naquele dia. Diga aos tradicionalistas que você tem consistentemente apoiado seus valores. Diga aos
progressistas que você sempre esteve ao seu lado. Depois da eleição, você pode explicar a cada um
que você adoraria ajudá-lo, mas que infelizmente surgiram fatores fora do seu controle. Os eleitores
ficarão muito mais zangados se você não fizer as promessas que eles querem ouvir, do que se depois
você recuar e não cumpri-las.
6. A habilidade na comunicação é a chave do sucesso.
Na Roma antiga, a arte de falar em público era estudada cuidadosamente por todos aqueles que
aspirassem uma carreira política. Na mídia de hoje, um comunicador ruim tem poucas chances de
vencer uma eleição.
7. Não se afaste do eleitor.
Fique pressionando os eleitores o tempo todo, sem descanso. Não existem ausências para candidatos
decididos. Deixe para tirar férias depois da vitória.
8. Conheça as fraquezas dos seus opositores – e as explore.
Todos os candidatos devem fazer um inventário honesto das vulnerabilidades e forças de seus rivais.
Os vitoriosos distraem os eleitores sobre qualquer aspecto positivo de seus oponentes, enfatizando os
negativos. Rumores de corrupção são o alimento básico. Escândalos sexuais são ainda melhores.
9. Bajule os eleitores desavergonhadamente.
Agite os eleitores. Olhe-os de frente, dê um tapinha nas costas e diga-lhes que são importantes. Faça
com que acreditem que você está verdadeiramente preocupado com eles.
10. Dê esperanças aos eleitores.
Mesmo os eleitores mais cínicos precisam acreditar em alguém. Dê ao povo uma sensação de que
você pode tornar o mundo melhor e que ele se tornará seu mais devotado seguidor – pelo menos até
terminar a eleição, quando então você inevitavelmente o deixará para trás. Mas então isso não mais
importará, porque você já terá vencido.

