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Capítulo 9

Campanhas de partidos ou de candidatos?
Individualizaçio das campanhas eleitorais em diferentes

cenários políticos e institucionais 1

yosÉ saNreNA-PtrRErRA e MARCo LisI

1. Introdução

Nas úitimas décadas, a tendência para a personalização da política tem sido

vista como um aspeto específico da individualização mais ampla da vida política e

social. Deste ponto de vista, diferentes fenómenos macro, tais como a erosão das

clivagens sociais, o declínio da identificação partidária e o crescente papel dos meios

de comunicação social reforçaram o papel dos atores políticos individuais em detri-
mento da centralidade dos partidos e outras entidades coletivas (Blondel, 2010;
Helms, 201,2; Garzia, 201.4).

A personalização da política é um fenómeno multifacetado, que engloba várias

dimensões relacionadas com arenas distintas: alguns académicos focam-se no cenário

institucional (Poguntke e Webb, 2005), outros concentram-se no papel dos meios de

comunicação social e na crescente importância da imagem dos lideres nos conteúdos

dos meios de comunicação (Kriesi, 2072), ao passo que outra vertente de investigação

lida com as mudanças na distribuição interna de poder dentro das organizações par-
tidárias (Pilet e Cross, 2014; Scarrow, 2014).

Há ainda uma dimensão importante afetada por esta alteração delongo prazo,

no sentido de uma crescente personalização da política - as eleições e o comporta-
mento eleitoral dos cidadãos. Neste âmbito, algumas análises empíricas mitigaram,
de certa maneira, o consenso a respeito da crescente importância das avaliações dos

líderes no comportamento dos eleitores. Diversos estudos realçam a condicionalidade
dos efeitos dos líderes, destacando, dessa forma, a importância das características

1 Texto original em inglês, traduzido com o apoio financeiro do projeto estratégico da FCT: UID/
soc/50012/2013.
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institucionais e poiíticas como moderaclores do impacto das avaiiações dos líderes

(Thomassen, 2005; Bittner,2011; Aarts et øt.,2072; Lobo e Curtice, 2015).

Apesar destas diferentes perspetivas, há um consenso generalîzado de que os

rótulos partidários são cada vez menos úteis como trunfos para o sucesso das campa-

nhas e a obtenção de bons resultados eleitorais. De um modo geral, os crescentes

sentimentos antipartidários são um dos incentivos para diminuir a importância da

organização partidária e dar mais ênfase às personalidades individuais. Ademais, há

uma crítica generalizadaem relação aos padrões estabelecidos de representação polí-
tica. Por um lado, há um aumento da distância entre os representantes e os cidadãos

por outro, os partidos parecem incapazes de conseguir cumprir as Suas promessas.

Isto enfraquece tanto a confiança nas instituições políticas como a imagem dos depu-

tados, fomentando por parte dos eleitores fenómenos de alienação, descontentamento

ou protesto. Como enfrentar estes desafios? O debate nas democracias ocidentais

tem-se focado principalmente nas potenciais reformas dos sistemas eleitorais, que são

considerados um dos principais responsáveis pof este problema. Contudo, as refof-
mas institucionais são raras e, muitas vezes, não conseguem atingir os resultados

esperados. Assim, os candidatos individuais podem decidir aPostar numa maiof pro-
ximidade com os eleitores e numa ênfase mais forte nas suas qualidades pessoais, no

sentido de aumentar a sua popularidade e min\mizat (parcialmente) o impacto do

divórcio generalizø.do entre os cidadãos e os políticos, melhorando, dessa {orma, a

qualidade gerai da representação política.
No contexto de mudanças significativas que as democracias contemporâneas

estão a experimentar, este capítulo visa explorar em que medida e em que tipos de

situações é que os candidatos desempenham um papel mais autónomo e indepen-

dente nas campanhas eleitorais. Como previamente mencionado, o debate sobre a

personalizø,çáo da política tem-se focado essencialmente nos líderes partidários,

negligenciando esta dimensão relacionada com o papel que os candidatos a deputados

desempenham nas campanhas eleitorais. Além disso, através do enfoque î v^riaçã'o

das campanhas de candidatos em diferentes cenários políticos e institucionais, será

possível 1ançar mais luz sobre a condicionalidade da personalização, enfatizanào,

dessa forma, o modo como as características de nível macro afetam as ferramentas e

as estratégias adotadas pelos candidatos.

Como é que os candidatos percecionam o seu papel face às organizaçóes par-

tidárias? Qre ferramentas são usadas pelos candidatos durante as campanhas eleito-

raisì Mais importante, como é que estas dimensões variam em cenários políticos e

institucionais distintos? Estas são as principais questões de investigação que guiam

este capítulo. Estes tópicos são extremamente relevantes, não apenas Porque podem

favorecer o entendimento da relação entre partidos e eleitofes, mas também porque

contribuem para o conhecimento científico sobre a personalizaçáo da política. Ade-
mais, a análise das campanhas dos candidatos a deputados é uma Peça importante
para um exame mais sistemático e abrangente das características das campanhas elei-

torais e do modo como ferramentas e estratégias distintas são adotadas.

Este capítulo visa analisar o grau de individualização clas campanhas eleitorais

em diferentes contextos institucionais e políticos. Do ponto de vista teórico, o nosso

ponto de partida é o conceito de "campanhas individualizadas", proPosto por ZitteI e

CAMPANHASDEPARTTDOSOUDECANDTDATOST | 223

Gschwend (2008). De acordo com esta conceptualização, uma campanha individua-
lizada é aquela em que os candidatos procuram fomentar um voto pessoal, através de

um enfoque comunicativo, agendas de campanha, organizações e recursos de campa-
nha centrados nos candidatos. Neste capítulo, centramo-nos em particular em dois
aspetos: as normas sobre o enfoque comunicativo e os recursos utilizados pelos can-
didatos - as facetas da individualízação qre nos parecem depender, em maior grau,
de escolhas concretas dos candidatos, no sentido de um afastamento em relação a
uma campanha partidocêntrica. Com base nesta contribuição teórica, o puzzle que
este texto aborda é o davariaçáo dos estilos de campanha adotados pelos candidatos
nas democracias contemporâneas. A premissa básica no âmbito deste estudo é a de

que variações nos comportamentos e atitudes dos candidatos podem ser compreendi-
das por referência às variações nas instituições eleitorais (Carey e Shugart, 1995;

Farrell e Scull¡ 2007). Contudo, há outros fatores políticos e institucionais que

podem afetal o grau de individualização das campanhas e devem ser explorados de

uma forma comparativa e sistemática.
Relativamente aos estudos anteriores acerca da personalizaçáo da política, o

contributo deste capítulo é de natureza dupla. Em primeiro lugar, visa examinar dife-
renças transnacionais em termos de individualização de campanhas, explorando,
simultaneamente, as suas determinantes macro e micro. Em segundo lugar, analisa
um aspeto pouco estudado do processo de personalização da política, contribuindo
para enriquecer uma literatura essencialmente centrada na crescente importância dos

líderes de partidos. Ao fazê-7o, o nosso contributo dialoga não apenas com a litera-
tura sobre campanhas eleitorais, mas também com o debate acerca do impacto dos

fatores institucionais e da natureza mutável dos partidos. Em última análise, acredi-
tamos que este estudo é um contributo valioso para compreender alguns dos desafios
que a representação democrática está a experimentar nas sociedades contemporâneas.

O capítulo prossegue da seguinte maneira. A próxima secçã.o faz uma breve
revisão da literatura e elabora argumentos teóricos relativos ao grau de individualiza-

ção das campanhas levadas a cabo em diferentes países. A secção seguinte apresenta
os dados e a metodologia usada neste capítulo. A quarta secção analisa as variações
transnacionais em termos de enfoque comunicativo e recursos empregados pelos can-
didatos, e apresenta os modelos de regressão multinível implementados com o propó-
sito de identificar as principais determinantes deste fenómeno aos níveis macro e

individual. A secção final sumariza os resultados empíricos e discute as suas implica-

ções para as campanhas eleitorais e ligações entre partidos e eleitores.

2. Campanhas individualizadas: o contexto importa?

A personalização da política é um fenómeno multidimensional, que afeta
tanto as dèmocracias consolidadas como as novas democracias. É amplamente aceite

que, nas democracias contemporâneas, o processo eleitoral evoluiu na direção de

campanhas partidárias personalizadas e no enfoque nas características da liderança



-l

224 | REPRESENTAÇAO E pARTrCrpAçÃO POLÍTrCA N,4. DUROPA EM CRrSE

(Kaid e Holtz-Bacha , 2006; Swanson e Mancini, 1996). Nessas campanhas, o obje-
tivo imperioso é o de construir um vínculo direto entre o líder do partido e os eleito-
res, salientando traços pessoais do líder que se acredita serem percebidos como posi-
tivos pelos eleitores.

Contudo, é mais difícil de compreender, ou pelo menos, mais questionável, se os

esforços dos candidatos no sentido de uma forte presença pessoal nas campanhas são
praticáveis ou desejáveis, e se levam, em última instância, a um desempenho eleitoral
bem sucedido. Pensa-se que as campanhas individualizadas beneficiam os candidatos
sobretudo em contextos altamente competitivos, particularmente em círculos unino-
minais ou de pequena magnitude. Contudo, Karlsen e Skogerbø (2015) demonstraram
que as campanhas individualizadas podem também tomar lugar num sistema propor-
cional, com uma estrutura de competição multipartidária. Como consequência, duas
questões devem ser levantadas. Qrais são os fatores que contribuem para fomentar a

individualização de campanhasl E em que contextos é mais provável que surjam cam-
panhas individualizadas?

Algumas tendências gerais de mudança social são consideradas como propí-
cias para a individualização das campanhas. Em primeiro lugar, alguns autores argu-
mentam que os partidos políticos se caracterizam cada vez mais por uma relação
estratárquica entre os níveis nacional e local do partido (Katz eMatr, 1995; Bolleyer,
2009). De acordo com este ponto de vista, as divisões funcionais atribuem mais auro-
nomia aos ativistas locais e aos candidatos em algumas dimensões específicas associa-
das à sua âreaterfitofial de influência. Uma das funções cruciais é a mobilização dos
eleitores a nível local; esta tendência pode, portanto, fomentar campanhas mais des-
centralizadas. Uma das consequências importantes deste processo é a de líderes par-
tidários e candidatos locais poderem reforçar mutuamente a sua autonomia. Deste
ponto de vista, a visibilidade crescente dos líderes de partido ao nível nacional pode
andar de mãos dadas com um maior número de processos eleitorais centrados nos
candidatos a deputado. O estudo de Balmas et a/. (2014) parece confirmar que a per-
sonalização descentralizada e centralizada podem existir em simultâneo, rm vez
que estes dois aspetos distintos não são mutuâmente exclusivos.

Al¿m da transformação das organizações partidárias, o desenvolvimento de
novas tecnologias de comunicação pode também dar origem a campanhas mais indi-
vidualizadas. Afirma-se, geralmente, que a internet e a ueb 2.0 (sociøl nt.edia), em
particular, fomentam o contacto direto entre os representantes políticos e os cidadãos
(Negroponte,1995; Coleman e Blumler, 2009). Contudo, nas campanhas eleitorais
mais recentes, realizadas nos EUA e no Reino Unido, assistiu-se à ascensão de um
novo tipo de campanha, que Gibson (2015) denominou de campanha "arivada pelo
cidadão". A novidade deste tipo de campanha é, essencialmente, a de combinar a

centralizaçã,o com uma abordagem "bottom-up", dando maior ênfase à interação entre
cidadãos e candidatos. o facto de os candidatos poderem planear e implementar a sua
própria estratégia de campanha através do uso de meios digitais tem um efeito pode-
roso em termos de diminuição da supervisão das estruturas dos partidos nacionais
nas atividades e recursos de campanha. Não obstante, nã.o hâ uma expectativa clara a

respeito do impacto das novas TIC na individualização das campanhas, uma vez quc
estas ferramentas podem favorecer quer a importância dos traços pessoais dos candi-
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datos, quer um papel mais intenso das organizações partidárias através de comunica-

çào /op-dozun

Qral é o papel das características institucionais no tipo de campanhas realizz-

dasl Visto que o papel e a estratégia dos candidatos não terem sido até agora examina-

dos de uma forma comparativa e sistemática, dependemos sobretudo dos resultados da

literatura acerca do comportamento dos eleitores e da representação política. Por um
lado, o tipo de regime e de governo, bem como o tipo de sistema eleitoral são relevantes

para o efeito da avaliação do líder na escolha do eleitor. Especificamente' regimes Pre-
sidenciais, governos maioritários de partido único e sistemas eleitorais maioritários

aumentam a importância da imagem do líder (Curtice e Hunjan, 2072; Cwttce e Lisi,

2015; Formichelli, 2015). Por outro lado, as características específicas dos sistemas

eleitorais também podem ter um impacto no papel e nas orientações dos candidatos.

Por exemplo, Wessels (1999) concluiu que quanto mais baixa é a magnitude do círculo,

mais os deputados se focam no seu círculo eleitoral. Ademais, um estudo sobre eurode-

putados assinalou que os sistemas eleitorais mais abertos - em que se confere uma maior

liberdade de escolha aos eleitores - estavam associados a um enfoque mais intenso dos

representantes no seu círculo eleitoral (Farrell e Scull¡ 2010). Em suma, existe algum

apoio empírico à hipótese de que as características institucionais são importantes para

a forma como os candidatos e eleitores se relacionam durante a camPanha.

Defendemos que o grau de individuaTização de campanhas pode variar de

acordo com os distintos contextos institucionais e políticos. Na prática, tal significa

que este fenómeno varia transnacionalmente e de uma eleição para olrtfâ. E nosso

objetivo analisar em que medida existem diferenças sistemáticas entre países e inves-

tigar os fatores que explicam esta variação. De seguida, aPresentamos e discutimos os

principais fatores que estão associados com a variação na individualizaçáo das cam-

panhas.
A principal dimensão que afeta os incentivos dos candidatos p^ra organizar e

executar a sua própria estratégia de campanha e mot:lIizar recursos mais persottalizados

está relacionada com as características do sistema eleitoral (Farrell e Scull¡ 2007).Uma
vertente de investigação consolidada sustenta que os sistemas proporcionais tendem a

fomentar campanhas mais centralizadas, aumentando a coordenação nacional e a estru-

tura vertical da organizaçáo da campanha (Bowler e Farrell, 1992; Swanson e Mancini,
7996;Farrell,2002).Tradicionalmente, os candidatos parecem desempenhar um papel

importante em círculos uninominais, como as experiências britânicas e alemãs parecem

confirmar (Denver et ø/.,2003;ZitteIe Gschwend,2008). Contudo, esta conclusão diz
essencialmente respeito ao grau de centralização (i.e. mobilização dos recursos) das cam-

panhas, mais do que ao grau de individualtzaçáo enquanto estratégia de comunicação.

Estes são dois fenómenos distintos que devem ser considerados separâdamente. Como

Karlsen e Skogerbø recentemente observaram (2075), é possível haver campanhas cen-

tralizadas com elevados níveis de individualização. Tanto quanto sabemos, não existe

2 Um estudo ¡ecente sobre campanhas presidcnciais nos Estados Unidos indicia, no entanto, umâ

associação negativa entre a utilização das novas tecnologias e o impacto dos líderes no compoltamento

dos eleitores (Holian e Prysb¡ 2014).
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qualquer evidência empírica comparativa do impacto do sistema eleitoral sobre a indivi-
dualizaçáo das campanhas. Consequentemente, ao incluir na análise um elevado número
de países, este estudo procura examinar arelaçáo entre os sistemas eleitorais e as campa-
nhas individualizadas de uma forma sistemática e robusta. Neste domínio, uma falha
crucial na literatura sobre campanhas é a de considerar, principalmente, o impacto das

formulas eleitorais, negligenciando outros elementos importantes do sistema eleitoral,
tais como a magnitude do círculo eleitoral e a estrutura do voto. Tiata-se de algo extre-
mamente importante no contexto europeu, dado o facto de a maior parte dos sistemas
eleitorais se basearem em formulas proporcionais, apesar de os seus efeitos nos sistemas
e estratégias partidárias poderem variar consideravelmente. Carey e Shugart (1995)

foram pioneiros desta vertente de investigação, ao examinar a forma como diferentes
características do sistema eleitoral afetam os incentivos para cultivar um voto pessoal.
Um estudo sobre eurodeputados concluiu que os sistemas eleitorais baseados em listas
fechadas tendem a enfatizar o papel dos partidos em detrimento dos candidatos indivi-
duais (Bowler e Farrell, 2011). Contudo, o efeito da magnitude do círculo pode interagir
com a estrutura do voto. À medida que a magnitude aumenta, os candidatos são mãis
propensos a realizar campanhas personalizadas se os eleitores podem manifestar âs suas

preferências. Em contrapartida, nos sistemas de listas fechadas, arelaçáo é exatamente a

oposta: apenas os candidatos no topo da lista deverão enfatizar a sua personalidade,
porque neste contexto o uso de recursos pessoais é um instrumento para assegurar a

seleção por parte dos líderes partidários; os restantes candidatos não deverão apresentar
este comportamento. Estudos empíricos parecem confirmar esta interação, mostrando
que a capacidade de os candidatos mobilizarem recursos (ilegais) depende não apenas da
magnitude do círculo mas também da estrutura do voto (Chang e Golden, 2007).

O grau de individualîzaçáo de campanhas pode estar também, de certa forma,
associado ao enquadramento legal que regula as campanhas políticas. Esta dimensão
inclui dois elementos distintos: a mobllização de recursos financeiros, por um lado, e o
acesso aos meios de comunicação social, por outro. Foi já observado que o financia-
mento público pafa. a. real\zaçáo de campanhas é um fenóm eno generalizado nos países

da Europa Ocidental (van Biezen, 2008). Ainda assim, há uma variação significativa
em termos das restrições a financiamentos privados e da capacidade de os candidatos
aumentarem o seu próprio financiamento e usarem os seus recursos durante a campa-
nha. E plausível esperar-se que, em países onde as doações privadas são permitidas e

não existem restrições ou limites às despesas dos candidatos, os potenciais deputados
tendam a focar-se mais na sua personalidade do que no respetivo partido. Aqui, importa
também destacar o papel do acesso aos meios de comunicação social, tendo em conta a
variação dos países europeus ao longo de um contínuo, que vai de um ambiente com-
pletamente dominado pelo Estado até um contexto em que os partidos e os candidatos
têm mais liberdade para comprar tempo de antena. Por razões metodológicas, estas

duas dimensões foram agregadas num índice de abertura da reguiação das campanhas.
O grau de individualizaçáo das campanhas pode depender também da (des)

centralizaçáo do país. E plausível esperar-se que quanto maior for o nível de descen-
tralizaçã,o, maior será probabilidade de os candidatos realizarem campanhas indivi-
dualizadas. A estrÌrtura administrativa não só afef.a o tipo de organização partidâria
(Bolleyer, 2072), como também a rcLação entre os (potenciais) representantes e os
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cidadãos (Lundell, 2004). Portanto, esperamos encontrar mais frequentemente cam-
panhas individualizadas nos Estados mais descentralizados. '

Por fim, o último elemento que pode afetar avariação transnacional no tipo de

campanha eleitoral está relacionado com a difusão das tecnologias de informação. Como
diversos autores (ø.g. Norris, 2000) realçaram, a evolução das campanhas políticas está

estritamente relacionada com o desenvolvimento das novas ferramentas de comunicação

que os partidos e candidatos usam paramobilizar e persuadir os eleitores. Com o surgi-
mento da øleb 2.0, os candidatos individuais podem beneficiar de um controlo direto
sobre estes novos meios de comunicação digital. Qranto maior a proporção da popula-

ção com acesso regular a estes instrumentos, mais provável será os candidatos realizarem
campanhas pós-modernas através do uso de recursos individualizados online.

Além destas características institucionais, o tipo e o estilo das campanhas

políticas podem depender de características individuais, ou seja, associadas ao perfil
do candidato e ao seu estatuto enquanto tal. Uma dimensão importante tradicional-
mente associada às campanhas eleitorais é o tipo de recrutamento dos candidatos.

De acordo com a literatura, métodos mais descentralizados de seleção de candidatos

tendem a originar potenciais deputados mais independentes e que utilizam uma
maior diversidade de recursos (Giebler e Wùst, 2011; Giebler e \Messels, 201,3).

Devido à inexistência de dados sobre esta questão em vários países, a mesma é anali-
sada através deu.m proxy, nomeadamente o facto de o candidato ter exercido funções

na sede local do partido. O historial de filiação dos candidatos aos partidos é também
considerado, na medida em que candidatos não afiliados ou muito recentes podem
apresentar padrões distintos vis-à-vis a candidatos cuja filiação é mais antiga. Con-
trola-se também o impacto da orientação ideológica dos candidatos, dada a possibili-
dade que os candidatos de direita tenham mais tendênciaparaen(atízar a sua própria
personalidade do que os candidatos de esquerda (Giebler e \Müst, 2011). Por fim, o

género é um fator importante, ûma.vez que os homens são mais propensos a realizar
campanhas personalizadas do que as mulheres (Karlsen e Skogerbø, 2015).

Como foi explicado acima, devido à atenção anteriormente dada na literatura
aos fatores que explicam o papel dos representantes e o impacto dos líderes nas esco-

thas dos eleitores, a formulação das nossas hipóteses é baseada em expectativas sobre

aformacomo diferentes cenários políticos e institucionais afetam aîndividualizaçáo
de campanhas. Resumimos aqui as principais hipóteses:

Hl: quanto menor é a magnitude do círculo eleitoral, maior é o grau de indi-
vidttaTizaçáo das campanhas;
H2: quanto maiores os incentivos para o voto pessoal, maior é a propensão

paraenfatizar a personalidade do candidato;
H3: em países em que é possível receber doações sem restrições, usar recursos

financeiros na campanha sem limites estabelecidos e comprar tempo de

antena, os candidatos tendem a ter uma maior visibilidade;
H4: quanto mais elevado é o grau de descentralizaçáo do Estado, maior é o

nível de individualização de campanhas;
H5: quanto maior é a disseminação da internet, maior poderá ser o enfoque da

campanha nos candidatos.
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3. Dados e metodologia

Neste capítulo, o objetivo é avaliar o grau de individualização das campanhas
em diferentes países, examinando o impacto de fatores macro e micro. De maneira a

7ançar Luz sobre esta questão, usa-se um conjunto de dados originais recolhidos pelo
projeto Comparative Cøndidøte Survey (CCS). Este projeto produziu dados acerca de
candidatos às eleições parlamentares nacionais, através do uso de um questionário
comum em vários países. O trabalho de campo foi realízado entre 2005 e 2072. Os
países incluídos na base de dados apresentam uma grande variaçáo em termos de
características institucionais, permitindo-nos testar a importância das variáveis macro
no grau de individualízação das campanhas. A base de dados do CCS (Módulo I,
2014) inclui dados de 24 campanhas em 19 países: Alemanha (2005 e 2009), Austrália
(2007 e 2010), Áustria (2008), Bélgica (IOOZ), Canadâ (2008), Dinamarca (2011),

Estónia (2011), Finlândia (2007 e 2011), Grécia (2007), Holanda (2006), Hungria
(2010), Islândia (2009), Irlanda (2007), Noruega (2009), Portugal (2009 e 201I),
República Checa (2006), Roménia (201.2), Suécia (2010) e Suíça (2007 e 2011). Na
secção descritiva deste capítulo, apresentam-se os dados para todos os países, no sen-

tido de mapear as variações das variáveis dependentes com o maior número de casos

possível. Já na secção inferencial, a falta de dados para operacionalizar algumas variá-
veis dependentes e diversas variáveis de controlo de nível individual leva à exclusão de

algumas campanhas. Em concreto, excluem-se as campanhas australianas de 2007 e

2010, austríaca de 2008, estónia de 2011, finlandesa de 2007, holandesa de 2006 e

islandesa de 2007. No caso da análise do enfoque comunicativo, exclui-se ainda a

campanha canadiana de 2008, enquanto no caso da análise do índice de recursos são

excluídas as campanhas alemã de 2005 e checa de 2006. Os modelos de regressão

apresentados neste capítulo baseiam-se, assim, em dados sobre 15 (vaùâveI depen-
dente: recursos de campanha) ou 16 campanhas (enfoque comunicativo).

Na Tabela 9.1,., são apresentadas as variáveis dependentes e independentes
usadas neste capítulo, assim como as escalas usadas e as fontes consultadas para a sua

criação. As variáveis dependentes dizem respeito a duas dimensões de individualiza-

ção de campanhas: o enfoque comunicativo da campanha (ou seja, a entiàaàe para a
qual a campanha deve chamar a atençáo: partidos os. candidatos), e a individualiza-

ção de recursos da campanha, nomeadameîte c Ítazes, raebsites, anúncios na imprensa
7oca7 efyers personalizados.3 As variáveis independentes são as que se seguem. Em
primeiro lugar, dois fatores relacionados com o sistema eleitoral: a magnitude média
dos círculos eleitorais e o conjunto de incentivos para votos pessoais criados pelas
modalidades eleitorais (ver Carey e Shugart, 1995). Este último índice expressa a

medida em que os líderes de partido controlam o acesso dos candidatos às listas e a
ordem dos candidatos do partido nas listas, bem como fatores ligados à estrutura do

3 O questionário-base do CCS inclui também itens sobre três outros meios de campanha: expediente,
eventos sociais e s?ztspersonalizados naTV, rádio ou salas de cinema. No entanto, estes itens não foram
incluídos em todos os inquéritos levados a cabo nos vários países em análise, pelo que se optou pela sua

não inclusão no índice de individualização de materiais de campanha usado neste capítulo.
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voto, como por exemplo, o facto de os eleitores expressarem um só voto num partido,
votos múltiplos ou um voto abaixo do nível do partido (i.e., votando diretamente nos

candidatos). Testa-se, ainda, o impacto da regulamentação sobre recursos de campa-

nha (doações, limites aos gastos, publicidade política pàg na' televisão), da dissemi-
nação dos novos rnedia, e do grau de descentralização do país. Diversas variáveis de

nível individual, retiradas da literatura especializada sobre campanhas e comporta-
mento de partidos e candidatos, são também inseridas na análise.

Tabela 9.1. - Variáveis dependentes, independentes e de controlo

Enfoque comunicativo ccs (2014)

Recursos pessoais ccs (2014)

de nível macro

Magnitude média do
círculo

de incentivos do
sistema eleitoral para
o voto personalizâdo
de Carey e Shugart

e9s)

Acessoarecursoseâ
publicidade paga

Indice de

Disseminação de

internet

Controlo (nível individual)

Género

Fìliação

Candidato exerceu
funções na sede local
do

a www.idea.int.
5 www.itu.int.

Johnson e

Wallack (2012)

Johnson e

Wallack (2012)

IDEAa; Holz-
-Bacha e Kaid,
2006; Rafter,
2009

Lïlphart (2012)

ITU: International
Telecommunica-
tions lJnions

ccs (2014)

ccs (2014)

ccs (2014)

ccs (2014)

FonteVa¡ióveis Descrição/Escala

0'A campanha tem como objetivo atrair a maior
atenção possível para o partido" a 10 'A campanha
é destinada ¡afrair a maior atenção possível para o

candidato"

0 (não foram usados recursos ou estratégias pessoais)

a 4 (foram usados vários recursos ou estratégias
pessoais)

Variável contínua, a partir de 1 (círculos

uninominais)

1 a 13; números mais elevados representam
incentivos mais fortes

0 (restrito: doações privadas e publicidade paga não

possíveis, limites aos gastos estabelecidos) a 3 (não

restrito: doações privadas possíveis, limites aos gastos

não estabelecidos, publicidade política paga possíve1)

Escala de 5 valores: números mais elevados
representam um maior nível de descentralização

Percentagem da população que usa internet no ano
anterior ao da eleição; variável contínua, que varia
entre 0 e 100

1= feminino

Escala esquerda-direita com 11 pontos

Número de anos afiliado no partido (de 0 - não

afi liado/recém-afi liado - a X anos)

1=sim
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4. Individualizaçã,o das campanhas em perspetiva
comparativa

Qrais devem ser os objetivos principais das campanhas? Devem as campanhas
chamar a atençã,o dos eleitores para o partido, o seu líder, as suas posições programá-
ticas, ou para o candidato, as suas qualidades, competência e carisma? No conjunto
de países em análise, não existe um consenso no que diz respeito às metas normativas
das campanhas eleitorais: em países como Portugal, Noruega ou Holanda, os candi-
datos tendem a defender que as campanhas se destinam a chamar a atenção para os

partidos, ao passo que os candidatos irlandeses e húngaros são os que mais tendem a
favorecer o foco em si mesmos (Figura 9.1.). Nos casos em que existem dados para
duas campanhas (Portugal, Suíça, Alemanha, Finlândia), existe uma clara tendência
para a manutenção dos mesmos padrões em momentos temporais distintos.

Figura 9.1. - Enfoque comunicativo da campanha
(escala: 0= Enfoque no partido; 10= Enfoque no candidato)
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rlrî vez, existem diferenças consideráveis entre os países estudados, com os candida-

tos austríacos, islandeses, noruegueses e portugueses a usar'menos recllrsos indivi
dualizados e os candidatos canadianos a desenvolver uma estratégia de campanha

verdadeiramente personali zada (Figura 9.2.).

Figura 9.2. - Índice de personalização de materiais de campanha

(escala de 0 = nenhum material personalizado - a 4 = vários materiais personalizados)

4

3,5
3,5

3

2,5

2

3,0 3,0

2,4

2,4

1,6

1,5

Fonte: Elaboração própria com basc nos dados CCS (2014). Não existcm dados para a Austrália, em 2007 e 2010, para

a Alemanha, em 2005, e para a Rcpírblica Checa, cm 200ó.

Qrais são os fatores que explìcam estagrande variação entre países? Nas pró-
ximas páginas, exploramos as contribuições específicas de fatores contextuais para

explicaf avafiação no grau de individualizaçã.o das campanhas por parte dos candi-

datos. As variáveis contextuais são as seguintes: sistema eleitoral (magnitude dos cír-

culos e incentivos ao voto pessoal na estrutura de voto, e um termo de interação

destas duas variáveis), descentralização do país, disseminação do uso da internet e

regulamentação do acesso a recufsos financeiros e a publicidade paga. Como variá-

veis de controlo, são inseridos nos modelos de regressão fatores de nível individual
como género (existe evidência de que as mulheres são menos propensas aperconalizar

as suas campanhas do que os homens; Kadsen e Skogerbø, 2015), autoposiciona-

mento ideológico numa escala esquerda-direita (políticos de esquerda estão geral-

mente menos interessados em estratégias personalizadas; Giebler e \Mùst, 2017),Liga-

ção ao partido (anos enquanto membro), e ligação ao círculo eleitoral (se o candidato

exerceu funções na sede local do partido).
Antes de mais, é necessário validar a hipótese de que existe variação significa-

tiva nas atitudes e comportamentos dos candidatos de acordo com a sua pertença a

um determinado grupo (neste caso, o país/ano da eleição). Isto é feito através da
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A segunda dimensão examinada diz respeito aos recursos e estratégias usados
pelos candidatos durante a campanha, nomeadamente o desenvolvimento de uebsites
pessoais, fyers e cartaz,es, ou anúncios personalizados na imprensa local. O nosso
índice de recursos individualizados varia, portanto, entre 0 (em que nenhuma destas
estratégias foi usada) e 4 (em que todas as estratégias foram implementadas). Mais
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estimativa de modeios de regressão multiníveis vazios, sem variáveis independentes,
que são comparados com modelos de regressão linear simples, que não têm em con-
sideração aîatvteza hierárquica dos dados e a existência de c/usters nacionais de can-
didatos. O propósito é o de testar a hipótese nula de que não existe variação na
v^riâveI dependente devida a características dos clusters. No caso do enfoque comuni-
cativo das campanhas, os resultados apontam para que 

^ 
variação nas posições dos

candidatos se deva, em certa medida, à sua pertença a um determinado contexto
institucional (likelyhoodratio test= 1475,2; p = 0,000). A correlação interclasses (ICC),
ou proporção de variação atribuível a diferenças entre grupos, é de 0,19, o que signi-
fica que cerca de 810/o àavariação das opiniões dos candidatos sobre o enfoque comu-
nicativo da campanha são devidos às variáveis individuais. Resultados idênticos são

observados para a variâveI relativa à individualização de recursos de campanha
(liþe\hold ratio test = 2348,5, p = 0,000; ICC = 0,288).

Comecemos com a análise do enfoque comunicativo da campanha (partido
aersus canàidato). Em primeiro lugar, as quatro variáveis de controlo de nível indivi-
dual assumem significância estatística, sendo o seu impacto nesta variável depen-
dente congruente com as expectativas: primeiramente, os candidatos do sexo mascu-
lino são mais propensos a defender a ideia de que a campanha deva focar as suas

capacidades individuais enquanto personalidades políticas; depois, quanto mais o
candidato se posiciona à direita, menos defende que a campanha deva ser focada no
partido que representa; por fim, candidatos com um historial de filiação partidária
mais antigo e candidatos que desempenharam funções políticas localmente apresen-
tam opiniões mais tendentes ao favorecimento da individualização das campanhas.
São apenas duas as variáveis relacionadas com o contexto com impacto na opinião do
candidato acerca do enfoque comunicativo da campanha. A primeira variâvel contex-
tual que apresenta um impacto significativo, ainda que muito ténue, é o acesso a

recursos financeiros e publicidade paga, sendo que nos países em que as restrições
relativas a estes recursos são mais baixas há uma maior propensão por parte dos can-
didatos para considerar que as campanhas devem focar-se nas suas próprias caracte-
rísticas. O segundo fator relevante é relativo ao sistema eleitoral, verificando-se que
os sistemas mais abertos e propensos ao voto pessoal são também aqueles em que os

candidatos mais defendem a ideia de que as campanhas servem para chamar aatençáo
para si em detrimento dos partidos (Tabela 9.2.).

No que diz respeito aos recursos, são três as variáveis de natureza macro que
contribuem para uma maior individualizaçáo dos recursos usados nas campanhas: os

incentivos para o voto pessoal criados pela estrutura de voto, a inexistência de fortes
restrições ao acesso a financiamento e a publicidade pag îa televisão, e um nível
mais baixo de disseminação da internet (Tabela 9.2.). Este último resultado, que é
incongruente com o hipotetizado, poderá ser explicado pelo facto de, em países cuja
disseminação da internet é muito elevada, a individualização passar quase exclusiva-
mente pelo uso de ferramentas onlineindividualizadas, e menos pela individualização
de outros materiais de campanha; já nos países em que a internet chega a menos de
metade da população, a necessidade de individtalízar vários tipos de materiais e

recursos de campanha pode ser sentida de maneira mais forte pelos candidatos. Ou
seja, não há um efeito negativo da disseminaçáo da internet na individualização das

Tabela9.2. - Fatores individuais e contextuais da individualização
das campanhas (regressão multinível) '

Sexo (feminino) -0,06*

Ideologia 0,07***
(0,01)

trìliação no partido (anos) o,o1***

Candidato exerce cargo local o,3o***

Incentivos para o voto pessoal 0,31*
76

Magnitude do Círculo Eleitoral 0,16
1.t

Interâção Incentivos* Magnitude -0,03

Descentralização do Estado 0,06

Acesso a recursos e publicidade paga 1.72**
(0,51)

Disseminação da internet -0,04*

Constante 0,83

N 841.8

N I .')

Notas: (1) Erros padrão entre parônresis. (2) Sig.: p < .001=***; p . .01=**; p < .05=* (3) Os FIV médios são inferiores a

2 em todos os modelos dc rcgressào.

campanhas, mas, eventualmente, um efeito de redução da diversidade das técnicas e

out?uts utilizados no sentido de individualizar a campanha. Por fim, as variáveis de

controlo são estatisticamente significativas, e o seu impacto aPfesenta a direção espe-

rada: os candidatos do sexo masculino, aqueles ideologicamente mais próximos da

direita, os que são filiados no partido há mais tempo e os que exefceram posições

políticas locais tendem a usar recursos de campanha personalizados mais frequente-

mente.
O modelo em análise contribui de forma significativa para a explicação das

diferenças entre países no que diz respeito ao enfoque comunicativo das campanhas,

ou à individualizaçáo dos recursos. De facto, neste último caso o modelo proposto

explica pouco mais de 10% da variação desta variável dependente , mas 9o/o é atribuí-
vel às variáveis contextuais num cenário em que menos de um terço da va.riaçã.o é

-0r22***
(0,06)

0r11***
(0,01)

o,o1***
(0,001)

0,24**
(0,07)

1,1 1***
(0,s2)

0,34
(0,22)

-0,72
(0,09)

-0,09
(0,23)

7,44**
(0,62)

-0,03
(0,01)

-0,3ó
(2,33)

B,8o/o

8691

l6

recursos

Recursos da campanha
(0= nenhum;4= diversos

Enfoque da campanha
(0=partido; 10=candidato)
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devida à diferença entre grupos; no caso da variável dependente enfoque comunica-
tivo, a proporção de variância explicada pelos fatores macro é um pouco mais modesta
(cerca de 70/o)6 , mas, visto que a variaçáo devido à pertença a um determ inado cluster
é de apenas 79o/o, o nosso modelo explica uma proporçã.o nã,o negligenciável desta
variação.

5. Notas finais

A análise apresentada neste capítulo representa um primeiro esforço no sen-
tido de um estudo verdadeiramente comparativo do fenómeno da individualização
das campanhas descentralizadas, que se observa quando outros candidatos, que não o
líder do partido, decidem adotar um foco e estratégia personalizados na sua campanha
(Balmas et al., 2014). A análise empírica permite-nos concluir que as modalidades
regulativas e institucionais, em termos de finanças de campanha e regras do sistema
eleitoral, parecem ser importantes quer em termos dos comportamentos dos candida-
tos (individualizaçáo de recursos) quer no que diz respeito às suas atitudes em relação
aos objetivos da campanha. No entanto, a individualização que os candidatos fazem
dos materiais de campanha parece ser bem mais dependente do contexto, visto que
além das regras do sistema eleitoral (em termos dos incentivos para o voto pessoal
criados pelo mesmo) e da regulação das finanças de campanha e de acesso a publici
dade paga, varia também em função do grau de disseminação da internet no país.

Os resultados deste estudo confirmam, em geral, o impacto modesto do con-
texto institucional sobre as características das campanhas (Bowler e Farrell, 2077), e

um impacto modesto do contexto como um todo. Contudo, alguns estudos empíricos
sugerem também que existem várias propriedades das campanhas eleitorais - em ter-
mos de intensidade, objetivos, recursos utilizados, etc. - e que os efeitos do contexto
institucional variam segundo a componente considerada. Este facto reforça a neces-
sidade de adotar uma abordagem multidimensional para a análise das campanhas
eleitorais. Neste sentido, é oportuno também sublinhar o carâter exploratório deste
estudo. O facto de avariação nos níveis de individualização de campanha (em termos
de enfoque comunicativo e recursos) devida a características macro é menos pronun-
ciada (cerca de 20o/o) do que aquela associada às características idiossincráticas dos
candidatos parece sugerir não apenas uma crescente profissionaTização dos campa-
nhas, mas também uma grande variedade e heterogeneidade do tipo de campanhas
adotadas pelos partidos. No entanto, isto não significa que os fatores contextuais não
possam influenciar outras características das campanhas ou ter efeitos indiretos.
Estes são alguns tópicos a que a investigação futura deverá tentar dar resposta.

6 Chega-se a esta conclusão através da comparação entre os modelos apresentados na Tabela 2. e um
modelo que inclui apenas as variáveis de controlo, e que contribuía para a explicação de menos de 2o/o de
toda a variação de cada uma das variáveis dependentes.
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