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Introdução 

 

Muitos estudos acadêmicos e pesquisas de opinião têm mostrado o poder de influência do 

Horário Eleitoral Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), ou mais especificamente do Horário 

Eleitoral Gratuito transmitido pela televisão (HEGTV), no comportamento eleitoral (voting 

behavior). Acredita-se que os eleitores reconhecem esse espaço comunicativo (o HGPE) como um 

meio para se informar sobre os candidatos e conhecer seus programas e propostas de governo, ou 

seja, para possuir subsídios para a decisão do voto. Em função disso, o HGPE vem se firmando 

como um espaço estratégico, a ser usado de forma orientada pelos candidatos, no desenrolar do jogo 

de forças políticas em uma campanha eleitoral. 

Durante o período eleitoral, pesquisadores em opinião pública utilizam a técnica qualitativa 

de grupo focal para avaliar os programas eleitorais, como forma de entender a dinâmica das 

atitudes, opiniões e motivações dos eleitores. Os grupos focais realizados nestas circunstâncias 

(durante a transmissão dos programas eleitorais) buscam levantar junto aos participantes os pontos 

positivos e negativos, as principais sugestões e críticas feitas por eles em relação aos programas 

apresentados. O objetivo desta prática é identificar elementos que venham a aproximar o conteúdo 

da propaganda política aos anseios, demandas e expectativas dos eleitores. Depois de identificados 

estes elementos, a sua utilização aumenta as possibilidades de acerto, e, consequentemente, de 

conquista de votos, do candidato ou partido a ser subsidiado com as informações extraídas nos 

grupos.  

  Como forma de aperfeiçoar a investigação no momento da realização dos grupos e a análise 

posterior dos dados obtidos, uma nova tecnologia tem ganhado adeptos entre pesquisadores e 

analistas da opinião pública: o Perception Analyzer (PA). O P.A. é um aparelho composto por um 

conjunto de dispositivos que enviam informações por rede sem fio, e em tempo real, para um 

computador base durante o grupo focal. Cada um dos participantes recebe um dispositivo, através 

do qual pode dar emitir opiniões e fazer escolhas pontuais – tais como intenção de voto, avaliação 



da administração pública, entre outras – ou dar notas sequenciais de avaliação para o que está sendo 

mostrado. Neste segundo caso é possível realizar uma análise momento a momento (moment to 

moment) das notas aferidas pelos participantes do grupo, identificando os ‘pontos altos’ e ‘pontos 

baixos’ do material em estudo através da curva gerada pelo software. 

Acredita-se que com os recursos que oferece, o P.A. auxilia o moderador na condução do 

grupo, apresentando a ele aspectos e elementos a serem explorados. Além disso, possibilita que a 

possível influenciação social e os constrangimentos de um ator individual em emitir suas “opiniões” 

nos grupos focais sejam minimizados, uma vez que permite que os participantes se manifestem de 

forma privada (sem necessidade de verbalização), revelando suas idéias, juízos, escolhas e 

apreciações através do dial que estiver sob seu comando. 

O objetivo deste estudo é fazer uma avaliação crítica e metodológica sobre as 

potencialidades e limitações do uso do P.A. em grupos focais, especificamente aqueles executados 

para acompanhamento dos programas eleitorais veiculados durante o Horário Eleitoral Gratuito de 

Televisão (HEGTV). Para isso, serão usados como estudo de caso os grupos focais realizados com 

o Perception Analyzer na avaliação dos programas apresentados por candidatos ao Senado pelo 

estado de Mato Grosso nas Eleições de 2010. 

Ao todo foram realizados 19 (dezenove) grupos focais, com o Perception Analyzer para as 

eleições senatoriais do estado de Mato Grosso em 2010. Esses grupos reuniram eleitores mato-

grossenses de classe socioeconômica “C”1, e aconteceram na cidade de Cuiabá, na sede do Instituto 

Vetor Pesquisas2, em sua sala própria para os grupos de discussão. Foi feito um acompanhamento 

sistemático de todos os programas exibidos no HEGTV pelos candidatos ao Senado, sendo que os 

programas eram exibidos ao vivo nos grupos, no período noturno. Vale destacar que outros grupos 

focais aconteciam simultaneamente no interior de Mato Grosso, em cidades como Tangará da Serra, 

Campo Novo dos Parecis, Rondonópolis, entre outras; porém esses grupos focais não utilizavam o 

software Perception Analyzer em suas análises e dinâmicas. 

Deve-se ressaltar que a discussão metodológica a respeito do Perception Analyzer (P.A.) 

tecida neste artigo não deve ser considerada como conclusiva. Atualmente existe pouca literatura 

nas Ciências Sociais a respeito de novos procedimentos e métodos (ou mais especificamente sobre o 

P.A.) e sua inserção na técnica qualitativa de grupos focais. O presente artigo anseia ser considerado 

                                                 
1 Classificação atribuída de acordo com o Critério Brasil 2008 da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP). Eram recrutados para os grupos focais, eleitores mato-grossenses que se enquadravam tanto na classe 
socioeconômica C1 quanto na C2. 
2 Agradecemos ao Instituto Vetor Pesquisas pela disponibilização e autorização de uso dos dados coletados nos 19 
(dezenove) grupos focais realizados. 



como um ‘pontapé inicial’ para que novas pesquisas sobre a utilização deste instrumento e software 

de pesquisa (o P.A.) sejam desenvolvidas e possam contribuir para o debate metodológico no 

prisma sócio-político. Espera-se também que este artigo possa figurar como um incentivo para o 

desenvolvimento e a adoção de novas técnicas metodológicas e estratégias de análise que possam 

contribuir para o estudo da opinião pública.  

 

 

O Horário Eleitoral Gratuito e o Comportamento Eleitoral 

 

São várias as teorias que buscam explicar e criar modelos analíticos acerca do 

comportamento eleitoral. Dentre as principais correntes teóricas, cabe destacar três delas: as teorias 

psicológicas, as teorias sociológicas e a teoria da escolha racional. 

 As teorias psicológicas se desenvolveram nos anos 50 na Universidade de Michigan, 

ganhando expressão, principalmente, devido ao livro The American Voter de Angus Campbell. 

Essas teorias buscavam interpretar o comportamento político a partir das motivações, percepções e 

atitudes dos indivíduos em relação ao mundo político. O indivíduo é base central de análise, a fonte 

original de informação. A premissa básica dessa teoria é que sujeitos semelhantes do ponto de vista 

social e de atitudes tendem a ter comportamentos políticos também semelhantes, 

independentemente dos contextos históricos. Percebe-se que essa corrente acadêmica adota a lógica 

do individualismo metodológico ao admitir que “as ações coletivas somente serão compreensíveis a 

partir das razões individuais agregadas pelos indivíduos” (FIGUEIREDO, 2009, p. 18). Assim, a 

metodologia científica empregada se baseia no desenvolvimento de surveys amostrais a serem 

aplicados nos indivíduos, que são generalizados para toda a população a partir do processamento 

dos dados. 

A perspectiva sociológica utiliza uma abordagem do tipo “macro” para analisar o 

comportamento dos eleitores, ou seja, se apodera do coletivismo metodológico para construir um 

modelo político analítico. De acordo com Borba (2005), o voto de um eleitor está relacionado ao 

contexto social em que ele se insere e atua, cujas principais variáveis independentes são as 

demográficas, as ocupacionais e as sociopolíticas. Portanto, para a sociologia política as ações dos 

indivíduos não acontecem de forma socialmente isolada, o que quer dizer que o comportamento 

político de um ator se deriva da sua interação social (Figueiredo, 2009). 



Por fim, a teoria da escolha racional tem como base o modelo analítico de Antony Downs. 

De acordo com Carvalho (2008) “a escolha racional propõe que os pressupostos comportamentais 

que circunscrevem as ações dos agentes têm como finalidade estabelecer um modelo de 

maximização de oportunidades pessoais” (p. 34). O eleitor sendo um agente racional, irá adequar 

meios e fins, e através de cálculos de interesse individuais, ele buscará otimizar seus ganhos e 

minimizar os seus custos no momento da escolha eleitoral. Deste modo, na hora de votar, o eleitor 

irá escolher a alternativa que lhe pode trazer maiores benefícios. 

Com base nas eleições presidenciais norte-americana, recentemente tem se desenvolvido 

uma linha de investigação acerca da relação entre as campanhas eleitorais e o voting behavior. 

Busca-se interpretar como se dá a influência e a capacidade persuasiva das propagandas eleitorais 

junto à decisão do voto.  

Holbrook (1996) demonstra que, dentro das especificidades e limites de cada eleição, as 

campanhas eleitorais são capazes de influenciar e moldar a opinião pública, e até mesmo interferir 

no resultado eleitoral. Além disso, de acordo com esse autor, quatro fatores estruturais podem 

otimizar a atuação das campanhas eleitorais junto ao comportamento eleitoral: 1) a maioria dos 

eleitores decide o voto durante o período de disputa eleitoral; 2) o voto é muito mais personalista, 

decorrente da exposição direta do candidato ao eleitor através da televisão, do que orientado pela 

identificação partidária; 3) há uma flutuação significativa da intenção de voto nos candidatos 

durante a campanha eleitoral; 4) as eleições tem se tornado cada vez mais midiatizadas (marketing 

político e eleitoral), e por causa desse processo, várias informações sobre os candidatos são geradas, 

podendo ser levadas em conta pelos eleitores na hora de votar.  

Para Popkin (1994) os eleitores norte-americanos utilizam-se de informações fragmentadas e 

incompletas para decidir o voto, advindas de suas experiências passadas, do seu cotidiano, das 

campanhas políticas e dos meios de comunicação. As escolhas se orientam pela prática, admitindo-

se que a racionalidade esteja presente na decisão eleitoral, mesmo que esta decisão se baseie em um 

baixo conhecimento do jogo político. Assim, segundo Popkin (1994) as campanhas eleitorais 

tendem a adaptar-se a esse limitado conhecimento dos eleitores, ao oferecerem para eles 

mecanismos cognitivos de fácil acesso para a interpretação e julgamento do momento político em 

favor de suas escolhas públicas.  

Estudos como esses mencionados acima, demonstram a importância e a centralidade das 

campanhas políticas junto ao processo da escolha do voto. De acordo com Schmitt, Carneiro, e 

Kuschnir (1999): 



(...) as preferências eleitorais prévias - não importando os fatores que as constituíram 

originalmente - podem sofrer alterações significativas durante o período das campanhas 

eleitorais, de tal sorte que a votação final dos candidatos e partidos é bastante 

influenciada pela maneira que estes conduzem a sua propaganda diante da opinião 

pública. Campanhas eleitorais eficazes beneficiam o desempenho nas urnas dos 

competidores.  (SCHIMTT, CARNEIRO, KUSCHNIR, p. 05) 
  

No Brasil, os estudos acerca da relação entre mídia, campanhas eleitorais e política têm se 

desenvolvido muito nos últimos anos. Um dos principais objetos de estudo de pesquisadores ligados 

a estas áreas é o Horário Eleitoral Gratuito (preponderantemente aqueles veiculados por candidatos 

a cargos majoritários) e sua possível influência no comportamento eleitoral.  

O Horário Eleitoral Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) foi criado com o objetivo de 

estabelecer um mínimo padrão de equilíbrio entre as disputas eleitorais. Sua criação se deve à idéia 

de que o cidadão necessita de informações plurais no sentido ideológico para possuir elementos 

para a hora de exercer o direito do voto (Veiga, 2001).  

O HGPE3 é a principal maneira pela qual os partidos políticos têm acesso à mídia não 

escrita. Ele é veiculado no rádio e na televisão, duas vezes por dia (período diurno e noturno), com 

uma hora de duração cada um, com antecedência de dois meses das eleições. O tempo que cada 

partido/coligação tem no horário eleitoral é calculado de forma a corresponder à proporção do 

número de cadeiras que o tal partido/coligação possui no poder legislativo4. 

De acordo com Aldé (2010), o Brasil é um dos países que mais reserva tempo de televisão 

para a propaganda eleitoral. Se comparado a outros países democráticos, no Brasil o Horário 

Eleitoral Gratuito de Televisão (HEGTV) possui um longo formato (longa duração), com o tempo 

obrigatoriamente distribuído para todos os partidos5. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tempo de 

exibição da propaganda eleitoral de um candidato se limita a um tempo de trinta a sessenta 

segundos (Aldé, 2010). Na Itália, na Finlândia e nos Estados Unidos existe somente a propaganda 

eleitoral paga, ou seja, exibida apenas em canais fechados (Kaid e Holtz-Bacha, 1995). Entretanto, 

no nosso país, o HEGTV é exibido em canais de sinal aberto. 

Ainda segundo Aldé (2010), no Brasil o HEGTV é elaborado tanto por profissionais do 

ramo da publicidade quanto pelo do jornalismo. A presença de jornalistas na propaganda eleitoral 

                                                 
3 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) é veiculado tanto na televisão quanto no rádio. Enquanto o 
Horário Eleitoral Gratuito de Televisão (HEGTV), como o próprio nome já diz, se limita à propaganda eleitoral 
transmitida pela televisão. 
4 Lei das Eleições: Lei 12.034/2009. 
5 Não cabe aqui discutir se o procedimento adotado para a divisão do tempo dos partidos no HEGTV é correto/justo ou 
não, ou se existe discrepância do tempo entre os partidos no horário. Contudo, cabe lembrar que em outras democracias, 
partidos políticos que não possuem representatividade legislativa teriam bem menos tempo do que têm atualmente na 
democracia brasileira. 



demarca mais uma particularidade do caso político brasileiro: o caráter jornalístico, juntamente com 

o crescimento do padrão da qualidade televisa, faz com que o horário eleitoral tenha um formato 

semelhante a um documentário, a um telejornal, a um programa de auditório; ou seja, programas 

que os eleitores já estão acostumados a assistir na televisão.  

Vale ressaltar que durante o horário eleitoral, a principal preocupação do marketing político, 

é tornar o discurso do candidato o mais claro possível para os eleitores, e que estes compreendam, 

aceitem e se interessem pela sua “fala”. De acordo com Almeida (2002), o processo discursivo 

desenvolvido pelos candidatos durante o HEGTV se realiza com a utilização, em maior ou menor 

grau, de técnicas de marketing político. 

Atualmente, diversos estudos brasileiros têm demonstrado que os dois tipos de variáveis que 

afetam o processo eleitoral e os seus resultados são: as variáveis estruturais e as variáveis 

comunicacionais. Segundo Figueiredo (2007) dentre estas variáveis designadas estruturais duas se 

destacam: avaliação econômica e de desempenho/administração dos governantes. Entre as variáveis 

comunicacionais, as principais são: exposição à mídia jornalística e à propaganda política. 

Rocha e Santos (2003) fazem um esboço inicial sobre a correlação linear entre o tempo no 

Horário Eleitoral e a probabilidade de vitória dos candidatos a governador e a senador. Os autores 

demonstram que há moderada relação positiva entre as duas variáveis acima, sendo caracterizadas 

por evidências de uma relação causal6. Candidatos com baixo tempo de exposição à mídia gratuita 

normalmente possuem poucos votos.  Porém, este estudo demonstra que possivelmente existiria um 

chamado “tempo ótimo”; ou seja, acima desse tempo poderia ocorrer à saturação da imagem do 

candidato, e a probabilidade de vitória cairia se comparado com o tempo anterior. Além disso, deve-

se reforçar que o tempo do HGPE deve garantir a qualidade de exibição do seu conteúdo e de suas 

informações, o que significa dizer que se o político tiver um alto tempo de exposição no horário 

eleitoral de nada adiantará se este não for qualitativo, se não estabelecer uma comunicação eficiente 

junto a seus telespectadores. 

Para os eleitores, o início do horário eleitoral significa que é chegada a “hora da política” 

(Veiga, 2001). Assim, primeiramente, o HGPE serve para mobilizar e chamar a atenção dos 

cidadãos para o processo eleitoral. Os eleitores precisam votar, mas antes disso eles precisam 

conhecer o jogo político; ou seja, precisam se informar sobre os candidatos, as suas propostas, os 

seus partidos, o passado e histórico político de cada um deles, entre outros. Instala-se uma lógica de 

                                                 
6 Para medir exatamente a importância do tempo de exposição ao horário eleitoral para a consolidação da vitória do 
candidato, faz-se necessário isolar os outros fatores, sejam eles comunicacionais ou estruturais, que também interferem 
no comportamento eleitoral.  



necessidade e de preocupação do eleitor de estar inserido junto ao processo eleitoral. E uma das 

formas para o eleitor buscar informação política é por meio do HGPE.  

Como afirma Popkin (2004) o horário eleitoral é uma das formas de fácil acesso e de 

simples conteúdo linguístico para os eleitores se informarem sobre a disputa eleitoral. Através da 

propaganda política, os eleitores passam a conhecer melhor os candidatos e seus programas de 

governo, visando ou diminuir sua insegurança quanto à escolha, confirmar e justificar sua postura 

para amigos, parentes e colegas de trabalho e obter subsídios para o voto. Os eleitores selecionam e 

apreendem as mensagens proferidas pelo horário eleitoral de acordo com seus aspectos cognitivos, 

afetivos e comportamentais. Os eleitores reconhecem o HGPE como um espaço importante para a 

decisão do voto, uma vez que, em um contexto marcado pela falta de conhecimento político, a 

propaganda política tem a função de reduzir o custo da informação para o eleitor (Veiga, 2001). 

 

Pesquisas de opinião pública costumam mostrar que o HGPE exerce duas funções diante 

do eleitorado. Virtualmente, todos os eleitores, ainda que não o façam diariamente, 

assistem (no todo ou em parte) a diversos programas eleitorais na TV ou no rádio durante 

as semanas de campanha. O horário eleitoral é com toda certeza uma das duas ou três 

fontes de informação política mais importantes para a população. Além dessa função 

informativa, o HGPE é também fundamental para a decisão do voto. As pesquisas mostram 

que parcelas significativas do eleitorado escolhem os seus candidatos pela propaganda 

gratuita, como, por exemplo, a pesquisa do IBOPE publicada pelo jornal O Globo, em 

16/8/98 e a pesquisa do Datafolha, publicada pela Folha de S. Paulo, em 18/8/98 
(SCHMITT, CARNEIRO, KUSCHNIR 1999, p. 10). 

 

Vale ressaltar o que Veiga (2001) chama atenção: o horário eleitoral apresenta limitações 

persuasivas, na medida em que parte dos eleitores reconhecem seu caráter imparcial, onde os 

candidatos buscam convencê-los sobre o voto. Para esta autora alguns eleitores entendem que o 

horário eleitoral somente é usado pelos candidatos como forma de autopromoção, e não como uma 

fonte de informação confiável para os cidadãos:  

 

Desconfiados, incertos sobre a veracidade das informações veiculadas pela propaganda 

política, os eleitores preferem se precaver e responder, quando perguntados a respeito, que 

o Horário Eleitoral não exerce influência na sua tomada de decisão sobre o voto. No 

entanto, ao contrapormos com a resposta sobre a influência que o Horário Eleitoral tem 

na tomada de decisão sobre o voto na sociedade como um todo, as pessoas acreditam que 

o horário eleitoral exerce muita influência (VEIGA, 2001, p.187). 
 

O Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB) de 2002 demonstra que durante a campanha eleitoral 

do presente ano, aproximadamente 81% dos entrevistados declararam ter assistido o horário 



eleitoral gratuito na televisão7. Outra pesquisa intitulada “O horário gratuito de propaganda eleitoral 

e as eleições ao governo do Estado de São Paulo em 1998”, realizada pela USP, demonstrou que 

somente 20% dos televisores estavam desligados quando se iniciou o horário eleitoral gratuito; e 

nos momentos de menor audiência, 45% dos aparelhos permaneciam ligados. 

O ESEB 2002 comprova o papel essencial da propaganda política na televisão junto à 

escolha eleitoral. Quando perguntando quais os três itens mais importantes que os eleitores levaram 

em conta para decidir em quem votar para presidente, a opção ‘a propaganda política na televisão’ 

foi citada como o item mais importante por 13,3% dos entrevistados; como o segundo mais 

importante por 12,3%; e como o terceiro mais importante por 9,6%; ficando atrás apenas da 

variável ‘os debates entre os candidatos na televisão’, com 24,1%, 13,1%, e 8,7%, respectivamente. 

Os dados acima demonstram a centralidade da televisão junto ao processo eleitoral. A 

televisão é o principal meio de comunicação que os eleitores utilizam para se informar sobre a 

disputa política. De acordo com Júnior Fernandes (2001), a grande maioria dos eleitores tende a 

decidir o seu voto a partir do que eles vêem na televisão, seja ao receber as mensagens advindas dos 

debates entre os candidatos, das notícias políticas ou da propaganda política eleitoral.  Para Júnior 

Fernandes (2001), numa campanha eleitoral há três tipos de fatores que estão envolvidos no 

processo de decisão do voto: os de curto, médio e longo prazo. O programa eleitoral está entre os 

fatores de curto prazo, que engloba também as conversas com pessoas próximas, os comícios e as 

campanhas nas ruas. Os fatos políticos que ocorrem do início ao fim da disputa eleitoral estão entre 

os fatores de médio prazo. E a longo prazo estaria a ideologia do eleitor. 

Segundo Veiga (2001), o efeito do horário eleitoral junto ao voto se dá em decorrência da 

satisfação das necessidades do eleitor, o que remete à teoria dos usos e gratificações. Para esta 

teoria a mídia somente se torna eficaz quando o receptor lhe atribui importância e se sente satisfeito 

com o que é veiculado por ela. De acordo com Veiga (2001), ao desempenhar funções sociológicas 

e psicológicas, a mídia é capaz de satisfazer várias necessidades dos indivíduos, como as afetivas ou 

estéticas, sejam elas inseridas no plano individual ou coletivo. Ou seja, para que o horário eleitoral 

influencie na decisão do voto, os indivíduos devem estar receptivos e se sentirem agradados por sua 

mensagem e seu conteúdo. 

É importante também ressaltar que os fluxos discursivos e comunicativos veiculados pelo 

horário eleitoral gratuito passam a fazer parte do cotidiano das pessoas durante o período das 

                                                 
7 Excluindo-se os entrevistados que declararam não possuir televisão, ou não possuir sinal para que a propaganda 
eleitoral possa ser exibida (corresponde a 48,9% da amostra); e aqueles que disseram não saber (0,2%), não lembrar 
(1,0%), e que preferiram não responder (0,3%).  



eleições. Temas abordados na propaganda eleitoral fazem parte das conversas e da interação social 

dos atores envolvidos. Os eleitores podem utilizar os argumentos e os conteúdos do HPGE para 

comentar e debater sobre candidatos e partidos com os amigos, parentes, colegas de trabalho, e até 

mesmo para influenciá-los e convence-los a votar em tal político ou partido. Assim, mesmo 

cidadãos que não tenham visto o horário eleitoral passam a ter acesso ao seu conteúdo através das 

conversas do dia-a-dia. Percebe-se, que a propaganda política pode pautar e fomentar a esfera 

pública, propondo temas a serem discutidos pelas pessoas comuns. Um exemplo típico recente é o 

caso da descriminalização do aborto que ganhou projeção muito devido à propaganda eleitoral entre 

os candidatos a presidente em 2010. 

Maakaroun (2010, p.34) sintetiza bem as idéias acima ao dizer que: 

 

As campanhas ajudam o eleitor a formar juízos, à medida que oferecem informações para 

conexões entre políticas públicas e candidatos/partidos, atribuem responsabilidades para o 

bem ou para o mal, fazem ligações entre os issues e o cargo eletivo, entre os issues e os 

candidatos e entre os issues e os benefícios que o eleitor pode obter do governo. As 

campanhas têm também particular importância ao tentar trazer ao “topo da cabeça” 

temas importantes, mas não acessíveis naquele momento, porque esquecidos em algum 

canto da memória. Elas ainda apresentam a história e biografia dos candidatos, que 

operam como importantes heurísticas no momento em que, com pouca informação, 

eleitores procuram projetar comportamento futuro dos candidatos, caso eleitos para 

determinado cargo. 
 

 

Grupos Focais e o Marketing Político-Eleitoral 

 

Durante o período eleitoral pesquisadores em opinião pública têm utilizado a técnica 

qualitativa de grupo focal para avaliar os programas eleitorais com o objetivo de entender a 

dinâmica das atitudes, opiniões e motivações dos eleitores, bem como medir quais os elementos 

mais influenciam, positivamente ou negativamente, na decisão do voto. Embora o uso desta técnica 

qualitativa por pesquisadores em opinião pública não esteja restrito aos momentos eleitorais, e nem 

às pesquisas políticas (pesquisas de mercado fazem amplo uso dos grupos focais), destaca-se que 

este artigo focará sua discussão ao uso dos grupos focais neste período que circunda o pleito.  

Ao contrário da metodologia quantitativa, a qual se acredita oferecer poucos subsídios para a 

apreciação de resultados quando as atividades em estudo necessitam de uma exploração mais 

aprofundada, a metodologia qualitativa torna-se mais apropriada quando se almeja oferecer não só 

informações numéricas e estatísticas, mas sim os explorar os ‘porquês’ e os efeitos mais amplos do 

objeto de estudo. Não se preocupando com generalizações populacionais, a pesquisa qualitativa 



busca uma compreensão mais particular daquilo que se estuda, ou seja, a curiosidade está voltada 

para o processo, quais são seus estados e mudanças, qual é a maneira pela qual o objeto avaliado 

opera (Martins e Bógus, 2004). A idéia de processo – no caso do presente trabalho, o processo 

eleitoral – supõe um continuum de tempo e espaço, no qual pode haver variações político-

institucionais e o aparecimento de variáveis inesperadas ou não antecipadamente imaginadas. O uso 

de técnicas qualitativas, além de possibilitar um maior aprofundamento nas investigações juntos aos 

sujeitos-objeto de estudo, permite maiores chances de adaptação a variações e de identificação de 

informações relevantes não previstas anteriormente pelo desenho da pesquisa.  

 As técnicas qualitativas possibilitam o acesso a dados de difícil obtenção objetiva (através 

de questionários quantitativos fechados), tais como sentimentos, pensamentos subjetivos, 

interpretações, motivações e intenções. Em questionários quantitativos, as opções de resposta do 

entrevistado estão restritas à multiplicidade de alternativas apresentadas pelo entrevistador. Assim, 

enquanto estes instrumentos quantitativos de coleta têm suas possibilidades de resultado seladas no 

momento em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, as técnicas qualitativas permitem 

o aparecimento de fatores não previstos, de novas variáveis, correções, esclarecimentos e 

adaptações, tornando-as (as técnicas qualitativas) um artifício eficaz na obtenção e exploração de 

novas informações (Martins & Bógus, 2004). 

As técnicas de investigação mais utilizadas em pesquisas qualitativas são as entrevistas em 

profundidade e os grupos focais (focus groups). Embora estas técnicas estejam alocadas na mesma 

categorização (qualitativa) e calcadas nos mesmos pressupostos metodológicos básicos8, há um 

aspecto peculiar dos grupos focais a ser destacado: a possibilidade de interação que oferecem. 

Durante a realização de um grupo, os participantes são estimulados a conversar, debater, expor suas 

opiniões e contra-opiniões. Os comentários de uma pessoa podem dar início a reações inesperadas 

de outras, levando a um efeito bola-de-neve, com os participantes respondendo aos comentários uns 

dos outros (Malhotra, 2005). Esta interação gerada nos grupos focais possibilita, portanto, a 

observação de como se dá a dinâmica de argumentação e influenciação do grupo, bem como a 

percepção do quão flexível são suas atitudes, opiniões e crenças.  

Além disso, tem-se que os grupos focais são instrumentos eficazes quando o pesquisador 

está interessado em descobrir a natureza do consenso a respeito de determinado assunto. Embora 

                                                 
8 Ao adotar uma técnica qualitativa, duas preocupações devem ser consideradas pelo pesquisador: (1) deve-se incluir na 
pesquisa um número suficiente de grupos ou entrevistas que possibilitem a constante reincidência das informações 
(estágio de saturação); e (2) deve-se selecionar um conjunto de informantes/participantes que possibilitem a apreensão 
de semelhanças e diferenças. (Mynaio, 1994 apud Martins e Bógus, 2004). 



várias entrevistas realizadas em profundidade ou com questionários quantitativos possam indicar a 

‘concordância’ dos entrevistados quanto a determinado assunto, os grupos focais podem ir além, 

podem revelar os caminhos, as argumentações e as condições desse ‘acordo’ (Morgan & Krueger, 

1993). 

Pensando nas pesquisas eleitorais, tem-se que os grupos focais são capazes de promover o 

que de fato acontece no dia-a-dia dos cidadãos/eleitores em momentos que circundam o pleito: 

conversas sobre a política (candidatos, propostas, entre outros) e processos de influenciação social. 

Assim, por acreditar que a decisão do voto e do posicionamento em relação a determinado agente 

político passa tanto por uma escolha individual quanto por um processo de informação e 

influenciação social, inúmeros pesquisadores da área de marketing político e/ou ciência política têm 

se amparado na técnica de grupos focais para realizar suas investigações. De acordo com Veiga e 

Gondim (2001), esta técnica demonstrou ser adequada para a compreensão do comportamento do 

eleitor não só no seu processo de formação de opinião e tomada de decisão particular, mas em seu 

posicionamento enquanto participante de grupos sociais sujeitos a inúmeras influências em sua 

formação e mudança de atitudes políticas.  

Durante a Segunda Guerra Mundial os grupos focais já eram utilizados para examinar os 

efeitos persuasivos da propaganda política (Gondim, 2003); entretanto, nota-se que foi nas últimas 

décadas que houve significativa expansão na utilização desta técnica e no número de estudos a 

respeito de seus procedimentos e aspectos metodológicos. Destaca-se que esta ampliação no uso dos 

grupos de discussão se deu principalmente em função da grande utilização desta técnica nas 

pesquisas de mercado. Estas pesquisas, visando avaliar produtos, marcas, slogans, entre outros 

materiais, junto a potenciais consumidores, adotaram os grupos focais por acreditarem que esta é 

uma técnica que permite uma rápida e consistente coleta de dados (Malhotra, 2005).    

Cabe aqui assinalar que as pesquisas qualitativas também tiveram sua importância elevada 

no planejamento de campanhas políticas; houve crescimento de sua prática especificamente em 

pesquisas internas (direcionadas à equipe de determinado candidato ou partido político e sem 

divulgação na mídia), voltadas apenas para a elaboração de estratégias de marketing eleitoral (Veiga 

& Gondim, 2001). Estas pesquisas podem ser voltadas para pré-testar materiais (inserções, cartazes, 

spots, etc.) que serão usados durante a campanha, avaliar debates entre candidatos e analisar 

isoladamente determinado programa ou realizar um acompanhamento sistemático dos mesmos. A 

finalidade destas pesquisas é fazer um balanço geral no que concerne aos pontos positivos e 



negativos e levantar as principais sugestões e críticas em relação aos materiais ou programas 

apresentados.  

Neste artigo a análise se concentra na utilização dos grupos focais como forma de 

acompanhamento sistemático dos programas eleitorais. A finalidade desta prática é levantar e 

identificar elementos que permitam aproximar o conteúdo da propaganda política aos anseios e às 

características cognitivas dos eleitores. Esta identificação aumenta as possibilidades de acerto e, 

consequentemente, de conquista de votos do candidato a ser subsidiado com as informações 

extraídas nos grupos.  

Vale destacar que este artigo concentra seus estudos no Horário Eleitoral Gratuito exibido 

pela televisão (o HEGTV). O material empírico que será exposto adiante é fruto de grupos focais 

realizados para o estudo da campanha veiculada na televisão por candidatos ao cargo de Senador 

pelo estado de Mato Grosso. Sabe-se que, no Brasil, é grande o poder de ‘influenciação’9 do que é 

transmitido na televisão, No país, de acordo com inúmeras pesquisas a televisão é considerada a 

mídia dominante (Makovics, 2004). Consequentemente é habitual que, durante as eleições, os 

eleitores conversem e troquem opiniões a respeito dos programas veiculados no HEGTV. Sendo 

assim, uma vez que o grupo focal possibilita a observação da interação e da troca de argumentações 

entre seus participantes, a realização desta técnica junto a eleitores que assistiram o HEGTV ganha 

significativa importância na elucidação dos impactos da propaganda política no comportamento e 

no processo de decisão do eleitor. O acesso às informações aproxima do eleitor a biografia, as 

opiniões e as propostas dos candidatos que disputam um pleito, diminuindo assim os custos do 

eleitor em buscar informações.  

Até agora só discorremos sobre os pontos positivos do uso de grupos focais como técnica de 

investigação qualitativa. Torna-se necessário, portanto, elucidar os seus chamados ‘pontos fracos’. 

Morgan (1997) escreve que os pontos fortes e fracos dos grupos focais estão diretamente ligados a 

suas duas características definidoras: o foco do pesquisador na obtenção de informações e a 

interação do grupo.  

O ponto forte do “foco do pesquisador na obtenção de informações” é a capacidade de o 

grupo produzir quantidades concentradas e precisas de dados sobre o tema de interesse.  

De acordo com Morgan (1997), os grupos focais não só dão acesso a uma larga quantidade de 

                                                 
9 Este poder de influenciação da televisão, segundo Veiga & Gondim (2001), acontece por via direta, televisão � 
eleitor, ou por via indireta, televisão � formador de opinião � eleitor. 



tópicos que podem não ser visíveis, mas também garantem que os dados serão diretamente voltados 

para o interesse do pesquisador10.  

Entretanto, este fato de que os grupos focais são movidos e direcionados pelo interesse do 

pesquisador também pode ser considerado como uma fraqueza (um ponto fraco), uma vez que o 

direcionamento exercido pelo pesquisador pode tornar o grupo um instrumento de investigação 

menos natural, principalmente se comparado com a observação participante. Além disso, há 

também certa preocupação com o quanto o moderador, na tentativa de manter o foco da discussão, 

irá influenciar nas interações do grupo. Contudo, vale ressaltar que não há provas de que os grupos 

focais exercem maior impacto e influência sobre os entrevistados, e consequentemente sobre os 

dados, do que a observação participante ou as entrevistas em profundidade. A influência do 

pesquisador sobre a coleta dos dados é uma dificuldade das pesquisas qualitativas em geral, e 

aqueles que decidem usá-las devem estar preparados para responder a essa crítica em potencial 

(Morgan, 1997). 

A segunda característica definidora dos grupos focais, também fonte de forças e fraquezas 

associadas a esta técnica, é a interação propiciada pelo grupo. As comparações que os participantes 

realizam entre suas experiências e opiniões ao longo do grupo são consideradas como valiosas 

informações a respeito de seus comportamentos e motivações. Além disso, em uma situação de 

pesquisa na qual se objetiva explorar ao mesmo tempo a diversidade e o consenso, as discussões 

obtidas pelo grupo focal são capazes de prover dados exatamente direcionados a estes objetivos: são 

capazes de descobrir pontos de concordância e de discordância, bem como a dinâmica de 

argumentação utilizada pelos participantes para convencer alguém ou meramente para defender seu 

ponto de vista.  

Como já fora dito, esta circunstância de interação também é considerada como um ponto 

fraco dos grupos focais. Considera-se que o fato de os participantes estarem expondo suas opiniões 

em grupo altera a natureza das informações. A principal preocupação é a de que os participantes, 

por algum tipo de constrangimento, omitam em grupo o que poderiam dizer privadamente. Para 

alguns participantes, durante a discussão de alguns tipos de tópicos, a presença de um grupo irá 

afetar o que eles dizem e como dizem. Morgan (1997) diz que este é um aspecto inevitável e que 

deve sempre ser considerado como uma fonte de fraqueza dos grupos focais. 

                                                 
10 Esta possibilidade de que o pesquisador busque de forma mais direta as informações que precisa contribui para a 
crença de que a realização de grupos focais é “rápida e fácil” (quick and easy). Destaca-se também que a outra fonte 
que embasa esta crença é a eficiência relativa dos grupos focais em comparação com as entrevistas individuais, pelo 
menos em termos de recolher quantidades equivalentes de dados. 



Na tentativa de minimizar, porque é complicado dizer ‘resolver’, esses ‘efeitos adversos’ da 

utilização dos grupos focais, inúmeras estratégias têm sido desenvolvidas. Alguns pesquisadores 

utilizam mais de um moderador durante o grupo, outros reduzem a participação do moderador ao 

máximo, na busca de maior imparcialidade e maior naturalidade destes pesquisadores ao longo do 

grupo. Quanto à questão do constrangimento que pode ser gerado pela discussão em grupo, há 

pesquisadores que utilizam papéis de anotação para os participantes responderem questões mais 

complexas ou delicadas.  

Como forma de aperfeiçoar a investigação no momento da realização do grupo e a análise 

posterior dos dados obtidos, uma nova tecnologia tem ganhado adeptos entre pesquisadores e 

analistas da opinião pública: o Perception Analyzer (PA). O Perception Analyzer é um equipamento 

que permite avaliar o impacto e a atratividade de peças e mensagens de comunicação, sejam elas 

pré-testes de comerciais, programas políticos, jingles, ou outros estímulos visuais e auditivos. O 

Perception Analyzer é composto por dials (marcadores) que, manipulados pelos próprios 

participantes, permitem duas opções (finalidades) de utilização: 1) captar as reações a as notas 

dadas momento-a-momento pelos integrantes do grupo focais ao que eles estiverem assistindo ou 

ouvindo, em uma escala de intensidade pré-definida e 2) obter respostas e opiniões pontuais dentro 

de uma gama de opções de escolha (questões de múltipla escolha). Estes dials são conectados 

remotamente, por sinal de rede wireless, a um programa de computador que, em tempo real, plota 

em um gráfico as curvas de atratividade geradas momento-a-momento a partir da avaliação 

individual de cada participante do grupo, ou apresenta a quantidade de pessoas que optou por cada 

uma das opções de resposta pontuais. Esse aparelho, por permitir a leitura imediata dos dados, 

auxilia o moderador do grupo na condução das discussões, possibilitando a análise em tempo real 

das informações, e minimiza os constrangimentos e a influenciação social entre participantes em 

avaliar determinados assuntos ao dispensar a verbalização de opiniões e permitir que estes avaliem 

os materiais em estudo de forma privada. 

 
 
O Perception Analyzer (PA): Potencialidades e Limitações 

 

Como já fora mencionado, o PA é um aparelho composto por um conjunto de dispositivos 

que enviam informações por rede sem fio para um computador base durante o grupo focal. Cada um 

dos participantes recebe um dispositivo, através do qual pode dar notas sequenciais de avaliação 



para o que está sendo mostrado ou fazer escolhas pontuais entre algumas opções de resposta pré-

definidas.   

A avaliação sequencial possibilita a análise momento-a-momento (moment to moment) e em 

tempo real das notas aferidas pelos participantes do grupo. As curvas com as notas aferidas são 

apresentadas em gráficos semelhantes àqueles gerados por um eletrocardiograma11. Ao final da 

apresentação do material a ser avaliado, é apresentada uma média de todas as notas dadas pelos 

participantes ao longo da exposição (Imagem 1 – canto superior direito, em destaque vermelho). As 

avaliações (notas) feitas momento-a-momento pelos participantes podem ser analisadas 

conjuntamente (sendo gerada uma média das notas), individualmente ou segmentadas por quaisquer 

características pré-definidas (Imagem 1, Imagem 2 e Imagem 3, respectivamente). Neste último 

caso, é necessário que antes que seja testado o material em estudo, o moderador solicite que os 

participantes marquem com o dial algumas de suas características (tais como gênero, idade, etc.) ou 

algumas de suas opiniões e escolhas (como avaliação da administração pública, intenção de voto, 

entre outros), para que o P.A. reconheça quais as características e/ou posicionamentos do 

participante que estiver manipulando determinado dial e gere uma curva com a média das notas 

aferidas pelos participantes que apresentem determinado traço (Imagem 4 e Imagem 5). Estas 

possibilidades de análise momento-a-momento individual ou segmentadas pelos aspectos de 

interesse do pesquisador oferecidas pelo P.A. permite que o moderador observe quais participantes 

estão aprovando e quais estão desaprovando o material que estiver sendo testado, e, tem tempo real, 

questione e explore os porquês dessa aprovação/desaprovação. Este recurso de análise permite 

também que o pesquisador que posteriormente à realização do grupo for analisar os resultados 

obtidos, recorra às variadas possibilidades de segmentação que desejar, na tentativa de melhor 

entender e explorar possíveis dúvidas e inquietações. Por exemplo, ao verificar que a curva de 

aprazibilidade apresentou elevação em determinado trecho do material, o pesquisador pode 

investigar quem (homem/mulher, jovens/adultos, eleitores de X/eleitores de Y, etc.) mais contribuiu 

para esta ascensão.  

A avaliação momento-a-momento também permite que cada detalhe do material em estudo 

seja ‘julgado’, ou seja, que nenhum trecho passe despercebido. Além disso, verificamos que o uso 

do P.A. – além de ‘obrigar’ que todos os participantes avaliem o material em estudo ao distribuir 

um dial para cada um deles, o que não acontece em grupos convencionais, uma vez que sempre há 

                                                 
11 O eletrocardiograma é um exame de saúde na área de cardiologia no qual é feito o registro da variação dos potenciais 
elétricos gerados pela atividade elétrica do coração. Fonte: Wikipédia, a Enciclopédia livre. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrocardiograma) 



aqueles que ficam mais quietos e não verbalizam tanto suas opiniões –, faz com que os participantes 

fiquem mais atentos ao que está sendo transmitido. Acreditamos que a solicitação feita pelo 

moderador de que eles atribuam notas sequenciais para tudo aquilo que gostarem ou desgostarem 

faz com que eles se sintam desafiados e atraídos a manipular o dial e estimulados a contribuir para o 

sucesso da coleta. 

Além de aprimorar as opções de observação e análise dos dados, a possibilidade de que os 

participantes marquem nos dials algumas de suas características pode ser usada na obtenção de 

respostas pontuais junto aos participantes do grupo; seja para levantar a opinião desses participantes 

sobre determinado assunto (exemplo de questionamento: independentemente de seu voto, quem o 

participante acha que irá vencer as atuais eleições); para verificar o posicionamento deles diante a 

algum fato (exemplo de questionamento: o que pensam da declaração dada por determinado 

candidato); ou para averiguar suas opções de escolha (exemplo de questionamento: em quem o 

participante não votaria de jeito nenhum – rejeição). Assim, questões mais polêmicas e que possam 

gerar constrangimentos podem ser aplicadas com o auxílio do PA, em uma situação parecida 

quando os participantes recebem folhas de papel para responder determinadas perguntas. A intenção 

de voto, por exemplo, é uma pergunta mais confortável de ser respondida de forma privada do que 

anunciada em um grupo social. No caso da declaração de migração de voto verifica-se que o 

participante se sente mais confortável em dizer que mudou de voto após a exibição do horário 

eleitoral e/ou das discussões geradas no grupo focal quando esta declaração é feita com o auxilio do 

P.A. Os eleitores, principalmente aqueles com o voto definido no início do grupo focal, tendem a se 

manter mais resistentes à mudança quando sua decisão precisa ser anunciada publicamente na frente 

de outras pessoas. Verificamos, portanto, que com o P.A. é possível oferecer aos participantes um 

‘ambiente privado’ dentro de um grupo de discussão que reúne várias pessoas. Este ‘ambiente 

privado’ permite a captação de opiniões, posicionamentos e escolhas que mais dificilmente seriam 

verbalizadas em grupo12. 

Seguem abaixo algumas imagens de como são os outputs gerados pelo Perception Analyzer.  

 

 

 

                                                 
12 Ao verificar os dados coletados em grupos focais com utilização do Perception Analyzer e grupos nos quais não foi 
utilizado este software, nota-se que mais participantes mudavam sua intenção de voto naqueles grupos com o P.A. do 
que declaravam migração de voto naqueles em que o P.A. não era utilizado. Destaca-se, entretanto, que não há aqui a 
pretensão de tecer conclusões finais sobre este achado. 



Imagem 1 – Curva de aprazibilidade das notas médias aferidas moment-to-moment  

pelos participantes do grupo. 

 

 

  

   Imagem 2 – Curvas individuais de aprazibilidade  

 

 



     Imagem 3 – Curvas de aprazibilidade segmentadas por intenção de voto 

 

 

 

     Imagem 4 - Marcação prévia de características associadas aos participantes: Sexo.  

 

 

 



                     Imagem 5 - Marcação prévia de características associadas aos participantes: 

                                 Intenção para o 1º Voto para o cargo de Senador. 

 

 

Como já fora dito, acredita-se que o P.A. oferece melhores condições para condução do 

grupo focal pelo moderador, ao subsidiá-lo com informações em tempo real sobre as percepções 

dos participantes, e diminuir a possível influenciação social e os constrangimentos de um ator 

individual em emitir suas “opiniões”. No entanto, esta tecnologia também apresenta limitações. A 

primeira delas é a não possibilidade de generalização, condição inerente às técnicas qualitativas de 

pesquisa. O fato de o P.A. trabalhar com números, notas, médias, porcentagens, não o credencia 

como instrumento quantitativo de pesquisa. Ao ter acesso a estas notas, médias, porcentagens, entre 

outras informações numéricas, o pesquisador que utiliza o P.A. deve sempre tomar cuidado para 

não cair na falsa idéia de que os dados oferecidos pelo software podem ser representativos da 

totalidade da população definida pelo perfil dos participantes do grupo. Contudo, vale ressaltar que 

após uma série de grupos utilizando o P.A., assim como no caso de quando este software não é 

utilizado, as informações coletadas podem começar a ficar repetitivas, dar indícios de saturação.  

A segunda limitação do P.A. é a exploração de questões que ele ainda demanda do 

moderador. Após observar os resultados plotados momento-a-momento no gráfico gerando uma 

curva de aprazibilidade ou os dados obtidos em perguntas pontuais, o moderador precisa questionar 

junto aos participantes os porquês, as explicações, as argumentações, motivações e sentimentos que 



estão por trás das notas aferidas por eles através do P.A. Ou seja, o P.A. não dispensa os 

questionamentos do moderador. O moderador de um grupo focal é um pesquisador treinado e com 

habilidade para conduzir uma conversa em grupo de forma a perseguir um roteiro de discussão 

permitindo e explorando, sobretudo, o aparecimento de variáveis não previstas neste roteiro. Os 

dados obtidos através do P.A. são como novas variáveis, o moderador precisa ter ‘jogo de cintura’, 

improvisar, explorar e direcionar as discussões a partir daquilo que é apontado pelo P.A.  

Ao longo do grupo, o moderador, com ou sem o auxílio de um outro pesquisador que opere 

o funcionamento do Perception Analyzer, precisa observar às respostas pontuais obtidas junto aos 

participantes – tais como a intenção de voto – para que ele possa questionar os porquês de tais 

escolhas, opiniões ou posicionamentos. Mais atento ainda o moderador precisa ficar quando algum 

material estiver sendo avaliado momento-a-momento. Nestes casos, o moderador precisa perceber 

os momentos de elevação e de redução na curva de aprazibilidade, para que, quando finalizada a 

transmissão do material, ele possa discutir junto aos participantes estes pontos altos e baixos, de 

forma a buscar explicações para os apontamentos feitos pelo P.A. Não adiantaria muita coisa saber, 

por exemplo, que em determinado trecho do material em estudo o aparecimento de determinado 

apoio político acarretou uma queda na curva de aprazibilidade sem entender o porquê e quais os 

motivos levaram à desaprovação deste ator. 

Com o Perception Analyzer é possível avaliar, através da marcação de picos positivos e 

negativos na curva de aprazibilidade, qual o candidato teve melhor desempenho nos debates 

políticos, qual o programa eleitoral preferido pelos eleitores e, no caso da pesquisa aqui utilizada 

como estudo de caso, em quais trechos da propaganda eleitoral determinado candidato se sobressaiu 

e em quais partes de seu discurso político13 os eleitores apresentaram discórdia e rejeição ao que era 

dito.  

Nos grupos realizados pelo Instituto Vetor Pesquisas para análise das campanhas dos 

candidatos ao Senado por Mato Grosso, as análises pós-grupo focal utilizando o P.A. consistiam em 

dividir a curva de aprazibilidade gerada entre os programas dos candidatos ao Senado (separar a 

propaganda eleitoral de cada candidato) para demarcar, com sinalizações azuis e vermelhas, 

expressões, termos, locações, atores, temas, entre outros elementos, que tiveram boa (sinalizações 

azuis) ou má (sinalizações vermelhas) avaliação junto ao eleitorado (Imagem 6). Depois de 

apontados estes elementos, tendo o moderador explorado as causalidades, justificativas e motivos 

                                                 
13 O termo “discurso político do candidato” deve ser entendido como aquele adotado por Almeida (2002), ao referir-se a 
“todas as formas discursivas presentes em sua campanha e particularmente em seu espaço do HEGTV, mesmo que não 
sejam falas proferidas pelo próprio candidato”. (ALMEIDA, 2002, p.40).  



que fizeram os eleitores terem determinada reação, o pesquisador se debruçava sobre os dados 

obtidos para realizar a análise de cada ponto sinalizado – sempre recorrendo ao P.A. quando 

necessário algum esclarecimento. Esta prática de análise demanda constante interlocução entre o 

moderador do grupo e o analista que redige o relatório. 

 

   Imagem 6 – Marcação de pontos altos e baixos da curva de aprazibilidade gerada pelo P.A. 

 

 

Acredita-se que com o P.A., principalmente com o recurso que este oferece de que o 

participante avalie momento-a-momento o que está sendo transmitido, é possível buscar os 

impulsos, as percepções e as reações mais imediatas dos eleitores frente aos programas eleitorais. 

Considera-se que o uso do P.A. tende a maximizar a capacidade persuasiva do candidato/partido 

político que for subsidiado com as informações coletadas, uma vez que possibilita que o candidato/ 

partido oriente o conteúdo a ser transmitido de forma a aproximar-se dos anseios, expectativas e 

demandas identificados. Em outras palavras, temos que com o auxílio do P.A., o conteúdo da 

propaganda eleitoral na televisão pode ser moldado de maneira a adequar-se aos desejos do 

eleitorado. Desta forma, a partir de informações obtidas nos grupos focais com o uso do P.A., o 

programa a ser veiculado no horário eleitoral por determinado candidato ou partido poderá ser um 



instrumento mais apto a satisfazer as expectativas dos eleitores e, consequentemente, a exercer 

maior capacidade de influência no comportamento eleitoral dos mesmos. 

Como já fora dito na introdução deste trabalho, vale destacar que essas são algumas 

observações tecidas a partir da experiência obtida na realização dos 19 (dezenove) grupos com o 

uso do P.A. para avaliar os programas eleitorais veiculados na televisão pelos candidatos ao Senado 

por Mato Grosso, nas Eleições 2010. Como ainda não há quaisquer outros estudos acerca do uso do 

Perception Analyzer como instrumento de condução e análise de grupos focais, é preciso que fique 

claro que esta parte do artigo que discorre a respeito do uso deste software, tem caráter ensaístico, 

não podendo, portanto, ser tomada como um estudo com conclusões já consolidadas. 

 

 

Considerações Finais 

 

 A propaganda eleitoral, principalmente aquela veiculada na televisão, deve ser considerada 

como uma importante variável do comportamento eleitoral. Por meio da utilização constante do 

marketing político-eleitoral, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) tem adotado, na 

maioria das vezes, um conteúdo simples e de fácil acesso e assimilação para a população. A política 

nesse veículo comunicativo se associa a símbolos mais compreensíveis, dinâmicos e atrativos, se 

comparado a seu linguajar ordinário e natural. 

 Através do HGPE, os candidatos buscam estabelecer conexões comunicativas junto aos 

eleitores, seja consolidando, modificando ou construindo a sua escolha final: o voto. Dessa forma, 

vimos que não se deve desconsiderar o papel do Horário Eleitoral junto à decisão do voto, uma vez 

que este se configura como uma fonte fundamental de informação para os eleitores. 

 No momento da disputa eleitoral os coordenadores de campanha dos candidatos utilizam a 

técnica qualitativa do grupo focal para moldar estratégias quanto aos temas, formatos e conteúdos 

dos programas eleitorais; além de auxiliá-los a traçar procedimentos e métodos a respeito do 

comportamento que tal candidato deve adotar durante os debates políticos. Os grupos focais 

geralmente são realizados ao vivo, enquanto é transmitido o Horário Eleitoral Gratuito de Televisão 

(HEGTV) – ou durante os debates entre os candidatos. 

Os grupos focais realizados nesse contexto buscam extrair informações valiosas para que o 

político ou partido que tiver acesso a elas possa desenvolver um HEGTV mais voltado para os 



interesses dos cidadãos comuns. Assim, o Horário Eleitoral tende a se tornar mais próximo das 

expectativas e dos anseios dos eleitores, o que o pode torná-lo mais convincente e suasório. 

Como forma de maximizar as informações advindas do grupo focal, vimos que um novo 

software tem ganhado cada vez mais espaço entre os pesquisadores de opinião pública: o Perception 

Analyzer (PA).  O P.A. auxilia o moderador do grupo na condução da discussão, ao elucidar 

aspectos a serem explorados por ele, e contribui para minimizar os efeitos causados pelo 

constrangimento e pela influenciação social durante os grupos focais. Todavia, deve-se ter cuidado 

para não cair na tentação de fazer generalizações quantitativas ao fazer análise dos dados coletados 

com o Perception Analyzer.  

Um dado interessante das Eleições 2010 para Senado em Mato Grosso, alcançado com o 

auxílio do P.A., é a constante aprovação dos eleitores quando apareciam as principais propostas do 

candidato no HEGTV para a área da saúde pública, independente de sua intenção de voto. 

Primeiramente, os eleitores concordavam com o “mundo” real proposto pelo programa eleitoral de 

que a saúde deveria avançar mais em Mato Grosso, uma vez que esta é considerada um dos 

principais problemas do estado; em segundo ponto, eles utilizavam o HEGTV para se informar 

sobre os projetos e programas dos candidatos para esse setor; e por fim, podiam estabelecer 

comparações entre os candidatos para saber qual deles teria propostas mais viáveis e eficazes para 

desenvolver a saúde no estado. Portanto, percebemos que quando um candidato, mesmo aqueles 

com baixa intenção de voto, mostrava suas propostas e projetos, principalmente para a área da 

saúde, ocorria uma elevação na curva momento-momento do P.A., o que indicava aprovação ao 

conteúdo mostrado pelo HEGTV. Esse tipo de dado permite direcionar quais temas, formas e 

abordagens os eleitores mato-grossenses mais gostariam de assistir no Horário Eleitoral Gratuito, e 

bem como identificar causalidades e justificativas para essas preferências.  

Outro achado importante obtido com o auxílio do P.A. foi a não aprovação pelos eleitores da 

utilização de imagens de crianças durante os programas eleitorais. Eles (os eleitores) consideraram 

este recurso apelativo e abusivo se associado à ‘pureza’ e ‘inocência’ das crianças. A partir deste 

achado podemos dizer que o Perception Analyzer também permite que elementos não imaginados 

anteriormente como relevantes sejam identificados como alvo da aprovação ou desaprovação de 

determinado programa eleitoral, sendo captados e trazidos para a discussão quando algum dos 

participantes reage a estes.  

O Perception Analyzer busca a identificação de escolhas, reações, impulsos e pensamentos 

dos eleitores a respeito do tema e/ou material áudio-visual que estiver sendo analisado. Acredita-se 



que esta possibilidade oferecida pelo P.A. aperfeiçoa a análise e, no caso do acompanhamento do 

HEGTV, os estudos acerca do comportamento eleitoral. Ao realizar um acompanhamento 

sistemático do HEGTV, o pesquisador tem a possibilidade de observar comportamentos que se 

repetem entre os eleitores, pontos em que eles geralmente concordam e discordam quanto aos temas 

e assuntos abordados, quanto ao conteúdo ou quanto à forma como foi veiculada a informação 

(palavras, expressões, imagens). 

Este artigo procurou fazer um esboço inicial sobre os grupos focais que utilizam o 

Perception Analyzer, fazendo uma discussão metodológica sobre as potencialidades e limitações de 

se usar o P.A. nessa técnica qualitativa. Observamos que se utilizado de forma a explorar as 

escolhas e os principais pontos de aprovação e desaprovação, o Perception Analyzer tende a auxiliar 

os pesquisadores em opinião pública e os ‘marqueteiros políticos’ a tornar o Horário Eleitoral 

Gratuito de Televisão de um determinado candidato mais eficaz no sentido de ser mais persuasivo 

junto aos eleitores, ou seja, exercendo maior influência na decisão do voto. Porém devemos 

destacar que essas são apenas observações inicias e que devem ser mais testadas, contando com 

mais dados empíricos (mais grupos focais com utilização do P.A.), antes de se estabelecer achados 

mais conclusivos. Deste modo, esperamos que novas pesquisas e estudos se desenvolvam nessa 

área, e que a metodologia nas Ciências Sociais possa crescer e se aprimorar nesse sentido. 
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