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RESUMO 
 
A prática do planejamento e ações da comunicação política está diretamente relacionada ao 
contexto político social em que está imerso, principalmente no que tange a defesa da 
estrutura democrática. Em ambientes equilibrados democraticamente com garantias na 
lisura do sufrágio eleitoral, a população exerce um papel fundamental na exigência de 
políticas públicas eficazes e governos empenhados em promover desenvolvimento 
econômico sustentável e inclusivo. O objetivo do artigo é descrever as principais práticas da 
comunicação politica em contextos democrático e apresentar os principais pontos históricos 
dos processos de redemocraticação no Brasil e no Chile. Este artigo é fruto de pesquisas 
realizadas no cenário latino-americano organizado por pesquisadores vinculados à 
Sociedade Brasileira de pesquisa em Comunicação e Marketing Político – POLITICOM. 
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INTRODUÇÃO  

 Uma das bases mais relevantes dentro de um contexto participativo da sociedade é o 

direito de expressão e liberdade civil, principalmente com relação ao direito de escolha de 

seus governantes. Esse princípio universal pode ser estruturado de múltiplos formatos 

porque não obrigatoriamente uma nação democrática necessita possuir viés presidencialista, 

como acontece de modo predominante nos países democráticos latino-americanos. 

 O parlamentarismo também é um formato funcional e que estabelece um modelo 

eficaz de gerenciamento e participação popular. Apesar de possuir também a figura do 

primeiro ministro junto com o presidente do país, o nível de escolha passa por um processo 

eleitoral envolvendo a sociedade. 

 Outro modelo adaptado ao sistema democrático que ocorre em alguns países do 

globo é o sistema democrático com representação monárquica, estabelecido em países 

como Espanha e Inglaterra. Nesse contexto, normalmente a família Real possui um papel 

mais simbólico e de representação social do que político gerencial, permitindo que seu país 

seja organizado politicamente em um regime parlamentarista, com integração de poderes e 

respeitando a vontade popular. 

 No cenário latino-americano, em grande parte dos países do continente, a luta pelo 

direito democrático de direito foi conquistada por intermédio de muitas reinvindicações 

populares e pressões por parte da sociedade.  

Várias fases foram vividas pelos países latinos no campo governamental, mesmo 

porque o próprio continente americano foi fruto do sistema colonialista europeu que foi 

predominante no controle gerencial e político até meados do século XIX na maioria dos 

países dominados por Portugal ou Espanha. 

 Todavia, mesmo com a conquista da independência política, países latino-

americanos não possuíam tradição e nem maturidade política suficiente para manter os seus 

regimes adequados com a defesa do sufrágio político. Essa deficiência propiciou vários 

períodos de intervenção militar nesses países, cuja forma de controle político se baseada na 

proibição dos direitos civis de escolha de seus governantes, como também chances reais de 

participação das proposituras de políticas públicas nacionais. 

 Isto posto, o artigo versará acerca do período de redemocratização nos países latino-

americanos, presentes nas últimas quatro décadas. Obviamente cada país possui suas 

especificidades políticas e sociais, porém, em sua maioria, os processos de 
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redemocratização ocorreram com formatos muito próximos, com participação popular e 

desgaste do sistema e regimes ditatoriais normalmente gerenciados pelas forças militares. 

 O dinamismo da redemocratização exigiu dos países um novo formato nas estruturas 

políticas principalmente no sentido representativo, por intermédio de partidos políticos, 

normatizações eleitorais e mecanismos de controle e participação popular.  

Diante desse contexto democrático de escolha eleitoral, a comunicação política 

renasce como uma forma de propiciar maior potencialidade na competitividade eleitoral, 

aliando processos de publicidade, propaganda, marketing e demais vertentes 

comunicacionais aliados na construção de imagem e identidade política, para partidos e 

políticos.  

 O fortalecimento do desejo popular estimula o aumento das ações de comunicação 

aliadas com análises estratégicas do perfil do eleitoral e do jogo político que envolve poder, 

governabilidade e articulações políticas. Isso ocorre porque em um ambiente eleitoral 

aberto ao voto da população, utilizar métricas de comunicação política contribui para que as 

mensagens e construção de identidades sejam realizadas e fortalecidas. 

 As novas tecnologias cresceram de modo concomitante com o processo de 

redemocratização na América Latina e esse fator contribuiu para que a competitividade 

eleitoral e governamental se tornasse mais acirrada e estratégica. O acesso à informação 

com mais facilidade para o cidadão permite maior capacidade na decisão de candidatos e 

partidos no gerenciamento de uma cidade, estado ou país.  

 Esses estudos e análises do comportamento político e eleitoral na 

contemporaneidade são relevantes dentro do universo político e corroboram para que o 

espírito democrático continue estruturado e com perspectivas de amadurecimento. Essa 

vertente da comunicação reúne pesquisadores de todo o mundo com grande representação 

latina americana. 

 Observando essa necessidade e importância, a Sociedade Brasileira dos 

Pesquisadores e Profissionais de Comunicação e Marketing Político, intitulada 

POLITICOM onde mantém grupos de pesquisa que promovem estudos dos fenômenos 

políticos envolvendo a relevância da comunicação e marketing político no Brasil e em 

demais países democráticos do mundo. 

Criada no ano de 2001, com o estímulo brasileiro da Cátedra UNESCO de 

Comunicação para o desenvolvimento regional, a POLITICOM foca atualmente suas 
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investigações de foro internacional para o contexto Ibero americano, com maior 

predominância de pesquisa para América Latina.  

Um dos formatos escolhidos para difusão e promoção do debate da temática de 

comunicação política é a participação anual dos Colóquios Binacionais organizados e 

desenvolvidos pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – 

INTERCOM. Vários países foram estudados sempre com respeitabilidade de suas 

especificidades regionais, bem como o histórico de suas reinvindicações políticas e sociais. 

A escolha para estudo de dois países latinos: Chile e Brasil é salutar, visto que são 

duas grandes referências econômicas para o bloco econômico e com processos temporais de 

redemocratização próximos, com algumas semelhanças no seu processo político e eleitoral, 

inclusive no perfil de seus habitantes, seja no campo ou em centros urbanos. 

 

UM CONTEXTO LATINO AMERICANO 

Nas últimas três décadas, o processo de redemocratização na América Latina 

proporcionou o fortalecimento de sociedades amparadas em sistemas eletivos para suprir as 

ordens políticas e gerenciamento social. Em contrapartida, os sistemas eleitorais não 

seguiram as mesmas diretrizes e possuem especificidades de acordo com características 

nacionais e modelos democráticos adotados. 

Os regimes democráticos oferecem um leque amplo de opções ideológicas para a 

sociedade, o que lhe permite escolher sua corrente política, como também seus 

representantes nos ambientes do Legislativo e Executivo. Nesse contexto, compreender 

como a dinâmica eleitoral é estruturada nos países da América Latina é de grande 

relevância para construir um panorama comparativo de democracias e sistemas eleitorais no 

bloco econômico e social. 

Na visão de Przeworski et al (2000, p.128) democracias não são 
iguais. Sistemas de representação, divisão de poderes e o conjunto 
de direitos e obrigações associados com cidadãos de diferentes 
classes são regimes considerados generalistas. E esses argumentos 
institucionais devem ter impacto na sustentabilidade da democracia. 
 

Apesar de nem todos os países latino-americanos incentivarem o conceito da 

democracia participativa, o Sufrágio Universal de escolha eleitoral se mantém, garantindo o 

princípio da respeitabilidade e integração social. Para Habermas (1996, p.47) “o princípio 

da democracia elitista, como a participativa, apesar de não apresentar características 
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acentuadas de envolvimento pleno da sociedade, ainda promove o direito de escolha 

eleitoral”. 

A democratização implica a liberalização, porém, este é um 
conceito mais amplo e, especificamente, político. A democratização 
requer a competição aberta pelo direito de conquistar o controle do 
governo, o que por sua vez, exige eleições competitivas livres, e seu 
resultado determinará quem irá governar. Com base nessas 
definições é obvio que pode haver liberalização sem 
democratização. (LINZ; STEPAN, 1999, p.22). 
 

 Apesar de alguns sistemas políticos latino-americanos não promoverem um pleno 

senso de democratização para sua população, é salutar compreender as características de 

cada sistema eleitoral e como são estruturados os meios logísticos de gerenciamento e 

fomento de uma eleição. 

 A temática norteia um dos pontos mais vulneráveis em um sistema democrático, 

porque a lisura de um processo eleitoral identifica o nível de fragilidade do contexto de 

escolha dos atores políticos. Um dos pilares que permite uma consolidação democrática é a 

garantia de lisura no processo de apuração e consequentemente identificação do candidato 

vencedor do pleito. 

De acordo com Santo (1997, p.58) um sistema político aberto 
permite a entrada constante de elementos que vão procurar formas 
para ajustar respostas conforme o seu conteúdo e influência [...] 
estes elementos são processados, transformados através dos 
condicionalismos que o sistema produz na sua manutenção. [...] Os 
condicionalismos que o sistema produz são ajustados às 
necessidades e, concretamente, as circunstâncias conjunturais do 
sistema político. 
 

 Sistemas corruptos e suscetíveis a falhas reportam descrédito para a população, 

criando um ambiente de desconfiança e hostilidade social com relação aos possíveis 

governantes, caminhando muitas vezes para uma baixa estabilidade política. Para 

Huntington (1975, p.405) “a estabilidade futura de uma sociedade com um baixo nível de 

participação política depende assim em grande parte da natureza das instituições políticas 

com que a mesma enfrenta a modernização e expansão da participação política”. 

 O sistema eleitoral de um país é muito mais do que um procedimento de votação, 

mas representa um momento ideológico e de identidade para a sociedade, devendo ser 

considerado como um alicerce democrático para as nações. “Perceber a identidade faz com 

que tenhamos a sensação de beneplácito arraigando na sociedade uma comunhão de pontos 
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de vista e idéias sobre o futuro. Nesse sentido, a identidade funda ao mesmo tempo a 

singularidade e a integração” (DELL’ ORO, 2009, p.23). 

Os sistemas eleitorais na América Latina e no mundo são merecedores de estudos 

comparativos principalmente pelo alto grau de exigência que o individuo contemporâneo 

está cobrando também do poder público na oferta de estruturas de votação funcionais, 

seguras e eficazes no trato eleitoral. Qualquer nação que não buscar informatizar e criar 

parâmetros digitais para os sistemas eleitorais está fadada a fomentar uma má interpretação 

da sociedade do conhecimento. 

 

REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA 

 Com colonização portuguesa, o Brasil se difere da grande maioria dos países latinos 

que possuem base colonizadora espanhola. Esse fato histórico possui fundamental 

influência no modo de organização nacional e comportamentos políticos ocorridos nas 

últimas décadas da evolução republicana brasileira. 

 O processo de redemocratização brasileiro pode ser considerado com um dos 

sistemas que mais teve dificuldade de se estabelecer e se consolidar, principalmente pelo 

sua dimensão territorial e limitações populares estabelecidas pelo regime ditatorial.  

Obviamente se comparado ao Chile, o nível de hostilização do regime ditatorial foi 

mais brando no que tange perseguição e morte dos opositores ao sistema, todavia é salutar 

observar também a dificuldade de se estabelecer a economia no país, fator que contribui 

incisivamente para a consolidação de um regime e aprovação popular. 

 Segundo Linz; Stepan (1999, p. 203) “entre 1985 e 1993, sete diferentes pacotes de 

reformas foram lançados, fracassaram e foram abandonados por uma sociedade política 

incapaz de unir-se para forjar uma coalizão sustentável para a formulação de novas 

políticas”. A união de medidas de coalizão e governabilidade está relacionada também ao 

tipo de governo e sistema eleitoral vigente. 

 

A escolha de um sistema eleitoral é consequentemente determinada por fatores 
concretos, depende, sobretudo, da função que os representantes eleitos devem 
exercer. Se o objetivo é formar um governo forte e estável, capaz de tomar decisões 
no decorrer de toda a legislatura, o sistema de pluralidade é o melhor método. Se o 
objetivo é formar uma assembleia consultiva que expresse todas as nuanças de um 
país, a representação proporcional é claramente preferível. (DUVERGER, 1990, 
p.36). 
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A transição democrática brasileira começou no ano de 1974 com o governo 

ditatorial de Ernesto Geisel e somente teve sua finalização com a eleição para presidente de 

Fernando Collor de Melo, no ano de 1990. Durante esse período, nos idos dos anos 80, 

ocorreu uma intensa manifestação popular com o objetivo de reivindicar o direito do voto 

direto para presidente da República, denominado “Movimento Diretas Já”. 

 Apesar do movimento não ter obtido êxito em primeiro momento nas instâncias 

jurídicas federais, isso criou um processo crescente de adesão popular no interesse na 

conquista do direito de escolha de seus governantes, o que culminou indubitavelmente para 

que o processo eleitoral ocorresse semestres depois, homologando o modelo eleitoral 

existente até os dias atuais. 

 A legitimidade de um sistema político acontece quando a população e demais atores 

sociais do país entendem que o único caminho pertinente para o equilíbrio social é a 

continuidade da democracia. No caso Brasil, o descontentamento da população com 

diversos anos de crise econômica dificultou o processo de estruturação do regime. 

 Um dado pertinente apontado por Linz; Stepan (1999, p. 209) relata que em um 

estudo comparativo de novas democracias realizado em dezembro de 1988 no Brasil, 

Argentina e Uruguai, 6% dos residentes de Montevideo acreditavam que a volta dos 

militares melhoraria a situação, na Argentina apenas 15% pensavam do mesmo modo, ao 

passo que em São Paulo, na representação brasileira, 40% das pessoas acreditam na melhor 

situação com os militares. 

 Essa premissa relevante reporta a compreender que independente da mudança de 

regime, promovendo ou não maior liberdade de expressão e direitos, o que importa é que o 

sistema vigente esteja permitindo uma boa situação econômica nacional. Diante desse 

contexto é salutar observar que a troca de um regime também deve estar posicionada em 

uma realidade econômica favorável, principalmente internacionalmente, cuja influência é 

representativa no desenvolvimento econômico de qualquer país necessitando novas 

estruturas. 

 Todavia, desde as eleições de 1989, o país viveu em processo contínuo de 

desenvolvimento eleitoral e político, ao menos no sentido de garantir que o viés 

democrático é o melhor caminho para o gerenciamento público nacional. Compreendendo 

que a coletividade é base de um processo democrático, Benhabib (1996, p. 69) relata que 

“as decisões que afetam o bem-estar de uma coletividade devem ser o resultado de um 
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procedimento de deliberação livre e razoável entre cidadãos considerados iguais e moral e 

politicamente”. 

 Utilizando dos recursos tecnológicos e da capacidade informacional das mídias 

existentes na sociedade contemporânea favorecem uma composição política de grande 

visibilidade social e também de sistema político multipartidário, visando sempre o princípio 

da governabilidade e coalizões para gestão pública. Esse ponto se fundamenta no princípio 

descrito por Sartori (1989, p. 139) “onde o sistema político se constitui como estrutura 

global de centros de influência e informação plurais e diversos”. 

 Apesar de um contexto político brasileiro desgastado por diversos casos e denúncias 

de corrupção e uso com improbidade dos recursos públicos, é perceptível que o cidadão se 

coloca descontente com determinada classe ou contexto, mas não coloca em hostilidade o 

conceito de viver um ambiente democrático de escolha de seus representantes. 

A política é feita de “competição ideológica”, de conflitos entre 
sistemas de pensamento e de ação. Diante da impossibilidade e 
indesejabilidade de tentar especificar os “fins últimos” da política, 
mediante definições substantivas de “bem comum” ou proposições 
de uma moralidade objetiva – as teorias pluralistas da democracia 
defendem que os processos do debate devem ser os critérios para se 
chegar à definições necessárias para a implementação de políticas 
públicas legítimas. (MAIA, 2008, p.177). 
 

 Observando essas manifestações cidadãs, é notório salientar que o sistema 

democrático brasileiro está em um estágio caminhando para uma maturidade política, 

mesmo considerando que o nível de participação e conscientização social ainda é limitado, 

o ambiente de democracia e direito ao voto, bem como oportunidade de escolha dos 

representantes públicos já é uma situação perpetuada como sine qua non na estrutura social 

brasileira. 

  

REDEMOCRATIZAÇÃO CHILENA 

 O processo de redemocratização no Chile ocorreu no mesmo período de luta pelos 

direitos do voto direto no Brasil, todavia, os acontecimentos chilenos foram muito mais 

hostis por parte da junta militar liderada por Augusto Pinochet. O inicio do período de 

intervenção militar no Chile ocorreu ainda no período do presidente socialista eleito pelo 

voto direto Salvado Allende, eleito em 1970. 

 No ano de 1973, precisamente 11 se setembro, ocorreu uma intervenção militar 

apoiada pelos norte americano que colocou o país em um período de limitações dos direitos 
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de expressão e inúmeras restrições relacionadas aos direitos civis. Para Jardim (2012, 

online) com Pinochet no comando “os militares perseguiram seus opositores, executando 

mais de 3.000 pessoas e torturando outras 30.000. Com dezessete anos de duração, foi a 

ditadura militar mais sangrenta da América Latina no século XX”. 

 No ano de 1988, de modo diferente da situação ocorrida com os militares brasileiros, 

que chegou ao final de sua intervenção política com intenso desgaste e grande rejeição da 

população no Chile, Pinochet ainda mantinha seu poder militar unido e com um sólido 

núcleo de apoio da sociedade civil.  

Por essse fator, implantou um Plebicito para a sociedade com o intento de se manter 

legitimamente por mais oito anos de mandato, caso conquistasse mais de 50,1 % dos votos 

válidos. Esse processo deu inicio à sua derrocada na presidência do país, porque recebeu 

apenas 44% dos votos e foi obrigado ceder espaço para o retorno de um presidente de base 

civil, representante da Concertación, Patricio Aylwin. 

Concertación, que é uma coalizão de centro-esquerda governou o Chile do governo 

de Aylwin até o final do mandato de Michelle Bachelet, finalizada em 2010. Atualmente o 

país está sob o comando de uma força política de direita, porém já nos moldes de uma 

democracia consolidade e uma nação que dita seus rumos por intermédio do poder da 

escolha popular, pela validação das eleições periódicas.  

 A gestão do presidente eleitor pós Bachelet, Sebastián Piñera foca na abertura e 

mercado e potencialização de mecanismos de desenvolvimento econômico. Com perfil 

empresarial, Piñera estabelece no Chile um rumo de crescimento emergente iniciado por 

Bachelet. 

 Atualmente no sentido de interação informacional cidadã, o Chile foi pioneiro em 

promover para a população uma estrutura de transparência pública, utilizando dos recursos 

tecnológicos disponíveis. Para Rehren (2008, p.36) em uma estratégia de campanha 

permanente, as políticas de transparência chilenas são as mais avançadas da região e 

permitem um processo de acesso informacional ativo. 

 O Brasil instituiu nacionalmente esse processo de acesso cidadão para as 

informações públicas somente em 2012, com a implantação da Lei da Transparência 

Pública, que estabelece obrigatoriedade de transmitir informação dos processos públicos 

para todos os interessados, não omitindo bases de dados ou transações. As disponibilidades 

de informações são categorizadas por ordem de sigilo, mas ao longo do tempo, todas elas 

devem ser alocadas para acesso da população.  
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 Para Ponce (2011, p.273) o grande problema do Chile é a ausência de uma 

sociedade civil mobilizada, o que dificulta os níveis de participação cidadã e a perda de 

espaço público ante a lógica neoliberal de mercado.  

 Para os países que tiveram momentos representativos de inibição de seus direitos 

civis e democráticos, viveu também um ciclo virtuoso de reconquista do direito de exercer 

sua escolha política. Em contrapartida, com o passar dos anos, as novas gerações não 

observam o cenário da mesma forma, decorrente da estabilidade econômica e política.  

Isto posto, obedecendo a uma busca degradante por audiência, grande parte dos 

veículos de comunicação mostram muito mais pensamentos e ações negativas e de 

corrupção do que bons feitos públicos, criando um ambiente de descontentamento e 

descrédito na vida pública de um país. 

Jovens que não viveram momentos de censura e perseguição, dificilmente 

conseguem manter ativo o interesse em melhoria pública e participação social, portanto o 

nível de participação da sociedade ativamente tendência a diminuir gradativamente, 

prejudicando o ciclo de conquistas políticas e de melhoria nos processos públicos.  

 

PRÁTICAS DA COMUNICAÇÃO POLÍTICA 

Com a liberdade democrática e abertura de eleições livres para o preenchimento dos 

cargos público eletivos, torna-se necessário e natural ampliar as práticas de comunicação 

política, seja para ações em momentos eleitorais ou pós-eleitorais.  

O contexto pós-eleitoral se divide em duas vertentes distintas, porque para os que 

vencem as eleições, a grande e iminente preocupação se relaciona com a comunicação de 

governo e construção de uma identidade positiva de gestão pública. Para Ponce (2011, 

p.258) a governabilidade democrática pode ser definida como a capacidade de processar e 

aplicar institucionalmente decisões políticas sem violentar o marco do direito em um 

contexto de legitimidade democrática. 

Conceitos contemporâneos utilizados por estrategistas de comunicação e 

mercadologia no segmento privado foram adaptados para o poder público, respeitando suas 

especificidades no sentido de comunicação o com público, no caso a população local. 

Fortalecimento de marca, slogans, mensagens e relacionamentos com as pessoas foram 

adequados com o objetivo de promover uma melhoria no trato gerencial e aumentar 

potencialidade de credibilidade para pleitos futuros. 
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Já para os que não conseguem a vitória em determinada competição eleitoral, as 

ações de comunicação são focadas no senso oposicionista e fortalecimento de imagem para 

a disputa de próximas eleições, visto que no cenário político, perder uma disouta eleitoral 

não significa uma derrota no conjunto da estratégia política, mas sim uma parte do plano de 

conquista do poder via urnas e voto direto. 

Muitos atores políticos e agremiações partidárias utilizam das estratégias de 

comunicação para tentar nivelar a competitividade com partidos maiores em eleições. Esse 

fato se explica porque nem sempre os maiores gastos de campanha podem garantir êxito 

nos resultados. O composto da vitória no universo político é muito mais complexo em 

variáveis do que somente recursos financeiros. 

Com a redemocratização brasileira, a profissionalização das ações de comunicação 

política ganha força, com associações, participação e formação por instituições de ensino 

permitindo a melhoria na qualidade dos envolvidos no processo estratégico de comunicação 

no ambiente público. (MACEDO et al, 2010, p.5). 

Pesquisadores e consultores de comunicação política estão presentes no mundo 

democrático e não seria diferente no cenário brasileiro e chileno. Apesar da 

redemocratização sem um processo de um pouco mais de três décadas, a profissionalização 

e a qualidade de material pesquisado dentro desse arcabouço temático é crescente e 

representativo.  

A profissionalização das ações comunicacionais para o poder público na 

contemporaneidade é responsável por grande parte dos êxitos eleitorais e governamentais, 

porém também podem ser fomentadoras de situações de fracasso e crise de imagem. Para 

Araújo (2008, p.28) “se na democracia a comunicação é decisiva para o poder político, ela 

inevitavelmente fará da comunicação não apenas um problema de informar e ligar, mas 

uma questão de fazer”. 

A comunicação política não pode ser entendida somente como um conjunto de 
mensagens que ocorrem dentro de um sistema político. Ela permite atividade de 
formação de demandas, de mudanças nas próprias respostas do sistema, de 
compreensão dos processos políticos, ou, ainda, como unidade de análise das teorias 
políticas, da sociolinguística, da sociologia de massas e dos estudos de concentração 
e distribuição do poder político dentro dos diversos grupos organizados. (SANTOS, 
2007, p.65). 

 

Em um contexto tecnológico e de mídias convergentes, o cidadão possui um poder 

informacional estramemente relevante, o que exige um novo modelo comportamental de se 

desenvolver políticas públicas, bem como difundir e informar os feitos gerenciais. Na visão 
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de Wolton (2000, p.76) “a comunicação política é aquele cenário onde se trocam discursos 

contraditórios dos três atores que possuem legitimidade: os políticos, os jornalistas e a 

opinião pública por intermédio dos contextos”. 

Na era digital, a comunicação pública conta com os novos suportes 
e meios que revolucionam conteúdos, assim como as formas e o 
processo de produzir as comunicações. As tecnologias de 
comunicação surgiram e se desenvolvem para favorecer a 
comunicação, o relacionamento e a participação dos cidadãos nas 
questões de interesse coletivo. (KUNSCH, 2011, p.16). 
 

A velocidade intensa da informação via fluxos informacionais e tecnológicos possui 

dois aspectos relevantes: o primeiro é o relacionado ao maior poder de acesso aos 

conteúdos relacionados ao universo político para grande parte dos cidadãos incluídos 

digitalmente. Esse aspecto é pertinente no sentido de maior dificuldade para promoção de 

visibilidade e vitória de políticos candidatos com histórico negativo de corrupção ou com 

interesses contrários ao senso cidadão e público. 

 O segundo ponto é o aumento da exigência do eleitor enquanto cidadão, que 

começa a exigir maior dinamismo no poder público, visto que já possui essas características 

enquanto cliente do segmento privado. Essa dimensão está mais relacionada à prática 

funcional de políticas públicas, que promovam maior velocidade na burocracia pública, 

bem como segurança e transparência nas transações. 

O dinamismo no poder público pode ser utilizado nas ações de comunicação política 

como um elemento chave no processo de continuidade da gestão, em situações que são 

permitidas reeleições, nos mais diversos níveis de poderes. Em muitos casos de 

democracias consolidadas, o continuísmo de um grupo político está diretamente relacionado 

ao índice de aceitabilidade de governos, bem como a visão que o cidadão possui diante do 

contexto social e econômico da região ou país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em democracias consolidadas, a participação popular e a liberdade de expressão e 

opinião favorecem ambientes mais equilibrados quanto ao acompanhamento das ações 

políticas estabelecidas pelos grupos políticos nacionais e seus respectivos atores políticos. 

A competitividade eleitoral é salutar e deveras saudável para o fortalecimento do senso 

participativo e evolução social.  

A América Latina viveu nas últimas três décadas movimentos populares que 

inibiram e estimularam o fim de regimes ditatoriais, que deixaram um rastro negativo e 

hostil de perseguições políticas e retaliação com cidadãos contrários ao regime. O regime 

democrático na maior parte dos países foi o Republicano, baseado nos poderes do 

Executivo e do Parlamento nacional. 

Tanto Brasil como Chile tiveram históricos similares no sentido de troca de regimes 

e intervenção política de militares, de modo mais acentuado na década de 70 do século 

passado, entretanto a hostilidade militar no Chile foi mais intensa, deixando um número 

maior de perseguidos políticos, mortos e torturados. 

O Brasil teve como primeira eleição presidencial o ano de 1989, bem como o Chile. 

Porém, a realidade brasileira demorou mais uma década para conseguir consolidar seu 

regime democrático, decorrente de problemas políticos relacionados ao seu primeiro 

presidente eleitor na redemocratização, Fernando Collor de Melo e também por sofrer de 

diversas crises econômicas que assolaram a população, criando um ambiente de 

descontentamento e insegurança do regime democrático em promover políticas públicas 

sustentáveis para o desenvolvimento econômico e social. 

O Chile teve depois da queda do regime militar de Augusto Pinochet um período de 

gestão pública presidencial da coalisão de centro-esquerda denominada Concertación, que 

durou por vinte anos, sendo substituída em 2010 pela ala de direita na gestão do país. De 

qualquer forma, o regime democrático se mostrou estável e consolidado partindo do 

pressuposto que a troca de grupo político não abalou o senso gerencial e público das 

estruturas políticas e sociais chilenas. 

A evolução tecnológica das duas últimas duas décadas corroborou para o 

fortalecimento de regimes democráticos, visto que o acesso informacional aumentou e os 

impactos interacionistas das redes sociais contribuem para a difusão da informação, seja 

política ou de foro social. 
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Após a redemocratização nos países estabelecidos para pesquisa, a comunicação 

política volta a ganhar representatividade e importância estratégica na articulação de grupos 

políticos interessados no poder público. A competitividade eleitoral traz à tona a relevância 

em melhorar os processos comunicacionais em momentos eleitorais e também em cenários 

pós-eleitorais, em caráter normalmente governamental. 

As ações de comunicação estão alocadas não mais apenas nos viés operacional e 

ferramental para a difusão da informação, mas caminham de modo concomitante com o 

planejamento estratégico de uma campanha eleitoral ou gestão governamental, visando 

sempre melhoria no grau de visibilidade e aprovação da população. 

Existem perspectivas de melhorias sociais e de desenvolvimento econômico com o 

favorecimento estratégico do Chile e Brasil frente à crise econômica internacional. Esse 

fato global certamente será possível decorrente do processo consolidado democrático 

existem nos dois países e conquistados com representativa dificuldade e luta.   
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