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RESUMO 

Neste trabalho discutimos o caso da utilização do slogan “Acelera SP” pelo então candidato 

João Doria Jr., vencedor nas eleições municipais para prefeito de São Paulo. Através da 

polêmica que envolveu o uso de tal slogan, analisamos sua relação com a política brasileira 

bem como as leis que norteiam e organizam os pleitos no país. Sobre isto, observamos ainda 

até que ponto o Estado pode intervir em tais questões e de que forma pode julgar e punir, sem 

esquecer e nem ferir a liberdade de expressão, que é um direito inalienável do homem. 

Também abordamos a relação entre a comunicação pública e privada e a tensa relação entre a 

liberdade de uso de um slogan e o direito à posse da “marca”, que prevê uma continuidade 

entre ações e atores sociais – e políticos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Slogan; “Acelera SP”; Eleições; Comunicação Pública; Comunicação 

privada. 

 

 

Considerações Iniciais 

As eleições municipais de 2016 em São Paulo, maior cidade do Brasil e da América 

Latina, foram marcadas pela tentativa do candidato Fernando Haddad, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), em se manter como prefeito, e o crescimento ímpar do empresário e 
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candidato João Doria Jr., do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que resultou 

em sua vitória inquestionável no primeiro turno, com 3.085.187 (o que representa 53,29% dos 

votos válidos), enquanto o ex-prefeito Haddad teve apenas 967.190 votos (equivalente a 

16,70%). 

O processo até as eleições, no entanto, não foi tão simples e muito menos pacífico. 

Contou com uma grande polêmica envolvendo o slogan (“Acelera SP”) da campanha de 

Doria, então candidato da oposição, que fazia (e ainda faz) referência a promover um 

crescimento e desenvolvimento acelerado da capital paulista. É justamente através desta 

(GEERTZ, 2008, p. 70) polêmica iremos analisar e discutir o uso de tal slogan, sua relação 

com a política brasileira bem como as leis que norteiam e organizam os pleitos no país. 

Indo além, é importante destacar logo que a marca da campanha causou polêmica ao 

ser associada ao atual governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também do 

PSDB e considerado “padrinho político” de Doria. Os dois políticos foram acusados pelo 

Ministério Público (MP) paulista de ferir as leis eleitorais. Segundo o jornalista Will Soares, 

do portal de notícias G1, 

 

"Acelera SP" foi um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

executado entre 2011 e 2012, que promovia encontros entre Alckmin e 

prefeitos de cidades paulistas para celebrar parcerias entre os poderes 

estadual e municipal. O programa passou por diversas regiões do estado, 

onde foram anunciados benefícios e o repasse de recursos às prefeituras. 

(SOARES, 2016) 

 

Tal polêmica envolveu ainda a acusação de que outra candidata, Marta Suplicy, teria 

utilizado slogan semelhante ao de Marina Silva, candidata à presidência do Brasil em 2014: 

“Coragem para mudar.” A campanha de Doria questionou isto ao Ministério Público, 

apresentando como “provas” a comparação das duas campanhas, semelhantes no “M”, inicial 

dos nomes de ambas as candidatas além do slogan “Coragem para mudar”, praticamente o 

mesmo da campanha de Marina, que tinha ainda o complemento “o Brasil”, como é possível 

notar nas seguintes imagens: 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

 

Imagem 01. Divulgação 

 

 

Imagem 02. Divulgação 

 

Tomando estas discussões iniciais como base, não é difícil notar que a relação entre 

comunicação, política e sociedade nem sempre é tão harmônica e pode causar diversas 

discussões, problemas e mesmo a necessidade de ajustes legais. Talvez para isto muito 

contribui o desenvolvimento e alcance de partidos políticos que terminam tomando conta das 

imagens e imaginários da população acerca do bem comum, da política em seu sentido mais 

antigo e preciso. 

Com isto, há uma espécie de embaçamento da “essência” do termo e seu sentido. Vale 

lembrar que a palavra, que vem grego politiká, é uma derivação de polis e designa “aquilo que 

é público”. Segundo Aristóteles (1991), a Política era a ciência suprema, que deveria resultar 

da conduta virtuosa (ética e moralmente) dos sujeitos que, em conjunto, deveriam buscar a 

sabedoria e o conhecimento para, assim, crescer de forma mais ampla e completa, evitando 

então disputas pelo poder, algo bem diferente do que ocorre atualmente. 

Observar especificamente o caso da utilização do slogan “Acelera SP” pode ajudar a 

perceber estas relações e compreender um panorama mais amplo que envolve a cultura 

brasileira, a política e a comunicação. Assim, é através deste estudo de caso que apresentamos 

as discussões que se seguem neste artigo. 
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O particular e suas discussões gerais: o estudo de caso 

Por se estabelecer como objeto de análise as imbricações relacionadas à utilização do 

slogan “Acelera SP”, a pesquisa se constitui em um estudo de caso, definido por Yin como 

“uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e 

onde múltiplas fontes de evidências são utilizadas” (apud DUARTE e BARROS, 2005, 

p.216). 

No estudo de caso, “o interesse primeiro não é pelo caso em si, mas pelo que ele 

sugere a respeito do todo” (CASTRO apud DUARTE e BARROS, 2005, p.218). Ainda de 

acordo com Yin (2001), os estudos de casos investigam fenômenos contemporâneos inseridos 

em algum contexto da vida real. Deste modo, no estudo de caso, notamos que 

 

como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, 

para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo 

uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência 

política, na administração, no trabalho social e no planejamento. Pode-se 

encontrar estudos de caso até mesmo na economia, em que a estrutura de 

uma determinada indústria, ou a economia de uma cidade ou região, pode ser 

investigada através do uso de um projeto de estudo de caso (YIN, 2001). 

 

Destarte, é possível fazer um diálogo interdisciplinar com a Antropologia Semiótica 

ou Interpretativa de Clifford Geertz (1989), segundo a qual a cultura é meio privilegiado, 

fundamental objeto de pesquisa, em que se podem ter diversas compreensões não somente a 

partir de, mas principalmente através de seus “produtos”, manifestações (GEERTZ, 2008, p. 

70), como, por exemplo, a comunicação e peças publicitárias. Para Geertz, a cultura e suas 

manifestações podem ser compreendidas 

 

Como sistemas de signos interpretáveis (o que eu chamaria de símbolos, 

ignorando as utilizações provinciais), e não um poder, algo ao qual podem 

ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles 

podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade 

(GEERTZ, 1989, p. 10). 
 

É através deste diálogo então que analisamos as relações já citadas em São Paulo, mas 

que dão margem para refletir sobre toda a estrutura e constituição da política no Brasil, que 

partem justamente da produção, apropriação e compreensão de um slogan eleitoral. 
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Uma campanha, um slogan e uma grande polêmica 

Como já dissemos anteriormente, em sua campanha eleitoral, o empresário João Doria 

utilizou o slogan "Acelera SP", mesmo nome do programa iniciado em 2011 e concluído em 

2012 pelo governador Geraldo Alckmin. Este projeto consistia em realizar repasses do 

governo estadual de recursos às prefeituras do Estado de São Paulo para projetos de 

infraestrutura e desenvolvimento e era chamado "Acelera SP". 

Vale lembrar que slogan, para Armando Sant'Anna (1999, p. 171), é uma espécie de 

lema que, na Publicidade, se torna uma sentença ou máxima que expressa uma qualidade, uma 

vantagem do produto. Ainda de acordo com Sant’Anna, o slogan deve ser curto, contendo de 

quatro a seis palavras, sendo então concisa simples e original, se possível (1999, p. 171). Mais 

que isso: de acordo com Olivier Reboul (1975) o importante para o slogan não é apenas ser 

repetido, mas sim “repetível”, algo simples de ser associado então com o slogan em questão 

neste trabalho, o “Acelera SP”. 

Nas redes sociais, tal fator de repetição é potencializado, já que através da hashtag 

#AceleraSP os conteúdos sobre a candidatura e atualmente prefeitura de Doria são facilmente 

encontrados – bem como as críticas a elas. Apesar de ser algo bastante interessante e que se 

liga à Folksonomia6, não é nosso objetivo neste artigo discutir de fato o alcance e utilização 

pela população de tal slogan, mas sim as imbricações sobre a candidatura do tucano e sua 

relação com a lei eleitoral, Governo, Estado e Publicidade. 

Nas redes sociais da candidatura de Doria, em especial no Facebook e no Instagram, 

slogan era apresentado e fazia referência também a melhorias e obras de infraestrutura, bem 

como apresentava o incentivo à indústria, ao comércio e ao empreendedorismo, como é 

possível notar nas seguintes imagens: 

 

                                                 
6 Segundo Maria Clara Aquino, é “um sistema de indexação de informações que permite a adição de tags 

(etiquetas) que descrevem o conteúdo dos documentos armazenados” (2007, p.3). Ainda de acordo com a autora, 

“baseada na livre organização, a folksonomia traz um novo tipo de link, a tag, criada pelos próprios usuários da 

web, que assim, de forma coletiva representam, organizam e recuperam os dados na Rede” (2007, p.4). 
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Imagem 03. Reprodução Facebook/ João Doria Jr. 

 

 

Imagem 04. Reprodução Facebook/ João Doria Jr. 
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Imagem 05. Reprodução Facebook/ João Doria Jr. 

 

Nas imagens, que mostram sempre Doria com uma postura tranquila, olhar confiante e 

por vezes sorridente, há o destaque ainda para o amarelo característico de seu partido como 

também a utilização de outra hashtag, a #Vote45, se associando diretamente ao slogan 

“Acelera SP”, fazendo crer então que tal “aceleração” só seria possível caso o eleitor votasse 

no ex-apresentador de TV. 

Com todo o alcance da campanha eleitoral, a utilização do slogan rapidamente foi 

questionada por adversários, que acusaram o candidato e sua equipe de infringir o artigo 40 da 

Lei Eleitoral nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997, que proíbe 

 

O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas 

ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou 

sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis 

meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade 

pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR. (Artigo 

40, Lei Eleitoral 9504/97) 

  

Na época, sua assessoria afirmou que “tratava-se de uma coincidência com o nome de 

um programa que existiu há mais de quatro anos atrás”, conforme reportagem publicada no 

site da revista Época em setembro de 2016. Por causa desta "coincidência", o Ministério 

Público pediu a suspensão imediata do slogan da candidatura de Dória, que representaria uma 

"ofensa à legislação eleitoral", como afirmou o promotor de Justiça Eleitoral, José Carlos 

Bonilha, responsável pela decisão, que foi destaque em alguns portais e jornais, que muitas 

vezes trataram o caso como uma manutenção de um slogan já adotado ou ainda um plágio ou 

cópia: 
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Imagem 06. Reprodução Portal G1 

 

 

Imagem 07. Reprodução Folha de S. Paulo/ Portal UOL 

 

Diante disto, é possível perceber que o uso do slogan pelo candidato seria normal se 

não fosse “bastante semelhante” ao já utilizado anteriormente e não esbarrasse no fato da 

utilização dele trazer algumas questões à tona: primeiramente, por ir contra as leis eleitorais; 

logo depois por tentar, através da repetição da marca, mostrar proximidade e mesmo 

continuidade com outras realizações do governo estadual. Assim, tal relação poderia ser 

compreendida como de associação ou complemento, já que a publicidade  
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provoca uma série de associações psicológicas com a utilização da marca, 

que não se verificariam se o consumidor não tivesse sido exposto à 

mensagem publicitária. 

Nesta perspectiva, a publicidade informativa fornece ao consumidor factos 

que lhe permitem avaliar as vantagens de comprar uma determinada marca, 

enquanto que a publicidade transformativa associa o consumo da marca com 

um conjunto de experiências de carácter psicológico, fenômeno que 

normalmente não aconteceria se o consumidor não tivesse visto a respectiva 

publicidade. (CARDOSO, 2011, 498) 

 

Mais que isso: a relação entre público, sentidos, afetos, publicidade e consumo é muito 

mais ampla e complexa e não somente uma troca direta de serviços: a compra pelo acesso de 

produtos (ou votar em alguém por conhecer e confiar em todas as suas propostas), por 

exemplo. Vale enfatizar que 

 

Os bens de consumo são considerados artefatos culturais criados pelos 

indivíduos com a finalidade de expressar tanto suas singularidades 

individuais ou coletivas, quanto suas classificações de pertencimento social. 

Esse é o sentido de mediação social que os bens carregam ao constituírem 

uma combinação com o sistema simbólico que é a cultura (OLIVEIRA, 

2010, p. 23). 

 

É neste sentido que observamos que a utilização de um slogan pode transformar os 

sentidos e compreensões de determinadas empresas, pessoas, candidatos, marcas. Algo que é 

considerado público – por exemplo, o mandato de um representante político municipal 

(prefeito), estadual (governador) federal (senador ou presidente) – não deve ter caráter de uma 

empresa ou produto.  

Assim, criar uma marca e replicá-la em ações de um governante e na candidatura de 

outro político é algo no mínimo estranho e deve ser evitado, já que fere os princípios das leis 

eleitorais e vai contra a ideia e ideal de que um representante político é uma figura pública 

que executa um trabalho público, não uma empresa. Isto vai de encontro à definição de 

política, já discutida anteriormente, que visa bem mais o bem público e não a disputa entre 

“corporações”, grupos e “agrupamentos” (como os partidos). 

É aí que observamos o aprofundamento das relações e tensões entre público e privado, 

em que talvez o interesse público seja deixado de lado em detrimento da “venda” de uma 

marca política.  

 

Vale ressaltar que “interesse público” é conceito permanentemente associado 

aos meios de comunicação de massa. (...) Uma imprensa atrelada a interesses 
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específicos de grupos privados, logo incapaz de defender exclusivamente o 

interesse público, segundo essa lógica, implicaria fechamento de um canal 

para a manifestação de demandas da sociedade e na ausência de uma 

instituição eficiente na comunicação entre governos e governados. 

(PIERANTI E MARTINS, 2008, p. 310) 

 

Destarte, outro ponto que devemos frisar é o papel do Governo e do Estado, que seria 

cuidar, proteger, organizar, sejam os homens, as leis eleitorais como até mesmo os estímulos 

nas propagandas – políticas ou não. Portanto, ele é responsável por criar formas de manter a 

ordem, e as campanhas eleitorais não estão separadas desse processo. Basta lembrar que 

 

A ação dos meios de comunicação de massa incide diretamente no 

funcionamento do aparelho de Estado — tanto em seu âmbito burocrático, 

quanto no político —, constituindo canal para a transmissão de anseios e 

críticas aos membros do governo. A importância da mídia para uma 

compreensão mais apurada da sociedade encontra óbvias evidências 

empíricas: como negar, por exemplo, os efeitos decorrentes da ação dos 

meios de comunicação em eleições ou nos debates de grandes questões 

públicas? (PIERANTI E MARTINS, 2008, p. 306) 

 

Isso fica mais claro se observarmos a diferença entre Governo e Estado. De acordo 

com Eloisa de Mattos Höfling, o Estado é “o conjunto de instituições permanentes – como 

órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico 

necessariamente – que possibilitam a ação do governo”. Por sua vez, o Governo é o “conjunto 

de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade 

civil e outros) propõe para a sociedade como um todo”. Neste processo, em geral se segue a 

orientação política de determinado grupo (partidário) que assume e desempenha as funções de 

Estado por um determinado período, como explica Höfling.  

Além disso, devemos notar que “ao vincular as políticas públicas para as 

comunicações aos planos de desenvolvimento e aos objetivos nacionais, o relatório sugere a 

importância do Estado como peça-chave nesse processo” (PIERANTI E MARTINS, 2008, p. 

308). Assim, diante de tais discussões podemos questionar aqui até que ponto podemos 

problematizar a liberdade de expressão dos sujeitos e a atuação do Estado, muitas vezes ligada 

à função de barrar propagandas quando elas fogem às regras.  

Assim, como se nota, o Estado não feriu um dos principais direitos inalienáveis do 

homem, que é a liberdade de se expressar. Entretanto, através de leis e mecanismos detectou 

tal “problema” e agiu sobre. O slogan, que pelo viés publicitário poderia ser questionado e 
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analisado também pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) dias 

depois foi liberado e segue sendo utilizado e foi intensificado por Doria, agora prefeito. 

Em algumas das publicações suas em sua página no Facebook e em seu perfil no 

Instagram, é possível ver que agora o slogan é associado a outra descrição do prefeito, auto 

denominado “João Trabalhador” e também a “SP Cidade Linda”, principal “bandeira” de sua 

gestão até o momento. As “marcas” e lemas seguem então caminhando juntas, apresentando 

(sintetizando) ao público o modo como o gestor deve ser visto e seus objetivos, característica 

que se alia diretamente ao que vimos anteriormente sobre posicionamento. 

 

 

Imagem 03. Reprodução Facebook/ João Doria Jr. 

 

 

Imagem 03. Reprodução Instagram/ João Doria Jr. 

 

Mesmo assim, tal exemplo deu margem para uma discussão importante e atual sobre 

as relações entre comunicação publicitária, marketing, sociedade e política. Em outras 
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palavras: nesta proposta inicial que agora chega ao fim refletimos entre a liberdade de uso de 

um slogan e o direito à posse da “marca”, que prevê uma continuidade entre ações e atores 

sociais – e políticos. 

 

Considerações finais 

Em retrospectiva, podemos observar que a polêmica sobre a utilização do slogan 

“Acelera SP” teve pouco reflexo na sociedade e mesmo na continuidade da campanha, ainda 

que envolvesse discussões sobre democracia, propaganda política, cultura e legislação. Para 

muitos, o caso não passou de uma “simples” briga partidária. 

Todavia, é importante notar ainda que o caso foi pouco repercutido na imprensa 

regional e nacional, o que certamente colaborou para o pouco alcance nas redes sociais e pela 

população. Embora se referisse a um caso particular, de uma só cidade, dá margem para 

discussões mais gerais que podem ocorrer em qualquer outro lugar do país. 

Ainda assim, o tema é de grande relevância para discutirmos a relação entre sociedade, 

mídia e comunicação, tão próxima, mas por vezes considerada distante. Hoje, João Doria Jr. é 

prefeito de São Paulo e segue utilizando o slogan “Acelera SP”, bem como “João trabalhador” 

e “SP Cidade Linda”. Sua candidatura e suas ações nem passaram perto de ser o foco da 

discussão apresentada neste texto, mas sim a polêmica envolvendo o uso da marca, que 

perpassa pela relação entre público e privado e o consumo dos eleitores o período 

contemporâneo, em especial no Brasil e quiçá na América Latina. 
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