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OBJETIVO

Analisar a estratégia de comunicação dos 

candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo em 

2012

Estudo tem como foco o monitoramento de 

todas as inserções veiculadas nessas duas  

eleições



JUSTIFICATIVA

• A revisão da literatura indica a existência de 

duas lacunas: 

1.análise das inserções eleitorais

2.Análise da maneira como os candidatos 

distribuem as suas inserções dentro da 

programação normal das emissoras



LITERATURA INTERNACIONAL

• Conceito de estratégia relacionado com a 

liberdade de decidir quando e onde veicular 

inserções

• Forte incentivo geográfico decorrente do 

sistema eleitoral

• Veiculação em emissoras locais

• Spots concentrados entre setembro e 

novembro



LEGISLAÇÃO ELEITORAL

• Candidato enfrentam complexa estrutura de 

incentivos imposta pela legislação eleitoral

• A regulamentação incide sobre dois aspectos 

fundamentais:

1.Conteúdo das mensagens

2.Sobre a sua distribuição dentro da 

programação das emissoras



REGULAÇÃO DO CONTEÚDO

• Legislação impede a utilização de gravações 
externas, montagens ou trucagens, 
computação gráfica, desenhos animados e 
efeitos espaciais

• Proíbe principalmente mensagens que 
possam degradar ou ridicularizar partido, 
candidato ou coligação.

• Retirada da peça do ar e garante ao ofendido 
o direito de resposta



REGULAÇÃO MECÂNICA

• Candidatos não possuem autonomia para 

decidir onde e quando veicular as suas 

mensagens

• TSE define de antemão o dia e o bloco de 

audiência

• Nem a programação é de livre escolha dos 

partidos – decisão cabe às emissoras



TOTAL DE INSERÇÕES – SÃO PAULO



TOTAL DE INSERÇÕES – RIO DE JANEIRO



TOTAL DE INSERÇÕES – BRASIL



TEMPO DAS INSERÇÕES – SÃO PAULO (%)



TEMPO DAS INSERÇÕES – RIO DE JANEIRO



OBJETIVO DAS INSERÇÕES



OBJETIVO DAS INSERÇÕES



ATAQUES POR BLOCOS

SÃO PAULO



ATAQUES POR BLOCOS

RIO DE JANEIRO



ALVO DOS ATAQUES



EVOLUÇÃO DOS ATAQUES

CHALITA



EVOLUÇÃO DOS ATAQUES

RUSSOMANNO



EVOLUÇÃO DOS ATAQUES

HADDAD



EVOLUÇÃO DOS ATAQUES

SERRA



EVOLUÇÃO DOS ATAQUES

Rio de Janeiro


