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RESUMO 

              Essa monografia tem como objetivo analisar uma campanha política e 

eleitoral municipal para cargo de vereador em âmbito proporcional. O objeto de 

estudo será uma campanha para o cargo de vereador realizada no ano de 

2012 na cidade de Belo Horizonte. O personagem estudado é um candidato 

considerado “nanico”, ou seja, aquele que possui poucos recursos, e que, 

geralmente, está “alojado” em partidos com pouca expressão, 

consequentemente, com poucas chances de vitória. Mesmo assim, a escolha 

do candidato se deve por esse ter um papel importante nas eleições, já que 

servem para enrobustecer as chapas eleitorais e muitas vezes, como azarões, 

ganhar um pleito através de aspectos inusitados e imponderáveis. Entraremos 

na particularidade desse personagem para conhecer suas motivações, 

aspirações e práticas políticas. Feito isso, vamos sugerir ações de campanha 

para que esse “nanico” construa uma futura campanha mais consistente, 

através de estudos de marketing político.   
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1) INTRODUÇÃO 

A eleição tem grande importância para a vida da população. O período de 

campanha eleitoral é um momento em que os políticos e partidos estão mais visíveis e 

vulneráveis ao julgamento da imprensa e da sociedade. Essa visibilidade midiática é 

importante na medida em que incita um processo de interação e interlocução entre os 

atores sociais (sociedade e, pretensos gestores públicos e parlamentares ), 

contribuindo, desta forma, para a instauração do debate público na sociedade, 

característica latente da democracia.  

    Assim, nosso objeto de estudo são as campanhas municipais, no objetivo de 

discutir eleição proporcional em nível de vereador, mais especificamente ao pleito a 

vereador em uma grande metrópole. Dentro desse “nicho” político, pretendemos 

compreender a estrutura dos chamados candidatos “nanicos”, ou seja, aqueles sem 

forte estrutura de campanha e experiência na política convencional, na maioria das 

vezes “alojados” em partidos com muita pouca expressão. Esse estudo pretende 

avaliar uma campanha eleitoral já realizada em suas várias nuances, assim feito, 

visamos apresentar soluções para uma eventual futura campanha elaborando o quê 

seria, teoricamente, uma campanha em nível de um candidato vitorioso, ou seja, 

através de uma construção de campanha “ideal” para vereador baseada nos estudos 

de Marketing Político, pesquisa e experiência pessoal. 

     Quais as motivações para se candidatar? Como foi estruturada a sua 

campanha? Onde determinado candidato se insere em um território eleitoral? Qual o 

papel dos “nanicos” dentro do coeficiente eleitoral de um partido? Entre outros 

aspetos, são fatores que serão avaliados. 

 Dentro dessa ótica e perfil de candidato, o presente trabalho foi 

elaborado para apoiar e analisar a gestão da campanha política do candidato a 

vereador Júlio César da Silva, o “Nonô, o Digníssimo”, pelo Partido da Mobilização 

Nacional, à Câmara Municipal de Belo Horizonte no desenvolvimento de estratégias 

para conquistar o eleitorado da cidade e apresentar o candidato a esse público, em 

uma possível candidatura a vereador nas eleições municipais de 2016. Para isso, o 

trabalho analisará todos os aspectos da campanha desse personagem ao pleito de 

mesmo cargo em 2012, descobrindo pontos fracos e fortes dentro do marketing usado, 

indicando um caminho a ser usado no futuro. Assim feito, o trabalho indicará novas 

estratégias a serem usadas para o futuro pleito. A análise será entregue aos 

responsáveis pela possível campanha em 2016.  
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    Ao analisar o planejamento estratégico dessa campanha é necessário 

entender alguns conceitos teóricos a respeito do marketing político para uma 

campanha eleitoral, o que será feito no capítulo 2. Aprofundaremos nos conceitos 

relacionados à decisão do voto, quais fatores influenciam na decisão, e quais variáveis 

de campanha determinam o comportamento eleitoral e a formação da opinião pública.  

 Sabe-se que em eleições proporcionais em uma cidade de grande porte 

como BH, em que há maior visibilidade da disputa eleitoral, a mídia através das 

notícias, ferramentas de comunicação digital (facebook, youtube), promoção de 

debates e propaganda eleitoral se transforma em uma arena de discussão para os 

diversos atores políticos.  
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2 ) REVISÃO TEÓRICA: COMPORTAMENTO ELEITORAL 

2.1 ) Comportamento eleitoral e a formação da opinião pública 

Com a nova realidade global e tecnológica dos meios de comunicação, 

principalmente com advento da internet, temos uma nova dimensão da política, 

ressignificando-a. A mídia atual através desses novos aspectos políticos redefine o 

funcionamento e os formatos da atual política relacionando esses aos determinados 

espaços geográficos e pela possibilidade de absorção em redes midiáticas. Para 

Rubim, Antonio Albino Canelas, em Comunicação e Política, a existência desse novo 

espaço de prática política, introduz inúmeros problemas hoje essenciais ao 

entendimento da transmutação da política e da emergência de uma midiatização 

desta. Surge uma política midiatizada. Através da administração da visibilidade que os 

atores políticos constroem sua imagem, identidade e as alimentam diante do seu 

público ao longo do cotidiano. Enfim, a política evoluiu por usar o espaço público com 

os novos adventos midiáticos, com uma permanente evolução mais dinâmica do que 

de outrora.   

O conceito de espaço público levantado pela filósofa alemã Hannah Arendt, é 

citado por Breton e Proulx (2000 ) em Sociologia da Comunicação. Arendt explicita 

espaço público como uma cena de aparecimento, onde os problemas, protagonistas e 

acontecimentos estariam visíveis, através de um processo de “publicitação” sendo 

submetido ao olhar do público que seria, então, capaz de emitir um juízo, que não é 

necessariamente racional. Arendt apresenta como linhas de força a noção de 

visibilidade e de juízo do público. 

 

São os juízos reflexivos dos espectadores que recebem essas 
actividades políticas surgidas na cena pública que estão na origem das 
opiniões que eles formam e que são susceptíveis de engendrar um 
sentido comum, próprio de um espaço de pertença. (BRETON; 
PROULX, 2000, p.235 ) 

 

Herbert Blummer, citado por Frau-Meigs (2001 ), em Midiamorfose Americana, 

considera público um grupo de pessoas que são confrontadas por um interesse, que 

discutem sobre um mesmo tema e questão com liberdade de expressão, e o debate 

como partes constituintes. Assim, lança a ideia da opinião pública nascendo de um 

agregado de indivíduos, de um ponto de vista majoritário, de uma disputa de interesse, 

de uma visão de elite e das mídias, ou até mesmo de uma ficção. Com base em 

Willian Gamson, Frau-Meigs (2001 ) considera que o público é imprevisível e se apoia 
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em muitas fontes para construir sua opinião, entre elas, a mídia. Michael Delli Carpin e 

Bruce Willians, também citados por Frau-Meigs (2001 ), confirmam esta distinção, 

considerando a opinião pública muito fluida, concorrente e versátil, variando segundo 

aquilo que os indivíduos exprimem em ambientes diversos como grupos em geral, 

família, em situação discursiva semi-pública ou semi-privada;  e que os indivíduos se 

manifestam, posicionam ou contestam boa parte das questões que são levantadas 

pela mídia, que exerce também um papel de moduladora da opinião mais do que 

qualquer outra instância, como família e igreja. Os temas tratados na mídia estão 

presentes na pauta pública fornecendo explicações mais facilmente assimiláveis. Seria 

um atalho para se conhecer e interpretar os acontecimentos do mundo em suas mais 

distintas variações sócias, culturais e geográficas.  

      A infinidade de trabalhos sobre a opinião pública demonstra a dificuldade 

de se precisar esse conceito.  Para entender o conceito de opinião pública devemos 

citar o conceito de agenda-setting ou teoria do agendamento (Definindo a agenda : o 

impacto da mídia e da opinião pública no conhecimento ) formulada por Maxwell 

McCombs e Donald Shaw na década de 1970, em Teoria do Agendamento ou Agenda 

Setting, que indica que a mídia determina a pauta para a opinião pública ao destacar 

determinados temas e preterir, ofuscar ou ignorar outros tantos. Em contra-ponto, com 

base em Niklas Luhmann, Barros e Bartolozzi (1995 ), em Ética na Comunicação: da 

informação ao receptor, consideram que a opinião pública é entendida como a própria 

agenda pública, sendo responsável por colocar certos temas em discussão, ao mesmo 

tempo em que discrimina outros, que permanecerão à margem da agenda pública.  

 

A opinião pública deve ser concebida como estrutura temática da 
comunicação pública; não deve, no entanto, conceber-se de maneira 
causal como efeito produzido ou continuamente operante; deve, sim, 
ser concebida funcionalmente, como instrumento auxiliar de seleção 
de um modo contingente. (LUHMANN apud BARROS; 
BARTOLOZZI, 1995, p. 211 ) 

 

Já a alemã Elizabeth Noelle-Neumann, em Opinião Publica: A Teoria do Espiral 

do Silêncio, considera que opinião pública não é a soma de opiniões individuais, e sim 

que ela é autônoma em relação a estas. A autora acredita que a opinião pública é 

causa e não consequência da opinião individual, sendo difundida principalmente 

através dos meios de comunicação de massa e se tornando determinante para o 

comportamento público do indivíduo. Noelle-Neumann, citada por Barros e Bartolozzi 

(1995 ), desenvolveu a hipótese da espiral do silêncio, que  defende que as pessoas, 
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tendencialmente, por medo do isolamento social, evitam expressar opiniões que não 

estejam em concordância com a opinião dominante, silenciando-se quando possuem 

uma opinião minoritária. Noelle-Neumann ainda indicam que esta tendência ao silêncio 

é cíclica e progressiva, pois quanto maior for o grau de dominação de uma opinião 

dentro de um universo social, maior será a tendência ao silêncio, ou melhor, à não 

manifestação de opiniões discordantes, além do medo do isolamento por parte 

daqueles que discordam desta opinião dominante. Para Noelle-Neumann, os meios de 

comunicação tendem a impor as opiniões dominantes. 

         O filósofo francês Jean Stoetzel, em Pesquisas de opinião pública (1948), 

sustenta que a realidade e a opinião pública não possuem uma relação segura. Seria 

uma expressão de uma linguagem vulgar, e não é seguro correspondê-la a alguma 

realidade, nem delimitar fronteiras. Para Remy Rieffel, em Opinião Pública e Espaço 

Público, as sondagens de opinião pública “não são mais do que uma criação artificial, 

um artefato resultante de um simples agrupamento estatístico de opiniões individuais e 

cuja função consiste em impor a ilusão de que existe uma opinião pública enquanto 

mero somatório de opiniões individuais.” (2003, p. 35). Para o autor as técnicas de 

sondagens deveriam primeiramente investigar se as pessoas entrevistadas já 

refletiram sobre o tema em questão tendo capacidades de formular sua percepção. Ele 

defende o aprofundamento nas pesquisas.  

 

Na verdade, nenhuma técnica pode dar conta da opinião pública 
verdadeira, que permanece uma abstração inatingível, um referente 
democrático precioso, mas, apesar de tudo, utópico. Sabemos agora 
que não é nem o agrupamento de opiniões privadas, nem a 
manifestação de simples crenças, mas resulta de uma elaboração 
concertada de pontos de vista, de uma confrontação negociada e 
continuamente renovada. (RIEFFEL, 2003, p. 36 ). 

Mesmo assim, com o debate acerca da opinião pública ainda indefinida ou em 

progresso em suas teorias, esta consciência tem grande importância na condução do 

processo político.  Nesse foco surge para Rubim (2004), o fator “imprensa de opinião”, 

a partir de século XIX, quando a política evolui com a ampliação do voto e os partidos 

adquirem importância (democracia de partidos) assume uma natureza de classista 

com grande viés ideológico. A opinião pública passa a se estruturar em linhas 

ideológicas, coincidindo com o consenso do debate público, mais especificamente, na 

expressão eleitoral da sociedade. 
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[...] os partidos organizam tanto a disputa eleitoral quanto os modos 
de expressão da opinião pública [...] e a existência de uma imprensa 
de opinião tem uma importância especial: os cidadãos mais bem 
informados, os mais interessados em política e os formadores de 
opinião obtêm informações por intermédio da leitura de uma 
imprensa politicamente orientada. (MANIN apud RUBIM,2004, p. 45 ) 

 

O processo de formação da opinião pública sofreu grandes mudanças nos 

últimos 30 anos. Rubim (2004), em O lugar da política na sociedade contemporânea, 

marca também o fim da Guerra Fria como uma época de declínio da política 

ideológica, encontrando-se latente a imprensa mercadológica voltada a busca intensa 

pela audiência. Rubim (2004) considera que a imprensa deixou de ser apenas 

orientada pela política e abriu espaço para debates mais amplos, com as pessoas 

tendo à sua disposição muitos produtos informativos e apartidários, sem vinculo 

ideológico. Estes fatores marcam a popularização do rádio e da TV, tornando o debate 

público disponível a todos, não só os formadores de opinião. Rubim (2004) destaca a 

TV, como principal fonte de informação, com poder de influir no processo de formação 

da opinião pública.  

A palavra persuasão possui um grande “peso” (muitas vezes depreciativo ) ao 

ser empregada na sociedade, já que a tendência é de quase tudo dentro da mídia nos 

estimular a persuadir ou ser persuadido, nos induzindo até a um certo processo de 

passividade. Assim pensar a persuasão como influenciar alguém a tal ato, e não 

arbitrariamente impor algo, nos esclarece a ideia. Assim o termo persuasão é 

fundamental no Marketing Político. A tentativa da persuasão oculta está presente nas 

campanhas eleitorais através de estímulos apresentados pelo marketing político.  

Esse setor investiga todas nuances do eleitor e do processo eleitoral: desejos, 

necessidades, prioridades, etc. O marketing político visa apresentar o político após 

uma análise das necessidades dos indivíduos, adaptando imagem do político ao perfil 

de candidato, em suma, ideal, enaltecendo pontos fortes e escondendo os pontos 

fracos.  

O eleitor entra no jogo político sabendo que alguém tentará persuadi-lo. Mas, 

esse, cada vez mais tem acesso às informações através dos mecanismos da mídia. 

Assim, o candidato está cada vez mais exposto.  O eleitor cada vez menos será 

iludido, pois tem autonomia para definir o nível de persuasão que irá aceitar.  
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Para Alessandra Aldé, em A construção da política - Cidadão comum, mídia e 

atitude política, a preparação da intenção de voto do eleitorado é influenciada pelas 

estratégias e artifícios da propaganda políticas envolvidos no processo eleitoral. Para 

Aldé (2011) as campanhas políticas e os meios de comunicação são importantes 

fontes de informação e de divulgação utilizadas pelo eleitor para a tomada de decisão. 

O comentário de Aldé (2001) sugere a existência de uma preocupação com a 

recepção da informação política por parte dos atores políticos, já que o conteúdo da 

mídia fornece subsídios para que as pessoas, ou espectadores, formem suas 

opiniões. 

2.2 ) Identificação Ideológica e identificação partidária  

Vivemos em um país onde cada vez mais os partidos se distanciam das suas 

ideologias iniciais. Percebemos isso através de inúmeras alianças antagônicas do 

ponto de vista ideológico. Exemplo, o Partido dos Trabalhadores, de origem socialista, 

possui aliança com o Parido Progressista, que possuiu muitos quadros que apoiaram a 

Ditadura Militar brasileira, exemplo Paulo Maluf, que ideologicamente assume-se de 

direita, entre outras alianças. Assim o voto tende as ser cada vez mais distante da 

ideologia. Ao mesmo tempo surgem também a personificação do voto, como por 

exemplo o voto do ex-presidente Lula, chamado de “Lulismo” por muitos jornalistas e 

cientistas políticos. Esse voto ultrapassa a delimitação ideológica de direita ou 

esquerda. Esse fato também mostra a defasagem ideológica no país.  

Mesmo assim é necessário conceituarmos essa identificação ideológica, pois 

mesmo assim ela ainda é significativa em um pleito. A ciência política, refere-se a 

ideologia como  uma visão de mundo que as pessoas têm, ou seja, valores 

fundamentais os quais as pessoas são socializadas ao longo do tempo. Assim, o 

comportamento eleitoral é explicado por variáveis socioeconômicas e ideológicas: 

eleitor acredita ou não na intervenção do estado na economia, se ele é progressista ou 

autoritário, esquerda ou direita, PT ou PSDB, etc. Como vimos, a identificação 

ideológica é uma variável importante na decisão do voto, no entanto, estudos 

comprovam que ela é mais comum entre eleitores de alta escolaridade. Um “voto 

ideológico” implicaria que o eleitor: 

i ) formasse alguma opinião a respeito de vários temas (issues ) 
políticos e que estas opiniões fossem razoavelmente coerentes entre 
si (do ponto de vista de um analista informado ), ou seja, que o eleitor 
tivesse um ‘sistema de crenças estruturado’, ii ) conhecesse as 
posições dos diferentes partidos e/ou candidatos quanto a estes 
temas; iii ) escolhesse o partido (ou candidato ) mais próximo de suas 
próprias posições. (Carreirão, 2002 ) 
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Ao se referir a ideologia, os estudos da Escola de Michigan, que estudou o 

comportamento eleitoral e o partidarismo nos anos 1960 nos EUA, reafirmam essa 

influência, mas colocam o partido político como esse instrumento. Assim afirma Angus 

Campbell em O Voto Americano em 1960:  

os valores adquiridos no processo de socialização podem ser 
relevantes para as decisões políticas, o que significa que o voto 
será orientado ao partido que melhor represente estes valores. 
Esta corrente não reconhece a ideologia como um componente 
predominante na decisão eleitoral e indica em seu lugar o 
conceito de "identificação partidária", que não esta relacionada 
necessariamente com conteúdos ideológicos (Campbell et al. O 
Voto Americano, 1960 )”. 

 

O marketing político tende formatar a imagem do partido ideologicamente 

através de seus artifícios técnicos para facilitar a compreensão do eleitorado, 

construindo para os eleitores imagens políticas, já que é difícil não supor que existam 

certas "predisposições políticas" que afetem a decisão do voto. Assim, o eleitor que já 

tem certas predisposições políticas se identificará com o partido que melhor 

represente suas concepções. O marketing político busca conquistar eleitores 

“predispostos” e reforçar o voto daqueles que já se identificam com o partido. Como 

Jorge Almeida em Marketing político, hegemonia e contra hegemonia. 

“Em termos de marketing político, é fundamental 
também a idéia de marca. Se um partido, aliança política ou 
personalidade política pretende ter uma longa vida, precisa 
pensar como marca” (Almeida, 2002 )  

 

O eleitorado do PT, historicamente o mais fiel, é exemplo clássico no Brasil. O 

sujeito é “petista” antes de saber o que é esquerda ou direita. Vincula-se mai a ideia 

de apoio aos movimentos sociais como o MST e o desenvolvimento de programas de 

benefício às classes menos favorecidas.  

2.3 ) Influência das redes de comunicação na política e na eleição  

O papel influente da mídia sobre o processo de formação da opinião pública já 

foi destacado por Alessandra Aldé (2001), em A construção da política - Cidadão 

comum, mídia e atitude política, e Eugênia Barichello (2003), em Campo midiático, 

opinião pública e legitimação. No Brasil, verificamos no histórico das eleições 
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momentos em que a mídia influiu ativamente na opinião pública e na condução do 

processo político.  

Um dos exemplos disso foi as eleições de 1989, quando após 25 anos de 

ditadura, o primeiro pleito a presidente foi realizado, exatamente em um período auge 

das redes de televisão brasileiras, mais especificamente auge da Rede Globo de 

Comunicação que monopolizava o setor, segundo Venício Lima (2001), em Mídia: 

teoria e política. Nos anos 1980, o país estava integrado por uma moderna rede de 

distribuição de jornais e revistas, e de transmissão de rádio e televisão. Outros fatores 

são relevantes como: se realizou a primeira eleição a permitir o voto dos analfabetos e 

dos jovens entre 16 e 18 anos, e a primeira a realizar-se em dois turnos.  

A utilização dos meios de comunicação de massa para fins políticos não se deu 

inicialmente nas eleições de 1989, mas o fortalecimento desta mídia marca a política 

da época surgindo uma nova era. Para Márcia Nunes (2004), em Comunicação e 

Política: conceitos e abordagens, 1989, por causa dessa nova realidade, marca o 

aprofundamento das análises da mídia no Brasil, e a influência da televisão no 

processo eleitoral.   

Mesmo assim é necessário pontuar a estrutura publicitária do Departamento de 

Imprensa e Propaganda da ditadura de Getulio Vargas, que fortalecia o discurso 

vargista, e, Segundo Antônio Fausto (2004), em Comunicação e Política: conceitos e 

abordagens, o uso dos meios de comunicação na política no regime militar, que 

buscava sua popularização e legitimação através das campanhas publicitárias 

elaboradas pela Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) do Governo 

Federal. Fausto (2004) data essa época como inicio da figura do que se chamamos de 

“marketeiro”, que eram conselheiros dessa estrutura governamental.   

“Estes são os mediadores no processo de interação entre 
campos midiático e político, e de modo específico os 
executores das políticas de comunicação – de curto prazo – 
que dão novas formas de estruturação ao discurso político” 
(FAUSTO, 2004, p. 113 ). 

Mesmo assim Fausto (2004) aponta as eleições de 1989 como um marco da 

construção do discurso político a partir de utilização de enunciações midiáticas.  

 

As eleições de 1989 – a primeira direta, após o ciclo autoritário – se 
faz sob o manto da ordem institucional e da presença da mídia, 
especialmente a de natureza televisiva no papel estrutural do 
discurso político. (FAUSTO, 2004, p.115 ). 
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O clássico de debate entre Fernando Collor de Melo e Luis Inácio Lula da Silva 

marca essa influência. Na época a Rede Globo de Televisão editou o de bate e 

publicou matérias favoráveis a Collor em dois dos seus jornais, Jornal Nacional e 

Jornal Hoje. O fato foi confirmado em documentários e livros, com depoimentos do 

então chefe de jornalismo da emissora, Armando Nogueira, e do diretor de 

programação José Bonifácio Sobrinho, o “Boni”, justificando assim as análises de 

Fausto (2004 ). Segundo o autor, ao ser editado para ir ao ar pela Rede Globo falas do 

candidato Lula foram retiradas, o que prejudicou sua argumentação e acabou por 

construir um debate favorável a Collor.  

Nestas condições, a TV, através dos telejornais, e os jornais, operam 
a noticiabilidade e a visibilidade do que dizem os institutos de 
pesquisas segundo regras de enunciação nas quais deixam as 
marcas do engendramento deste enlace discursivo com o campo da 
política. O jornalismo assim praticado é um desdobramento da 
política, pois sem ele e suas enunciações seria impossível na 
sociedade midiatizada se pensar/agendar outras formas de 
processos eleitorais. Em situações de complementaridade ou não, 
política e mídias se dão às mãos para apontar os caminhos que a 
‘outra ponta’, os eleitores, devem fazer para tornar a política numa 
certa realidade, por sinal, já definida por aqueles campos, (FAUSTO, 
2004, p. 121 ). 

 

Na realidade atual tanto as redes como os políticos usam instrumentos 

midiáticos como peças fundamentais para a construção da imagem dos candidatos. 

Percebidos como tal, são cada vez mais explorados com o objetivo de favorecer, ou 

desfavorecer esses atores políticos. 

2.4 ) Campanha na Internet, anonimato e campanha Negativa 

O dinamismo dos meios de comunicação, e principalmente por conta da 

internet trouxe para o cenário eleitoral uma nova era. Esse marco ocorre nas eleições 

para presidente dos EUA, que culminou na vitória de Barack Obama, em 2008. O 

marketing digital através de ferramentas como malas-diretas, facebook, twitter, 

instagram e youtube, entre outros, se tornou peça chave paras as campanhas. Para 

Luiz Claudio Lourenço (2010), o espaço diário de exposição dos candidatos gera uma 

repercussão na internet em suas redes sociais e de debate, e ainda que nos sites e 

portais de notícia, a propaganda eleitoral também dá pauta e constrói uma parte 

significativa da agenda política da mídia. Ainda segundo LOURENÇO (2010), em 

Propaganda e eleições: Notas sobre uma relação marcante entre candidatos e 

eleitores, esse debate era normalmente veiculado apenas de forma singular pela TV, 
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por exemplo. O cientista político Juliano Borges (2010), em estudo para Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, especificamente, exemplifica a utilidade que o twitter e o 

facebook proporcionam na divulgação, já que estes se adaptam bem às campanhas 

eleitorais devido ao dinamismo, por ter uma interface gráfica simples, pelo custo 

barato das ferramentas, enfim, pela eficiência dos resultados. Nesse painel, é de suma 

importância uma candidatura ter pelo menos um núcleo de campanha voltada para a 

internet. Os efeitos potenciais dessa mídia são muito maiores do que os investimentos 

necessários.  

Devemos lembrar também que no Brasil o usuário da internet apresenta um 

perfil intelectual, social e econômico próximo do que é chamado de formador de 

opinião, que atuam como eventuais replicadores da informação. Apesar de haver um 

público usuário alienado, irresponsável e “franco-atirador”, que se esconde no 

anonimato e não recebe punições severas do poder público ao praticar racismo, 

homofobia, etc. Já lembrando desse anonimato, a internet é muito utilizada para atacar 

o adversário, principalmente por permitir a possibilidade da não identificação do 

remetente  e envio de mensagens apócrifas em listas de discussão. Esse tipo de 

ataque é chamado de campanha negativa. Apesar de ataques pessoais e mais 

rasteiros, teóricos consideram bem vinda esse tipo de campanha, pois além de 

aumentar a participação do eleitorado, é mais informativa, diferencia as opções 

eleitorais, foca em temas considerados relevantes, enfim, contrasta as opções, cita-se 

Steven Finkle e John Geer (1998), em Desmobilização do efeito da propaganda de 

ataque; Martin Wattemberg e Craig Brians (1996), em Campanha Negativa; e Ken 

Goldstein e Paul Freedman, 2002, em Lições Aprendidas: Campanha Publicitária nas 

eleições de 2000. Entretanto, existem controvérsias na literatura sobre o efeito da 

propaganda negativa como ferramenta de estratégia eleitoral, e também como 

propulsora de calúnias e mentiras graças ao anonimato. São três tipos de efeito que 

devem ser considerados indesejáveis na campanha negativa. Assim como Gina 

Garramone, em Efeitos da Propaganda Negativa.  

(i ) Efeito Bumerangue: indica que a publicidade negativa 

produz um efeito de rebote, isto é, gera um sentimento de 

repulsa em relação ao autor dos ataques, não em relação ao 

alvo (MERRITT, 1984; GARRAMONE, 1985 ). (ii ) Síndrome da 

Vítima: ocorre quando os eleitores percebem os anúncios como 

injustos, exagerados e desonestos e desenvolvem sentimento 

positivo em relação ao alvo dos ataques, gerando simpatia e 

intenção de voto direcionados ao mesmo (GARRAMONE, 1985 

). (iii ) Duplo Impacto: ocorre quando a propaganda negativa 
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invoca sentimentos negativos tanto em relação ao autor quanto 

em relação ao alvo dos ataques, prejudicado simultaneamente 

os dois (MERRITT,1984 ). 

Temos a campanha de Barack Obama como marco inicial e devemos nos 

atentar para as táticas construtivas que a colocam como “divisor de águas”. Nesse 

exemplo, a internet foi usada não só como uma ferramenta de ataque, mas 

principalmente para permitir pela interatividade, a oportunidade de atrair o receptor e 

não deixá-lo apenas passivo, fazendo com que participe com opiniões, influindo 

efetivamente na campanha. 

2.5 ) Eleições majoritárias e proporcionais  

Nosso objeto de estudo nesse trabalho são as eleições para vereador em uma 

grande metrópole como Belo Horizonte, referindo-se então às eleições proporcionais.  

Mesmo iremos pontuar as diferenças entre eleições majoritárias e proporcionais, a fim 

de manter uma linha de raciocínio. As eleições majoritárias e proporcionais estão 

presentes na vida eleitoral dos brasileiros de 4 em 4 anos, se revezando nos anos 

pares.  

Eleição Majoritária é um sistema é utilizado para eleger os chefes do poder 

executivo: Prefeito, Senador, Governador e Presidente da República. Nas eleições 

majoritárias existe um cargo por vaga, ou dois de oito em oito anos para senador. 

Assim quem possuir a maioria absoluta dos votos ganha a eleição. O candidato só 

vencerá no primeiro turno se possuir mais de 50% dos votos válidos. Em outro caso, a 

disputa continua no segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados, exceto 

nas eleições a prefeito de cidades com menos de 200 mil eleitores. Com relação aos 

vices-candidatos nas majoritárias, no Brasil ao se votar no titular automaticamente 

está elegendo o candidato a vice ou suplente, no caso de senadores.  

No caso do nosso estudo, as eleições proporcionais é o sistema utilizado para 

eleger candidatos para várias vagas disponíveis, sendo que cada eleitor escolhe 

apenas um para cada “cadeira”. Escolhemos nesse método deputados estaduais, 

deputados federais e vereadores, através do sistema de lista aberta, que reúne todos 

os votos dos candidatos de cada partido. A partir daí são criadas listas partidárias com 

os candidatos mais bem colocados no sistema eleitoral. Cada partido recebe um 

número de vagas proporcional a soma dos votos de todos os seus candidatos. As 

vagas são ocupadas pelos mais votados de cada partido. Isso explica os muitos casos 

de um candidato ser eleito com poucos votos, enquanto outros com muitos votos não 

são eleitos. 
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Conclui-se que, segundo os autores, o comportamento eleitoral passa por 

interferências diversas: situação econômica, política, classista, cultural, interferência 

da mídia, etc. Portanto, o eleitor tem predispostamente uma concepção pessoal 

definida através de experiências pessoais.  
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3 ) O CANDIDATO E CAMPANHA PARA VEREADOR EM 2012   

3.1 ) O candidato  

Entraremos mais a fundo na história do nosso candidato no próximo capítulo, 

mas por conta da linha de raciocínio o apresentaremos em síntese. Nascido (em 1974) 

e criado no bairro Boa Vista, zona leste de Belo Horizonte (BH), Julio Cesar da Silva, 

Nonô “o Digníssimo”. Tem 2º grau completo, trabalhou por muitos anos na Drogaria 

Araújo, tornando-se gerente aos 21 anos, e simultaneamente começou a estudar 

teatro. Abandonou o teatro logo após intensificar o trabalho comercial devido a 

dificuldade financeira do meio artístico. Sem abandonar a cultura, começa a produzir 

eventos culturais paralelo ao outro ofício. O segmento do forró e suas manifestações 

na dança e na música foi prioridade, iniciando a produção de eventos em 1996, em 

caráter cultural de resgate da música nordestina, já que em BH haviam poucos espaço 

para esse tipo de manifestação.   

Desde então o promotor cultural não parou de trabalhar com esse segmento, 

tornando-se conhecido entre as pessoas dos eventos culturais da cidade. A partir do 

forró, produziu várias vertentes culturais em BH, conhecendo a nata dos produtores da 

cidade. E agora nos últimos anos, voltou ao teatro e á atuação em peças, uma antiga 

paixão. 

Nonô considera-se desde sempre politizado, participando de muitos trabalhos 

sociais. Mas apenas como participante e não como produtor ou liderança, mesmo 

assim, estreitando muitas relações sociais.  

    Mas a vontade política veio a partir da cultura. Em 2012, pelos serviços 

prestados e sua rede de contatos, recebeu o convite do Partido da Mobilização 

Nacional, para ser candidato a vereador. Resultando em sua participação no pleito.   
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3.2 ) O partido 

O Partido da Mobilização Nacional (PMN), legenda número 33, obteve registro 

permanente em 1990, mas o grupo político foi fundado logo após a abertura 

democrática no Brasil, em 1984, com o Movimento da Mobilização Nacional, 

antecessor do partido, que pregava a reforma agrária, a moratória conjunta dos países 

da América Latina e o rompimento com o FMI. O PMN foi inicialmente presidido pelo 

ex-ministro Celso Brant para conseguir a vaga nas eleições presidenciais e para 

consolidar o nome do partido. 

O PMN participou das eleições presidenciais no Brasil em duas oportunidades. 

Em 1989, lançou Brant como presidenciável, tendo terminado o pleito em décimo nono 

lugar, com 109.909 votos (0,15% das intenções de voto ). Em 1998, o partido lançou a 

candidatura do brigadeiro Ivan Moacyr da Frota, que obteve votação maior: 251.337 

votos (0,37 % dos votos). Já em 2002, integrou a Coligação Lula Presidente 

(PT, PCdoB, PCB e PMN) que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente. 

Eventualmente, o partido possui representação parlamentar no Congresso Nacional. 

Nas eleições parlamentares brasileiras de 2006 o PMN não conseguiu superar 

a então recém-instituída cláusula de barreira estabelecida pela legislação eleitoral. Em 

decorrência disto, o partido fundiu-se com o Partido Popular Socialista (PPS) e 

o Partido Humanista da Solidariedade (PHS) para formar um novo bloco partidário, 

cujo nome adotado foi o de  Mobilização Democrática (MD), mas depois que 

o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cláusula, o bloco foi desfeito e os 

partidos se separaram. 
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O PMN vem adotando política nacional de lançar candidatos próprios a 

prefeitos e governadores eventualmente. Em 2010, o PMN mudou a sua trajetória de 

apoio ao Presidente Lula e integrou a coligação “O Brasil Pode Mais” que teve como 

candidato a presidente o ex-governador de São Paulo, José Serra. Em 2014 o partido 

apoiou o candidato do PSDB, Aécio Neves, á presidência da República seguindo a 

linha de apoio.  

3.3 ) As eleições de 2012 em BH 

BH tem um eleitorado de 1.860.172 pessoas e o comparecimento foi de 1.508. 

930. Na eleição a vereador de 2012, 1183 candidatos concorreram às 41 vagas da 

Câmara Municipal, média de 29 por vaga. 22.464 eleitores votaram nos 1183 

candidatos dos 57 do partido. Julio Cesar da Silva, Nonô, ficou em 7º lugar na legenda 

com 632 votos, e 367º em BH.  

Para a prefeitura, a eleição era polarizada entre os candidatos Patrus Ananias, 

do Partido dos Trabalhadores e Márcio Lacerda, do Partido Socialista Brasileiro 

candidato a reeleição, que ganhou em primeiro turno, com 52,69%. Patrus obteve 40,8%.  

O histórico do PMN na Câmara é o seguinte. Em BH o partido pontualmente 

colocou vereadores na Câmara Municipal. Em 2008 três vereadores foram eleitos pelo 

partido: Wellington Magalhães, Professor Divino Pereira e Hugo Thomé. Os dois 

últimos foram alavancados também pela candidatura do primeiro, que foi o segundo 

vereador mais votado da cidade com 14.321 votos. Profº. Divino e Hugo Thomé 

tiveram respectivamente  6.654  e 5736, que são boas votações no âmbito de BH. 

Mesmo assim, Edilson Martins, 4º colocado do PMN não conseguiu se eleger com 

3.258 votos, ficando para suplente.  

Em 2012, o principal candidato a câmara de 2008, Wellington Magalhães, 

migrou para o Partido Trabalhista Nacional.    O candidato do PMN mais votado foi 

Professor Divino que obteve 4.065 votos, segundo mais votado no PMN em 2008, e 

não foi eleito. O vereador Hugo Thomé também não foi reeleito, pois teve a votação de 

2.753 votos. Assim, o partido não tem participação na Câmara Municipal de Belo 

Horizonte desde 2012.   

Essa migração de partido de Wellington Magalhães é bem característica das 

chamadas legenda de aluguel, onde os candidatos atuam buscando coeficientes 

eleitorais (o método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições 

proporcionais brasileiras ) para eleição ao invés de uma estrutura ideológica ou 

programas de governo afins com o perfil do pleiteante.   
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4 ) A CAMPANHA DE NONÔ “O DIGNISSIMO’’  

Para contrastar com a campanha “ideal” que produzimos e apresentaremos no 

próximo capítulo, optamos por usar uma entrevista feita com Nonô “o digníssimo” para 

apresentar essas diferenças. A forma espontânea com que foi realizada mostrará bem 

a forma com que as práticas partidárias e do candidato passam muitas vezes bem 

longe do marketing político. A informalidade da entrevista acaba reforçando esses 

meandros eleitorais. Segue abaixo: 

Conte-me sobre a sua trajetória profissional até entrar na política? 

Nascido e criado no bairro Boa Vista, Zona Leste de BH, em 1974. Tenho 2º grau completo, e 
trabalhei muitos anos na Drogaria Araújo, onde me tornei gerente aos 21 anos. Ao mesmo tempo 
comecei a estudar teatro, desde adolescência. Acabei abandonando o teatro por causa da 
dificuldade financeira e para produzir eventos culturais, mas ainda trabalhava no setor de 
farmácia. Comecei a produzir eventos de forró em 1996, em caráter cultural de resgate da 
música nordestina. BH tinha poucos espaços para esse tipo de evento, pois os antigos espaços 
para dança como Cabaré Mineiro acabaram então promovemos várias casas para essa dança.  

Assim sempre fui uma pessoa comunicativa, já que lhe dava com público na ramificação 
comercial e com a produção desses eventos. Até hoje trabalho com a dança e sou um dos 
principais produtores dessa ramificação. A partir do forró, entrei em várias vertentes culturais em 
BH, conhecendo a nata dos produtores da cidade. E agora nos últimos anos, voltei ao teatro e á 
atuação em peças. Sempre fui politizado e fiz muitos trabalhos sociais, mas mais como 
participante do que como provedor. Mesmo assim, estreitei muitas relações sociais. Mas a 
vontade política veio a partir da cultura.  

Como você se situava ideologicamente na política? 

 Era de esquerda. Da antiga fase do PT. Mas hoje em dia fica difícil saber o que é ser de 
esquerda e de direita. Mas hoje me considero um ativista cultural e artístico.  

Como PMN te abordou? 

Inicialmente por começar a ficar muito conhecido pelas pessoas nos inúmeros eventos em várias 
frentes culturais que promovia ou era parceiro. As pessoas começaram a dizer que deveria me 
candidatar pelo meu engajamento. Isso virou uma vontade dentro de mim, que só foi crescendo. 
Mas nunca fui atrás de partido e desconhecia bastante a estrutura de uma candidatura. Fiquei 
passivo a essa vontade. Mas através de uma prima, um militante do PMN veio até mim dizendo 
que tinha um perfil interessante para a eleição. Ele me deu o estatuto do partido. Quando você lê 
dá vontade até de chorar de emoção de tão bonito! Na prática nem um terço é feito do que está 
escrito. Fiquei inseguro, pois desconhecia o sistema por dentro, mas ficaram insistindo bastante 
durante uns 4 meses e eu acabei aceitando. Tive dois meses para fazer a campanha, sendo que 
o mínimo é um ano e meio. Era uma “zebra” eu ganhar. Mas queria sentir o “termômetro” de 
como seria. Queria ter essa experiência que me acompanhava há anos. Essa vontade estava 
guardadinha, e a possibilidade a apareceu, e acabei aceitando.  

Você tinha um conhecimento pleno do que é ser vereador? 

Não. Fui me preparar depois.  

Preparou-se? Por exemplo, você sabe o que é uma lei orgânica? 

Não.  

Qual o cálculo que eles te passaram para ganhar a eleição? 

Isso eles nos explicaram direitinho. Eram cerca de 2 mil votos. Parecia uma meta de venda. 
Deixaram bem claro que o cargo não é do candidato, e sim do partido. Eu falei que iria fazer uns 
mil votos.  

Como o PMN se posicionou na campanha? 
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Saiu sozinho. Sem coligação. Depois nos pediram para apoiar o Márcio Lacerda. 

Você votou nele? 

Não. 

Como era a estrutura do corpo de vereadores? 

Eram dois vereadores para puxarem votos. E 90% de nanicos, leigos e aventureiros. Apesar de 
ter muita gente engajada. Nossa referência era a campanha do Tiririca, para deputado federal 
em 2010. Então todo mundo achava que podia vencer para vereador em 2012. Acho que foi uma 
eleição completamente atípica.  

É então o “Efeito Tiririca”? 

Exatamente. Todo mundo tinha um parente candidato. Os anônimos foram para a eleição. E fez 
efeito. Até aqueles candidatos que tinham muita expressão, tiveram votações mais baixas. Os 
votos ficaram mais divididos. Haja vista que a Câmara Municipal se renovou. E no final os 
vereadores que puxariam votos no PMN não se reelegeram. Ninguém no partido foi eleito.  

Lógico que o objetivo principal é ganhar. Mas você sabia que tinha poucas chances? 

Queria era ver quantos votos você teria, medir sua popularidade e aplicar o seu nome no meio? 
Sim, mas no fundo todo mundo tem uma esperança. Trabalhamos para ganhar, mesmo com a 
inexperiência e sabendo que tinha pouco tempo para trabalhar. Eu sabia da minha popularidade. 
Se eu não acreditasse pelo menos nisso eu nem entraria. Eu contava com uns mil votos, até o 
dobro disso. Só em rede social tenho mais de dez mil amigos.  

Você tirou sua popularidade por base no Facebook? 

Sim. Mas vi que ser conhecido não quer dizer que as pessoas vão votar em você.  

Sendo que seu objetivo era dois mil votos, quando você pensou: “agora vou começar a 
campanha”. Você calculou objetivo-tempo-produtividade? Intensificar em determinadas épocas, 
investir no final... Enfim, ou foi pelo “vento”? 

Completamente pelo “vento”. Tinha um coordenador do partido, mas ajudava apenas quem 
puxaria a chapa. Nós ficamos ás margens. Inclusive esse coordenador, trabalhava diretamente 
para um desses vereadores. Os “nanicos” ficaram sem estrutura. Eles nos orientaram mais ou 
menos, mas deram suporte aos maiores. Não tive um chefe de campanha, publicitário, etc. Fiz 
sozinho e alguns amigos me ajudaram e pedi para alguns familiares para colar um cartaz ou 
outro. Mas eu mesmo coordenei minha campanha, fui chefe de campanha, sai para panfletar, 
etc.  

Quando você pensou: “preciso de dois mil votos”. Você foi atrás de uma base eleitoral ou “deu 
tiro para todos os lados”? 

“Dei tiro para todos os lados”. Não tinha coordenador e não sabia como funcionava. Claro que 
foquei onde moro. Sagrada Família, Boa Vista e Santa Tereza. E nos eventos que faço.  

Então você não pensou no conceito de base eleitoral, mas espontaneamente já existia. 

Por esse lado sim. Mas a concepção de base eleitoral me era estranha. Mas assim... Não tive 
um foco: “vou apoiar determinada comunidade ou determinada associação, igreja ou instituição”. 
Minha votação foi completamente solta e diluída. Como conheço gente nas diversas áreas, 
acabou amplo.  

Você fez pesquisa? 

Nenhuma. Completamente leigo no assunto. Mas a esmagadora maioria concorreu assim.  

Você sabia que existe uma necessidade de pesquisa para conhecer seu público e saber como 
você irá abordá-lo? 

Não. Nem sabia da necessidade disso. 

Você então não foi há reuniões ou eventos de associação comunitária, ONG, instituição de 
cultura que é seu foco, etc? 

Não. 

Você focou só no público dos seus eventos e na vizinhança, no sentido de amigos de bairro, não 
no sentido de comunidade. 
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Isso. Ah! Esqueci. Fui ao Shopping Cidade, pois trabalhei lá e tinha muita gente que conhecia no 
comércio.  

Você fazia a visita sozinho ou com cabo eleitoral? 

Eu não tinha cabo eleitoral. Só dois amigos que me ajudavam com o carro, pois o partido dava 
um vale gasolina e eles me transportavam.  

Remunerados? 

Eles estavam desempregados, aí eu pedia para me ajudar pregar cartazes e me levarem aos 
lugares. Em troca eu enchia o tanque deles. O PMN nos dava um vale-gasolina e não dinheiro 
em espécie, assim que os “contratei”.  

Você tinha uma bandeira, um discurso para campanha? 

Sim. Era a cultura como desenvolvimento social.  

Apenas isso? 

Abordava outros assuntos também. Mas esse era o meu viés. 

Qual a relação do seu público (Zona Leste ) e usar a cultura como bandeira? 

Com relação a Santa Tereza, existe esse perfil cultural, mas com as outras localidades é a 
importância da cultura como é em qualquer outro local. O público do Santa Tereza é mais culto, 
mas nos outros essa concepção é mais ampla. Todas as regiões têm um movimento mais 
isolado.  

Você foi ao setor de cultura em outras comunidade para trazer esse perfil de eleitor para 
campanha? 

Não.  

Mas você não ligou a zona leste com a cultura, e apenas como o lugar que mora e conhece 
muita gente. 

Exato. Mas, acabou que eu tinha referencia de Zona Leste, mas meu voto foi bem distribuído no 
final.  

Você chegou a ir a algum núcleo de cultura, fundação, ONG, ou quaisquer entidade? 

Não. Apenas meus amigos artistas, professores que dão aula no Arena da Cultura e promotores.  

Mesmo levantando a bandeira da cultura, você concorda que sua análise e esta abordagem 
foram superficiais? 

Completamente.   

Você usou suas peças de comunicação em cima de cultura? O material do partido não. Mas no 
que eu fiz sim.  

Como assim? Tinha um slogam? 

Sim “cultura para salvar vidas”. Muita gente que votou em mim e eu não conhecia foi por conta 
dessa abordagem. Uma abordagem em que tive muito voto das pessoas que eu não conhecia foi 
na questão ecológica, que acho que dialoga com a cultura. 

O que você fez? 

Por exemplo, montei umas lixeiras com resto de obra. Na época existia uma campanha nas 
redes: “você já chutou seu cavalete hoje”. Era o ódio ao cavalete. Aí montei uma peça com meu 
cartaz escrito: precisamos de lixeiras e não de cavaletes. Fui á Feira Hippie e coloquei um 
monte. As pessoas adoraram. Ali ganhei muitos votos. Às vezes eu mesmo recolhia o lixo e 
colocava. 

Era uma candidatura de “guerrilha”... 

Completamente de guerrilha.  

Nas redes sociais como fez? Você tinha uma pessoa só para isso? 

Não. Eu divulgava o santinho marcando as pessoas e pedi para os amigos me ajudarem 
compartilhando e curtindo. 

Só facebook então?  
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Apenas... Praticamente. 

E plataforma política, além da cultura havia outra?  

Seria a cultura, mas acaba que abordei a ecologia no caso das lixeiras.  

O lay out do candidato, ou seja, planejamento visual das peças, como foi feito?  

Foi o partido que produziu um modelo padrão deles. Minha foto foi a mais natural e sóbria 
possível. Montei um santinho por fora do PMN, mas praticamente só acrescentei um slogam: 
“cultura para salvar vidas”. 

Você se sentiu “pasteurizado”, já que você iria investir em um público da cultura que tem uma 
aceitação mais diversificada e menos formal?  

Não, eu acho que existe um determinado decoro, então sai bem sóbrio mesmo, com uma blusa 
branca. Se fosse eleito eu não iria trabalhar de bata, por exemplo. Iria formalmente. Então nesse 
quesito fiz o certo. Tenho costume de andar de bata, mas não me senti desfigurado andando 
mais sobriamente.  

Como você está pensando em fazer para as próximas eleições? 

Espero começar a me preparar no ano que vem. Fiquei decepcionado com algumas coisas, mas 
tenho perseverança.  

Mas até agora você não começou a fazer laços com associações, entidades, entre outros. Isso já 
é um erro. Concorda? 

Realmente preciso frequentar e conhecer as pessoas.  

Como você elaborou seu nome para a disputa? 

Ninguém me conhece como Julio Cesar, só como Nonô. E “o digníssimo” é a forma com que eu 
trato e chamo as pessoas. Todos me conhecem como “Nonô, o digníssimo”.  Meu apelido virou o 
nome.  

Você ficou com medo de cair em chacota? 

Fiquei e cai. Deu até no jornal depois da eleição sobre os nomes estranhos. E o meu entre eles. 
Na verdade quem me conhece sabe que é como chamo as pessoas. “ô digníssimo”, “ô 
digníssima”. Não é por me considerar digníssimo.  

Você mudaria? De forma alguma.  

Você escolheu seu número? 

Sim. Tinha poucas escolhas. Mas ficou fácil: 33880(falando-se Trinta e três oito oitenta ).   

E jingle? 

Não foi feito. 

E o santinho? 

O partido fez e eu também. Na segunda remessa veio apoiando o Márcio Lacerda. Aí eu não 
usei devido a meu “não apoio”. Como você pode estar lutando pela cultura e apoiar um 
candidato avesso a ela? Não usei então.  

Você muda a abordagem de acordo com o ambiente que você frequentava na campanha? 

Sim. Para cada tipo de pessoa eu comunicava de uma forma diferente. Umas mais coloquiais, 
outras formais, outras despojadas e soltas, e por aí vai.  

Você se preparou para fazer o corpo a corpo? Ou seja, conversar com as pessoas e abordá-las? 
Algum treino de dicção, falar em público? 

Não. Eu faço teatro. Acho que ajuda um pouco. Mas deveria treinar, Outro problema é esquecer 
nomes. Isso tenho demais. Por isso acabo chamando os outros de “o digníssimo”.ou 
“digníssima”. É para elas se sentirem importantes.  

Você não se preocupou com inflexão vocal, linguagem corporal, tom de voz e uso de palavras? 

Não. Tive um tratamento espontâneo. Não pesquisei a fundo. Até porque eu já trabalho com 
público a tempo. Mesmo que em eventos ou no comércio. Até mesmo por causa da preparação 
com teatro. Com essa concepção aí eu me adequava ao ambiente.  
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Você levantou as lideranças da sua região para tentar fazer alguma parceria, ou ouvi-las. Seja 
um padre, professor, ONG, movimento, associação, ou qualquer referência comunitária em 
geral? 

Não. Apenas conhecidos do bairro mesmo. Minha abordagem foi meramente informal. Na 
verdade abordei as pessoas do meu convívio. Como comecei a campanha tardiamente, as 
pessoas em grande parte já tinham um candidato. Assim, não podiam vestir a camisa da minha 
campanha.  

Em que o partido te ajudou estruturalmente e economicamente? 

Deu vale gasolina de 150 reais por semana, 40 plotagens em vidro traseiro de carros, 150 mil 
santinhos e 80 cavaletes, que pedi permissão e coloquei nas casas das pessoas.    

Quanto você gastou do seu bolso? 

Gastei 3 mil e 500 reais.  

Com o quê? 

Fiz um santinho diferenciado. Para o meu público! Vinculado à cultura, ou seja, para sair do 
padrão do partido. Fiz mais plotagens em carros. Cerca de mais 40 carros. Acabei não usando 
muito a plotagem do partido, porque esse que mandei fazer ficou melhor. Adicionei um slogam 
“Coragem para modificar, cultura para salvar vidas”.  

Como foi a ajuda do partido do início ao final da campanha? 

Fiquei decepcionado. Me senti usado e abandonado. Eles só davam estrutura e atenção a quem 
tinha chance de ganhar. Vi que eu era só mais um para agregar voto á legenda. Apenas me 
ligaram no final das eleições para dar parabéns pela quantidade de votos que eu tive. Depois 
nunca mais tive contato. Tive 682 votos. Não me orientaram nem para saber da prestação de 
contas. Eles me cobraram para fazer isso, através de uma secretária. Sai decepcionado com o 
partido. Claro que continuo afiliado, mas vou repensar.  

Para próxima o que você pensa em fazer?  

Vou procurar um partido que tem mais haver com minha proposta. Por mais que eu tenha uma 
ideologia, se estiver no partido errado não executarei nada. Vou decepcionar a quem confiou o 
voto em mim. Embora já ser politizado, me senti leigo na campanha. A maioria das pessoas não 
sabe o verdadeiro papel de um vereador, ou até onde esse poder vai. Vi muita gente prometer 
absurdos. E o partido é um regulador nesse tipo de promessa. Assim vou procurar um que 
atenda as minhas ideias. As pessoas nem lêem o estatuto partidário. Os candidatos analisam a 
possibilidade de ganhar que um partido oferece, e não a ideologia. Tudo de acordo com 
coeficiente eleitoral. São as chamadas legendas de aluguel.  

Você se sentiu “prostituído”? 

Totalmente. Não me senti bem dentro da estrutura em que estava. Me senti vestindo a camisa 
de quem não merece.    

Nós montamos um novo plano de campanha para você, mas muita coisa custa dinheiro. Você 
pretende investir mais recursos? 

Sim com certeza, além disso tentar conseguir mais apoio. Muitos candidatos para deputado me 
procuraram para participar. Então estou mais bem relacionado. Isso fora do PMN. Os outros me 
prometeram apoio e mais estrutura na próxima eleição.  

Você acredita nisso? Analiso com muita desconfiança. Por isso fiquei quieto. Mas vou analisar. O 
problema é que essas pessoas não têm nada haver com minha ideologia. Mesmo sendo 
candidatos fortes e que vão ganhar.  

Você pretende montar um corpo de campanha mais robusto, como te indicamos com um plano 
de comunicação? 

Acho que sim. Pelo menos mais organizado. Pois me preparei apenas 2 meses para a última. 
Mas como sou mais um dos nanicos, me falta exatamente essa estrutura financeira. Dinheiro é 
tudo na campanha. Quanto mais, mais visibilidade. Mesmo assim, sem muita grana, eu sou 
muito teimoso e idealista.   
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Como você observou as campanhas dos grandes candidatos? 

A questão dos recursos chega até dentro da compra de votos que é descarada. Gastam-se 
demais com isso. Vi com meus próprios olhos. Não dentro do meu partido, mas visitando 
comunidades e conversando com as pessoas. Fui a uma favela no conjunto Santa Maria ao lado 
do Santa Lúcia, muitas casas com material de campanha de um determinado vereador. Fui lá, 
pois conheço pessoas de um centro cultural na comunidade. Pedi a amigos para colocar meu 
cartaz. Infelizmente eles negaram, pois ganhavam 300 reais por mês para colocar o cartaz deste 
candidato. Ou seja, a família vive com um salário mínimo, recebe mais 300 reais por mês, então 
é uma super ajuda. As pessoas votam mesmo. Ganharam 900 reais em três meses, um salário e 
meio praticamente. Não tem como disputar. As casas têm em média umas 5 pessoas, a maioria 
eleitores. Enfim, votam e ainda fazem campanha. Dizem assim: “vota nesse aqui, pois foi o único 
que eu dinheiro na minha mão”. A pessoa não pensa no que ele vai fazer para comunidade. 
Pensa na grana. Pensam também: “todo político rouba, mas não me da nada. Esse aqui pelo 
menos me bota 900 reais na mão. 

Outra coisa. Ouvi muitos relatos e vi pessoas que tiravam foto com o celular, apresentavam a 
alguém vinculado ao candidato para comprovar o voto e recebiam por isso.  

Essa última abordagem servirá de link para o próximo capitulo, pois chama a 

atenção para uma prática que é muito citada entre pessoas envolvidas na política. 

Esses relatos e a análise sobre compra de voto não estavam previstos nesse estudo, 

mas tomam grande importância já que demonstram poderio econômico aliado ao 

crime, que passam longe da ideia básica de uma campanha de um candidato nanico 

devido à inocência, idealismo e falta de recursos de muitos deles.  
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5 ) CAMPANHA IDEAL PARA VEREADOR 

Através dos estudos do marketing político, pesquisa e experiência própria foi 

elaborado um planejamento de campanha para o candidato estudado, no que 

chamamos de campanha “ideal” para um vereador. A ideia é mostrar a campanha 

idealizada nos moldes do marketing político, contrastando no próximo capítulo com a 

campanha real usada por um candidato “nanico”.  

5.1 ) O papel de um vereador 

Se alguém quer atuar como vereador, deve-se saber: claramente as 

motivações da candidatura, funções, direitos e deveres dos envolvidos(população e 

políticos ), estrutura de um gabinete, a quem irá servir, etc. Se algum ponto estiver 

nebuloso, essa candidatura já inicia em defasagem. A princípio o candidato deve 

dominar intrinsecamente três pontos: o que faz um vereador, o papel da Câmara 

Municipal e o que é lei orgânica. 

A Lei Orgânica seria, resumidamente, uma espécie de "Constituição Municipal", 

com as diretrizes que devem ser seguidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, além 

dos moradores da cidade. Enfim, a lei orgânica está para o vereador assim como a 

constituição está para o deputado federal. A Câmara Municipal, em suma, 

corresponde ao poder legislativo da cidade. Nela, seus componentes elaboram leis 

que são da competência do município (sistema tributário, serviços públicos, isenções e 

anistias fiscais, por exemplo) e fiscalizam a atuação do prefeito e os gastos da 

prefeitura. Abaixo segue análise do papel de um vereador: 

5.1.1 )Informações gerais sobre um vereador:  

O vereador é o representante político do cidadão em âmbito municipal durante 

um mandato de quatro anos. Seu lugar de trabalho é a Câmara Municipal. O vereador 

faz parte do poder legislativo, sendo eleito por meio de eleições diretas pela população 

para ser seu representante.  

Os gastos de gabinete de um vereador são controlados, e ele executa várias 

funções como fiscalizar o Poder Executivo Municipal em prol do bom funcionamento 

da máquina pública acompanhando-o no tocante ao cumprimento da lei e da boa 

aplicação e gestão do dinheiro público. Dentre as funções estão: conversar com a 

comunidade e defender os interesses da população no plenário; cobrar ações 

necessárias ao cidadão que não foram feitas na cidade; ajudar o cidadão a obter 

serviços públicos garantidos, indicando, orientando e prestando informações; elaborar 

projetos de lei que serão submetidos ao voto da câmara municipal; discutir e votar leis 

(apresentados pelos parlamentares, pelo Executivo (Prefeitura ) ou pela sociedade 
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civil ) para o município propondo-se benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da 

população; visitar comunidades e participar de discussões sobre temas municipais em 

eventos fora da Câmara; estar presente nas comissões técnicas ou em plenário, onde 

são apreciados e votados a maioria dos projetos que podem se transformar em leis 

municipais; acompanhar e denunciar irregularidades da administração municipal ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público, por exemplo, acompanhando processos 

licitatórios, pagamento das firmas contratadas; acompanhar como o dinheiro é 

aplicado e verificar a qualidade dos serviços, além de criar normas gerais sobre 

concessão de serviços públicos; definir sobre a lei de uso e ocupação do solo: altura 

dos prédios, uso residencial ou comercial; conceder títulos de homenagem e medalhas 

municipais aos cidadãos ou pessoas que se justifiquem; fazer a ponte entre a 

população e o prefeito, etc.  

Os vereadores organizam-se em partidos que são considerados ou da base do 

governo ou de oposição. Mas o fato de um vereador ser da oposição não significa que 

é obrigado a se posicionar contra as medidas propostas pelo prefeito e vice-versa. O 

ideal é que sempre seja pautado pelo interesse da coletividade na racionalidade da 

análise dos projetos e não apenas em termos partidários da disputa política. Mesmo 

assim, a tendência da realidade demonstra que o posicionamento dos parlamentares 

tende favorecer a sua base. 

O vereador não tem imunidade parlamentar, tem inviolabilidade, que o protege 

por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do seu 

município. Define-se imunidade parlamentar a prerrogativa que assegura aos 

membros do parlamento o livre exercício de suas funções, protegendo-os contra 

processos judiciários tendenciosos ou prisão arbitrária, e inviolabilidade como garantia 

de votar e dar opiniões emitidos no desenvolver de suas funções. 

5.1.2 ) O pleito, cálculos, números e a posse:  

Para ser um candidato a vereador, a pessoa deve obrigatoriamente ser 

alfabetizada; ter nacionalidade brasileira; gozar o pleno exercício dos direitos políticos; 

estar listado eleitoralmente; ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um 

ano; ser filiado há mais de um ano a um partido político e ter no mínimo 18 anos (no 

dia da eleição ). 

Diferentemente dos cargos majoritários, como prefeito, os candidatos à 

vereador são candidatos proporcionais. Assim, na eleição para os cargos 

proporcionais não são eleitos, necessariamente, os candidatos que conseguem obter 

a maioria dos votos. Depende de cálculos específicos, chamado quociente eleitoral e 
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partidário. O quociente eleitoral é o resultado da divisão do número de votos válidos no 

pleito (excluídos brancos e nulos) pelo total de lugares a preencher na câmara 

municipal. Após isso, calcula-se o quociente partidário, que determina a quantidade de 

candidatos que cada partido ou coligação terá na câmara. Para este cálculo, divide-se 

o número de votos que cada partido/coligação obteve pelo quociente eleitoral. Assim, 

quanto mais votos as legendas conseguirem, maior será o número de cargos 

destinados a elas. As vagas serão preenchidas pelos candidatos mais votados de 

partido ou da coligação, até o número apontado pelo quociente partidário.  

Muitas vezes, estranha-se o porquê de um candidato muito bem votado não ter 

conseguido se eleger, em detrimento de outro, menos votado. A resposta está no fato 

de que o mais votado pertença a um partido ou coligação que não alcançou o 

quociente eleitoral, diferentemente do segundo que foi eleito por conta de sua 

coligação.  

O número de vereadores é proporcional ao de habitantes do município. A 

Constituição estabelece em cidades de até 1 milhão de habitantes, o mínimo de nove 

e  máximo 21 vereadores; com população entre 1 e 5 milhões, mínimo 33 e no máximo 

40; mais de 5 milhões,  mínimo de 42 e o máximo de 55. A quantidade de vereadores 

de cada cidade é estabelecida pela Lei Orgânica do município. Nela, a Câmara 

Municipal estipula o número de vereadores que terá a cidade, sempre, é claro, 

respeitando os limites impostos pela Constituição. 

Os vereadores são eleitos em um ano e tomam posse no primeiro dia do ano 

seguinte, iniciando os seus mandatos. No dia da posse, fazem um juramento a Lei 

Orgânica (a lei maior do Município ), a Constituição e os interesses públicos; entregam 

declaração de bens e elegem a Mesa Diretora da Câmara. 

5.1.3 ) Benefícios além do salário 

A verba de gabinete recebida pelos vereadores é destinada ao pagamento dos 

salários de seus assessores diretos, além de verba indenizatória (recursos que o 

Poder Legislativo repassa para custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares ), 

auxílio paletó (recurso anual destinado a compra de paletós ), auxílio alimentação, 

auxílio gasolina, uma cota mensal de selos e suprimentos para o gabinete. Os 

vereadores moram nas cidades em que trabalham e não recebem auxílio moradia, 

como deputados.   

O valor desses subsídios varia entre os municípios e por suas respectivas 

Câmaras. Mas a Constituição determina que em cidades com até 100.000 habitantes, 

não pode ultrapassar 8% dos subsídios dos deputados estaduais; entre 100.001 e 
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300.000, 7% do que ganham os parlamentares; entre 300.001 e 500.000, 6% e em 

municípios com população acima de 500.000, não pode ultrapassar 5%. 

5.1.4 ) Suplentes:  

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, os lugares conquistados em cada 

partido serão daqueles que alcançarem um número maior de votos. Por conseguinte, 

os demais candidatos que não obtiverem um lugar na Câmara serão proclamados 

suplentes, classificando-se de acordo com a quantidade de votos obtidos. 

    A convocação dos suplentes ocorre se o vereador titular não tomar posse do 

mandato no prazo legal; se o titular renunciar ao seu mandato; se houver declaração 

de extinção do mandato em caso previsto pela Lei Orgânica do Município; se o 

vereador titular licenciar-se por motivo de doença, de interesse particular (sem 

remuneração ), para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de 

interesse do município. Nesses casos o Presidente da Câmara convocará 

imediatamente o respectivo suplente, obedecendo ao critério dos votos recebidos.  

5.1.5 ) Sugestão: 

Para se almejar um posto, devemos saber o que esse posto é. Como vamos 

querer algo que não conhecemos a fundo? A realidade mostra que os partidos, no 

nosso caso o PMN, não orientou nosso candidato sobre as particularidades de um 

vereador. Primeiramente, mesmo assim, essa busca do conhecimento deve partir do 

pleiteante. A sugestão é que nosso personagem busque todo e qualquer tipo de leitura 

sobre o cargo, seja na internet, em livros, documentários, etc. Além disso, seria de 

grande valia entrar em contato com vereadores e assessores para tentar acompanhar 

o dia a dia de um vereador, visitar a Câmara Municipal, visitar um gabinete, entre 

outros aspectos. Um candidato consciente e informado possui um discurso, uma 

conversa, uma abordagem ao eleitor e um debate mais seguro, assim poderá 

prometer ações realistas, não iludindo então o eleitorado.        

5.2  ) Objetivo/Tempo/Produtividade e coeficiente e eleitoral 

Após definir a candidatura ao cargo de vereador, o pleiteante deve definir seu 

objetivo, seja almejar a vitória ou; inserir ou reforçar o nome no cenário entre os 

políticos e a população. Esse objetivo deverá estar passo a passo junto ao tempo de 

campanha. O “tripé” objetivo/tempo/produtividade, que são os fatores que deverão se 

harmonizar ao longo da campanha a partir de um planejamento, será vital para o 

resultado final.  Esse entendimento beneficia quem trabalha de forma 

ordenada, prevendo as variáveis envolvidas numa campanha, se antecipando e se 

preparando para uma rápida tomada de decisão ao longo do pleito que poderá 
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representar, na reta final, a vitória ou derrota, no caso de quem almeja vencer, ou, o 

sucesso ou o fracasso, no caso que quer ter visibilidade.  

Esse “tripé” será buscará alcançar os números conjugados necessários para se 

eleger, ou seja, o coeficiente eleitoral. Esse fator é vital. O candidato deve ter uma 

meta para se eleger, estudada a partir de números que determinarão o coeficiente 

eleitoral necessário. Refere-se a um dado estatístico que envolve o número de 

eleitores e a representatividade do partido. Além disso, conhecer a potencialidade dos 

companheiros de chapa, pois esses podem alavancar uma candidatura com uma 

votação aquém. É um dado de extrema importância, pois vai nortear todo o trabalho a 

seguir. 

Com um número de votos necessários definido, o ideal é levantar onde buscar 

esse coeficiente.  Mapear a cidade, estabelecer sub-comitês nos possíveis nichos 

eleitorais, definir bases e cabos eleitorais nos pontos mais importantes, etc.  é o 

segundo passo após analisar os números coletados na pesquisa e o coeficiente da 

meta de votos.. 

5.2.1  ) Sugestão: 

Planejamento é a palavra chave. Nosso vereador deveria se programar com 

um ano de antecedência. Sendo a eleição em outubro, desde janeiro ele deve montar 

uma programação de visitação ás bases montando um calendário de acordo com 

eventos. Nos meses de agosto setembro e outubro deverá planejar previamente uma 

agenda básica como referência, mesmo que certamente ela se altere no decorrer do 

pleito. O candidato deverá “dormir candidato e acordar candidato”, ou seja, fazer 

campanha intensa em agosto, setembro e outubro.  

A dosagem da intensificação da distribuição e confecção de materiais de 

campanha dependerá da verba utilizada. Ou seja, se houver pouca verba e matéria 

l(santinhos e peças de comunicação geral ), investir em áreas consideradas com maior 

chance de sucesso; e se o material e verba estiverem mais abundantes, distribuir de 

uma forma mais generalizada, mas sempre tendo como foco o perfil do eleitor e o 

nicho eleitoral buscado, ou seja, otimizando o uso do matérias de divulgação.   

5.3  )Equipe  

Após essa compreensão do fator conjunto Objetivo/Tempo/Produtividade, e da 

definição dos fatores determinantes da estratégia é preciso elaborar a estrutura da 

equipe da campanha, formada por colaboradores espontâneos e remunerados; e 

profissionais contratados preparados para o trabalho eleitoral. Na direção da 

campanha e nas funções principais se prioriza os agentes com experiência prática e 
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embasamento teórico para orientar os demais no trabalho de campo. Esses gestores 

principais de campanha devem escolher e contar com trabalhadores e colaboradores 

preparados para os específicos trabalhos designados, através de um certo 

conhecimento do terreno e experiência. Lembrando que não se deve dispensar 

colaboradores inexperientes ou iniciantes, pois é difícil contar com um quadro militante 

embasado em excelência. Mas as escolhas do corpo militante devem passar por uma 

determinada seleção profissional, de engajamento político e de engajamento na 

campanha. O ideal é escolher o militante que acredite no candidato.  

5.3.1 ) A estrutura da equipe de campanha: 

 

Para formar o corpo de trabalhadores, deve-se escolher um ponto de apoio 

físico para instalação do comitê de campanha. Nesse núcleo estará instalada toda a 

gestão e será a referência da militância, seja nos quesitos materiais (panfletos, 

banners, etc.) e de tesouraria. O papel do comitê central (O candidato 2º Chefe de 

campanha 3º publicitário ou profissional de comunicação) é definir as estratégias de 

campanha; desenvolver e reavaliar ações de atuação em campo; fazer controle 

financeiro definindo a destinação dos recursos e avaliando as necessidades futuras; 

definir estratégias de comunicação padronizando todo o material audiovisual da 

campanha; coordenar e orientar as participações do candidato em aparições públicas; 

mapear o universo eleitoral, definindo áreas institucionais e geográficas de atuação; e 

analisar atuação dos concorrentes, criando estratégias para minimizá-las ou anulá-las.  

Composto o comitê central, é necessário criar subcomitês que repercutem e 

amplificam as ações e aspectos do núcleo principal para multiplicação das atividades 

do comitê principal. Esses farão também a vigilância e coleta de informações sobre os 

concorrentes. Eles são formados por coordenadores de equipes divididos por regiões 

ou setores comandando cabos eleitorais e divulgadores.  

Os subcomitês, mesmo que alguns informais relacionados a amigos ou 

parentes engajados, podem parecer um artifício de grandes campanhas, mas até 

campanhas de pequeno porte podem possuir desde que exista um material de 
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propaganda razoável para abastecer esses pontos. Uma casa ou comércio de 

parentes ou amigos engajados na campanha, uma extensão, sede ou filial de uma 

empresa ou grupo classista, entre outros pontos, podem ser eficientes subcomitês, 

desde que exista uma pessoa de referência na campanha no local e pessoas para o 

trabalho em campo.  

Com a coordenação de campanha escolhida serão definidos fatores e ações 

como montagem do comitê, grupo de apoio, locais e referencias nos subcomitês, 

seleção dos voluntários estrategicamente importantes, estruturação e padronização do 

material de campanha, estudo da intenção de voto dos eleitores, desenvolvimento de 

estratégias de convencimento ao voto e a captação financeira, e desenvolvimento da 

imagem do candidato de acordo com a necessidade do público e artifícios para a 

popularização dessa imagem, elaboração de releases e do material escrito do 

candidato tais como santinhos e conteúdo do site, elaboração de discursos de acordo 

com aos locais a serem visitados, avaliação necessidade e locais das aparições 

públicas do candidato, definir um cronograma e atos para mudar a direção desse, 

analisar e propor alianças e apoios oferecidos, avaliar concorrentes locais ou setoriais 

criando estratégias para diferenciação, desenvolver estratégia agressiva para a reta 

final, etc. Além disso, definir outras diversas  atividades necessárias reconhecidas ao 

longo da temporada eleitoral.  

  

5.3.2  ) O papel de cada integrante: 

5.3.2.1  ) Equipe de campanha:  

Inicialmente, devem-se procurar as pessoas mais próximas dos candidatos 

(parentes, pessoas do circulo profissional e amigos ), pois tendem a se engajar na 

campanha. Esses têm papel fundamental em funções externas. Nas ruas e  nos 

círculos sociais esses divulgam o nome do candidato e  suas ideias para captar o 

eleitor com mais eficácia.  Eles desempenham um trabalho muito melhor do que 

militantes pagos. Os militantes pagos desempenham melhor as funções internas e 

administrativas.  Resumindo, parentes, pessoas do circulo profissional e amigos 

tendem a se engajar mais na causa do vereador.  

5.3.2.2  ) Planejamento de campanha 

O planejamento de campanha é o primeiro passo a ser desempenhado pelo 

núcleo principal de campanha (candidato, chefe de campanha e publicitário ). Esse 

planejamento estabelece as prioridades e as tarefas de cada componente.  Esses três 

definirão um plano básico de campanha constituídos de: pesquisas para orientar a 
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estratégia de campanha, estratégia de campanha para definir qual será a proposta do 

candidato e suas propostas, propaganda para popularizar as propostas e, imagem do 

candidato, número e nome do candidato, equipe de campanha para definir quais as 

pessoas trabalharão e quais as funções desempenhadas, recursos materiais para 

listar o que o candidato terá a disposição como carro de som, comitê, peças de 

publicidades, etc., recursos financeiros definindo quanto será gasto e em que (qual a 

proporção em cada área ).  

5.3.2.3  ) Chefe de campanha e o publicitário:  

Serão as pessoas mais próximas do candidato. Juntos serão responsáveis por 

toda estratégia e tomadas de decisão gerais ou pontuais.  O chefe de campanha 

colocará em prática todas as decisões operacionais (logísticas, locais a visitas, corpo 

de campanha em determinada vista, onde investir o recurso, etc.) como dividir tarefas 

e providenciar materiais. O publicitário irá pensar a campanha e fazer o planejamento 

de marketing após conhecer o perfil dos eleitores por meio de pesquisas de opinião. 

Ele deve cuidar da imagem do candidato e da produção das peças de propaganda.  

5.3.2.4 ) Coordenadores de equipe 

Os coordenadores de equipe serão as referências em cada localidade. Eles 

são a ligação entre o planejamento de campanha e os cabos eleitorais e divulgadores, 

repassando as ordens dos principais. Os coordenadores devem possuir uma 

percepção da região em que se almeja votação para passar as informações à chefia 

de campanha. Relatando problemas pontuais na equipe, alertando sobre 

concorrentes, indicando parcerias com lideranças; locais e possíveis guetos eleitorais 

(delimitações territoriais com bons potenciais de votos )  a serem investidos.  

5.3.2.5  ) Cabos eleitorais e divulgadores 

Esses promoverão o encontro do candidato com o eleitor. Eles promovem o 

corpo-a-corpo. A escolha desses se baseia na boa relação com a comunidade, 

associações e entidades.  Devem promover encontros, organizar eventos, fazer 

reuniões domiciliares, levar candidato para visitar a comunidade, enfim, é responsável 

pelo estreitamento do laço com a base eleitoral e divulgação do nome do pleiteante a 

vaga. Na particularidade de uma campanha para vereador, a campanha se ganha na 

rua, instituições e na casa do eleitor.  

Deve-se ter cuidado com as funções da militância remunerada. Muitos entram 

apenas para receber um cachê e não se engaja na proposta.  Colar cartazes, panfletar 
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com uma abordagem mais superficial e agitar bandeiras são tarefas destinadas a esse 

militante remunerado. Essas pessoas devem ser treinadas e bem orientadas para 

esse trabalho. O ideal é fazer a seleção com antecedência.  

5.3.3  ) Sugestão: 

A primeira realidade do nosso candidato é a ausência de recursos, assim 

certamente uma equipe desse porte será inviável financeiramente. Mesmo assim é 

possível montar um corpo de campanha significativo.  

A primeira sugestão é, assim como sugerimos a pesquisa e estudo sobre o 

papel do vereador no primeiro capítulo, sugerimos a mesma intensidade de estudar 

sobre como é estruturada uma campanha e principalmente como uma equipe trabalha. 

Assim deverá buscar literatura a respeito e procurar profissionais experientes para 

conhecer a realidade, se possível, acompanhando o dia a dia deles.  

   É essencial a campanha contar com alguém experiente em campanhas e em 

comunicação, aglutinando em chefe de campanha e publicitário(ou jornalista ). Essa 

pessoa vai descentralizar papéis que acabariam nas mãos do próprio candidato. O 

candidato deve se preocupar com o corpo-a-corpo, participando das decisões dentro 

do núcleo de comando, mas gastando tempo e energia na abordagem e nos 

discursos. Assim, ele deve priorizar buscar uma verba para ter um profissional 

adequado no comando.  

Com relação aos coordenadores, cabos eleitorais e divulgadores, nosso 

candidato irá precisar do engajamento dos amigos e parentes próximos para conseguir 

um trabalho gratuito. Conhecendo a particularidade de cada pessoa, nosso candidato 

deverá convencê-la a entrar de forma intensa dentro da campanha. Essas pessoas 

deverão fazer constante divulgação através de materiais gráficos e ações (cartazes na 

fachada da casa, levar santinhos para entregar aonde irem, reconhecer eleitores 

indecisos em meio a convivência e abordá-los, etc.). 

Os comitês e subcomitês de campanha poderão ser em um espaço cedido por 

um amigo, parente, etc. Seja uma garagem ou um quartinho, um ponto de referência é 

bem vindo. O comitê central pode ser armado na própria casa do candidato, com infra 

estrutura básica de espaço para guardar o material, telefone e internet. Os subcomitês 

poderão ser locais para guardar materiais e que possui uma pessoa engajada na 

campanha. Exemplo: Se eu possuo muitos amigos ou parentes em um bairro no qual 

não moro, mas esses parentes e amigos conhecem muita gente. A sugestão é pegar 

uma dessas pessoas, deixá-la como referência, para que as outras pessoas do bairro 

possam ser abastecidas de material através dessa referência. Essa pessoa central 

saberá onde divulgar esse material, ou seja, além de ser fonte de materiais, ela deverá 



PROF. DR. DALMIR FRANCISCO –CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – DCP FAFICH UFMG 

 

JOÃO PAULO DORNAS - MONOGRAFIA Página 40 

ter uma visão nos pontos e eventos potenciais para captação dos votos. A ideia dessa 

ação é substituir o papel do coordenador de equipe, tendo em vista a falta de recurso 

para contratar alguém experiente. Esse coordenador deverá passar pela orientação 

das ações vindas do candidato e do chefe de campanha. 

5.4 ) Necessidade de pesquisa para elaborar plataforma eleitoral 

Não há como fazer campanha sem respeitar a ótica do eleitor. Por isso a 

necessidade da pesquisa. O estudo fornecerá elementos para plataforma política e o 

discurso utilizados, já que apresentará as necessidades do eleitor. O ideal é 

harmonizar os tópicos principais colhidos nessa pesquisa, com propostas particulares 

do candidato vereador. Essas vertentes serão conjugadas.  Essas ideias, serão 

elaboradas de uma forma em que candidato "fale a mesma língua do povo" de onde 

irá buscar votos, ou seja, represente em palavras seus anseios já que tocará em 

“tópicos” populares, mas deixe nuances claras da personalidade do postulante a 

vereador e suas propostas e posições claras dos assuntos de preferência da 

população, através do resultado da pesquisa. Por exemplo: Se um candidato aborda 

mais o lado da cultura, mas o resultado da pesquisa julgue a área de saúde 

importante, seria estratégico o pleiteante abordar e marcar posição sobre o assunto. 

Esse argumento não demonstra que o candidato usa a opinião pública para se 

promover oportunamente, mas abre o leque de discussões e amplia o debate e o 

público almejado. 

Essa análise da realidade (pesquisa) é um importante passo para a vitória e 

tem sido a ruína de muitos políticos até consagrados. Muitos desses mal 

assessorados e deslumbrados com um sucesso aparente, pois muitos já possuem 

determinada popularidade ou um “celeiro” eleitoral aparentemente estável. Ao 

desconsiderar uma análise numérica mais fria e crua de sua popularidade, estão 

mascarando resultados futuros. A pesquisa constante sobre a popularidade do 

candidato é importante para manter ou redirecionar as estratégicas de campanha. 

Enfim, não existe eleição ganha antes de se iniciar e os números não mentem, pois 

apontam a realidade e indicam o que deve ser feito.  

A maioria dos candidatos dispensa a necessidade de uma pesquisa ou não dão 

importância às informações desta. Esses correm risco de conseguirem votos “apenas 

de amigos e familiares”. Um candidato sem o resultado das pesquisas é um candidato 

que sabe o que quer, mas não sabe o caminho. É pelo resultado das pesquisas que 

um candidato vai adequar sua imagem, pois se a pesquisa aponta um candidato 

honesto e íntegro o candidato deverá ir nessa direção ao elaborar uma imagem.  
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Enfim, as possibilidades de um candidato vencer sem fazer pesquisa de 

opinião são bem pequenas. Bem aplicadas e coletadas irão revelar grande parte sobre 

os eleitores, suas condições de vida, de trabalho, necessidades, desejos e 

preferências. A partir disso o candidato determina sua estratégia eleitoral. Esse é um 

dos passos básicos e iniciais de uma candidatura.  

5.4.1 ) Exemplos 

O método mais comum e eficiente de fazer uma pesquisa é reunir um grupo de 

eleitores do local almejado ou analisar a cidade como um todo, dependendo da 

escolha da base eleitoral, e aplicar grupo de discussão para conversar sobre temas 

políticos, problemas regionais, enfim a cidade como um todo.  Proporcionalmente esse 

grupo deve ter indivíduos representados dentro do perfil da cidade, ou seja, 

proporcionalmente ao gênero, etnias, faixa etária, e as classes sociais. Coletado as 

informações, essas servirão de base para construir um discurso eleitoral.   

A pesquisa apenas com um nicho eleitoral almejado pelo candidato também é 

de valia, já que ele deverá afinar o discurso ao abordar o determinado nicho, mas a 

pesquisa ampla é primordial para entender um eleitorado como um todo e determinar 

até qual nicho eleitoral será almejado. O número de pessoas fica entre 8 e 12 

componentes.  

Sugestão de um roteiro para discussão: 1 ) situação da vida de cada eleitor 2 ) 

O que eles esperam do futuro (expectativa ). 3 ) O que eles fariam se fossem eleitos. 4 

) Qual o perfil de candidato eles consideram como o ideal. 5 ) O quanto eles estão 

satisfeitos com a cidade ou bairro ou região.  

5.4.2 ) Sugestões  

Tendo em vista o alto valor do investimento de uma pesquisa, a sugestão é que 

o candidato faça pesquisas em materiais divulgados na internet, em análises feitas em 

campanhas passadas, procurar pessoas do setor para conseguir material, enfim, ter 

acesso a informações disponíveis em várias frentes para que possa ter uma análise 

adequada dos anseios da população.  

    Outra sugestão seria tentar organizar um grupo focal com os perfis 

adequados de participantes e utilizando o roteiro no tópico sugerido no anterior. Além 

disso, o candidato poderia levantar uma própria pesquisa com temas relevantes para a 

campanha, mesmo não tendo conhecimento suficiente de metodologia para a ação. O 

resultado pode trazer boas informações. Para finalizar, conversar continuamente com 
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as pessoas na rua em todas as atividades, seja pessoais, profissionais ou de 

campanha, pois as demandas da sociedade e a necessidade das pessoas aparecem 

espontaneamente nas informais conversas.  

5.5 ) Decisão por um nicho eleitoral 

Uma pessoa toma a decisão de ser candidato a vereador, pois está convencida 

de que tem uma chance e um numero bom de votos. Esses eleitores hipotéticos serão 

a base eleitoral. Sem essa base a chance de vitória não existe. Não é possível ter 

todos os votos de sua base eleitoral, pois existem outros candidatos no mesmo setor e 

as pessoas votam em pessoas fora desta por um motivo qualquer. Assim o candidato 

deve sempre buscar abranger a sua base em outras regiões e setores da sociedade. 

O candidato que acha que seus votos virão de uma parte homogênea da cidade 

tenderá a perder, pois a diversidade deve ser considerada.  Enfim, no planejamento de 

campanha deve se definir qual sua base eleitoral, saber se os votos dessa base serão 

suficientes e se as pessoas vão mesmo apoiar a campanha ou “eu acho que vão”. Se 

não tenho certeza do apoio e apenas acho que me apoiarão a chance de fracasso é 

muito grande. Alerta-se que amigos e parentes poderão ser colaboradores de sua 

campanha, mas jamais representarão a base eleitoral, apenas parte. 

O candidato deve analisar a conveniência de segmentar o eleitorado. Escolher 

um segmento ou localidade e agir como seu representante, num colégio eleitoral 

grande, pode ser extremamente conveniente, pois evitará a dispersão de esforços, 

centralizando o trabalho em um nicho eleitoral particularmente favorável ao candidato, 

além de facilitar questões como deslocamento de equipe e concentração de visitas (já 

que em um local ou setor determinado, as visitas aumentam em número ao invés de 

uma campanha mais ampla ).  

Candidatos classistas e de perfil regional (líderes sindicais, agentes culturais, 

líderes comunitários, etc.) devem vitalmente procurar esses nichos eleitorais, e investir 

neles. Mesmo assim investir em um público em âmbito geral é importante, mesmo que 

a identificação classista e geográfica tem potencial de massificar grande parte do 

percentual de uma votação. Enfim, o candidato deve confiar e investir no seu nicho, 

mas não depender só dele, criando materiais de campanha e propostas, digamos, 

mais universais para investir em outros setores em busca de votos diferenciais. E até 

ter uma opção de material de campanha adequado a um público mais amplo.   

Por exemplo: um líder comunitário deve trabalhar constantemente junto aos 

moradores, trabalhadores e envolvidos em uma região para fortalecer a campanha. 
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Após esse contato, uma breve avaliação, tendo em vista o tempo para dia da eleição, 

determinará o reforço das ações em outros setores da sociedade. Visitar pontos 

públicos de grande variedade social é importante, além de locais de receptividades 

afins as causas tais como: historicamente no Brasil, candidatos da causa operária 

sempre tiveram apoio das agremiações estudantis, sendo assim, após grande 

campanha nos núcleos operários é bem vinda a campanha em uma porta de 

faculdade. No caso de uma variedade de púbico como acima citado, os Centros de 

cidade possuem esse perfil.        

Enfim, a plataforma política do candidato tenderá a seguir os anseios do nicho 

eleitoral pretendido. Reivindicações classistas, problemas e necessidades pontuais de 

uma comunidade, posturas ideológicas dentro de um setor sindical, entre outros, 

estreitam a postura de um candidato junto ao seu nicho dando-o representatividade. 

Mesmo assim o candidato deve assumir posições universais para criar afinidade com 

os eleitores na hora de buscar votos fora do seu reduto. Esse eleitorado diversificado 

busca-se através de temas comuns (bem levantados por pesquisas ).  

5.5.1 ) Sugestões 

Pensando em micro-região, nosso candidato deverá fortalecer os contatos e os 

vínculos com a região da Zona Leste de BH, onde ele considera ser sua base eleitoral. 

Nossa análise é que a relação com sua suposta base ainda é superficial. Ele deverá 

montar um calendário de eventos para poder aparecer e conhecer as referências 

locais, se engajar em causas e movimentos da região, conversar mais com as 

pessoas, conhecer a diversidade social da localidade, etc. Enfim, a linha ainda é tênue 

no que se refere à relação com sua base, devendo reforçar e intensificar mais essa 

proximidade. Ele conhece muita gente como morador, e as pessoas o conhecem como 

o tal, ele deverá buscar ser referência como liderança.  

Pensando em macro-região, já que o discurso será em cima da cultura, o 

candidato deverá buscar fazer a campanha em áreas referentes a esta, espalhadas 

pela cidade. Por exemplo, BH possui uma diversidade enorme de eventos gratuitos em 

áreas públicas com grande adesão de público. As pessoas que geralmente 

frequentam esses eventos tem um perfil de valorização cultural, o que acaba caindo 

no perfil discurso do nosso candidato. Além disso, locais com perfis culturais da cidade 

servem também como alvo de votos, tais como Feira Hippie e Mercado Central.  

5.6 ) Analisar a imagem, layout, entre outros 
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Todo mundo (a cidade inteira) “precisa” saber o nome do candidato. Com essa 

obsessão o corpo de campanha deve trabalhar. Quanto mais gente souber quem é o 

candidato melhor. A partir daí iremos trabalhar peças e fatores de comunicação para 

buscar a fixação do nome do candidato pelo público. Assim, o papel da imagem e do 

layout são fundamentais. A imagem a ser oferecida ao eleitor deve ser um retrato 

sincero dos quadros sociais (profissional, etário e geográfico), ideológicos (posição 

política) e psicológicos (traços de personalidade em geral) do candidato. A 

comunicação visual vai vender a marca e a imagem do candidato. O layout 

apresentado reforçará a concepção da imagem.  

    É preciso considerar inclusive que se deve variar a imagem e layout deste de 

acordo com o nicho eleitoral almejado. Por exemplo: ao distribuir santinhos no centro 

da cidade, a fotografia do candidato e as padronizações da arte devem ser de uma 

determinada forma; ao distribuir na periferia, uma outra. Outro, se for um candidato 

classista deve-se fazer um santinho para esse público, e outro para um público em 

geral. Todo esse conceito de imagem e layout, serão formatados através de peças e 

fatores de marketing básicos: nome do candidato, número, slogam, foto, jingle, 

identidade, aparência, etc.  

5.6.1  ) O Nome do candidato 

Para um candidato desconhecido, o nome deve criar uma referência para saber 

de onde vêm, onde age o candidato e para quem. Exemplo: Professor Oswaldo, ou 

Doutor Wilson, ou, Padre João, Fátima da Farmácia, Paulo Padeiro. Assim, divulgaria 

o nome do candidato, segundo, demonstraria quem é o candidato, terceiro, daria ideia 

das propostas do candidato para a cidade, ou, bairro, ou classe. 

De maneira geral, devem-se evitar nomes difíceis como de origem estrangeira 

e longos, para o leitor fixar pela simplicidade, apesar de haver nomes mais complexos 

e já fixados a partir de um trabalho pessoal do candidato anterior a candidatura. Muitos 

eleitores têm dificuldades de lembrar um nome complicado. Os nomes não devem ser 

longos e de preferência, se compostos, usar de dois nomes.  Exemplo: Luis Vieira, ou, 

Carlos Mota, etc. No caso de apelidos devem-se usar desde que não sejam 

constrangedores ao candidato. Exemplo: Caca, ou Bebeto.  

   Os nomes de pessoas conhecidas de um grande público, como esportistas, 

artistas, comunicadores e presidentes de entidades, que possuem destaque na mídia 

devem ser os mesmos, já que anteriormente possuiu uma divulgação espontânea.    

5.6.1.1 ) Sugestão 
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Sugerimos que o candidato mantenha o nome. Ele é sintético e fácil. O “o 

digníssimo” é controverso e caiu em chacota. Sugeriríamos “Nonô da Cultura”. Irá 

direto ao ponto do discurso da campanha, e não corre risco de chacota, diminuindo a 

seriedade da campanha.  

5.6.2  ) O Número do candidato  

O número do candidato é tão importante quanto o nome.  É no número que o 

eleitor vota. Por isso o número também precisa ser fácil já que na indecisão na boca 

da urna tenderá a facilitar o voto. O eleitor diante da urna pode ficar confuso ou 

nervoso. Cada partido tem um critério próprio para escolher os números. Mas se 

possível procure números fáceis de serem memorizados. Exemplo: sequências, 

repetições, ou números inteiros.  

Sequência 12345.. repetições 23623, inteiros 25000 

5.6.1.2  ) Sugestão 

O número 33880 (trinta e três, oito, oitenta ) utiliza o método acima, já que as 

opções forma escassas. Mas o candidato manteve o raciocínio. No próximo pleito ele 

deve usar o mesmo número se continuar no partido, no caso de mudança, deverá 

manter os três últimos dígitos, mas após passar por análise de opções que a legenda 

irá proporcionar  

5.6.3  ) O jingle 

O artifício mais importante para lembrar nome, número e slogam de uma só 

vez é o jingle. É comum assobiarmos um jingle, resmungarmos a letra ou cantarolar 

por aí.  Esses são sinais de fixação das informações da música por causa da 

descontração de como é lembrado. Mesmo que não se identifique com o candidato, é 

comum termos essa absorção de conteúdo. Por mais que simples, deve-se dar 

atenção especial a essa peça. Ser simples, coeso e objetivo muitas vezes é difícil. O 

jingle deve ter um refrão marcante com o nome e número e ser produzido por um 

profissional experiente, pois este saberá destacar nome número e slogam 

corretamente e de uma forma marcante dentro de uma estrutura.  Deve-se alocar o 

nome e o número repetidas vezes para fixação. A função do jingle não é apenas a de 

ser uma música, e sim ser uma música que fique na cabeça do eleitor.  

5.6.1.3  ) Sugestão 
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Através de um profissional experiente, o jingle do candidato deverá ser feito de 

uma forma simples e com muito destaque no nome e no número, diferentemente de 

candidatos em campanha majoritárias, quando o conteúdo é maior. No nosso caso, o 

conteúdo deverá citar a cultura de forma simples, e repetir o número e o nome 

algumas vezes. A vinculação deverá ser feita através de teasers (pequenos vídeos), 

nas redes sociais da internet, e em carros de som.  

5.6.4  ) A identidade do candidato  

A identidade do candidato refere-se a tudo aquilo que o aproxima e o torna 

familiar ao eleitor. Que o diferencia de outros. São traços de identidade ou marcas 

particulares. Um a roupa, uma cor, um gesto, por exemplo, são coisas que fazem as 

pessoas lembrarem do candidato.  Exemplo: Partido dos Trabalhadores/Vermelho, 

Partido Verde/Plantas, Marreta/candidato operário, um chapéu/candidato artista, 

jaleco/candidato médico, etc. Com relação às atitudes, são pequenas informações que 

nos diferenciam.  Por exemplo, frequentar um mercado Central ou uma feira, simboliza 

uma pessoa popular.  

É bom lembrar que a imagem do candidato não se constrói da noite para o dia, 

por isso deve-se ter um planejamento anterior. Essa imagem não surge apenas na 

época da campanha. A identidade do candidato é construída no dia a dia junto a 

sociedade. Por exemplo, muitos candidatos em São Paulo costumam ir tomar café ou 

comer um pastel em padarias, soando falso já que muitas vezes a população 

reconhece essa pessoa como um ar mais elitista através de uma pré-concepção de 

imagem.  

5.6.4.1 ) Sugestão 

O candidato sempre teve o hábito de usar batas, fato que passa uma referência 

artística e cultural, graças ao aspecto artisticamente trabalhado da vestimenta. Ele 

optou por usar menos essa roupa, e se apresentar mais sóbrio, com apenas uma 

camisa branca. Indicamos utilizar a bata em eventos culturais, para que a marca da 

cultura seja reforçada, e em eventos gerais usar uma roupa sóbria, pois ainda existe 

muito preconceito de pessoas mais conservadoras e de mais idade. 

5.6.5 ) Foto e Santinho 

A apresentação desse candidato em fotos deve buscar apresentar em síntese 

o conceito social (profissional, etário e geográfico), ideológico (posição política) e 

psicológicos (traços de personalidade em geral ) do candidato, junto a um layout que 
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valorize essas particularidades. A imagem deve ser apresentada sem uma formatação 

que passe a ideia de “pasteurização” da personalidade, levando-se em conta exageros 

formais, como necessidade de roupas padronizadas (exemplo terno), ou uso de 

técnicas de edição de fotos, tais como photo-shop e afins. Mas ao mesmo tempo 

deve-se apresentar dentro de um padrão de sobriedade que sensibilize o público 

almejado, sendo assim é valido fazer uma pesquisa junto à população, comparando-a 

com a imagem ideal. A partir daí, trabalhar a imagem do candidato no sentido de 

aproximá-la do ideal desejado pelos seus eleitores e pela população em geral, sem 

distorções de personalidade. Ex: apresentar ao público uma fotografia, e captar os 

prós e contra dessa imagem. Assim feito, basear a imagem final nessa amostra, mas 

sem transformar essa em algo mentiroso.    

   A foto do candidato é fundamental para uma forma de propaganda impressa 

que é o santinho. Os partidos políticos e algumas produtoras de peças políticas 

tendem a fazer um santinho padrão para todos os candidatos. O ideal é criar um 

diferencial para que o pleiteante não caia na "mesmice" dos demais. O eleitor recebe 

uma série de santinhos, sendo assim esse tenderá a se interessar pela peça com algo 

que lhe chame a atenção.  Mesmo assim, o poder de síntese da imagem e das 

propostas do candidato devem estar presentes. Santinho com excesso de conteúdo 

desanima a leitura de grande parte dos eleitores. Além disso, a quantidade de 

informação disponível em uma campanha é imensa com o grande número de 

candidatos. Deve-se achar um diferencial para conduzir a pessoa a leitura do seu, ao 

invés do outro candidato.    

5.6.5.1  ) Sugestão 

A foto usada está dentro dos parâmetros de sobriedade e decoro e pode ser 

aproveitada no santinho. A ideia é continuar saindo dos padrões dos partidos e fazer 

um santinho a parte para o setor de cultura, já que se trata de um público mais 

específico. Mesmo assim sugerimos usar também o material do partido. Assim feito, 

deve-se manter grande destaque no número do candidato, seu nome, slogam, e um 

texto direto, reduzido e informativo. 

5.6.6  ) O slogam do candidato  

Trata-se de um a frase curta que acompanha o candidato. Ele a usará em 

todas suas peças publicitárias e no discurso. O slogan é a alma da campanha do 

candidato e é justamente dele que surge o discurso, ou seja, é o ponto de partida das 

ideias do candidato.  Em suma, trata-se de um resumo do perfil ou da proposta do 
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pleiteante. Ao elaborar é bom pesquisar sobre o tema, perguntando às pessoas se o 

slogam é claro e se adéqua a imagem do candidato. A escolha dessa frase deve ser 

criteriosa, e não apenas uma frase de efeito, relacionando-a a identidade e a proposta. 

Exemplo: “Dr. Carlos. Salvando Vidas”. Como ele cuida de doentes, sugere que ele 

tome conta da vida pública. Ou, “Bombeiro André. Resgatando a cidade”. E assim por 

diante.   

5.6.6.1  ) Sugestão 

O slogam “cultura para salvar vidas” é excelente para a campanha. Ficou bem 

dentro do discurso cultural. Dando ideia de promover cursos, eventos do setor, 

serviços de uma forma geral, etc. Ainda atinge as pessoas que não são da área da 

cultura, já que salvar vidas melhora uma sociedade como um todo, tanto na ideia de 

não deixar alguém morrer como melhorar a vida de alguém, por exemplo, retirando- a 

das drogas ou da criminalidade.  

5.6.7 ) A aparência do candidato 

Os eleitores estão sempre observando o candidato.  Prestam atenção tanto ou 

mais no que ele faz (gestual e vestimenta ) do que ele fala. Ou seja, no que se 

envolve, como se comporta, com quem anda, como se veste, o tom de voz, etc. O 

eleitor tende a observar mais isso do que o discurso. Aquele usual ditado caberia: 

Você não precisa ser honesto, deve-se parecer também.   

Os eleitores nunca sabem tudo sobre a vida do candidato, assim avaliam sobre 

o que vêm nele. Por natureza temos afinidade com pessoas bem educadas, 

comunicativas, agradáveis e alegres, bem vestidas, sóbrias, etc. Enfim, valorizamos a 

polidez de uma pessoa. Mas esses atributos devem ser usados de uma forma natural, 

pois o eleitor desconfia de armações. Assim alguns cuidados com a aparência são 

importante tais como não falar gritando ou baixo demais, mas em tom agradável; 

nunca andar desarrumado, de qualquer jeito, com excesso de extravagância mas 

também sem brilho;  andar de forma suave e não de forma abrupta ou torta; etc.  

A campanha é um processo desgastante, em que o cotidiano exige um dia 

exposto na rua. Então o ritmo tende influir no semblante e na roupa, com o suor e 

amarrotamento. Se você parecer cansado, desanimado, distraído, com roupa suada e 

amarrotada, etc., deverá decepcionar eleitores e alimentar dúvidas quanto à sua 

disposição, sua capacidade de vencer, seu entusiasmo, sua juventude, e até de sua 

saúde. Assim, é bom ter um staff com várias roupas para utilizá-las ao longo do dia. A 

pessoa pensa imediatamente: Se ele não cuida nem dele mesmo como cuidará da 
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cidade? Suas roupas devem apresentá-lo como uma pessoa que se veste bem, com 

capricho e limpeza.   

5.6.7.1 ) Sugestão: 

Como dizemos anteriormente. O candidato pode ter uma abordagem mais 

sóbria ao almejar um público em geral, com roupas mais neutras, em locais e eventos 

como: igrejas, escolas, associações, etc. É pode usar sua tradicional bata em eventos 

culturais, já que existe um público mais jovem e possivelmente menos conservador.  

5.7 ) Corpo a corpo 

Em uma campanha em suma só o candidato faz votos, assim deve estar o 

maior tempo possível perto dos eleitores.  Sendo assim, na particularidade de uma 

campanha para vereador, consegue-se a vitória na rua, nas instituições e na casa do 

eleitor. É o político mais próximo da população. A campanha porta a porta e corpo a 

corpo é um método muito eficiente para um vereador, produz muitos votos, mesmo 

que seja trabalhoso.  A presença do candidato na rua precisa ser de uma forma que 

chame a atenção das pessoas. O candidato deve ser uma personalidade que precisa 

despertar a curiosidade das pessoas e prender a atenção delas.   

A experiência mostra que, em suma, apenas candidatos já fixados no cenário 

político ou com nomes, ou sobrenomes muito conhecidos permitem que um pleiteante 

seja eleito sem ter tido um grande contato com o eleitorado. Exemplifica-se 

comunicadores (TV, rádio, etc.), esportistas, artistas, herdeiros políticos, entre outros 

que já gozam de uma exposição midiática. Mesmo assim seria fatal deixar de fazer 

essa abordagem corpo-a-corpo mesmo com um nome consolidado. Não há santinhos, 

cartazes, ou propaganda alguma que substitua a presença do candidato nas ruas, nos 

bairros e na casa do eleitor. Conquistam-se votos com visibilidade: com visitas 

constantes a base eleitoral, tornando-se conhecidos de todos nesse celeiro eleitoral, 

azendo com que as pessoas  saibam quem é o candidato e o que pretende fazer caso 

eleito.  

Cada camada popular exige uma abordagem específica. Ao fazer visitas a 

núcleos eleitorais o candidato deve fazer o levantamento regional. Ou seja, deve 

dominar informações como problemas, virtudes, nível e variedade sociais, projetos 

sociais, líderes regionais, personagens regionais, aspectos religiosos, aspectos 

históricos, entre inúmeros fatores que darão segurança na abordagem à população e 

no debate da particular realidade cotidiana local. Lembrar um pioneiro, uma figura 

querida da população ou alguém a quem ela preza pode ser decisivo para angariar a 

simpatia de um determinado grupo de eleitores. O candidato deve ouvir mais, e estar 
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por dentro da realidade regional para falar menos que o eleitor, mas dar a resposta 

com eficácia.   Deve-se ouvi-lo demonstrando interesse e atenção. E não entrar em 

uma discussão que parece confrontá-lo.  Ao contrariá-lo e ao “engrossar” o debate 

poderá perder votos, pois passará a ideia de não representatividade, já que não 

acredita na ideia do eleitor e a repreende, mesmo sem intenção. 

5.7.1 ) Retornar sempre   

Mais difícil do que conquistar é manter a simpatia dos eleitores. Voltar ao local 

de um comício ou visita, alguns dias depois, é de suma importância. Posteriormente, 

sondar a receptividade e o reconhecimento popular pode fornecer importantes 

informações do corpo de campanha, permitindo uma reavaliação das atividades e 

evitando erros futuros. Revisitar e dar atenção constante aos eleitores distancia a 

imagem que político só aparece em campanha eleitoral. Voltar ás bases é importante 

tanto para quem é estreante, como para candidatos reincidentes. Por isso, aparecer só 

em ano de eleição pode comprometer as aspirações do candidato. A campanha é feita 

bem antes das eleições. Essa ideia de “só aparece na eleição” é um clichê da política 

brasileira e deve ser rechaçado veementemente em cada ato do aspirante ao cargo.    

  Em uma campanha feita com planejamento bem antecipado, já se pode 

começar esse corpo-a-corpo. No início dos quatro anos entre uma eleição e outra já é 

um ótimo tempo para que esse candidato se envolva com a sociedade, já iniciando 

seu corpo-a-corpo dentro de movimentos sociais ou mesmo no cotidiano de eventos e 

na rotina diária particular. Essa atitude tira o “ranço” da ideia de "só aparece na em 

época de eleição”. Enfim, deve-se conversar com os eleitores antes, durante e depois 

da campanha.      

5.7.1.1 )Sugestão:  

O candidato deve aparecer em eventos permanentemente. Sugerimos ao 

nosso candidato o levantamento de eventos de uma forma geral relativos à sua base 

eleitoral, e ao setor da cultura; e de lideranças destes.  O candidato deve usar sua vida 

social como uma permanente campanha. Quando o período eleitoral começar ele vai 

intensificar o que faz permanentemente, ou seja: visitas, debates, conversas, etc. O 

período convencional é um treino para o período eleitoral. Aspectos como oratória, 

relações pessoais, domínio de assuntos, saber os nomes das pessoas, entre outros, 

serão preparados para o período de campanha. Assim, deve-se estar 

permanentemente na rua, ou seja, fazendo campanha constantemente. Enfim, 

fazendo da própria vida cotidiana uma ato político.  
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5.7.2 ) Corpo a corpo de amigos e parentes, e sempre estar acompanhado   

  Fora do comitê de campanha, é necessário também o trabalho corpo-a-corpo 

dos parentes e amigos, efetivando a divulgação boca-a-boca. O testemunho positivo a 

respeito de um candidato dado por uma pessoa de confiança, de carisma ou por quem 

alguém tenha um laço afetivo ou familiar, pode atrair o voto de um eleitor indeciso. E 

vital pedir aos colaboradores que não apenas distribuam santinhos, mas que preguem 

as virtudes do candidato e que disseminem a mensagem deste. Essa rede de 

confiança tende a decidir nos detalhes uma eleição. 

Quando for a campo, o candidato deve estar apoiado por colaboradores e 

cabos eleitorais uniformizados e usando peças de campanha para dar visibilidade. 

Sem acompanhantes, parece sozinho na campanha, sem apoio, e a maioria não tende 

a votar em alguém com poucas chances de vencer.    

Um panfleto vindo das mãos do próprio candidato tem muito mais valor na 

decisão dos votos, do que um entregue de um terceiro. O eleitor receberá dezenas ou 

centenas de panfletos, mas o entregue na mão tende ser um diferencial estimulador, 

pois mostra que o candidato valoriza o eleitor e pretende estreitar o laço com este. A 

televisão é mais importante em campanhas majoritárias, por isso o corpo a corpo no 

pleito a vereador é muito eficaz. Esse voto tende a ser conquistado um a um, e menos 

em bloco.  Um voto conquistado em bloco tende a ser menos fiel, do que o do corpo a 

corpo. O pretenso voto conquistado em bloco está mais vulnerável e pode ir para outro 

candidato que fez o corpo a corpo,  

5.7.2.1 )Sugestão: 

Em toda visita a ser feita o candidato deve estar acompanhado de pessoas 

locais. O eleitor ao ver o corpo-a-corpo na rua deverá perceber pessoas familiares ao 

bairro. Um grande número de desconhecidos provoca estranhamento. A ideia e fazer 

um planejamento de visitas e pedir o apoio de pessoas de uma forma geral, não só 

lideranças, para a caminhada de abordagem. Além disso, as pessoas locais que lhe 

apoiarão determinarão os locais para melhor captar os votos.  

É necessário conversar com esses apoiadores para que tenham um discurso 

pronto para abordar os companheiros de bairro. Esses apoiadores devem estar por 

dentro do discurso do candidato, para mostrar um alinhamento de ideias.  

5.7.3 ) O poder do discurso  

Durante a campanha o candidato fará discursos, conversará com o público, 

debaterá de uma maneira geral, entre outras formas de relacionamento pontuais em 
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eventos ou no corpo-a-corpo. Primeiramente o pleiteante deve estar por dentro dos 

assuntos em geral, a começar pelo seu bairro, daí para temas universais. É importante 

estar atualizado com a mídia em todas as suas editorias, tais como assuntos 

particulares de associação de bairros, sindicatos, entre outras entidades relevantes à 

sociedade. Enfim, em suma, o candidato deve estar à parte do que aparece na 

imprensa, nas atitudes dos gestores públicos (além imprensa) e das entidades 

relevantes.  

Tendo esse conteúdo, o candidato terá segurança ao discursar e conversar 

com os eleitores ao ser questionado. A segurança em um conteúdo é a base para um 

bom palestrante. Esse conteúdo será valorizado a partir do momento em que a 

mecânica da oratória seja valorizada, e até padronizada desde que não perca a 

naturalidade. Um fraco poder de comunicação tende arruinar uma carreira ou 

campanha política, pois o que o candidato pretende dizer não atinge o ouvinte, já que 

não é exteriorizado eficazmente. 

A princípio deve-se usar um vocabulário que atinja os ouvintes de todas as 

camadas sociais. Com esses aspectos citados, o candidato adequará os fatores 

conteúdo (palavras), tom de voz (modo como dizemos), medir atitudes oportunas entre 

a rispidez e a delicadeza, e expressão corporal (linguagem do corpo). É tão importante 

a forma como dizemos (inflexão vocal, linguagem do corpo, tom de voz) como as 

coisas que dizemos. 

Seria de bom usufruto, mesmo que difícil de encontrar, um corpo de campanha 

que também tenha habilidade na expressão. A criteriosa seleção desses militantes 

pode ser influir positivamente para o resultado. Ou seja, ter apoiadores nos “guetos” 

eleitorais, com estima popular, com dom da oratória e do convencimento tende a 

alavancar uma candidatura. É uma ótima combinação de fatores.  

Várias ações podem beneficiar uma boa comunicação no discurso e na 

conversa de corpo a corpo, tais como, fazer simulações de discurso e pedir às 

pessoas que o cercam opiniões sinceras com relação à captação da informação; 

observar a si mesmo e a sua equipe durante a comunicação para poder corrigir 

posteriormente; dizer o nome do eleitor quando falar com este; citar nomes de 

pessoas ilustres no discurso, em um bairro, por exemplo, cite apontando-as na 

multidão; ter uma postura humilde e agradeça as críticas, conselhos ou argumentos 

dos eleitores, assim como, não discutir com esses; ouça atentamente, observe e 

entenda o que é dito pelos populares, pois  ouvindo se pode interpretar com exatidão 

as necessidades e desejos de seus eleitores; entre outros fatores.  
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Não é da noite para o dia que uma pessoa aprende a discursar. Assim ela deve 

estar em permanente treinamento ao longo da vida. Sendo assim, duas atitudes serão 

fundamentais para corrigir um potencial de discurso ruim: estar em pleno 

conhecimento da realidade através da mídia, visitas e experiências próprias, para 

poder falar com segurança sobre os assuntos; e treinar a fala em público em situações 

oportunas, em alguns casos procurar um curso de fala em público entre os vários 

disponíveis no mercado.    

 

5.7.3.1 ) Sugestão: 

Seria benéfica a procura profissional, a sugestão é um curso de fala em público 

e um fonoaudiólogo. Por mais que o candidato tenha feito aulas de teatro, o que é 

benéfico para se comunicar, ainda apresenta leve gagueira e dicção em tom grave, 

dificultando a comunicação.  

Com relação ao conteúdo, sugerimos estar em busca de todos os assuntos 

regionais, assim então em contato com setores e órgãos da comunidade. No plano 

geral, ler e assistir diariamente a jornais, sites, publicações institucionais (ex: Diário 

Oficial do Município), entre outros para estar a par de todos os assuntos. A gagueira 

surge em grande parte da insegurança ao falar. Se a pessoal está bem informada, ela 

pode debater vários assuntos. O eleitor quer uma pessoa segura para defendê-lo. 

Então o candidato deve estar seguro e convicto de suas informações em plano micro 

(bairro) e no macro (país, mundo). 

 

5.8 ) Aproximar de lideranças e abrir o diálogo 

Além do corpo-a-corpo, a ligação com os eleitores surgem através de 

lideranças regionais, institucionais e classistas. Essas pessoas possuem certa 

credibilidade e influência sobre a determinada base eleitoral. Se um líder de 

credibilidade apresenta o candidato, esse tende a absorver essa qualidade. Citam-se 

padres, professores, lideres de associações, promotores culturais, etc. Esse líder 

tende a apresentar o candidato em eventos, reuniões nas casas das pessoas e 

acompanhá-lo no corpo-a-corpo, promovendo uma maior base eleitoral.  Ao longo da 

campanha surgem novas figuras. Manter-se alerta quanto aos novos lideres 

adeptos, principalmente pessoas de representação popular ou formadoras de opinião 

é importante. Aproximar destas, agradecer o apoio, envolve-las no trabalho de 

campanha é fundamental para o sucesso, seja no boca-a-boca ou principalmente na 

divulgação dos santinhos. Na hora da votação, a facilitação de um número na mão e a 

indicação de uma boa referência local ou popular traz votos, principalmente nos 
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últimos dias antes da votação.  O indeciso buscará votar com a referência de alguém 

que respeita. 

5.8.1 ) Sugestão:  

Como já dissemos, o candidato deve estar em constante atenção aos eventos 

da região para fazer contato com as lideranças. Morar no local necessariamente não é 

conhecê-lo a fundo. Existem diversidades mesmo em pequenas regiões. As pessoas 

têm religiões, hábitos, ideias, atividades e estudam em locais distintos, mesmo 

morando próximas.  

    Sendo assim é bom pontuar cada liderança nessa variedade. A partir de um 

planejamento mensal, deve-se levantar entidades, lideranças e eventos, e começar a 

conhecê-los mais profundamente. Mesmo que não sinta afinidade com determinado 

setor da região, é bom conversar com as pessoas desse para compreender a 

realidade, e assim estar mais informado sobre a complexidade da região.  

É importante a participação ativa nos eventos, isso ajuda na popularidade. 

Nesses eventos é necessário chamar a palavra para si, a fim de se apresentar a 

comunidade e abrir diálogo com as pessoas em um processo de estreitamento de 

relação.  

5.9 ) Atenção ao tipo de promessa 

  Deve-se ficar atento também ao tipo de interesse que essas pessoas 

possuem em caso de eleição, ou seja, o que ela irá reivindicar com uma vitória. Sendo 

assim, deve-se não prometer mudanças, mas sim esforço para mudá-las, desde que 

está esteja dentro da plataforma eleitoral. Na hora da campanha, o candidato deve 

mais ouvir as pessoas e argumentar positivamente no sentido “evocar” a pauta no 

cotidiano parlamentar.  

Além disso, nunca prometer empregos entre outros tipos de benefícios 

particulares ou empresariais, que são práticas históricas e comuns no nosso cenário 

político, mas que há tempos vem sendo denunciadas pela mídia e rechaçadas pela 

opinião pública.        

5.10 ) Gerando fundos para a campanha e aplicação  

Em uma campanha eleitoral, em suma, os recursos sempre são menores do 

que a necessidade. Assim, a criatividade é artifício fundamental para redução de 

custos.  Não podem faltar recursos nem material de campanha na reta final. É o 

momento mais decisivo. Sendo assim gastar a verba na ansiedade inicial prejudicará a 

campanha, que deverá ter uma ascendência de investimento do início ao dia do pleito.  

O gasto não pode ser desordenado, o chefe de campanha deverá avaliar a rigor esse 
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fundamento.  Ter que retroceder na campanha em pleno crescimento do pleito é 

desanimador, mas bem comum.    

A Captação de recursos para campanha tende a ser uma tarefa do candidato. 

Ninguém fará um pedido a um colaborador com tanto empenho quanto o próprio 

candidato. Às vezes é mais fácil conseguir um local para o comitê, um veículo e 

permutas do que conseguir dinheiro em espécie, o que é muito válido. 

   Os gastos andam lado a lado com o desenvolvimento de uma campanha. A 

ideal é otimizar a relação tempo/investimento/limitações, ou seja, usar o maior tempo 

hábil possível até a eleição, com um recurso financeiro que promova as peças e atos 

de campanha da forma mais eficaz. Além disso, é importante fazer uso de material de 

campanha virtual devido ao baixo custo e o poder de informação que este possui na 

atualidade. Para essa otimização, deve-se planejar com antecedência como 

levantar fundos para a campanha evitando ou reduzindo imprevisibilidades no decorrer 

do pleito.  

O ideal é nomear uma comissão de colaboradores experientes criativos e 

ativos, que sejam conhecidos da base eleitoral e que tenham credibilidade. Eles 

deverão apresentar, com antecedência, alternativas para levantar fundos e cobrir os 

gastos da campanha, ao longo do tempo. Esse planejamento deve ser feito no mínimo 

seis meses antes do início da campanha regular.  

   Um investimento financeiro em uma campanha certamente vai influenciar e 

potencializar no resultado, mesmo assim, não significa que o candidato deva colocar 

sua vida particular em risco, empenhando bens pessoais e da família para se eleger, 

resultando em um endividamento. Além disso, fazer promessas à contribuintes da 

campanha é indício de “política corrupta”.    

Para captar os recursos deve-se ter um planejamento com levantamento das 

necessidades da campanha, otimizar a verba partidária, levantamento dos possíveis 

contribuintes, levantamento de alianças políticas (Vereadores, Prefeitos, Deputados 

Federais, Senadores, Governador ), visitar possíveis doadores, estabelecer elementos 

e formas de negociação, levantar possíveis permutas de acordo com a vida 

profissional do candidato e dos organizadores, organizar eventos e promoções de 

captação desde que estejam dentro das normas eleitorais etc.   

5.10.1 ) Sugestão: 
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Essa é a questão mais complexa e que está relacionada a uma particularidade 

íntima do candidato. Só ele pode saber de onde virá o recurso. A sugestão é acumule 

em longo prazo, faça permutas e seja criativo.  

 

5.11 ) Sugestão para uso das redes sociais:  

As redes sociais são importantíssimas nas campanhas eleitorais. É 

imprescindível o uso delas. Vivemos uma nova era eleitoral graças a esses artifícios. 

Assim, faça da rede uma ferramenta realmente democrática, já que o eleitor ganha 

muita voz nela. Na sequência seguirá dicas para o uso da rede, mas antes um alerta. 

Atente-se para a lei eleitoral. A internet está sujeita à regulamentação e quem não 

prestar atenção às datas que permitem o início da campanha e nos conteúdos 

problemáticos poderá ser processado.  

5.11.1 ) Blog ou site 

Usar a objetividade é segredo do site ou blog O conteúdo deve adequar 

riqueza de informações com concisão. A sugestão de tópicos seria a seguinte: 

-Link: O Candidato. É o principal texto que vai no blog ou site. Adéqua a 

biografia do candidato. Quem é, onde nasceu, o que já fez na política, etc.  

-Link: Plano de governo. Para candidatos a vereador, vale listar as principais 

ações que pretende realizar. Quais são suas bandeiras, quais são as suas prioridades. 

No nosso caso, usar a cultura como viés principal.  

-Link: Material de campanha ou downloads. Downloads de materiais de 

campanha, como banners, teasers, jingles, etc. Para uso, em grande parte, nas redes 

sociais.   

-Link: Fale conosco. Espaço deve ser destinado à participação do internauta, 

para que o corpo de campanha levante as demandas da população. Indique também a 

participação como voluntário e explique onde você precisa dele. Pergunte quais ideias 

ele tem a oferecer ao seu mandato e deixe claras formas de captação de contribuição.   

-Link: Vídeos. Espaço para apresentação de vídeo. No seu site você deve 

colocar links para seus vídeos, como teasers, spots, matérias de TV, discursos, etc.  

-Link: Agenda. Espaço para programação de visitas do candidato.  

5.11.2 )Facebook 
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É a rede social mais utilizada na atualidade e onde o apelo promocional é 
promissor dentro de todas as áreas do marketing. É essencial para o candidato.. 

-Não colocar material pessoal, mas apenas de campanha: Esse formato 

permite uma linha do tempo que atualiza as atividades e consegue disponibilizar 

informações importantes organizadas cronologicamente desde o nascimento.  

-Cuide, edite, interaja e atualize diariamente: É necessário manter o espaço 

atualizado interagindo sempre que possível, a fim de que se inicie um debate de 

idéias. Extrapolando o âmbito das ideais evite participar, e não eleve o tom se algum 

comentário polêmico aparecer. Publique boas fotos, compartilhe textos, direcione as 

pessoas para o seu site. Não deixe ser marcado em imagens indesejáveis e para que 

não poluam seu mural. Use o layout do seu site no seu facebook. 

-Não compartilhe banalidades ou material dúbios: O material divulgado na 

rotina do facebook muitas vezes se apresenta com conteúdo “maldoso’ que pode 

passar despercebido pela visão. Os maus entendidos são constantes e geram 

polêmica. Um conteúdo compartilhado pode desconstruir a imagem do candidato. 

Evite polêmicas como times de futebol, por exemplo. Use apenas para suas ideias de 

campanha.  

-Preencha seus dados com ordem e objetividade: As pessoas tendem, a saber, 

mais sobre as outras pessoas. Ao preencher seus use apenas relações profissionais e 

familiares básicas. 

5.11.3  ) YouTube 

Os vídeos são essenciais para a campanha. Tendo em vista o pouco espaço 

na propaganda eleitoral gratuita. Assim o youtube chega como uma ótima ferramenta, 

já que também pode ser aplicada no facebook.  Assim sendo, vale a pena investir no 

audiovisual, pois as pessoas tendem a não ler textos longos. Um vídeo é mais direto e 

mais leve.  

-Evite “tosqueiras”: Aposte em profissionais atualizados com o mercado e evite 

matérias amadoras. Hoje em dia montar um vídeo bem elaborado está a alcance da 

maioria das pessoas graças aos avanços tecnológicos e ao acesso a esses. Mesmo 

assim, os vídeos podem ser feitos de maneira amadora  desde que a mensagem seja 

valorizada e que passe pelo crivo de um profissional.  
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-Crie vários vídeos sobre os assuntos: Destrinche seu programa de governo 

em vídeos tópicos e o distribua ao longa da campanha.  

-Didática da entrevista e use o “povo-fala”: As entrevistas são vídeos fáceis e 

interessantes de serem produzidos. Produzir um vídeo com “povo-fala” é interessante. 

Graves questões da população nas ruas e a responda. Mostrará atenção e 

proximidade com os eleitores.  

-Customize seu canal no youtube: Use o layout da campanha no canal de 

youtube. Todos os artifícios devem estar passo a passo com design usado.   

-Depoimentos de pessoas: Grave o depoimento de pessoas relevantes, sejam 

amigos e familiares, ou lideranças sociais.  

-Material de imprensa: disponibilize entrevistas, matérias, entre outros materiais 

publicados na mídia. Mostrará a sua credibilidade e relevância para a comunidade.  

5.11.4 ) E-mail e mala-direta 

“Todo mundo” tem e usa. Não abuse e saiba potencializar todas as ferramentas 

anteriores através dessa última mais intima. A caixa de correio é utilizada nas 

campanhas há muito tempo. Imagine-se no lugar do eleitor e você não vai cometer 

erros. 

-Não se utilize de spam. Ninguém os abre. 

-Envie o mínimo necessário e com uma seleção objetiva. 

-Seja sintético na mensagem. 

-Deixe endereços para site, facebook, youtube, etc. 

-Faça boas listas. Assim como você relaciona os eleitores por bairro, tipo ou 

importância para realizar eventos, tente classificar seus eleitores para o envio de 

material específico.  

-Não envie desordenadamente. Faça um planejamento ao longo da campanha. 

Emails repetidos irritam as pessoas.  

5.11.5  ) Twitter 

O twitter é uma rede social unida a um blog, que é muito usada no jornalismo 

brasileiro e na política. Ela possui menos usuários que o facebook, mesmo assim é um 
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grande espaço de debate, tornando-se importante para a política. Segue algumas 

sugestões.   

-Não utilize mais de 140 caracteres. As pessoas, em suma, se desinteressam 

por longos textos. Se quiser usar um conteúdo maior deixe um link de acesso.    

- Domine bem o uso da hashtag, dos termos, do reply. Use isso 

estrategicamente a seu favor.  

-Adquirir um celular ou tablet  para utilizar o twitter é bem vindo, por conta da 

instantaneidade e dinâmica da ferramenta.  

-Capriche no design. Utilize o mesmo layout de suas outras redes sociais 

-Cuidado com o uso do português. As pessoas toleram e distinguem erros de 

digitação, mas de português em geral não, ainda mais vindos de um setor com decoro 

e formalidade como a política.  Próprios da velocidade de verdadeiros homicídios da 

língua. 

-Coloque seus comentários, mas tenha discernimento. Seja breve, mas seja 

presente. Escolha bem quem você vai seguir e o que vai falar.  
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6 ) COMPRA DE VOTOS 

No final da entrrevista, como citou nosso candidato, a prática de compra de 

votos é muito comum no Brasil e na Grande BH. Não fica restrita a rincões de pobreza 

onde ainda existe um resquício de coronelismo. Já que transparece ser uma prática 

comum, resolvemos analisá-la para saber as modalidades, ter uma noção do recurso 

utilizado, e como influi no resultado.   

   Relatado pelo nosso candidato, o ato de entrar com celular nas cabines e 

tirar foto é proibido por lei, mas mesmo assim é muito frequente. Nas eleições de 2014 

foram inúmeras as ocorrências percebidas e despercebidas. Mesmo assim, bandidos 

se superam e conseguem comprovar votos de outra forma. Por exemplo, na cidade do 

Rio de Janeiro nas eleições de 2012, milicianos e traficantes de drogas usavam 

crianças para acompanhar eleitores nas votações para que os menores 

comprovassem o voto em determinados candidatos.  

Em mais um caso de compra, em BH o vereador, Antônio Torres Gonçalves, 

conhecido como Gunda (PSL), que disputava uma vaga de deputado estadual nas 

eleições de 2014, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por compra de 

votos. O motivo foi a veiculação pelo candidato em sua página no Facebook de um 

canal de comunicação, batizado de Gunda Emprego, que oferecia o direcionamento 

de currículos de pessoas desempregadas para “empresas parceiras” do vereador, que 

exerce seu segundo mandato na Câmara Municipal da capital mineira.  A publicação 

continha um texto com oferta de emprego e e-mail para que os interessados se 

inscrevessem, além de uma imagem com a seguinte legenda: “Você já conhece o 

GundaEmprego? É um canal de comunicação para quem está buscando entrar ou 

voltar ao mercado de trabalho”. De acordo com a representação feita pelo MPE contra 

o candidato, a conduta do vereador candidato configurou captação ilícita de sufrágio, 

que consiste em “doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-

lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou 

função pública”.  

Em 2010, o vereador de Belo Horizonte, Wellington Magalhães do PMN, 

mesmo partido de Nonô, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 

por compra de votos e abuso de poder econômico na campanha de 2008, quando foi o 

segundo mais votado.  Entre outras coisas, Magalhães foi acusado pelo Ministério 

Público Eleitoral de ter feito entregas de sopa a pessoas carentes em uma casa de 

assistência social com o intuito de conseguir votos em 2008. O vereador recorreu da 

decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e até a produção desse estudo continua 

na Câmara Municipal, sendo reeleito em 2012. 
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Além dessas ocorrências, conversamos com testemunhas que pediram para 

não se identificar, e que comprovam os crimes e atos suspeitos. Por exemplo, pessoas 

relacionadas a uma determinada prefeitura da Grande BH, disseram que em época de 

eleição são coagidas a votar em determinados candidatos, pois existe um discurso de 

pessoas relacionadas (institucionalmente ou não ) a estes, de punição com perda de 

emprego.  

     Em Betim um prefeito foi eleito com sérias suspeitas de compra de voto, 

segundo um ex-assessor de comunicação da prefeitura.  “Trabalhava na assessoria da 

Prefeitura de Betim e recebemos uma denúncia de compra de votos. Infiltramos-nos e 

gravamos o ato. Na ocasião, a oposição a nossa prefeitura foi a uma associação de 

carroceiros e estava dando um quite com material de campanha e 100 reais para 

essas pessoas colarem o adesivo e fazerem campanha para o candidato da oposição. 

Tudo foi filmado e denunciado. Mas o processo não deu em nada quando chegou ao 

STF, e esse candidato foi eleito. Além disso, os candidatos a vereadores também 

praticavam a mesma ação. Na bênção do seu líder”, critica.   

Mas mesmo que esgotem todas as formas de comprovação criminosa de voto, 

no final ainda existe uma saída: “O candidato e seu gabinete tem como saber se a 

determinada pessoa votou. É muito fácil e grande parte faz. Eles possuem todos os 

dados de onde a pessoa vota, ou seja, zona e seção. Após as eleições eles sabem em 

quais seções as pessoas votaram. Daí é só comparar com a apuração. Eles têm 

acesso a isso. Daí para comprovar o voto fica fácil”, relata a filha de um ex-vereador 

de BH.  
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7- )CONCLUSÃO:  

7.1 ) Campanha ideal x real 

Após explicitarmos como tenderia a ser uma campanha ideal, e ouvirmos do 

candidato como foi a realidade, pontuaremos as principais diferenças através de 

pontos importantes. 

-Ter conhecimento pleno do papel do vereador, da estrutura técnica e 

logística , e das normas e leis municipais.  

O candidato relata que estudou “alguma coisa” para se embasar no pleito, mas 

quando questionado sobre o que é uma lei orgânica, ele não soube responder.  Mostra 

que as pessoas têm uma noção distorcida do papel do vereador e seus limites de 

poder. Os candidatos são reflexos dos eleitores brasileiros. Conhecem a 

representatividade do cargo, mas não procuram saber sobre a forma de se fazer leis e 

os trâmites de uma Câmara Municipal.  Esses candidatos prometem muitas ações, 

nem sempre por má fé, mas principalmente por não entenderem o processo e 

superestimar essa função, até mesmo como uma forma ilusória de poder.  

-Saber as regras do coeficiente eleitoral. 

O candidato sabia que tinha que conquistar dois mil votos definido como meta 

passada pelo partido. Isso foi deixado bem claro pelo PMN. Pelo que entendemos, 

houve persuasão e cobrança pelo número.   

-Equalizar Objetivo/Tempo/Produtividade ao longo da campanha. 

O candidato foi completamente desordenado e sem planejamento. Esse fator 

mostra que as pessoas não têm noção dessa organização e que o partido pouco 

ajudou nesse aspecto, abandonando-os por serem “nanicos” e ajudando apenas os 

principais candidatos. Exemplifica-se esse fato na coordenação do partido estar nas 

mãos de um coordenador direto do principal candidato do PMN. 

-Organizar uma equipe com estratégia de campanhas divididas e 

hierarquizadas da seguinte forma:  

1ª escalão: 1º O candidato 2º Chefe de campanha 3º publicitário ou 

profissional de comunicação/ 2º escalão: 4º coordenadores de equipes/ 3º escalão: 5º 

cabos eleitorais  e 6º divulgadores. 

O candidato sabia da necessidade de se ter uma equipe, mesmo que não 

soubesse como dividir essa estrutura. Mesmo assim, se soubesse não possuía verba 
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para realizá-la. O fator financeiro coloca o nanico em uma situação “abissal” perante o 

candidato mais bem provido de recursos.  

Os únicos colaboradores efetivos, além de amigos e parentes que participaram 

de forma superficial, foram dois sujeitos que recebiam gasolina como pagamento, 

através do vale gasolina oferecido pelo PMN. 

-Necessidade de pesquisa para elaborar plataforma eleitoral e a imagem 

do candidato 

O candidato desconhecia a necessidade da pesquisa para elaborar a 

campanha. A única que diz conhecer são as de intenção de voto para majoritárias.  

-Decisão por um nicho eleitoral e por plataforma política 

Por mais que desconhecesse essa necessidade ao ser questionado sobre 

esses fatores, o candidato espontaneamente delimitou sua atuação, apesar de ter 

feitos campanha em lugares de amplo perfil; e ainda buscou uma plataforma política. 

No caso, ele intensificou as ações na região em que nasceu, Zona Leste, e nos locais 

de eventos onde atuou. A cultura foi usada como bandeira em todas as abordagens, 

além disso, tocou em assuntos afins como questões ambientais, no caso das lixeiras e 

das críticas aos cavaletes.      

-Analise da imagem, layout, entre outros 

O candidato teve essa percepção. Primeiramente buscou uma roupa sóbria 

para o santinho, citando uma consciência de decoro como motivação. Com relação ao 

lay out das peças de comunicação, ele abriu mão em grande parte do material cedido 

pelo partido por ser padronizado, e produziu novas peças com um novo slogam e com 

outra concepção para tirar o “ranço” partidário do material.      

-Nome, número, jingle, foto e aparência 

   O candidato teve noção da facilitação do seu nome. No caso usou seu 

apelido que é simples e de grande conhecimento do público que o conhece. Ou seja, 

Nonô, ao invés de Júlio Cesar. No caso de “o digníssimo”, ele optou por ser uma 

referência pessoal conhecida no setor de cultura. Essa escolha cai dentro do que seria 

o exemplar para alguns casos: “Vera da Farmácia”, ou, “Roberto do Sindicato”. Para 

próxima eleição podemos sugerir “Nonô da cultura”, pois “o digníssimo” o fez cair em 

chacota, inclusive pela imprensa, por causa do público em geral desconhecer a 

particularidade desse apelido. Ele fica em um âmbito de um circulo de amizades, e 

Nonô da Cultura abriria um leque para mais eleitores.  
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Com relação ao número, dentro das poucas opções ele usou a tese da 

facilitação, combinando um múltiplo de dez (trinta e três, oito, oitenta ). No caso do 

jingle ele tem a noção da importância, mas não tinha recurso para produzir.  

Com relação ao slogam, “cultura para salvar vidas”, ficou bem dentro do seu 

discurso cultural, de promover eventos do setor, e ainda atinge as pessoas que não 

são da área da cultura, já que salvar vidas melhora uma sociedade como um todo, 

tanto na ideia de não deixar alguém morrer como melhorar a vida de alguém como, 

por exemplo retira-lo das drogas ou da criminalidade. 

-Corpo a corpo e aproximação de lideranças para abrir o diálogo 

O corpo a corpo de campanha foi feito nos lugares onde ele acreditava 

conseguir voto. Eventos culturais promovidos ou não pelo candidato, Zona Leste da 

capital e Feira Hippie. Mesmo assim foi feita insuficientemente em quantidade de 

lugares e qualidade, já que foi feito sem planejamento e preparação do candidato, 

apesar dele ser bem simpático e comunicativo.  

O candidato não preocupou com artifícios como saber nomes de pessoas e de 

lideranças; não iniciou uma presença antecipada; não se preocupou com sua 

gesticulação, entonação de voz e regras de atenção às pessoas; não se preocupou 

em andar acompanhado para mostrar apoio. 

Como já citamos acima, o candidato não se preocupou em aproximar de 

lideranças, mas por desconhecimento e falta de tempo, já que trabalhou apenas o 

período eleitoral. O ideal é começar a ação já agora visando a próxima eleição.  

Já que não tinha conhecimento das lideranças, o candidato fica sem retorno 

dos problemas locais, já que não tem esse conhecimento, fica sem conteúdo para 

fazer o corpo a corpo e discutir com os eleitores.  

-Geração de recursos 

   O candidato gastou cerca de 3.500 reais das próprias economias. Não contou 

com doações ou permutas. A desigualdade é um fator vital para os outros candidatos. 

Em suma, o fator financeiro está proporcionalmente ligado ao resultado deste tipo de 

pleito.  

Os recursos interferem principalmente em três tipos de setores de uma 

campanha. A primeira é a equipe, já que o candidato não contou com chefe de 

campanha, publicitário ou profissional de comunicação, coordenadores de equipes e 
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cabos eleitorais; que dariam direção profissional especializada e no caso dos cabos 

eleitorais, “engrossariam” o corpo a corpo dando credibilidade ao candidato. Segundo 

caso seria elaboração de pesquisas para saber as necessidades do eleitor e do 

candidato. No terceiro aspecto seria o aumento da quantidade dos materiais de 

divulgação (santinhos, cartazes, bandeiras, etc.) que estariam na mão dos cabos 

eleitorais.  

7.2 ) Análise entrevista 

Vamos analisar alguns pontos da entrevista feita com o candidato para 

discutirmos nuances, ações, ideias, ações para reduzir o impacto da falta de recursos, 

papel do partido, entre outros aspectos. 

-“Assim... sempre fui uma pessoa comunicativa, já que lhe dava com 

público na ramificação comercial e com a produção desses eventos. Até hoje 

trabalho com a dança e sou um dos principais produtores dessa ramificação até 

hoje. A partir do forró, entrei em várias vertentes culturais em BH, conhecendo a 

nata dos produtores da cidade. E agora nos últimos anos, voltei ao teatro e á 

atuação em peças”. 

As pessoas por conhecerem muitas outras e trabalharem com público acham 

que são populares. Lógico que uma coisa influencia a outra, mas não a garante. No 

caso do nosso candidato, conhecer muita gente, ser simpático e receber simpatia não 

garantem votos. As pessoas são assediadas por outros candidatos, têm suas 

concepções políticas, e muitas vezes não se afinam com a do candidato mesmo esse 

sendo uma pessoa popular e bem quista. Ajuda, mas não resolve.   

-“Isso virou uma vontade dentro de mim, que só foi crescendo. Mas 

nunca fui atrás de partido e desconhecia bastante a estrutura de uma 

candidatura. Fiquei passivo a essa vontade. Mas através de uma prima, um 

militante do PMN veio até mim dizendo que tinha um perfil interessante para a 

eleição. Ele me deu o estatuto do partido. Quando você lê dá vontade até de 

chorar de emoção de tão bonito. Na prática nem um terço é feito do que está 

escrito. Fiquei inseguro, pois desconhecia o sistema por dentro, mas ficaram 

insistindo bastante durante uns quatro meses e eu acabei aceitando”. 

O papel do partido é assediar as pessoas com perfil ideológico afim. Mas hoje 

a busca é de um perfil que irá tender a receber votos. Inicialmente eles usam o 

discurso de plano partidário, haja vista a citação sobre o estatuto, mas no estágio 

seguinte a busca é fazer votos para eleger os “cabeças” da chapa. Os partidos 

aproveitam a ingenuidade e o idealismo das pessoas que estão à parte do processo 

eleitoral, para formatá-los e angariarem coeficientes eleitorais. Às vezes as pessoas 
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possuem uma pequena vontade, mas o poder de convencimento é mais forte tanto na 

intensidade como na qualidade. Ou seja, usam a insistência e a enaltecem o poder de 

mudança que existe dentro de um cidadão: “Sim. Você pode”. E a pessoa acaba 

aceitando.  

-“Você tinha um conhecimento pleno do que é ser vereador?  

_Não.  

Fui me preparar depois. Se preparou? Por exemplo, você sabe o que é 

uma lei orgânica por exemplo?  

_Não.  

Qual o cálculo que eles te passaram para ganhar a eleição?  

Isso eles nos explicaram direitinho. Eram cerca de 2 mil votos. Parecia 

uma meta de venda. Deixaram bem claro que o cargo não é do candidato, e sim 

do partido. Eu falei que iria fazer uns mil votos”.  

     Os partidos não preparam o candidato politicamente sobre todos os fatores 

que envolvem ser vereador. Esses candidatos chegam desinformados e mal 

preparados sobre o que querem ser. O PMN deveria, no caso, promover 

ensinamentos sobre o que e como é estar em uma Câmara Municipal. Em contra 

partida, o número de votos a ser alcançado está bem claro. Parece meta de vendas de 

empresa. Isso mostra que o capital eleitoral é mais importante do que o conteúdo 

político e a orientação dos candidatos.  

-“Como era a estrutura do corpo de vereadores?  

_Eram dois vereadores, na ocasião, para puxarem votos. E 90% de 

nanicos, leigos e aventureiros. Apesar de ter muita gente engajada. Nossa 

referência era a campanha do Tiririca, para deputado federal em 2010. Então 

todo mundo achava que ‘podia’ para vereador em 2012. Acho que foi uma 

eleição completamente atípica.  

É então o “Efeito Tiririca”?  

_Exatamente. Todo mundo tinha um parente candidato. Os anônimos 

foram para a eleição. E fez efeito. Até aqueles candidatos que tinham muita 

expressão, tiveram votações mais baixas. Os votos ficaram mais divididos. Haja 

vista que a Câmara Municipal se renovou. E no final os vereadores que puxariam 

votos no PMN não se reelegeram. Ninguém no partido foi eleito”.  



PROF. DR. DALMIR FRANCISCO –CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – DCP FAFICH UFMG 

 

JOÃO PAULO DORNAS - MONOGRAFIA Página 67 

É interessante esse efeito. “Se o Tiririca pode, eu também posso”. Os bons 

exemplos de gente que sai da comunidade e alcançam um poder político ficam aquém 

de um exemplo de alguém que praticou um discurso político alienado. Assim o nível 

em termos de discurso social da campanha caiu por causa desse efeito. Ou seja, é 

mais importante aparecer de uma forma extravagante do que possuir um conceito 

político e social.  

-“Tinha um coordenador do partido, mas ajudava apenas quem puxaria a 

chapa. Nós ficamos ás margens. Inclusive esse coordenador, trabalhava 

diretamente para um desses vereadores. Os nanicos ficaram sem estrutura. Eles 

nos orientaram mais ou menos, mas deram suporte aos maiores... Me senti 

traído e ‘prostituído’”. 

   Isso confirma que a estrutura partidária privilegia apenas quem tem potencial. 

Os chamados “nanicos” entram para fortalecer os maiores. Simplesmente para compor 

chapa.  

-“Eu sabia da minha popularidade. Se eu não acreditasse pelo menos 

nisso eu nem entraria. Eu contava com uns mil votos, até o dobro disso. Só em 

rede social tenho mais de dez mil amigos.  

Você tirou sua popularidade por base no facebook?  

_ Sim.” 

Isso mostra o nível de ingenuidade dos candidatos de “primeira viagem”. É 

benéfico para uma candidatura ter esse artifício, mas ser grande diferencial para 

ganhar a eleição é exagerado. Nesse pensamento é que os partidos manipulam para 

convencer a pessoa a compor a chapa. Isso mostra também que o mundo virtual é 

bem vindo, mas não é o maior fator de êxito.  

-“Tinha um coordenador do partido, mas ajudava apenas quem puxaria a 

chapa. Nós ficamos ás margens. Inclusive esse coordenador, trabalhava 

diretamente para um desses vereadores. Os nanicos ficaram sem estrutura. Eles 

nos orientaram mais ou menos, mas deram suporte aos maiores. Não tive um 

chefe de campanha, publicitário, etc. Fiz sozinho e alguns amigos me ajudaram e 

pedi para alguns familiares para colar um cartaz ou outro. Mas eu mesmo 

coordenei minha campanha, fui chefe de campanha, sai para panfletar, etc.” 

    É a confirmação da atenção a quem tem chance, na opinião do partido, de 

ganhar. O “nanico” não tem menor estrutura a começar pela falta de informação e 
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orientação. Não sabem da necessidade do marketing, se vêem então sozinhos e sem 

recursos tendo que fazer um trabalho praticamente solitário.  

-“Não tinha coordenador e não sabia como funcionava. Claro que foquei 

onde moro. Sagrada Família, Boa Vista e Santa Tereza. E nos eventos que faço”.  

Se não tem orientação o candidato busca o que lhe é familiar, e onde mais 

conhece pessoas. A ideia de base eleitoral é feita espontaneamente, mas a forma de 

buscá-la é desordenada. O candidato vai aonde se sente seguro quando se vê 

sozinho e mal assistido.  

-“Você então não foi há reuniões ou eventos de associação comunitária, 

ONG, instituição de cultura que é seu foco, etc.?   

_Não.” 

Morar no bairro e se relacionar com as pessoas não significa que você 

“domina” a vizinhança. A comunidade possui igrejas, escolas, associação de bairro, 

clubes, etc. É necessário conhecer as pessoas engajadas para se engajar e construir 

um discurso afinado com os moradores.  

-“Você tinha uma bandeira, um discurso para campanha?  

_Sim. Era a cultura como desenvolvimento social.  

Você chegou a ir a algum núcleo de cultura, fundação, ONG, ou quaisquer 

entidades? 

_Não. Apenas meus amigos artistas, professores que dão aula no Arena 

da Cultura e promotores.” 

   Mostra que o idealismo e o discurso estavam presentes, mais uma vez 

espontaneamente. Mesmo assim ele não foi desenvolvido.   

-“Você usou suas peças de comunicação em cima de cultura?  

_O material do partido não. Mas no que eu fiz sim.  

Como assim? Tinha um slogam?  

_Sim “cultura para salvar vidas”. Muita gente que votou em mim e eu não 

conhecia foi por conta dessa abordagem”. 
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   Esse material padrão do partido mostra que a consciência partidária não tem 

discernimento das particularidades de cada candidato. Jogam os pleiteantes em um 

mesmo discurso e não os diferenciam. Mostrando que são aglutinadores de votos para 

a chapa e não formadores de conceitos e identidade de um partido.   

-“_Por exemplo, montei umas lixeiras com restos de obra. Juntei um 

monte. Na época existia uma campanha nas redes: ‘você já chutou seu cavalete 

hoje’. Era o ódio ao cavalete. Aí montei uma peça com meu cartaz escrito: 

precisamos de lixeiras e não de cavaletes. Fui á Feira Hippie e coloquei um 

monte. As pessoas adoraram. Ali ganhei muitos votos. Às vezes eu mesmo 

recolhia o lixo e colocava  

Era uma candidatura de ‘guerrilha’?  

_Completamente de guerrilha.” 

   Mostra que esses candidatos possuem ideias bem elaboradas, mas partem 

solitariamente. Esse diferencial fez sucesso, ao invés da identidade padronizada 

imposta pelo partido. Na escassez do dinheiro surgem boas ideia, mas os partidos 

possuem peças de comunicação convencionais.  

  -“Você se sentiu “pasteurizado”, já que você iria investir em um público 

da cultura que tem uma aceitação mais diversificada e menos formal? _Não, eu 

acho que existe um determinado decoro, então sai bem sóbrio mesmo, com uma 

blusa branca. Se fosse eleito eu não iria trabalhar de bata, por exemplo. Iria 

formalmente. Então nesse quesito fiz o certo. Tenho costume de andar de bata, 

mas não me senti desfigurado andando mais sobriamente”.  

   A opção de vestimenta mostra uma consciência formal geral que as pessoas 

têm de um político. O decoro é bem vindo, mas deve estar em equilíbrio com a 

personalidade da pessoa.  

-“Como você está pensando em fazer para as próximas eleições?  

_Espero começar a me preparar no ano que vem. Fiquei decepcionado 

com algumas coisas, mas tenho perseverança.  

Mas até agora você não começou a fazer laços com associações, 

entidades, entre outros. Isso já é um erro. Concorda? 

_ Realmente preciso frequentar e conhecer as pessoas”.  
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    Deixar para a última hora é um costume rotineiro na sociedade brasileira. 

Assim o candidato mais uma vez chegará despreparado para campanha. A ideia de 

conhecer mais pessoas não se baseia apenas em conseguir mais gente para votar em 

um candidato, e sim possuir mais conhecimento sobre a comunidade para qualificar o 

discurso e aumentar o convencimento da capacidade de representar alguém em uma 

Câmara Municipal.  

-“Como você elaborou seu nome para a disputa?  

_Ninguém me conhece como Julio Cesar, só como Nonô.  

Você escolheu seu número?  

_Sim. Tinha poucas escolhas. Mas ficou fácil: 33880(falando-se Trinta e 

três oito oitenta ).” 

    Visão perfeita de síntese para facilitação do voto, mais uma vez sem 

conhecimento de marketing.   

 -“Você se preparou para fazer o corpo a corpo? Ou seja, conversar com 

as pessoas e abordá-las? Algum treino de dicção, falar em público?  

_Não. Eu faço teatro. Acho que ajuda um pouco. Mas deveria treinar. 

Outro problema é esquecer nomes. Isso tenho demais. Por isso acabo 

chamando os outros de “o digníssimo” ou “a digníssima”. É para elas se 

sentirem importantes.”  

   Um dos pontos vitais para a campanha de vereador é o corpo a corpo, pois 

as visitas pontuais surgem mais efeitos que as peças de comunicação. O vereador é o 

mais próximo representante da população, sendo assim o tête-à-tête é vital para o 

eleitor sentir confiança. Para isso a conversação deve ser desenvolvida. 

Primeiramente o candidato desconhecia os problemas a fundo das regiões em que 

priorizou, já que não fez questão de conhecer as lideranças, ocasionando na falta de 

segurança para conversar com os moradores, enfim, imprecisão no discurso. Segundo 

ele não se preparou para conversar com as pessoas, na entrevista ele apresentou 

várias vezes confusão de ideias e gagueira.  Esse problema de expressão surge por 

causa da insegurança de lhe dar com a situação.  

 

-”Em que o partido te ajudou estruturalmente e economicamente?  



PROF. DR. DALMIR FRANCISCO –CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – DCP FAFICH UFMG 

 

JOÃO PAULO DORNAS - MONOGRAFIA Página 71 

_Deu vale gasolina de 150 reais por semana, 40 plotagens em vidro 

traseiro de carros, 150 mil santinhos e 80 cavaletes, que pedi permissão e 

coloquei na casas das pessoas”.    

Quanto você gastou do seu bolso?   

_Gastei 3 mil e 500 reais.”  

Trocar gasolina por militância mostra o nível de cabo eleitoral presente, pois 

não existe engajamento político. O gasto do candidato foi ínfimo. Com um 

investimento desse tamanho dificilmente alguém consegue êxito. A direção de um 

partido reivindica o mandato para si, mas o investimento é do candidato. Por isso as 

legendas de aluguel não conseguem segurar seus políticos. A relação é meramente 

por interesse e não por ideologia e afinidade. Portanto, nesse sistema a 

“promiscuidade política” não tende a acabar.   

 

-“Fiquei decepcionado. Senti-me usado e abandonado. Eles só davam 

estrutura e atenção a quem tinha chance de ganhar. Vi que eu era só mais um 

para agregar voto á legenda. Apenas me ligaram no final das eleições para dar 

parabéns pela quantidade de votos que eu tive. Depois nunca mais tive contato. 

Tive 682 votos. Não me orientaram nem para saber da prestação de contas. Eles 

me cobraram para fazer isso, através de uma secretária. Sai decepcionado com 

o partido. Claro que continuo afiliado, mas vou repensar.”  

    A abordagem do partido é apenas na hora de fazer a chapa e fortalecer a 

votação. O último contato até a produção desse estudo foi uma ligação para 

parabenizar pela votação e cobrar o pagamento da contabilidade. Segundo o 

candidato, não houve contato desde então. O papel do partido seria preparar esses 

candidatos com reuniões, encontros, reciclagens, orientações diversas, entre outras 

atividades e eventos, entre os períodos, mas a realidade mostra que existe apenas um 

assédio meses antes. Os partidos também são muito culpados pelo despreparo dos 

candidatos. Sendo assim o nível do discurso de campanha atual é pouco engajado e 

pobre.  

-“Você se sentiu “prostituído?  

_Totalmente. Não me senti bem dentro da estrutura em que estava. Me 

senti vestindo a camisa de quem não merece”.  

     Esse é um hábito comum da nossa sociedade, ou seja, a vitimização. Por 

mais que o candidato seja “debutante”, todos sabem que existem vários problemas 

nesse meio. É mais fácil jogar a culpa no partido pela derrota. O candidato é tão 

culpado de um fracasso quanto o partido.       

7.3 ) Geral 
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Através da montagem da campanha ideal a partir dos estudos e das 

experiências relacionadas ao marketing político, chegamos a conclusão que esses 

conceitos ainda são sub-utilizados no caso dos vereadores. Obviamente que pontos 

como base eleitoral, escolha de nomes e números, plataforma de campanha, entre 

outros fatores aparecem, mesmo assim com análises superficiais. Outros pontos 

sequer são reconhecidos. Ainda há um desconhecimento grande dos atributos do 

marketing político em eleições para vereadores.  

Temos que também avaliar dois pontos: a falta de recurso dos “nanicos” e a 

compra de votos de muitos candidatos abonados. Chega a perto do improvável o êxito 

de um “nanico” com a verba ínfima que investe. A campanha dele se “desidrata” ao 

passo que a campanha dos “cabeças” de partido se fixa. O valor partidário desses é 

apenas de composição de chapa. Os partidos não os reconhecem como potenciais, e 

os abandonam ao longo do pleito.  

Com relação a parte dos “puxadores de voto”, muitos deles, já não bastasse a 

força financeira envolvida, envolvem a militância financeiramente para que essa vote 

neles, e também chegam a usar práticas criminosas para captação de votos. Já não 

bastasse a soberania financeira imposta sob esses pequenos candidatos, ainda existe 

a complementação de campanha de forma criminosa. 

    Desse ponto de vista já que existem as práticas e uma má fiscalização, a 

discussão sobre a reforma política com financiamento público de campanha é bem 

vinda ao país, já que práticas coronelistas ainda estão presentes na nossa política.   

 

Além disso, chegamos também á questão: Ser vereador é um objetivo 

individual ou político-partidário? No caso de Nonô e da análise dos “nanicos” é 

particular, já que não se adéquam com as inspirações dos partidos, haja vista, a não 

vinculação com Márcio Lacerda “forçada” pelo PMN. Existe uma aspiração social, já 

que almeja tentar melhorar a sociedade, mas descompassada com a legenda, que 

promove essa realidade conscientemente, como espaço de aluguel.  

   Mas o quê a cidade e a região esperam de um vereador? É difícil saber, pois 

existem desinformação e descaso por parte dos atores de uma campanha eleitoral 

para vereador. Baseados na experiência do PMN e do nosso candidato chegamos a 

conclusão de que, em suma, as pessoas não querem saber dos papeis dos 

vereadores, deputados, etc. Esses cargos não têm um conceito claro para a grande 

massa, e também paro os “nanicos” que querem ser vereadores. Mesmo assim 

querem que esses vereadores resolvam para elas os problemas da cidade, e esses 

candidatos mal informados querem resolver o problema da cidade.  
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   Os partidos deviam prestar um serviço melhor de orientação a esses quadros 

políticos para dar credibilidade a legenda, mas não o fazem. O que o candidato faz e o 

que ele pode fazer é obscuro para muitos desses pleiteantes, pois o partido não deu 

nenhum curso ou preparação. O partido não prepara o candidato para saber sobre os 

papeis básicos ou mínimos de um vereador. Só estão interessados no coeficiente 

eleitoral e eleger os “chapas. Ou seja, se eu quero ser vereador eu devo saber o que é 

um vereador. Como gostaria de ser uma “coisa” que eu não sei? Isso remete a 

máxima do Tiririca na eleição e 2012: “Vocês sabem o que um deputado faz? Não, 

então vote em mim, pois eu vou lá e te conto”. 
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