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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva fazer o planejamento de campanha de Raimundo Tarcísio 

Delgado, candidato a governador do estado de Minas Gerais nas eleições do ano de 2014. 

Inicia-se discutindo a importância das campanhas eleitorais no Brasil. Em seguida, faz-se uma 

contextualização do cenário político-eleitoral para as eleições de governador, fazendo-se um 

breve panorama, inclusive das eleições anteriores. São apresentados, pois, os principais 

candidatos ao pleito, incluindo Delgado. É descrita como se deu a escolha de Delgado como 

candidato, de última hora, e o envolvimento de Eduardo Campos nessa decisão. Ainda, aborda 

o impacto do falecimento de Eduardo Campos na candidatura de Delgado e a chegada de 

Marina Silva à disputa. Depois, o trabalho apresenta o planejamento feito para a execução das 

pesquisas eleitorais, público alvo, estratégia para debates; apresenta as principais peças de 

campanha do candidato e seu jingle eleitoral. Para concluir, é feito um balanço das eleições de 

2014 para governador. 

 

Palavras-chave: Tarcísio Delgado. Campanhas eleitorais. Eleições Brasil 2014. Minas Gerais. 

Eduardo Campos. Marina Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to make the electoral campaign planning of Raimundo Delgado Tarcisio, 

candidate for governor of Minas Gerais in 2014 elections. It begins discussing the importance 

of election campaigns in Brazil. Then, it is made a contextualization of the political-electoral 

scenario for this governor’s elections, making a brief overview, including last elections. The 

main candidates for the elections are presented, including Delgado. It is described how was 

the choice of Delgado as a candidate, a last minute one, and the involvement of Eduardo 

Campos on that decision. Also it addresses the impact of Eduardo Campos death in Delgado's 

candidacy and the arrival of Marina Silva to the dispute. Then the work presents the campaign 

planning done concerning polls implementation, target audience, debate strategy; it shows the 

main graphic material of the candidate's campaign and his jingle. Finally, it is made an 

assessment of the 2014 gubernatorial elections. 

 

Keywords: Tarcisio Delgado. Electoral campaigns. Elections 2014 Brazil. Minas Gerais. 

Eduardo Campos. Marina Silva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O objeto do presente trabalho é a elaboração de planejamento de campanha para o 

candidato Tarcísio Delgado, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), para o governo do estado 

de Minas Gerais. Essa elaboração apresentará as principais peças de campanha, 

posicionamento, jingle, desenho para execução de pesquisas quantitativas e qualitativas, 

análise do contexto político, dentre outros. Especialmente a partir da análise do contexto 

político da campanha, é levantada a hipótese de que as campanhas eleitorais importam (e 

muito), e de que se a conjuntura política e econômica da candidatura de Tarcísio Delgado 

fosse outra, o candidato poderia ter tido maior expressividade no pleito eleitoral.  

 Tarcísio é um grande nome da política mineira e nacional, quase de 50 anos de vida 

pública, e é por sua importância na história do país é que sua campanha será objeto de estudo. 

É preciso que a história dos políticos brasileiros e suas campanhas seja devidamente estudada 

e registrada para a posterioridade. Seja por uma importância intrínseca do registro dessa 

história, ou pela contribuição do estudo para o âmbito da comunicação política e do marketing 

eleitoral.  

 A presente monografia se baseará no planejamento de campanha feito pela empresa 

Fúria Comunicação para as eleições de 2014, da qual a autora do trabalho fez parte. A marca, 

peça de campanha, jingle, slogans e posicionamento do candidato foram elaborados no 

trabalho realizado pela empresa, a qual autorizou a sua reprodução, e é dado o devido crédito. 
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2 AS CAMPANHAS ELEITORAIS IMPORTAM NO BRASIL? 

 

 

 É defendida aqui a posição de que sim, elas importam e muito. Primeiramente, será 

enumerado porque uma campanha eleitoral é importante. Segundo Holbrook (1996, p. 12), os 

principais argumentos para corroborar a importância das campanhas são de que: 1) um 

número significante de pessoas decide em quem votar durante a campanha; 2) a identificação 

partidária hoje é menos importante para o eleitorado do que costumava ser; 3) há uma 

flutuação significante de suporte ao candidato durante a campanha; 4) as eleições se tornaram 

mais orientadas pela mídia, fato o qual gera informação que pode ser usada pelos votantes 

para que eles decidam o seu voto. 

 Nas sociedades ocidentais hoje, dentre as quais está o Brasil, a democracia é chamada 

“democracia do público”, segundo Manin citado por Telles, Mundim e Almeida (2013, p.3). 

A forma de governo representativo foi influenciada pelo surgimento dos meios de 

comunicação de massa. Vivemos em uma sociedade midiática, em que a imagem é fulcral 

para a mobilização e convencimento do eleitorado. A política é hoje espetacularizada, e o 

locus de debate é deslocado precipuamente para os meios de comunicação. Esse fato leva a 

consequências negativas, já que torna precipuamente emocional processos políticos que 

deveriam ser racionalizados, visto que a condução da política em si, através da administração 

pública e dos governos, é um processo racional (RIBEIRO, 2004, p. 29).  

  A mídia tem influência decisiva na formação da opinião pública, influência essa 

explorada pelos partidos e seus políticos para a comunicação com o eleitorado, o que também 

corrobora a importância das campanhas eleitorais.  Segundo Almeida (1998, p. 15), apenas 

2% do eleitorado brasileiro usa a imprensa escrita para se informar diariamente, sendo a 

televisão a preferência majoritária.  Nas pesquisas de intenção de voto no Brasil, uma das 

principais variáveis influenciadoras detectadas é a exposição à propaganda eleitoral 

(FIGUEIREDO; ALDÉ, 2005, p. 504).  

 Ainda, é possível estabelecer uma correlação entre a institucionalização do sistema 

partidário e a “influência da televisão nos processos políticos contemporâneos” (RIBEIRO, 

2004, p. 30). Quanto menos institucionalizado um sistema partidário, maior a influência 

televisiva. Os partidos políticos, por diversas razões, sofreram um enfraquecimento a partir do 

século XX. As sociedades hoje são mais complexas, com mais estratificações sociais e 

diversos grupos minoritários, o que enfraquece a identidade dos cidadãos com organizações 

coletivas, como os partidos. Ainda, o surgimento dos meios de comunicação em massa 
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possibilitou um diálogo direto entre o político e o eleitor, o que também é desfavorável à 

estrutura de um partido (RIBEIRO, 2004, P. 31), visto que há uma conexão direta entre 

político/cidadão, que não precisa ser mediada por uma estrutura intermediária. O sistema 

partidário é outro fator a se considerar. Um número demasiado de partidos confunde o eleitor, 

que não consegue usar o partido como um atalho cognitivo para a decisão do voto, como é o 

caso brasileiro. Esse atalho se desloca, pois, para as campanhas eleitorais.   

 O objetivo de uma campanha eleitoral é influenciar as escolhas dos eleitores através da 

articulação correta das informações. Numa sociedade midiática como a brasileira, essa 

influência assume grande proporção, e a informação veiculada deve ser bem colocada. O nível 

de informação ao qual o eleitor é exposto aumenta exponencialmente, durante a campanha. 

Esse nível de informação influencia decisivamente na decisão do voto, nível esse considerado 

em diferentes teorias de escolha do voto, discutidas abaixo.  

 Na teoria da escolha racional (DOWNS apud SILVA, 2012), por exemplo, a 

informação é fulcral. O eleitor quer maximizar suas vantagens, é um cidadão que utiliza a 

informação e necessita dela. Esse tipo de eleitor tem que conhecer o passado e projetar o 

futuro. Esse indivíduo tem que estar atento à economia, à política, ao passado dos candidatos. 

Uma campanha eleitoral, pois, se revela decisiva para o eleitor que vota dessa maneira. Esse 

tipo de voto é retrospectivo e egoísta. Segundo Holbrook (1996, p. 9), os votantes 

retrospectivos precisam saber sobre as intrincações das políticas propostas ou executadas 

pelos partidos – além disso, precisam saber se estão satisfeitos ou não com o desfecho dessas 

políticas. 

 A teoria sociológica (SILVA, 2012) explica a decisão do voto através de estruturas, 

que justificam o comportamento do indivíduo. As variáveis sociodemográficas, 

socieconômicas e ocupacionais estão relacionadas com o comportamento eleitoral. São 

consideradas identidades coletivas. As campanhas eleitorais são elaboradas de acordo com 

essas estratificações, para que a mensagem da campanha seja direcionada em cada região, ou 

de acordo com uma classe social, por exemplo.  

 A teoria psicológica (SILVA, 2012) considera valores individuais e crenças como 

determinantes do voto. A ideologia é uma variável importante. Os votos variam desde aqueles 

com alta carga ideológica, baixa carga ideológica (por imagem), e por identificação. Uma 

pequena parcela (educada) da população vota de forma ideológica e sofisticada. O restante da 

população não tem ideias estruturadas acerca do sistema político, e vota com baixo nível de 

ideologia, ou de forma ilógica e totalmente desestruturada (por identificação). Esse fato abre 

portas para manipulação emocional pelas campanhas eleitorais, visto que vota de forma 
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desprovida de conteúdo, ou com baixa ideologização. São realizadas pesquisas de opinião, 

para saber como o indivíduo pensa, e o que motiva o seu comportamento político. Essas 

pesquisas de opinião são utilizadas para traçar a estratégia de campanha. Além disso, essas 

pesquisas também são usadas como uma informação disponibilizada ao eleitor, para ajudá-lo 

a decidir o seu voto e diminuir o nível de incerteza.   

 As campanhas eleitorais se reportam às principais teorias de decisão do voto 

(sociológica, psicológica e da escolha racional), na elaboração de estratégias de comunicação. 

O advento dos meios de comunicação em massa nas sociedades modernas aumentou a 

importância das campanhas, que atingem diretamente o eleitor, sem mediações estruturais. 

Esse eleitor é estudado sob diferentes prismas para que a comunicação entre 

candidatos/cidadãos seja alcançada de forma eficiente, e influencie na escolha do voto para 

determinado candidato. 

 Após a exposição acima é defendido, pois, a importância das campanhas eleitorais 

brasileiras, especialmente em cenários de alta competitividade eleitoral, como as eleições 

majoritárias para o governo de um estado importante como Minas Gerais. 

 Tempo de televisão, execução de pesquisas eleitorais, materiais gráficos e estrutura 

logística, equipamentos e militância – podemos dizer que todos esses fatores se colocam 

importantes numa campanha eleitoral, a partir da discussão estabelecida acima. Tempo de 

televisão, já que a propaganda eleitoral se coloca como uma das principais variáveis 

influenciadoras do voto; pesquisas eleitorais, por sua importância para a elaboração de uma 

estratégia de campanha sintonizada com o eleitor; materiais gráficos, para dar informações do 

candidato ao eleitor, demonstrar força e união da campanha; estrutura de logística, 

equipamentos e militância, para permitir que materiais gráficos, sejam distribuídos através do 

estado, para realização de eventos como panfletagens e comícios, estabelecimento de comitês 

e como demonstração de força da campanha, de uma forma geral. Ainda, a estrutura de 

logística, equipamentos e militância é especialmente importante num estado com proporções 

continentais como Minas Gerais, que possui 853 municípios. Para que uma campanha de 

governador se faça presente em todo o estado, uma boa logística, equipamentos e militância 

são considerados essenciais. Esses fatores acima descritos não puderam ser contemplados, em 

sua maioria, na campanha de Tarcísio Delgado, como será descrito nos próximos capítulos. 
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3 AS ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR EM MINAS GERAIS 

   

 

 Desde o momento de redemocratização do país, partidos à direita no seu 

posicionamento ideológico vinham se revezando no governo mineiro. Nesse contexto, as 

alianças partidárias se mostraram demasiadamente importantes para que esses projetos 

políticos se perpetuassem. Conforme ensina José Luiz Borges Horta (2010, p. 3): “A partir do 

governo de Itamar, falou-se como nunca do protagonismo mineiro, e lideranças tais como 

Itamar, Jose de Alencar, Aécio Neves e Hélio Costa mantiveram permanente interlocução 

todo o tempo”. 

 O Partido dos Trabalhadores (PT), nunca na história do governo de Minas Gerais, 

havia conseguido, até então, viabilizar um projeto político que vingasse nas urnas do estado 

(HORTA, 2010). Desde 2003, início do primeiro mandato do ex-governador Aécio Neves, o 

Partido da Social Democracia (PSDB) mineiro e o seu grupo político comanda o governo de 

Minas Gerais. O PT já havia disputado pleito anteriores, com chapas competitivas para o 

governo de Minas, como com o jornalista Nilmário Miranda, que disputou as eleições em 

2002 e 2006 – mas sem sucesso eleitoral. Ainda, em 2010, o PT compôs chapa entre o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com o jornalista peemedebista Hélio Costa 

para governador, e o petista Patrus Ananias como vice, a qual não conseguiu ir ao segundo 

turno - como nenhuma outra chapa petista até então (HORTA, 2010). Em 2014, entretanto, o 

PT estabelece novamente acordo com o PMDB, com novo desfecho, quebrando a hegemonia 

de 12 anos do grupo político do PSDB no governo. Com 52, 97% dos votos, Fernando 

Pimentel, candidato petista, vence as eleições do estado.  Em segundo lugar, com 41,90% dos 

votos, fica Pimenta da Veiga, e em terceiro lugar, com 3,90% dos votos, Tarcísio Delgado, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) (BRAGON, 2014).  

 Com relação ao Partido Socialista Brasileiro, de Tarcísio Delgado, o último 

desempenho mais expressivo para governador foi nas eleições de 2002, quando a candidata 

Margarida Vieira (que disputou o Senado, nas eleições de 2014) obteve 418.803 votos 

válidos, ficando em 4º lugar na disputa majoritária (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 

2014b).  

   

   

 



19 

 

4 CENÁRIO ELEITORAL - OS PRINCIPAIS CANDIDATOS AO GOVERNO DE 

MINAS 

 

 

 Nesse capítulo, serão abordados os principais candidatos ao governo de Minas Gerais, 

para o pleito de 2014. O critério de seleção desses candidatos foi a sua expressividade política 

e competitividade eleitoral, visto o cenário político mineiro.  

 Com relação ao cenário eleitoral mineiro, Marcus Figueiredo et al (2000) apresenta, 

em seu texto, um método para estudo de campanhas eleitorais majoritárias, e que se apresenta 

como uma chave interessante para entender o pleito para governador de Minas. Esse método é 

centrado no desempenho dos candidatos nas campanhas, e a forma de argumentação usada 

por eles para o convencimento do eleitorado, com objetivo de angariar maior número de 

votos. Segundo o texto, compreender o tipo de retórica usada numa campanha é o primeiro 

passo para destrinchá-la, e talvez o mais importante (FIGUEIREDO et al, p.5, 2000). Uma 

campanha eleitoral é um jogo não cooperativo, em que são usadas estratégias dominantes para 

se angariar o maior benefício
1
. 

 O método de estudo de campanhas eleitorais majoritárias analisa a estratégia retórica 

das campanhas, e se baseia na teoria dos mundos possíveis. Essa teoria é uma adaptação 

moderna de parte da teoria do filósofo Leibniz, com objetivo de resolução de problemas da 

semântica formal – ou seja, a relação entre os significados e a estrutura, compreendendo em 

uma investigação empírica e teórica.  

 Resumidamente, a teoria dos mundos possíveis trabalha com a ideia de que a realidade 

é composta por diferentes elementos. Há um elemento-chave, o ponto central, a partir do qual 

os outros elementos se constroem. O nosso “mundo atual” é o elemento-chave, e a partir dele 

se constroem os mundos possíveis. Esses mundos possíveis devem possuir uma conexão com 

o mundo atual, através de uma relação de acessibilidade. A fronteira entre um mundo possível 

e um mundo impossível é dada através da interpretação do que é essa acessiblidade, do 

respaldo, conexão que ela tem com o “mundo atual”. (RYAN, 2013).  

 A partir da teoria dos mundos possíveis, combinada com o estudo da retórica e da 

teoria dos jogos, Figueiredo et al (2000) apresenta seis possíveis proposições e corolários para 

a análise de campanhas eleitorais. Essas proposições e corolários são os seguintes: 

 

PROPOSIÇÃO 1 

                                                 
1
 pay off, em inglês – expressão usada pela teoria dos jogos.  
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Se em uma eleição houver apenas um tema dominante, o candidato que dominá-lo 

terá maiores chances eleitorais. 

COROLÁRIO 1 

É uma boa estratégia o candidato reduzir ao máximo a quantidade de temas em 

debate,  de  forma  que  os  que  permanecerem  sejam  os  que  ele  tenha  maiores 

condições de dominar. 

PROPOSIÇÃO 2 

Se em uma eleição o embate retórico configurar-se com base no Princípio da 

Dispersão, o eleitor deslocará sua atenção para o garantidor do mundo futuro 

possível. 

COROLÁRIO 2 

Como a configuração do Princípio da Dispersão é a mais comum na competição 

eleitoral, é sempre uma boa estratégia de campanha sustentar a credibilidade do 

garantidor do mundo futuro.  

[...] 

PROPOSIÇÃO 3 

Se  a  interpretação  que  a  Situação  faz  do  mundo  atual  for  a  dominante,  ela 

terá maiores chances eleitorais. 

COROLÁRIO 3 

Em eleições nas quais a Situação é dominante, a Oposição só tem um 

caminho:desqualificar a interpretação da Situação sobre o mundo atual; nesse caso, é 

péssima  estratégia  admitir  a  interpretação  dominante  e  deslocar  o  embate para 

o garantidor do mundo futuro. 

PROPOSIÇÃO 4 

Se em uma eleição não há uma interpretação dominante sobre o mundo atual, o 

eleitor desloca sua atenção para o garantidor do mundo futuro. 

COROLÁRIO 4 

Como o normal em momentos eleitorais é não haver uma interpretação dominante 

sobre  o  mundo  atual,  é  sempre  uma  boa  estratégia  de  campanha  sustentar  

acredibilidade do garantidor do mundo futuro. 

Por analogia, decorrem ainda mais duas proposições sobre a disputa retórica relativa 

ao bom mundo futuro que todos os candidatos apresentam: 

PROPOSIÇÃO 5 

Se  a  interpretação  da  Situação  sobre  o  mundo  atual  for  a  dominante,  sua 

nterpretação  sobre  o  mundo  futuro  será  dominante  e,  por  conseguinte,  a 

Situação  terá  as  maiores  chances  eleitorais;  por  analogia,  esta  proposição 

também é válida para a Oposição. 

COROLÁRIO 5 

Nesse caso, apelos à credibilidade do garantidor do mundo futuro, seja ele o próprio  

mandatário  ou  seu  sucessor,  têm  função  secundária,  o  importante  é identificá-

lo  com  a  interpretação  dominante:  como  construtor  do  bom  mundo atual e 

futuro. 

PROPOSIÇÃO 6 

Se  não  houver  uma  interpretação  dominante  sobre  o  mundo  atual,  também  

não haverá  uma  interpretação  dominante  sobre  o  mundo  futuro;  nessa  situação  

o eleitor  desloca  sua  atenção  para  os  garantidores  dos  mundos  futuros 

propostos e decide com base na credibilidade que cada garantidor transmite. 

COROLÁRIO 6 

Nesse caso, por razões óbvias, o sucesso eleitoral de uma candidatura  ficana  

dependência  da  credibilidade  do  garantidor  do  mundo  futuro,  pois,  entredois  

mundos  futuros  (quase)  igualmente  bons  diz  a  razão  que  o  melhor  é decidir 

por aquele que oferece as melhores garantias de ser realizado. 

 

 Segundo o grupo focal realizado pelos alunos de Especialização em Marketing 

Político (CASTRO; ALMEIDA, 2014), podemos concluir que o mundo atual (cenário 

eleitoral em Minas Gerais, num momento de pré-campanha eleitoral) foi visto pelo eleitor 

como não dominado nem pela situação nem oposição – era incerto, não havia uma 
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interpretação dominante (conforme proposição e corolário 4 e 6). Nesse caso, o político que 

demonstrasse que tem mais respaldo para garantir um mundo futuro melhor, ganharia – como 

foi vitorioso o candidato Fernando Pimentel, identificado pelo eleitorado como o melhor 

candidato para garantir o mundo futuro. E esse voto dado a Pimentel perpassou a elaboração 

de uma boa campanha eleitoral, que demonstrasse forças nas ruas, militância política, um bom 

programa de televisão e um discurso embasado e bem preparado estrategicamente. 

 

 

4.1 Fernando Pimentel 

 

 

 Fernando Pimentel foi Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

do Governo da Presidente Dilma Rousseff (PT). É economista e filiado ao Partido dos 

Trabalhadores. Possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas 

Geral. É ex-professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e entre 1990 e 1992, 

foi presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Entre 2003 e 2008, foi 

prefeito da capital mineira, Belo Horizonte, tendo feito uma gestão muito bem avaliada, com 

73% de ótimo/bom, no último ano de governo (FOLHA PRESS, 2012). Em 2005, foi 

indicado pelo site inglês WorldMayor como o oitavo melhor prefeito do mundo, tendo sido o 

único prefeito sul-americano a constar na lista. (PIMENTEL, 2014). Ainda, no ano de 2006, a 

prefeitura de Belo Horizonte obteve a melhor avaliação de toda a região Sudeste, de acordo 

com survey realizada pela Brasmarket/DCI (PORTAL IG, 2006). Na pesquisa, a avaliação da 

infraestrutura construída para o turismo obteve 50% de aprovação. A Guarda Municipal 

também obteve avaliação positiva de 53%. Os quesitos agricultura, prevenção de enchentes e 

habitação também receberam boas avaliações. No total, Belo Horizonte ganhou a melhor 

avaliação positiva, entre todas as cidades pesquisadas no Sudeste, em oito quesitos (PORTAL 

IG, 2006).  

 Fernando Pimentel possui biografia de peso e grande força política no estado de Minas 

Gerais. Além de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, legenda que possui preferência 

partidária considerável, entre todos os partidos brasileiros, e que em 2002 apresentava 18% de 

preferência partidária no Brasil (KINZO, 2005, p. 4). A candidatura de Pimentel vem sido 

construída desde fevereiro de 2014, mês em que o candidato se descompatibilizou da sua 

função de Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (ÂNGELO, 2014). A 

partir de então, o candidato concentrou esforços em sua candidatura, já articulando-se com o 



22 

 

depois confirmado vice de sua chapa, Antônio Andrade, do PMDB. Andrade é o atual 

presidente do PMDB mineiro, e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 Em evento realizado no dia 14 de fevereiro de 2014, a pré-candidatura de Fernando 

Pimentel se confirmou. Nesse dia, houve encontro do Partido dos Trabalhadores no Colégio 

Pio XII, em Belo Horizonte, que contou com a presença do ex-presidente Luis Inácio Lula da 

Silva; o presidente nacional do PT, Rui Falcão; Antônio Andrade, até então ministro da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e diversas lideranças partidárias e militância. Milhares 

de pessoas assistiram ao evento (ÂNGELO, 2014). 

 Ainda, no dia 30 de maio, em Encontro Estadual do PT em Minas, se confirmou a pré-

candidatura de Fernando, agora em momento mais próximo ao pleito (INSTITUTO LULA, 

2014). Este encontro teve a presença, mais uma vez, de Lula e Rui Falcão; além de contar 

com a presença da presidente Dilma Rousseff.  

 Por último, no dia 14 de junho de 2014, os nomes de Fernando Pimentel, para 

governador, e Antônio Andrade, para vice-governador, foram homologados em suas 

respectivas convenções partidárias (ÂNGELO, 2014). Assim, os candidatos mantiveram, a 

nível estadual, a coligação estabelecida entre PT e PMDB a nível federal para as eleições 

presidenciais.  

 Pimentel é um nome com grande aceitação dentro do PT, e obteve apoio de todas as 

correntes ideológicas do partido para concorrer ao pleito (ÚLTIMO SEGUNDO, 2014). Lula 

esteve especialmente engajado em sua candidatura. Nas palavras do ex-presidente: “quero 

entrar para a história tendo contribuído para eleger o primeiro petista governador de Minas 

Gerais” (ÂNGELO, 2014).  

  

 

4.2 Pimenta da Veiga 

 

 

 João Pimenta da Veiga Filho é um advogado e político brasileiro. Foi um dos 

fundadores do PSDB em 1988, e prefeito de Belo Horizonte entre 1989 e 1990. Entre 1978 e 

1988; e 1994 e 1998, foi deputado federal, pelo MDB e PSDB, respectivamente. Ainda, entre 

1999 e 2002, foi Ministro das Comunicações do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Desde essa época, não exerce nenhum cargo público, o que depõe contra o candidato. Ainda, 

licenciou-se do cargo de prefeito de Belo Horizonte, para candidatar-se ao governo do estado 

de Minas Gerais, com pouco mais de doze meses de mandato (PIMENTA DA VEIGA, 2014).  
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 A seu favor, Pimenta da Veiga possuiu a condição de indicado pelo o partido que 

atualmente está no comando do Executivo do estado de Minas Gerais, e conduz uma máquina 

poderosa. Ainda, Pimenta possui o apoio de Aécio Neves, senador por Minas Gerais, 

candidato a presidente da República e ex-governador do estado, que possui força política 

expressiva em MG. 

 A indicação de Pimenta da Veiga ocorreu por decisão pessoal de Aécio Neves, já 

assinalada no ano de 2013, quando Pimenta mudou-se novamente para Belo Horizonte, por 

esse motivo (RESENDE, 2013). Marcus Pestana, presidente estadual do PSDB, apresentou 

resistência à indicação do nome de Pimenta, visto o primeiro querer ele próprio pleitear a sua 

candidatura ao governo. Em fevereiro de 2014, Marcus desiste de sua pré-candidatura, 

deixando o caminho livre para o candidato de Aécio Neves, que a partir de então se confirma 

como pré-candidato do PSDB ao governo mineiro (SOUTO, 2014). No dia 10 de junho de 

2014, em convenção partidária do PSDB, realizada em Belo Horizonte, a candidatura de 

Pimenta é oficializada, tendo como vice de sua chapa o ex-deputado federal Dinis Pinheiro 

(PORTAL G1, 2014).  

 

 

4. 3 Tarcísio Delgado 

 

 

 Raimundo Tarcísio Delgado nasceu em Torreões, distrito de Juiz de Fora, em 4 de 

outubro de 1935. É advogado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Técnico em 

Contabilidade pela Academia de Comércio de Juiz de Fora e Professor Universitário 

Aposentado (CÂMARA FEDERAL, 2014).  

 De família simples, Tarcísio foi alfabetizado apenas aos 10 anos de idade, e tinha que 

percorrer onze quilômetros a cavalo para poder estudar. Aos 15 anos de idade, mudou-se para 

a cidade de Juiz de Fora com sua família. Essa mudança foi uma insistência de sua mãe, 

Anna, que buscava um futuro melhor para os filhos. Além de Tarcísio, ela possuía outros oito 

filhos.  

 Já na cidade de Juiz de Fora, Tarcísio ingressou no curso ginasial (o atual ensino 

fundamental), e posteriormente no curso científico (o atual ensino médio), e começou a 

trabalhar. Conciliou trabalho e estudo para aprovação na Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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 Foi na universidade que o seu interesse pela política começou. Tarcísio foi presidente 

do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito (DELGADO, Tarcísio, 2014). Sua 

militância política continuou como advogado durante a ditadura militar, tendo se destacado 

pela defesa dos mineiros da Mina de Ouro Velho, em Nova Lima, em ação movida contra eles 

pelo governo do estado de Minas Gerais. Naquela época, a Mina de Ouro Velho submetia os 

trabalhadores a condições degradantes, e o trabalho era muito arriscado. Os mineiros viviam 

sob constante ameaça de acidentes como explosões e desabamentos, além das condições do 

trabalho em si serem muito prejudiciais à saúde (A VERDADE, 2011), podendo causar 

tuberculose e silicose, um tipo de doença crônica causada por acúmulo de poeira tóxica nos 

pulmões. 

 Em 1966, Delgado filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e 

candidatou-se a vereador em Juiz de Fora, tendo sido o mais votado naquelas eleições. Como 

vereador, defendeu os direitos da população rural de Juiz de Fora, e foi Presidente da Câmara. 

Nesse mesmo ano de 1966, Tarcísio foi aprovado em concurso para ser Juiz de Direito em 

Minas Gerais. Como o exercício do cargo exigiria que ele se mudasse de Juiz de Fora, 

Delgado desistiu de sua nomeação para se dedicar à vida pública. 

 Em 1970 elegeu-se deputado estadual. Foi líder de bancada do MDB e membro da 

Comissão de Constituição e Justiça. (CÂMARA FEDERAL, 2014). 

 Entre 1975 e 1982 Tarcísio exerceu o cargo de deputado federal. Em seu primeiro 

mandato, fez parte do Diretório Nacional do MDB. Em 1980, houve a mudança do nome de 

MDB para Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ocasionada por decisão 

do regime militar do então eleito General Figueiredo que, como parte de sua reforma política, 

extinguindo o bipartidarismo, exigiu também “o termo partido à frente das siglas, com claro 

objetivo de matar a força da legenda MDB” (PARTIDO DO MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, 2014). Nesse contexto, Tarcísio passou a integrar a 

primeira Executiva Nacional do agora PMDB. O político fazia parte dos Autênticos
2
 do 

MDB, clivagem partidária de oposição ferrenha ao regime militar. 

 Em 1982, Delgado disputou a sua primeira eleição para a Prefeitura de Juiz de Fora, 

tendo sido eleito com 68.226 votos (DELGADO, Tarcísio, 2014). A gestão do político foi 

                                                 
2
 Clivagem política dentro do MDB, de oposição marcada ao regime militar, que agia com o intuito de acelerar o 

processo de redemocratização do país (KINZO, 1988). Esse grupo destacou-se por, por exemplo, lançar Ulysses 

Guimarães como anticandidato à presidência da República em 1973. Esse grupo era formado por deputados que 

pressionavam o partido para atuar em uma linha mais combativa de oposição. Segundo Maria D’Alva Kinzo 

(1988), o regime militar fazia movimentos pendulares de repressão e liberalização política, e por esse motivo, a 

estratégia partidária do MDB se tornava tarefa difícil, pois a linha de tolerância do regime ao partido era muito 

turva e indefinida. Deste dilema foi que surgiu a clivagem partidária entre os autênticos e os moderados. Estes 

eram mais conformistas enquanto oposição, e buscavam não criar problemas com o governo. 
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baseada em três princípios: Competência, Austeridade e Participação Popular. Tarcísio 

implementou diversos programas sociais em seu governo, voltados para as crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos, pessoas deficientes e população de rua. Criou programa de 

habitação popular e iluminação pública. Implementou também o primeiro Procon municipal 

de Minas Gerais. Em termos de participação popular, o político implementou um Conselho 

Comunitário Municipal (o segundo a ser criado no país) e onze conselhos setoriais. Ainda, 

adotou o Orçamento Participativo (mecanismo de democracia participativa de uso muito 

recente, até então), e realizava audiências públicas, visitas aos bairros e encontros com 

lideranças comunitárias frequentemente. 

 Por sua gestão, Tarcísio foi reconhecido internacionalmente. Foi convidado a expor 

suas experiências e métodos alternativos de gestão nos Estados Unidos. Ainda, seu mandato 

foi objeto de estudo de tese de doutorado na Alemanha, país o qual o político visitou como 

convidado, para participar de curso sobre Administração Pública (CÂMARA FEDERAL, 

2014). 

 Em 1990, Delgado é novamente eleito deputado federal. Logo no início do mandato, 

licencia-se para assumir a Secretaria do Trabalho e Ação Social do governo de Minas Gerais, 

no mandato do então governador Hélio Garcia. Como Secretário, Tarcísio implementou o 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e estimulou uma série 

de mecanismos de gestão participativa, como criação e apoio de conselhos municipais. Ainda, 

criou políticas de apoio à população de rua e uma nova política de assistência aos povos 

indígenas do estado.  

 De volta à Câmara Federal, em novembro de 1992, Tarcísio é eleito novo líder de 

bancada do PMDB. Devido às investigações da CPI dos Anões do Orçamento, o então líder 

de bancada do PMDB estava sob investigação, e o partido sem credibilidade. Tarcísio 

assumiu a liderança da bancada, pois, e a sua indicação de voto da bancada a favor do Plano 

Real foi de grande importância para que este fosse aprovado. 

 Entre 1995 e 1996, Tarcísio exerceu o Cargo de Diretor Geral do DNER 

(Departamento Nacional de Estradas de Rodagem)
3
. Como tal, foi responsável por parte da 

duplicação da BR-381 entre os trechos que ligam a Grande São Paulo à Grande Belo 

Horizonte. Ainda, celebrou convênios entre as prefeituras das regiões em que a Rodovia 

                                                 
3
 O DNER era uma entidade federal brasileira vinculada ao Ministério dos Transportes. Foi extinto em 2001. Em 

seu lugar, foi criado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que reestruturou o 

sistema de transportes terrestre e aquaviário (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2014). 
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Transamazônica (BR-230) perpassa, para que elas próprias pudessem administrar aquele 

trecho da rodovia que cortasse o município (DELGADO, Tarcísio, 2014).  

 Entre 1997 e 2004, Tarcísio Delgado voltou à administração da Prefeitura de Juiz de 

Fora (O TEMPO, 2014a). No primeiro mandato deste período (1997-2000), se destacou por: 

equilibrar as contas públicas do município, que se encontrava em séria crise financeira; 

elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora; valorização dos 

professores, aumento de salário destes, criação da Escola de Governo Municipal e Centro de 

Formação; criação de vários mecanismos para financiamento do micro e pequeno empresário, 

e do produtor rural; construção de Estação de Tratamento de Esgoto; ampliação das vagas nas 

escolas e creches municipais; dentre outros. Entre 1998 e 2000, Tarcísio presidiu, 

concomitantemente, a Associação Mineira de Municípios (O TEMPO, 2014a). 

 Entre 2001 e 2004, a Prefeitura de Juiz de Fora foi premiada por diferentes programas. 

O programa “Polo Antitabagismo” ganhou prêmio do Instituto Nacional do Câncer, em 2004. 

O “Sistema de Atenção ao Cidadão” foi selecionado como um dos 100 melhores projetos do 

ano, pela Fundação Getúlio Vargas. O modelo de gestão da Prefeitura de Juiz de Fora foi 

premiado em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha. O programa “A Casa do Pequeno 

Jardineiro” ganhou selo de qualidade da Unesco. O “Pré-Vestibular Comunitário” ficou em 

primeiro lugar na premiação de Tecnologia Social do Banco do Brasil; dentre outros. Na área 

de educação, foram nove prêmios no total, entre nacionais e internacionais (DELGADO, 

Tarcísio, 2014). 

 Após deixar a Prefeitura de Juiz de Fora, a partir de 2005, Tarcísio passou a se dedicar 

exclusivamente à advocacia, em especial ao Direito Urbanístico. 

 Em 2012, após 46 anos de militância no MDB e PMDB, Tarcísio deixou o partido, 

alegando discordar da postura da organização nas eleições municipais de Juiz de Fora, 

naquele mesmo ano. Segundo Delgado,  

 
o desrespeito às linhas pragmáticas mestras e ao estatuto do PMDB chegaram ao 

ponto de impedirem, em Juiz de Fora, que fossem colocadas em apreciação, na 

convenção municipal, posições que não fossem coincidentes com os interesses das 

cúpulas partidárias do momento (MANGIA, 2012). 

 

 Em 2013, Tarcísio filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), partido ao qual seu 

filho, o deputado federal Júlio Delgado, também é filiado. Júlio preside o PSB mineiro desde 

o ano de 2013 (DELGADO, Júlio, 2014). Júlio é filiado ao PSB desde 2005 – antes disso, 

Júlio foi filiado ao Partido Popular Socialista (PPS).  
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 Tarcísio Delgado, através de sua biografia, mostra ser um político competente, 

comprometido com Minas Gerais, premiado, com vasta experiência na vida pública. Para o 

seu posicionamento de campanha, serão exploradas as características supracitadas. 

 Segundo a Organização Não Governamental Transparência Brasil (2014), Tarcísio 

Delgado já respondeu a processo na justiça, por sua atuação enquanto presidente do DNER. 

Segundo o Portal Terra (2012), o Ministério Público Federal está movendo uma ação contra a 

construtora Queiroz Galvão, que demorou mais de dez anos para finalizar a construção da 

rodovia do Contorno, via concebida como alternativa para contornar a cidade de Volta 

Redonda, no estado do Rio de Janeiro. O início da construção foi estabelecido em 1995 

(quando Tarcísio era diretor), mas as obras não haviam sido concluídas até 2005, e há indícios 

de superfaturamento de 16 milhões de reais. São alvos dessa ação, além de Tarcísio, Maurício 

Hausenelever, também ex-diretor do antigo DNER, e dois ex-prefeitos de Volta Redonda. 

Tarcísio deixou a administração do DNER em 1996, e a execução da obra ainda se alastrou 

por outros 8 anos. 

 Até onde se pôde averiguar, Tarcísio não foi condenado por nenhum processo judicial, 

conforme verificado pelo Portal Ranking Políticos (2014). Na realidade, presente Portal não 

arrola nenhum processo judicial ao perfil de Tarcísio. O projeto propõe-se a estabelecer 

pontuações para políticos, de acordo com a sua atuação na esfera pública. A atuação de 

Tarcísio, no site, não recebeu nenhuma pontuação negativa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O CONTEXTO POLÍTICO DA CANDIDATURA DE TARCÍSIO  

 

5.1 O Partido Socialista Brasileiro 
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 O Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi fundado em 1947. Teve suas origens na 

chamada Esquerda Democrática, movimento surgido dentro da União Democrática Nacional 

(UDN), que reunia opositores ao Estado Novo, que havia terminado em 1945. O partido que 

surgiu defendia plenamente as liberdades civis e políticas, juntamente com as transformações 

sociais que se faziam necessárias à época, como a reforma agrária, a industrialização, a saúde 

gratuita e a liberdade de organização partidária. (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 

2014). Entre fundadores, estavam exponentes da política brasileira, como João Mangabeira, 

Hermes Lima, Rubem Braga e Sérgio Buarque de Hollanda. 

 Em 1965, através do Ato Institucional nº 2, o partido foi extinto. Com o fim do 

bipartidarismo e a redemocratização, em 1985, o partido é refundado, reunindo os 

remanescentes da antiga Esquerda Democrática, como Joel Silveira, Rubem Braga, Jader de 

Carvalho e Evandro Lins e Silva (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2014). O partido 

mantém sua orientação de esquerda, e nas eleições diretas de 1989 apoia formalmente Luis 

Inácio Lula da Silva (PT) para candidato a presidência. 

 Em 1990, o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, se filia ao partido, após 

a saída do PMDB. Como um grande líder popular, essa filiação traz crescimento expressivo 

ao partido. Naquele mesmo ano, o político se candidata a deputado federal e é o mais bem 

votado do país, conquistando cinco cadeiras para o partido por Pernambuco (PARTIDO 

SOCIALISTA BRASILEIRO, 2014).  

 Para explicitar o porquê da vitória expressiva do partido com a chegada de Miguel 

Arraes, é necessária uma digressão. O sistema de lista aberta, em uso no Brasil para as 

eleições proporcionais desde 1945 (NICOLAU, 2006), permite que o eleitor declare seu voto 

diretamente em um candidato, ou em um partido. É elaborada uma lista de candidatos pelo 

partido (ou coligação, se o partido decidir se coligar), e a votação que cada candidato recebe 

altera a sua ordem na lista. Se o candidato recebe mais votos do que o necessário para a sua 

eleição, seus votos são considerados para o próximo da lista. Os candidatos com poucos votos 

também contribuem: a votação destes é somada à votação dos primeiros lugares da lista. As 

cadeiras são distribuídas da seguinte forma: primeiro, calcula-se o coeficiente eleitoral para 

aquela circunscrição eleitoral, dividindo-se o número total de votos válidos recebidos por 

todos os candidatos/partidos/coligações, pelo número de cadeiras em disputa naquela 

circunscrição. Em Pernambuco, em 1990, eram 25 cadeiras de deputado federal em disputa, e 

1.758.964 votos válidos. Dividindo-se 1.758.964 por 25, chega-se ao número de 70.358 votos 
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necessários para obter cada vaga em disputa. Miguel Arraes, naquele ano, recebeu 339.197 

votos nominais para deputado federal (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014a), o que 

foi suficiente para eleger 4,82 deputados federais, considerando apenas a sua votação. 

Acrescentando-se os votos dos outros candidatos da lista, o partido obteve votação suficiente 

para eleger cinco deputados federais, naquele pleito, por Pernambuco. Foram eles: Miguel 

Arraes, Roberto Franca Filho, Álvaro Silva Ribeiro, Luiz Piauhylino de Mello Monteiro e 

Severino Sérgio Estelita Guerra (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014a).  

 Arraes é avô de Eduardo Campos, também ex-governador de Pernambuco e herdeiro 

do legado político de Miguel. Campos foi candidato à presidência em 2014, pelo PSB, tendo 

falecido em plena campanha eleitoral, no dia 13 de agosto de 2014 (MEMORIAL 

EDUARDO CAMPOS, 2014).  

 Desde a redemocratização, o PSB militou ideologicamente à esquerda, e quase sempre 

alinhando-se ao PT na indicação da chapa à presidência. Com exceção do pleito de 2002, 

onde fez parte da coligação de apoio a Anthony Garotinho, candidato que era filiado então ao 

PSB, o partido sempre compôs coligação com o PT para as eleições majoritárias nacionais 

(PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2014).  

 Entretanto, como estratégia partidária para o pleito de 2014, sob o comando de 

Eduardo Campos, o PSB abandonou a base aliada do governo de Dilma Rousseff para o 

lançamento de candidatura própria à presidência em 2014. 

 A chapa de Eduardo Campos teve como vice a ex-senadora Marina Silva, candidata à 

presidência no pleito de 2010 com força eleitoral expressiva, tendo conquistado quase 20 

milhões de voto (SILVA, 2014).  

 Marina Silva, que não obteve sucesso na criação do seu partido, a Rede 

Sustentabilidade, a tempo de concorrer ao pleito de 2014 (TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL, 2013), em acordo com Eduardo Campos, então presidente nacional do partido, 

filiou-se ao PSB. O mesmo comprometeu-se a abrigar a legenda de Marina Silva, em processo 

de criação, durante o pleito eleitoral de 2014, através de uma série de acordos e compromissos 

internos. 

 A estratégia eleitoral acordada por Campos e Marina foi de lançar candidatos a 

governador em estados considerados chave para dar força e palanque à candidatura nacional. 

Entre esses estados prioritários, estava Minas Gerais. No pleito de 2010, Marina Silva foi a 

candidata com maior votação em sua capital, Belo Horizonte. Além disso, o estado é reduto 

eleitoral do candidato Aécio Neves, onde Eduardo e Marina precisavam equiparar forças para 
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aumentar sua competitividade; e segundo maior colégio eleitoral do país, depois do estado de 

São Paulo. 

 Foi nesse contexto político que surgiu a candidatura de Tarcísio Delgado para disputar 

o governo de Minas Gerais.   

 

  

5.2 O PSB em Minas Gerais e a candidatura de última hora 

 

 

 

 O PSB mineiro, nas eleições de 2014, ficou profundamente dividido. Primeiramente, 

há uma ala no partido que é fortemente ligada ao PSDB de Aécio Neves, liderada pelo 

prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. O prefeito é filiado ao PSB; teve apoio 

importante de Aécio na disputa das eleições municipais desde 2008, e possui maior 

aproximação ideológica com o PSDB. Alexandre Kalil, presidente do Clube Atlético Mineiro 

e filiado ao PSB, também faz parte dessa ala, juntamente com Daniel Nepomuceno, vereador 

de Belo Horizonte, vice-presidente municipal do PSB e vice-presidente do Clube Atlético 

Mineiro (NEPOMUCENO, 2014). É uma ala que se posicionou abertamente contra a 

estratégia estabelecida pelo PSB nacional, de lançar candidatura própria em Minas Gerais 

(BORGES, Laryssa, 2014). É também sabido que Júlio Delgado, presidente do partido em 

Minas Gerais, também possui aproximação com essa ala. Delgado chegou a afirmar que 

apoiaria o candidato Aécio Neves para as eleições de 2014 (BORGES, Laryssa, 2014).  

 Em segundo lugar, o PSB abrigou, em 2014, a Rede Sustentabilidade de Marina Silva. 

A legenda tentou articular a candidatura de Apolo Heringer, membro da Rede, para o governo 

de Minas, o que foi rechaçado pelo PSB mineiro, e em especial pela ala aecista. Em 

convenção partidária do PSB mineiro houve momentos de tensão, por conta da não aceitação 

da candidatura de Apolo nem para a disputa na convenção partidária.  

 Por fim, foi decidido por comissão interna do PSB, em votação apertada, que Tarcísio 

Delgado disputaria o governo de Minas, garantindo assim a estratégia eleitoral acertada por 

Eduardo Campos e Marina. A decisão para estabelecimento da Comissão foi feita no dia 21 

de junho, em convenção partidária, visto o impasse enfrentado naquela ocasião para a decisão 

do partido sobre o tema. A Comissão teve o objetivo de deliberar exclusivamente sobre o 

seguinte item: a candidatura própria do PSB mineiro, ou apoio à chapa do PSDB, de Pimenta 

da Veiga. (O TEMPO, 2014a). A comissão consistiu de 17 representantes: dez membros da 

executiva estadual do partido, quatro conselheiros setoriais pesebistas, o presidente do Clube 
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Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, um representante da chapa de deputados estaduais, e um 

representante da chapa de deputados federais. Ao final, prevaleu a decisão de lançamento da 

candidatura de Tarcísio Delgado, por dez votos a sete, no dia 26 de junho de 2014 (REIS, 

2014).  

 Ao mesmo tempo, Tarcísio foi chamado em Brasília por Campos para uma conversa, e 

atendeu ao pedido do ex-governador de ser o candidato majoritário do PSB mineiro, pois nas 

palavras do próprio Delgado, “eu nasci para a luta, sempre fui uma pessoa de afirmação. Não 

sei muito dizer não às boas causas” (BORGES, Laryssa, 2014).  

 Foi nesse contexto em que a candidatura de Tarcísio Delgado foi decidida, no dia 26 

de junho de 2014; às vésperas do início da campanha eleitoral, que começou oficialmente no 

dia seis de julho de 2014. 

 Após essa decisão, o vereador Daniel Nepomuceno, até então candidato a deputado 

estadual, desistiu de disputar o pleito eleitoral, assim como Alexandre Kalil desistiu de 

disputar a chapa para deputado federal. Ambos foram perdas consideráveis para as chapas 

proporcionais do partido. 

 

 

5.3 O falecimento de Eduardo Campos e a mudança de contexto eleitoral e estratégia de 

Tarcísio 

 

 

 No dia 13 de agosto de 2014, em viagem entre o Rio de Janeiro e o município de 

Santos (estado de São Paulo), falece o então candidato à presidência da República, Eduardo 

Campos. O candidato viajava para cumprir agenda em Santos, quando a aeronave em que se 

encontrava caiu (CARTA CAPITAL, 2014a). O avião em que o presidenciável se encontrava 

arremeteu pouco antes de pousar, devido às condições climáticas ruins. Há testemunhas que 

afirmaram ver o avião pegar fogo em pleno ar (CARTA CAPITAL, 2014a).  Além de 

Eduardo, outras seis pessoas estavam no avião, e também faleceram: Alexandre Severo, 

fotógrafo; Carlos Augusto Percol, assessor de imprensa; Marcelo Lira, diretor de fotografia; 

Pedro Valadares Netto, assessor; e os pilotos, Marcos Martins e Geraldo Cunha. 

 Campos seguiu os passos de seu avô, Miguel Arraes, e ingressou na carreira política. 

Economista de formação, acumulava extensa biografia na vida pública: havia sido deputado 

federal por três mandatos por Pernambuco (entre 1994 e 2004), Ministro da Ciência e 

Tecnologia durante o governo Lula (2004-2006), e governador de Pernambuco por dois 



32 

 

mandatos (2007-2013). Ainda, exerceu o cargo de Secretário Estadual da Fazenda, no terceiro 

mandato de Arraes, entre 1995 e 1998 (tendo licenciado-se, pois, de seu cargo de deputado 

federal à época). Desde 2005, era também Presidente Nacional do PSB, ano em que faleceu 

seu avô, Arraes, em 13 de agosto de 2005. Campos faleceu na mesma data que o avô, nove 

anos depois (MEMORIAL EDUARDO CAMPOS, 2014).  

 Depois desse repentino e trágico acidente, a campanha do PSB ficou em aberto. A 

morte de Eduardo foi às vésperas do início do horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE 

- que iniciou-se no dia 19 de agosto de 2014), e uma decisão tinha que ser tomada 

rapidamente pelos dirigentes partidários do PSB, PPS, PPL, PRP, PHS e Rede 

Sustentabilidade
4
, todos estes partidos integrantes da coligação majoritária presidencial. De 

acordo com o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, em caso de falecimento de candidato, 

o novo nome a encabeçar a chapa poderia ser indicado até o dia 23 de agosto – ou seja, dez 

dias de prazo para efetuar a substituição (AGÊNCIA BRASIL, 2014).  

 No dia 14 de agosto, em conversa com o agora presidente nacional do PSB, Roberto 

Amaral, Marina Silva aceita ser a substituta de Campos na chapa presidencial, e seu nome vai 

à consulta para deliberação partidária. Os outros partidos da chapa majoritária também 

expressam apoio consensual à candidatura de Marina (AGÊNCIA BRASIL, 2014). No dia 20 

de agosto, em reunião do Diretório Nacional do PSB em Brasília, o nome de Marina Silva é 

formalmente aprovado para a substituição de Campos, Ainda, na mesma reunião, é 

confirmado o nome de Beto Albuquerque, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, como 

vice-presidente da chapa.  Beto Albuquerque é vice-presidente nacional do PSB, advogado, e 

deputado federal há quatro mandatos. Foi escolhido por corroborar plenamente as posições 

políticas de Eduardo Campos, e por ser membro antigo do PSB, tendo se filiado na década de 

1980 (CARTA CAPITAL, 2014b).  

 No pleito para governador de Minas Gerais, o falecimento de Eduardo Campos teve 

forte repercussão. Tarcísio Delgado, assim que informado da notícia, cancelou todos os seus 

compromissos de campanha, e declarou luto (FOLHA VITÓRIA, 2014).  Delgado declarou 

que “estamos todos perplexos e traumatizados com a notícia. É a única coisa que dá pra dizer 

agora, estamos todos traumatizados” (O TEMPO, 2014b).   

 Após o período de luto, e a decisão pelo nome de Marina Silva, foi o momento de 

repensar a estratégia de campanha de Delgado, devido aos últimos acontecimentos. 

Primeiramente, houve uma questão mais objetiva: era necessário substituir o nome de 

                                                 
4
 A Rede Sustentabilidade ainda é um partido em formação, mas foi abrigado pelo PSB, em acordo entre Marina 

Silva e Eduardo Campos.  
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Eduardo Campos em todas as peças de campanha, pelo nome de Marina Silva. Ainda, alguns 

esparsos materiais que já haviam sido produzidos tiveram que ser armazenados, pois a sua 

distribuição induziria o eleitor ao erro: como Eduardo não era mais candidato, seu nome não 

poderia constar nas peças de campanha de Delgado. É importante considerar que o material 

não poderia ser jogado no lixo, ou reciclado, naquele momento – era necessário esperar até o 

final do pleito eleitoral. Um material de campanha que é descartado não pertence mais ao 

partido. Por cuidado, o possível uso dele, de má-fé, por campanhas adversárias, precisava ser 

evitado. O nome de Eduardo foi substituído em mais de 100 peças de candidatos 

proporcionais, em várias peças de campanha do candidato a governador, assim como no 

programa eleitoral e spots de televisão e rádio.  

 Por mais que esse material tenha sido substituído logo no início de campanha, pouca 

parte dele foi produzido, tendo essa produção gráfica, em sua ampla maioria, sido autorizada 

apenas no mês de setembro, devido à pouca arrecadação eleitoral, como será discorrido a 

seguir.  

 Segundo a prestação final de contas da campanha de Tarcísio, seu montante total de 

arrecadação foi de R$ 2.527.097,18 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014d). Seus 

principais doadores de campanhas diretos foram o Banco Bradesco; a Companhia Brasileira 

de Metalurgia e Mineração
5
, o Banco Itaú Unibanco; e a Construtora Norberto Odebrecht – 

com doações de respectivamente R$200.000,00; R$250.000,00; R$100.000,00 e 

R$100.000,00. Ainda, a maioria substantiva das doações de Tarcísio foi repassada pelo 

Diretório Estadual do Partido, e tais repasses tinha origem, principalmente, da empresa BMX 

Realizações Imobiliárias e Participações; Banco Santander e Cosan Lubrificantes e 

Especialidades S.A – com doações de, respectivamente, R$500.000,00; R$312.200,00; e 

R$247.980,00. 

 Segue tabela com prestação de contas final de Tarcísio Delgado, disponibilizada pela 

Justiça Eleitoral, com todos os doadores de campanha:  

                                                 
5
 Tarcísio Delgado declara abertamente que nunca recebeu nenhuma doação de mineradoras, para seu 

financiamento de campanha. O candidato sempre militou a favor dos mineiros (trabalhadores de minas) e é 

contra a exploração predatória que é feita dos recursos naturais de Minas Gerais. Entretanto, por desatenção da 

tesouraria de campanha a este fato, esses recursos foram depositados na conta de Tarcísio Delgado. 
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Doador Doador Originário Valor R$ Espécie do Recurso

AFN CONSULTORIA LTDA R$ 5.300,00 Cheque

BEX EDIÇÕES LTDA R$ 250,00 Estimado

BRADESCO LEASING S.A. R$ 200.000,00 Transferência eletrônica

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO R$ 250.000,00 Transferência eletrônica

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. R$ 100.000,00 Transferência eletrônica

Direção Estadual/Distrital SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA R$ 50.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital BMX REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES SA R$ 500.000,00 Transferência eletrônica

Direção Estadual/Distrital VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA R$ 50.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital GERDAU ACOS ESPECIAIS SA R$ 30.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital GERDAU ACOS ESPECIAIS SA R$ 10.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital GERDAU ACOS ESPECIAIS SA R$ 2.718,08 Cheque

Direção Estadual/Distrital BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA R$ 50.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital PERCORRER - PR. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 25.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital DIEDERICHSEN - PR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 25.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital PERCORRER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 25.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital CALCCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 25.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital RICARDO  BURMAIAN R$ 50.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital PAROMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 50.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA R$ 20.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital R$ 150.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital BRADESCO LEASING S.A. R$ 53.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A. R$ 62.200,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A. R$ 250.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. R$ 150.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. R$ 224.000,00 Cheque

Direção Estadual/Distrital COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. R$ 23.980,00 Cheque

ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R$ 29.360,00 Estimado

ITAÚ UNIBANCO S.A. R$ 100.000,00 Transferência eletrônica

SEMPRE EDITORA LTDA R$ 8.432,10 Estimado

SEMPRE EDITORA LTDA R$ 7.857,00 Estimado

Total de Receitas R$ 2.527.097,18

 

 Tabela 1: Prestação de Contas Final – Tarcísio Delgado 

Fonte: Dados do Tribunal Superior Eleitoral – Elaboração da autora 

  

 É importante observar que não houve nenhum repasse, direto ou indireto, da Direção 

Nacional do Partido para o candidato. Eduardo Campos, em conversa com Delgado, havia 

prometido repasse contínuo de recursos nacionais para a campanha. Entretanto, com o 
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falecimento de Campos, esse cenário não se cumpriu, e a campanha de Delgado ficou 

defasada, em termos financeiros. 

 A título de comparação, a campanha de Fernando Pimentel, candidato vencedor do 

pleito para governador, arrecadou R$ 53.413.190,03 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 

2014d). Pimenta da Veiga, candidato que ficou em segundo lugar na disputa, arrecadou R$ 

40.416.502,30 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014d). Tarcísio Delgado ficou em 

terceiro lugar, no pleito eleitoral. 

 Apesar da impossibilidade de Marina Silva cumprir os compromissos firmados por 

Eduardo Campos, a relação com Delgado foi afável. Marina Silva fez quatro visitas a Minas 

Gerais, durante o pleito: duas enquanto vice-candidata, e duas enquanto candidata. Em suas 

visitas com Eduardo Campos, em 21 de julho e 28 de julho, ambos estiveram em Juiz de Fora 

– primeiro, para a inauguração de uma Casa de Eduardo e Marina – espécie de comitê 

voluntário de campanha (PAVANELLI, 2014). Depois, para a inauguração do comitê de 

campanha de Delgado em Juiz de Fora. No dia 8 de setembro, Marina fez sua primeira visita 

enquanto candidata à presidência, visitando Belo Horizonte, Contagem e Betim. Em sua 

última visita, no dia 26 de setembro, Marina participou de ato de campanha em apoio a 

Tarcísio, em Juiz de Fora. Depois, seguiu para a cidade de Lagoa Santa. Em todas as visitas 

de Marina a Minas Gerais, ela cumpriu agenda junto a Delgado. Ainda, fez questão de gravar 

vídeos de apoio ao candidato, que foram veiculados no Youtube, no canal de Marina no 

Facebook, e nos programas e spots eleitorais de Tarcísio. Nesses vídeos, Marina dá 

depoimentos de apoio ao candidato, como “Eu preciso do Tarcísio em Minas Gerais para que 

ele me ajude a melhorar o Brasil” (LOUISE, 2014). 

 Mesmo antes da confirmação de sua candidatura, no dia 20 de agosto, Marina Silva já 

apresentava bom desempenho nas pesquisas de intenção de voto para presidente. Em pesquisa 

do Instituto Datafolha, realizada no dia 18 de agosto, a candidata apresentava 21% das 

intenções de voto, contra 20% de intenções de voto de Aécio Neves, candidato do PSDB, e 

36% de Dilma Rousseff, candidata à reeleição. Ainda, na simulação de um segundo turno, 

Marina obtinha 47% das intenções de voto, contra 43% de intenções de voto de Dilma 

Rousseff. A margem de erro desta pesquisa foi de dois pontos percentuais, para mais ou para 

menos (CARTA CAPITAL, 2014b).   

 Ainda, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, nos dias 28 e 29 de agosto, 

mostravam Marina Silva e Dilma Rousseff empatadas em primeiro lugar nas intenções de 

voto (COSTAS, 2014). Segue gráfico abaixo, ilustrando a variação das intenções de voto em 
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Marina Silva, Dilma Rousseff e Aécio Neves, durante o pleito eleitoral, nas pesquisas 

divulgadas publicamente: 

 

 

 Gráfico 1: Pesquisas de Opinião – Tendência (Candidatos à Presidência) – Fonte: 

Instituto Ver, 27 de setembro de 2014 . 

 

 O gráfico acima mostra a tendência de intenção de voto dos principais candidatos 

presidenciáveis, ao longo do tempo, com relação às pesquisas divulgadas pelos institutos. 

Mostra claramente o crescimento expressivo de Marina Silva nas intenções de voto, 

especialmente ao final de agosto (linha verde).  

 Nesse novo contexto eleitoral, a equipe de campanha de Tarcísio Delgado decidiu por 

uma mudança de estratégia. No presente momento, era importante apresentar o candidato 

como o governador de Marina Silva. A imagem de Tarcísio deveria ser trabalhada de forma a 

dar conhecimento aos eleitores desse fato, mas continuando a dar luz própria ao candidato. 

Era importante informar a conexão de Delgado com Silva, de maneira equilibrada, mantendo 

a independência e personalidade de Delgado, para que este não fosse ofuscado. A equipe de 

campanha apostou que o crescimento das intenções de voto de Marina Silva poderiam 
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também alavancar a candidatura de Delgado. Nos próximos capítulos, serão mostradas peças 

publicitárias elaboradas para a campanha, onde esta estratégia é trabalhada e explicitada.  

  

 

5.4 Tempo de Televisão de Tarcísio Delgado – Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral e Spots 

 

 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) foi instituído em 1962 no Brasil, 

com objetivo de dar tratamento igualitário, na televisão e do rádio, aos candidatos (CERVI; 

MASSUCHIN, 2011). Consiste em um tempo reservado aos candidatos, na televisão e no 

rádio, para a campanha eleitoral. O HGPE é calculado da seguinte forma: um terço do tempo 

é dividido igualmente entre todos os partidos; e os outros dois terços do tempo são divididos 

proporcionalmente à representação dos partidos na Câmara Federal, Assembleias Legislativas 

ou Câmara dos Vereadores (de acordo com o distrito onde se disputam as cadeiras). 

 Esse tempo de televisão e rádio divide-se de duas formas: através de programas em 

blocos, em horário definido; e através dos spots para rádio e televisão, que são inserções de 

quinze ou trinta segundos e um minuto; que podem ser veiculadas entre oito da manhã e meia-

noite (TRIBUNAL REGIONAL DO PARANÁ, 2014).  

 Os blocos possuem duração de 20 minutos, para cada cargo disputando o pleito; e as 

inserções totalizam seis minutos para cada cargo disputado, distribuídos pela programação 

diária.  

 Pela distribuição do tempo de televisão e rádio, Tarcísio Delgado obteve o seguinte 

tempo para a campanha: um minuto e 36 segundos no bloco; de 29 segundos e quatro 

centésimos de inserções diárias (TRIBUNAL REGIONAL DE MINAS GERAIS, 2014a, 

2014b). A coligação Minas pra (sic) Você, de Fernando Pimentel, obteve cinco minutos e 52 

segundos de tempo no bloco; e um minuto, 45 segundos e 76 centésimos de inserções diárias. 

Já a coligação Todos por Minas, de Pimenta da Veiga, obteve oito minutos e cinco segundos 

de tempo no bloco; e dois minutos, 25 segundos e 53 centésimos de tempo nas inserções 

diárias (TRIBUNAL REGIONAL DE MINAS GERAIS, 2014a, 2014b). É observável uma 

diferença considerável entre os tempos de televisão de Tarcísio Delgado e os dois outros 

candidatos – a qual, seguramente, não é favorável ao primeiro. Conforme brevemente 

apresentado anteriormente, a exposição à propaganda eleitoral é considerada uma das 

principais variáveis influenciadoras nas intenções de voto (FIGUEIREDO; ALDÉ, 2005, p. 

504).  
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6 PLANEJAMENTO DE CAMPANHA 

6.1 Público-Alvo 

 

 

 Tratando-se de uma campanha para governador do Estado de Minas Gerais, seu 

público-alvo consistirá em todo o eleitorado mineiro. Minas Gerais possui 15.248.681 

milhões de eleitores em Minas Gerais, espalhados pelos 853 municípios mineiros 

(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014c). 

 Entretanto, considerando a campanha de Tarcísio Delgado ser uma campanha de 

poucos recursos, algumas regiões serão priorizadas em detrimento de outras, de acordo com a 

sua inserção política na região, lideranças e apoios; e de acordo com o alinhamento da região 

com causas defendidas historicamente pelo candidato. São elas: 

 

a) Uberlândia, devido ao apoio do ex-prefeito do município, Zaire Resende; 

b) Nova Lima, Ouro Preto e Mariana devido à pauta que Tarcísio historicamente defende, da 

mineração; e por Ouro Preto ser cidade importante simbolicamente para Minas Gerais – 

especialmente por conta da Inconfidência Mineira, que permeou o discurso de Tarcísio; 

c) Juiz de Fora e região da Zona da Mata como um todo, pela força política de Tarcísio ali. 

 

 

6.2 Planejamento de Execução de Pesquisas Eleitorais 

 

 

 No contexto altamente competitivo e profissional das campanhas eleitorais, é 

absolutamente necessário obter conhecimento válido para a elaboração das estratégias 

eleitorais do candidato. Num ambiente onde todos têm acesso à tecnologia, a pesquisa é um 

tipo de informação para empatar, em termos competitivos, com os adversários (CAMARGOS, 

2014 ).  

 Foi elaborado, pois, um planejamento de execução das pesquisas eleitorais mais 

importantes a serem realizadas. Pesquisas eleitorais fornecem informações importantes para a 

elaboração da estratégia de pesquisas, levando em conta os diferentes momentos de uma 

campanha eleitoral.  
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 Devido ao contexto político e financeiro da campanha de Tarcísio Delgado, esse 

planejamento não foi executado, em absoluto. A campanha de Delgado não realizou a 

contratação de nenhuma pesquisa eleitoral, quantitativa ou qualitativa. 

 Entretanto, será descrito nas seguintes seções, o planejamento de contratação 

elaborado para essas pesquisas, consideradas essenciais estrategicamente pela campanha.  

 Primeiramente, há que se considerar a execução de dois tipos de pesquisas: as 

quantitativas e qualitativas.  

 As pesquisas quantitativas visam entender melhor um contexto objetivamente, através 

da quantificação de dados, utilização da estatística, compartimentalização da população 

visando entender os comportamentos dos indicadores, e objetivando ser representativa 

daquela amostra da população. Para o âmbito do comportamento político e do marketing 

eleitoral, a pesquisa quantitativa ajuda a segmentar o público-alvo da campanha, clarificar a 

mensagem que será dita, avaliar a forma como aquela mensagem será dita, definir quais os 

meios serão usados para a transmissão daquela mensagem e os locais em que ela será 

veiculada. Ainda, a pesquisa quantitativa é usada para avaliar o resultado da comunicação, e 

para entender como um candidato é objetivamente percebido pela população, através da 

análise dos dados obtidos. 

 Já as pesquisas qualitativas visam compreender as nuances subjetivas e empíricas de 

um comportamento percebido. Tais pesquisas, no âmbito eleitoral, são usadas para entender o 

porquê das preferências e rejeições por certos candidatos; qual a argumentação a favor e 

contra; quais são as pautas mais e menos populares entre certas classes, e o porquê; para o 

teste de materiais de campanha mais e menos aceitos; para teste de programas eleitorais; 

dentre outros. 

 As pesquisas quantitativas e qualitativas são tidas como complementares – a primeira 

se preocupa principalmente com a forma como um fenômeno se manifesta na sociedade, 

enquanto a segunda se preocupa com o conteúdo desse fenômeno. No âmbito eleitoral e para 

esse trabalho, ambas são consideradas essenciais para um bom planejamento de campanha. 

Por essa razão, essa definição das pesquisas mais importantes será relatada. É importante 

destacar que esse desenho se localiza apenas no campo do que foi planejado, pois 

infelizmente não foi possível trabalhar com esse desenho, no contexto real da campanha. 
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6.2.1 Pesquisa Qualitativa 

 

 

 Visto a campanha de Tarcísio Delgado ter recursos escassos (conforme explicitado 

anteriomente), foi elaborado um planejamento para contratação dos grupos focais 

considerados essenciais. São eles: 

 

 a) uma pesquisa de diagnóstico, no momento pré-eleitoral, para avaliação do contexto 

político-eleitoral e elaboração do melhor posicionamento para o candidato; 

 b) pesquisa para teste de slogan, posicionamento e peças de campanha; 

 c) pesquisa pós-lançamento de campanha, para monitoramento dos adversários e da 

campanha de Delgado; 

 d) pesquisa para teste e monitoramento do programa eleitoral, para o Horário Gratuito 

de Propaganda Eleitoral (HGPE). 

 

 Além disso, foi sugerido também entrevistas em profundidade com formadores de 

opinião das seguintes classes: professores da rede estadual de ensino público, servidores 

públicos, mineradoras, grandes produtores rurais, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia 

militar e jornalistas. Tais segmentos foram sugeridos pela importância de sua atuação no 

cenário político eleitoral, visto trabalharem com temas que têm visibilidade em Minas Gerais, 

e podem ser positivamente incorporados às pautas defendidas pelo candidato.  

    

 

6.2.2 Pesquisa Qualitativa 

 

 

 Para a presente campanha, o planejamento traçado para contratação das pesquisas 

quantitativas, consideradas essenciais, foi o seguinte: 

 

 a) uma pesquisa de diagnóstico, no momento pré-eleitoral, para avaliação e elaboração 

da melhor estratégia para a campanha; 

 b) pesquisa de reavaliação da campanha e monitoramento de indicadores, antes do 

início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE); 



41 

 

 c) pesquisa de reavaliação da campanha e monitoramento de indicadores, após o início 

do HGPE; 

 d) pesquisa de reavaliação da campanha e monitoramento de indicadores, no último 

mês de campanha (setembro), em um momento em que os eleitores já estão mais atentos aos 

contexto eleitoral e em processo de definição da sua votação. 

 

 Como o planejamento de campanha começa num contexto de pré-campanha eleitoral, 

a primeira pesquisa quantitativa seria uma pesquisa de diagnóstico do ambiente eleitoral em 

Minas Gerais. Como tal, teria os seguintes objetivos, precipuamente: 

 

 a) intenção de voto do eleitor mineiro, estimulada e espontânea; 

 b) intenção de voto estratificada por renda, idade, gênero, profissão e escolaridade; 

 c) medir se o apoio de patronos políticos interfere no voto; 

 d) medir grau de conhecimento do eleitor dos principais candidatos ao governo do 

estado; 

 e) medir quais são considerados os principais problemas do estado; 

 f) medir quais são as qualidades que motivam o eleitor a votar em um determinado 

candidato; 

 g) medir a preferência partidária dos eleitores mineiros; 

 h) medir o potencial de voto e rejeição dos principais candidatos ao governo do estado. 

 

 

6.3 Posicionamento e Slogans 

 

 

 O candidato Tarcísio se posicionará no cenário eleitoral como uma terceira via, para 

além da polarização entre os partidos PT e PSDB. Seu discurso será de um candidato 

diferente, pois fez diferente durante toda a sua vida pública. A palavra transformar será 

agregada ao seu slogan, visando incorporar o desejo de mudança apontado pela população 

mineira para o pleito de 2014. Como a palavra mudança foi usada em demasia tanto por 

candidatos proporcionais como majoritários, a palavra transformar será adotada, ainda 

incorporando um sentido de que o candidato trará mais do que uma mudança, e sim uma 

quebra de paradigma, de status quo – trazendo a ideia de um candidato com real engajamento 

nas transformações que Minas Gerais precisa. 
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 Nesse contexto, os slogans utilizados pelo candidato serão os seguintes: “É para 

transformar” e “Dignidade Já”.  

 Como a biografia do candidato é vista como um dos seus pontos fortes, a campanha 

incitará aos eleitores a pesquisarem a fundo a biografia dos candidatos, e fazerem uma boa 

comparação para decidir quem é o melhor. 

 

 

6.4 Marca e Foto 

 

 

 A marca de Tarcísio foi pensada de forma que dialogasse com o sentimento de 

mudança detectado, fazendo um paralelo com o movimento das “Diretas Já”, e a tipografia 

usada à época para escrita, de forma manuscrita e representando uma caligrafia feita pelas 

pessoas às ruas, se manifestando. Foi inserido, com elemento visual ao fundo, uma faixa com 

respingos de tinta, também trazendo essa ideia de manifestação popular, buscando passar a 

imagem de Tarcísio como um representante dos anseios do povo e dessa voz que foi às ruas 

recentemente, em junho e julho de 2013, pedindo melhores serviços públicos e menos 

corrupção política. O slogan “Dignidade Já” foi pensado em forma de um carimbo na marca, 

para dar ênfase a esse posicionamento e colocá-lo como uma marca de Tarcísio Delgado, que 

em sua vida pública sempre buscou dignificar a máquina pública e usá-la para o bem de todos, 

afinado com os anseios da população. 

 Com relação à imagem de Tarcísio, foi produzida uma fotografia que suavizasse o seu 

semblante e o rejuvenescesse de forma natural, trazendo um sorriso confiante e confiável, 

numa foto que transmitisse sabedoria, experiência e jovialidade do mesmo tempo. Jovialidade 

essa que quer dizer não a juventude em si, crua, mas sim como um símbolo de transformação, 

vitalidade, e de um político que tenha atitudes diferentes do restante da classe política a qual à 

população quer que se renove, e que mude seus métodos e processos. 

 A cor amarela, predominante na marca, traz a ideia de luz, prosperidade e felicidade, 

simbolizando um tempo novo, representado pelo candidato. Ainda, é dado um destaque 

especial ao número do candidato, que aparece bem grande, para fixá-lo bem na mente do 

eleitor. Por último, a cor laranja, uma mistura do vermelho com o amarelo, traz uma ideia de 

segurança, compreensão e ação, incorporando esses significados à imagem de Tarcísio.  
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Figura 1: Marca Tarcísio – Fonte: Elaboração: Arnaldo Stemberg 

                              Concepção: Equipe da Fúria Comunicação 

 

 

6.5 Estratégia para os Debates 

 

 

 Para os debates eleitorais, Tarcísio buscou trazer a mesma postura do seu 

posicionamento de campanha: vocalizar a indignação do eleitor mineiro, e se mostrar um 

candidato diferenciado. Ainda, buscou argumentar que Minas Gerais vem perdendo, ao longo 

dos anos, muito de seu protagonismo político, e a candidatura de Delgado representaria a 

tentativa de trazer de volta o protagonismo político de Minas Gerais, e fazê-la “novamente 

Inconfidente” (frase dita várias vezes pelo candidato, ao longo da campanha). Buscou-se 

trazer a responsabilidade dos problemas de Minas Gerais para o âmbito do estado, para 

neutralizar a estratégia de Pimenta da Veiga de culpar o governo federal pelos problemas de 

Minas, e voltar a atenção e reflexão do eleitor para a esfera federativa do estado. Ainda, a 

estratégia eleitoral de Tarcísio constituiu tanto na tentativa de desconstrução tanto do 

candidato Fernando Pimentel, como de Pimenta da Veiga. Tarcísio, se apresentando como 

uma terceira via. Tarcísio procurou atacar as outras candidaturas relevantes, no intuito de se 

mostrar um candidato que se diferenciaria de ambas. Por último, foi feita uma tentativa de 

associar o fato da campanha de Tarcísio ter poucos recursos com o seu posicionamento de 

transformador para fazer política, mostrando tal fato como um diferencial eleitoral. 

 É importante salientar que a equipe de comunicação elaborava apenas sugestões de 

perguntas para o debate, visto que era o candidato quem decidia quais eram as melhores 

pautas a serem exploradas, de acordo com o contexto e ao decorrer destes. 
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 Abaixo, seguem algumas orientações elaboradas pela equipe da Fúria Comunicação, 

para os debates eleitorais de Tarcísio Delgado. Orientações as quais tratam de temas de 

oratória, retórica, linguagem corporal, comportamento em diferentes momentos do debate e 

sugestão de perguntas para os outros candidatos: 

 

a) Falar o mais importante primeiro. Trazer perguntas-chave nos primeiros 30 minutos do 

debate. Encarar bem a câmera, buscar o contato direto com o eleitor; 

b) O que é mais lembrado num debate: Momentos de explosão, agressão, desabafo, emoção, 

indignação. Emoção mostrada sem exagero, sem desequilíbrio; 

c) Criar conexão com os eleitores, se apresentar bem visualmente, na linguagem corporal, se 

conectar com as pessoas. Falar com autoridade e convicção; 

d) Como você é um candidato pouco conhecido, o mais importante é você chamar a atenção 

para a sua candidatura; 

e) A resposta em si tem que ser em 30 segundos, porque em 30 segundos é o que as pessoas 

conseguem assimilar. E sempre a resposta tem que voltar ao tema principal e ao simbolismo 

da campanha. Sempre tem que voltar ao termo da campanha. Você sempre volta aos termos 

da campanha que são importantes; 

f) O importante é o simbolismo que você vai passar. Simbolismo que você repete, porque isso 

é o que vai ser marcado. É o que vai ser lembrado. Ai você começa a criar uma identificação.  

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

 

 “Você, eleitor, está melhor hoje do que há quatro anos atrás?”; 

 

 “O salário conquistado está sobrando um pouco mais no fim do mês? O senhor e a 

senhora e jovem se sentem mais seguros em suas casas? Existe uma maior esperança 

para seu futuro e pra sua família? O senhor e a senhora acham que nosso estado tem a 

mesma força política e cultural? Se você respondeu não a muitas dessas questões, eu 

peço a sua atenção...”; 

 

 Para Pimenta da Veiga: “Minas sempre foi o estado mais importante da nação, 

politicamente, economicamente, culturalmente. Houve um esvaziamento completo 

dessa posição. O que você acha que aconteceu?”; 
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 Passar simbolismo nas falas: “Você lembra quando era criança? Daquele joguinho das 

cadeiras? As pessoas tinham que sentar e alguém ficava em pé. Quando eu era criança 

eu gostava muito de jogar aquele jogos das cadeiras, mas no fundo se mudavam as 

pessoas, mas ganhavam sempre os mesmos. Isso parece o governo de Minas Gerais. 

Sempre é o mesmo. A música é sempre parecida”.  Buscar esse tipo de simbolismo 

para atacar Pimentel e Pimenta. O eleitor entende com facilidade associações com o 

jogo das cadeiras. “São sempre os mesmos. Eleição, é a mesma?”. 

 

FRASES PARA O DEBATE: (REPETIR, REPETIR E REPETIR) 

 

 “Chega!” (de incompetência, de amadorismo, de corrupção, de mentira); 

 “Não agüentamos mais!”; 

 “Só é diferente quem faz diferente”; 

 “Experiência que faz a diferença”; 

 “O problema não é o governo federal, é o governo estadual”; 

 “Quem vai reerguer o estado é o governador. E eu farei isso, se tiver chance”; 

 “Nós perdemos a ordem e depois perdemos o progresso, depois que o governo perdeu 

a vergonha na cara”; 

 “Não há solução de Minas Gerais que esteja fora de Minas Gerais”; 

 “Nossa campanha não tem recursos para ficar distribuindo material de forma 

ostensiva. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. E se eu tivesse, não faria”. 

 

DESPEDIDA 

 

 Agradecer aos eleitores por acompanharem o debate até o final, parabenizá-los pela 

participação. 

 

Observação: 

 

 Não usar a palavra mudança/mudar/etc. Sugestão de sinônimos: transformar, fazer diferente. 

 Mencionar Marina Silva, incluí-la na sua fala, mas com moderação. 
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6.6 Principais Peças de Campanha 

 

 

 Abaixo, são apresentadas algumas peças-chave da campanha. É importante observar 

que, na peça anterior, onde foi apresentada a marca, foi incluída a marca de Eduardo Campos, 

tendo como vice Marina Silva. Ainda, foi incluída também a referência à candidata à senadora 

da chapa, a professora Margarida Vieira. 

 Num segundo momento da campanha, após o acidente que tirou a vida do candidato 

Eduardo Campos, em 13 de agosto de 2014, as peças tiveram que ser alteradas, e ao invés da 

marca de Eduardo, as marcas referidas foram as de Marina Silva. Ainda, após o acidente e a 

chegada de Marina como candidata, a campanha de Tarcísio mudou de estratégia. Agora, o 

foco era trabalhar a imagem do candidato juntamente com a imagem de Silva, de forma que a 

atenção midiática que a candidata estava obtendo, com o crescimento nas pesquisas, se 

revertesse também em melhor desempenho nas pesquisas eleitorais para o governo de Minas.  
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 Seguem, abaixo, algumas peças com a marca já substituída, pois: 

 

Figura 2: Cartaz 70x100cm – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 A peça acima é um cartaz 70x100cm, para ser usado em comitês de campanha. 

Abaixo, um modelo de bandeira 120x80cm que retratam bem a estratégia de campanha num 

segundo momento, de alinhar a imagem de Tarcísio e Marina: 
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Figura 3: Bandeira 120x80cm – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 É importante lembrar que todas as peças gráficas de campanha majoritária, como as 

representadas no presente trabalho, necessitam de possuir os seguintes dados: Nome da 

coligação partidária, com as siglas de todos os partidos pertencentes à coligação; CNPJ do 

responsável pelo pagamento da peça; CNPJ do responsável pela confecção da peça; tiragem 

da peça. Esses dados são importantes para que a Justiça Eleitoral possa fazer um controle e 

acariação da prestação de contas do candidato, e do que está sendo produzido pela campanha. 

 Abaixo, outra variação de modelo de bandeira, 120x80cm, para uso em eventos de rua, 

agora incorporando os elementos de identidade visual originalmente de Tarcísio: 
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Figura 4: Modelo 2 – Bandeira 120x80cm – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 Por último, será reproduzida aqui uma peça de campanha fundamental, a revista. O 

objetivo dessa peça é apresentar a biografia do candidato de forma sucinta, e explicitar as 

principais realizações do candidato de forma bem claro ao eleitor. Ainda, a imagem de 

Tarcísio é amplamente associada à imagem de Marina Silva, no presente material. Os textos 

da revista são concisos e objetivos, e sempre trazendo o posicionamento de que Delgado é um 

candidato diferenciado, transformador e honesto. A intenção é que essa peça seja distribuída 

de casa em casa ou entregue pelos correios, onde o candidato tiver estrutura para essa 

distribuição, visto ser um tipo de material que requer tempo para ser absorvido pelo eleitor. 
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Figura 5: Capa Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 
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Figura 6: Páginas 2 e 3 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 

Figura 7: Páginas 4 e 5 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 
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Figura 8: Páginas 6 e 7 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

Figura 9: Páginas 8 e 9 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 
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Figura 10: Páginas 10 e 11 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 

Figura 11: Páginas 12 e 13 Revista – Fonte: Arnaldo Stemberg 
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Figura 12: Páginas 13 e 14 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 
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Figura 13: Página 14 Revista – Fonte: Elaboração Arnaldo Stemberg 

 

 A revista busca também apresentar ao eleitor mineiro as principais propostas de 

Tarcísio Delgado como governador, e mostrar especialmente o trabalho de sucesso feito por 

Tarcísio em sua gestão em Juiz de Fora. Ainda, a campanha do candidato fez uso do 

Whatsapp, buscando dialogar com o eleitor mineiro em um canal de comunicação que é cada 

vez mais amplamente usado, trazendo o candidato para mais perto da população. 
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6.7 Jingle 

 

 

 Tendo em vista o mesmo posicionamento pensado para as peças gráficas e para o 

discurso de Tarcísio, foi elaborado o seu jingle de campanha. Segue sua letra, abaixo: 

 

 

É para transformar 

Dignidade já 

É para transformar 

Dignidade já 

 

Não adianta mudar  

E ficar tudo igual 

Essa história eu já vi 

E não acho legal 

 

O que tem que mudar é o jeito de fazer 

Agora é a hora, depende de você 

 

Escolha certo, escolha bem 

O voto é a força que você tem 

 

Eu quero Minas e o Brasil em primeiro lugar 

Eu quero mais liderança 

É para conquistar 

 

Refrão 2x 

É para transformar 

Dignidade Já  

 

Vem Minas, vem Minas 

Pra transformar 

Pra fazer diferente 
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Só mesmo um homem decente 

É Tarcísio Governador (repetição estrofe 2x) 

 

Fonte: Elaboração dos compositores Cacá Soares e Luis Carlos Brito Lopes 
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7 DESFECHO DA CAMPANHA ELEITORAL PARA GOVERNADOR 

 

 

 Como assinalado anteriormente, Tarcísio disputou o pleito eleitoral por um partido que 

estava com as forças pouco aglutinadas para a disputa eleitoral em Minas, algo que repercutiu 

fortemente em sua campanha. 

 Tarcísio obteve pouco apoio das chapas proporcionais de seu partido, tanto para 

deputado estadual como federal. Pouco material foi elaborado em conjunto com Tarcísio, 

representando essa falta de coesão.  

 Durante todo o período o qual foi permitida a propaganda eleitoral, a campanha não 

colocou militância nas ruas para distribuição de material. Pouquíssimo material publicitário 

foi impresso. A revista de Tarcísio, considera peça-chave, foi impressa apenas ao final de 

setembro, e em pouco tiragem, considerando a proporção da eleição (1.000.000 de 

exemplares). De fato, várias campanhas de candidatos proporcionais se mostraram maiores, 

em termos de materiais gráficos, comitês e militância, do que a campanha do candidato a 

governador. Nem mesmo bandeiras a campanha do candidato teve condições de produzir, 

antes do último mês de campanha eleitoral (explicitado em capítulo anterior). 

 Ainda, o candidato não teve acesso à infraestrutura para se locomover pelo grande 

estado de Minas Gerais, tendo que fazer todo o percurso de carro, ou mantendo sua agenda 

somente em uma região/cidade, quando não era possível fazer o trajeto. Nas palavras do 

próprio candidato: "Não dá para fazer campanha sem avião em Minas, mas eu tive que fazer 

praticamente tudo de carro. Só usei avião uma vez." (AGÊNCIA ESTADO, 2014). Quando 

firmou o compromisso com Eduardo Campos, em Brasília, o candidato a presidente prometeu 

recursos para que a campanha de Tarcísio pudesse vingar em Minas Gerais. Entretanto, com o 

falecimento do candidato, este recurso não chegou até Minas, e deixou Tarcísio sem 

condições de conduzir uma campanha nem ao menos com material essencial. (explicado 

acima, no capítulo sobre o falecimento de Eduardo) 

 Tarcísio diz que “A verdade é que eu não tive campanha. Não há um cavalete sequer 

meu na capital e até 20 dias atrás eu não tinha nem panfleto" (AGÊNCIA ESTADO, 2014). 

Apenas três (módicos) comitês do candidato foram estabelecidos em toda Minas Gerais. Um 

em Juiz de Fora, outro em Uberlândia, e um terceiro em Belo Horizonte. 

 Durante todo o pleito eleitoral, o candidato se manteve estacionado no mesmo patamar 

nas pesquisas eleitorais, conforme gráfico abaixo, que faz um apanhado de tendência de 

intenção de voto nas pesquisas divulgadas, para os candidatos a governador: 
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Gráfico 2: Pesquisas de Opinião – Tendência (Candidatos a Governador) – Fonte: 

Instituto Ver, 27 de setembro de 2014 . 

 

 Conforme observado no gráfico, a linha verde, correspondente à tendência 

das intenções de voto de Tarcísio, varia muito pouco, mantendo-se quase reta. Conforme 

observado pelos pontos no gráfico, a tendência das intenções de voto em Fernando Pimentel e 

Pimenta da Veiga crescem, ao longo do tempo, enquanto a linha de tendência de eleitores 

indecisos/que votam em branco, tende a cair, com a aproximação do pleito eleitoral. 

 O pleito eleitoral para governador em Minas Gerais permaneceu polarizado. Conforme 

citado no início do presente trabalho, Fernando Pimentel venceu as eleições com 52, 97% dos 

votos válidos.  Em segundo lugar, com 41,90% dos votos, fica Pimenta da Veiga, e em 

terceiro lugar, com 3,90% dos votos, Tarcísio Delgado, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

(BRAGON, 2014).  

 A votação mais expressiva de Tarcísio no estado foi em Juiz de Fora, onde foi prefeito 

por três vezes. No município, ele obteve 68.275 votos. Ainda, obteve votação expressiva em 
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Uberlândia, terra de Zaire Resende, seu apoiador, com mais de 20 mil votos (BORGES, 

Rafaela, 2014).  
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8 CONCLUSÃO  

 

 

 As campanhas eleitorais, no contexto brasileiro, importam enormemente, como foi 

defendido. Uma campanha com forças partidárias pouco organizadas, divididas e com 

recursos escassos; além de um tempo de televisão pouco expressivo (menos de dois minutos), 

em comparação com outros candidatos, impactou fortemente no desempenho de Delgado. 

 Ainda, é importante considerar que a falta de acesso às informações estratégicas 

obtidas com pesquisas eleitorais, consideradas estratégicas eleitoralmente, tornou difícil a 

elaboração de uma campanha de posicionasse bem o candidato, alinhado com os interesses e 

aspirações do eleitorado, de forma a afinar a retórica de Delgado, colocando-o como o melhor 

candidato. 

 Além disso, o papel dos partidos políticos, dos candidatos proporcionais e da estrutura 

de militância, numa eleição para governador é importantíssima. O PSB como um todo não 

estava unido em torno da candidatura de Delgado. Candidatos fortes, como Daniel 

Nepomuceno e Alexandre Kalil, desistiram de disputar as eleições proporcionais, em função 

desse racha interno no PSB – o que enfraqueceu o partido como um todo, inclusive os 

candidatos majoritários. 

 Por último, é importante salientar que como a candidatura de Tarcísio Delgado foi 

decidida num último momento, esse o pouco tempo disponível tornou-se mais um desafio 

para se fazer um planejamento de campanha. E o falecimento de Eduardo Campos, que seria 

um dos garantidores para que a campanha obtivesse financiamento adequado, foi fator 

decisivo para que a campanha de Delgado fosse pouco expressiva. 

 A candidatura de Tarcísio Delgado continuou firme e coerente, independente desses 

fatores. Mas é evidente que os tipos de situações explicitadas nesse trabalho, em conjunto, 

influenciam fortemente o resultado eleitoral.  

 Tarcísio Delgado, considerando ter tido uma campanha com recursos escassos (que 

sabemos ser importantíssimos e decisivos nas eleições majoritárias, infelizmente), e nível de 

conhecimento baixo por parte do eleitorado mineiro, apresentou desempenho razoável. 

Obteve 395.039 votos em todo o estado. 

 Após a presente campanha, e ter servido por quase 50 anos à política mineira e 

brasileira, Tarcísio se despede de sua vida pública definitivamente, conforme declarado por 

ele próprio. 
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