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RESUMO 

 

Este trabalho pretende mostrar o desenvolvimento da campanha 

eleitoral do vereador Adriano Ventura, que almeja ser reeleito para o segundo 

mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Para isso, foi 

apresentado alguns conceitos pertinentes ao Marketing Político, a 

apresentação do candidato e as diretrizes para sua campanha. Todo o trabalho 

tem por objetivo levar o vereador a ser reeleito através de uma campanha mais 

profissionalizada e organizada, levando em conta fatos relevantes para a 

cidade e seus eleitores, bem como a vida pública do candidato. Para chegar ao 

objetivo, foi importante analisar suas realizações no atual mandato, o contexto 

político do município e o comportamento do eleitor belo-horizontino. 

 

 

 

Palavras-chave: Marketing Político, Marketing Eleitoral e Campanha 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é o resultado de uma proposta de planejamento 

estratégico para a campanha de reeleição do Vereador Adriano Ventura, do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Ele busca ser conduzido ao segundo mandato 

na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), visando profissionalizar sua 

campanha em diferentes aspectos que a cercam, tendo em vista garantir sua 

reeleição e ampliar sua visibilidade perante o eleitorado. 

Todo o trabalho foi desenvolvido por capítulos, onde são apresentados o 

candidato, suas realizações no atual mandato, o contexto político em que se 

insere, suas bases eleitorais, as características do município e do 

comportamento eleitoral dos belo-horizontinos. Para a compreensão das 

propostas analisamos também os temas relevantes ao marketing político, e ao 

uso da internet e das redes sociais nas campanhas. 

Os conceitos do Marketing Político, sua origem e seus usos são 

abordados para dar fundamentação teórica às propostas. Abordamos ainda as 

teorias do comportamento eleitoral e o contexto politico e social que deve ser 

trabalhado para ampliar seu potencial de angariar votos tais como os estudos 

sobre a preferencia partidária, o votos dos jovens e as influencias da 

comunidade católica. 

Para a fazer este estudo, avaliamos quais as variáveis que levam o 

eleitor a escolher determinado candidato. Assim, verificamos em que medida 

cada uma das ações que compõe o Marketing Político tem menor ou maior 

grau de importância na ativação do eleitor. Podemos citar como exemplo 

dessas ações a influencia do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), 

o uso das redes sociais tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores e o grau 

de identidade partidária dos eleitores de Belo Horizonte. 

O elemento mais importante de qualquer campanha é o eleitor. Sem ele 

não há razão de pensar em uma estratégia de campanha. Sendo o eleitor o 

foco principal de qualquer campanha devemos verificar quais são as suas 

necessidades para aborda-las de forma bem planejada e estruturada. Os 
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principais anseios, desejos e necessidades dos eleitores devem ser detectados 

para que o contato direto entre eles e candidato torne o debate mais rico, 

mantendo na mente dos eleitores a imagem de Adriano Ventura como um 

candidato que conhece bem os anseios da população. 

O acesso às informações de qualquer tema está cada dia mais acessível 

as pessoas com a expansão e popularização dos meios eletrônicos de 

comunicação (lê-se internet). No campo político isso não é diferente, as 

informações sobre os candidatos a um cargo público são obtidas com muita 

facilidade por qualquer pessoa que se interesse por política ou eleições. Neste 

sentido, pensando nesse eleitor que utiliza a rede para obter informações sobre  

os candidatos (tanto o nosso quanto seus adversários), precisamos pensar em 

estratégias para atrair atenção deste eleitor, que só com o simples ato de 

pesquisar sobre política já demonstra interesse no assunto e pode ser uma 

importante fonte de informação no que se refere as necessidades e anseios da 

população. 

Na atual conjuntura social, onde há preponderância da comunicação de 

massa, existe uma participação mais ativa das técnicas do marketing político, 

que se utiliza amplamente desses meios, pois é constatado que as pessoas 

passam mais tempo ouvindo o que é dito no rádio, TV e internet (considere-se 

aqui o uso das redes sociais) do que a si próprias e suas relações de 

convivência. 

O sucesso de uma campanha eleitoral é medido no resultado das urnas, 

com a vitória do candidato. No entanto, a caminhada que levará Adriano 

Ventura à vitória nas urnas será longa, com cada passo dado de forma muito 

bem pensada e articulada. Uma série de fatores devem ser avaliados e 

moldados para chegar ao sucesso. Podemos citar alguns desses fatores como 

a análise de forças e fraqueza (externas e internas) do candidato; seus pontos 

fracos e fortes; sua capacidade de atração de recursos para a campanha; a 

quantidade de recursos materiais, humanos, financeiros e políticos do 

candidato e sua capacidade de articulação política com as lideranças 

comunitárias e partidárias. 
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Devemos ressaltar que analisar a legislação eleitoral é fundamental para 

se propor as estratégias ao candidato. Toda a campanha deve ser organizada 

visando atender a legislação vigente para se adequar as normas e resoluções 

do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Tal cuidado deve ser constantemente 

monitorado para assim excluir qualquer possibilidade de problemas jurídicos e 

de imagem negativa ao candidato.  

Outro fato que este estudo aborda é a importância do HGPE nas 

eleições proporcionais. Buscamos verificar em que medida o Horário Gratuito 

de Propaganda Eleitoral é importante para o resultado nas urnas em uma 

campanha para vereador, uma vez que o candidato tem, em media, menos de 

30 segundos para se apresentar ao eleitorado. 

Para levar Adriano Ventura a manter seu mandato por mais quatro anos 

na Câmara Municipal de Belo Horizonte, este planejamento de campanha 

precisa abordar estratégias que compreendam os seguintes objetivos 

específicos: 

• Organizar uma campanha, com uma ideia central, que aborde fatos 

relevantes da vida pública do vereador, que reafirme sua atuação 

política; 

• Propor estratégias para reeleição de Adriano Ventura utilizando como 

base as teorias de sobre comportamento eleitoral; 

• Fazer um diagnóstico do sistema político, partidário e econômico do 

município; 

• Propor ferramentas de campanha que possam ser utilizadas em todos 

os espaços de mídia existentes e acessíveis tanto ao vereador quanto 

ao eleitorado, criando uma comunicação de mão dupla com o eleitor; 

• Estabelecer estratégias e ferramentas de campanha utilizando novas 

mídias; 

• Superar as dificuldades e dar destaque ao vereador no cenário 

pulverizado, onde existem candidatos com menor destaque no cenário 

político; 
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• Fortalecer e ampliar sua base eleitoral, atualmente concentrada na 

região do Barreiro; 

• Propor meios de o candidato ampliar sua proximidade com as lideranças 

do partido ou coligação e da comunidade. 
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2. CONCEITOS SOBRE O MARKETING POLÍTICO 

 

 As disputas eleitorais, sejam elas majoritárias ou proporcionais, estão 

cada vez mais competitivas e exigem mais complexidade em seu 

planejamento. Por isso, os candidatos devem esforçar-se cada vez mais na 

conquista ao eleitor, buscando profissionais altamente qualificados para gerir 

suas campanhas e torna-las melhores a cada eleição. O objetivo geral do 

aprimoramento das campanhas é levar o candidato ao cargo pretendido, 

elevando o seu desempenho eleitoral de uma campanha para outra. 

 É através das técnicas de marketing político que os objetivos, anseios, 

propostas e planos dos candidatos a cargos públicos, em especial aos cargos 

majoritários, chegam aos eleitores. Para se alcançar o sucesso nas urnas, os 

candidatos utilizam diversas técnicas durante a campanha que compões o 

marketing politico. Comícios, carreatas, passeatas, produção e distribuição de 

santinhos, cartazes, folders, cavaletes, bandeiras, adesivos, jingles, vídeos e o 

HGPE (Horários Gratuito de Propaganda Eleitoral), são algumas dessas 

técnicas amplamente utilizadas nas campanhas brasileiras. 

 Podemos considerar o HGPE uma das mais importantes ferramentas do 

marketing político. Sabemos que a internet e a ampla utilização dos meios de 

comunicação virtual, tais como sites, blogs, twitter e facebook estão 

aproximando cada vez mais os candidatos e eleitores. No entanto, não se pode 

diminuir a importância do HGPE, pois ele marca o período politico para os 

eleitores brasileiros. Ou seja, muitos eleitores só se dão conta de que a 

campanha política começou quando se inicia a transmissão do HGPE na TV e 

no rádio. 

 Sobre o chamado “tempo da política”, Emerson Cervi destaca: 

Com o início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) no dia 17 de 
agosto, a campanha eleitoral de 2010 ganhou novos contornos. É quando os 
candidatos consolidam suas estratégias iniciais e, principalmente, quando 
começa o “tempo da política” para o eleitor mediano.  Para além da discussão 
dual sobre a importância do horário eleitoral, relacionando-o ou não a uma 
possível determinação do voto, o HGPE marca o momento em que o eleitor 
precisa começar a prestar atenção, de fato, na política. Até então, as eleições 
fazem parte da esfera pública e não necessariamente entra na esfera privada 
dos cidadãos. (CERVI, 2010, p.12) 
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 O período em que a campanha eleitoral é veiculada nos meios de 

comunicação é um período de reflexão do eleitor. É neste momento que ele vai 

analisar as propostas dos candidatos e avaliar qual deles, dentre tantas 

opções, atende melhor aos seus anseios pessoais e da comunidade como um 

todo. Trata-se de uma via de mão dupla, onde o candidato deve captar as 

necessidades da comunidade e coloca-las em sua agenda e o eleitorado vai 

ouvir as propostas de cada candidato e identificar aquele que coloca os seus 

desejos, anseios e necessidades como prioridade para a campanha e 

consequentemente, para seu mandato, caso seja o escolhido pelos eleitores. 

 Neste sentido, a preparação de uma campanha que alcance o sucesso 

nas urnas, deve ter como ponto de partida o eleitor, e não o candidato. Isso 

porque o candidato “é o elo de ligação entre as causas públicas e o eleitor. É a 

primeira vitrine dos partidos, das estratégias de marketing  e de seus ideais. O 

candidato é o conteúdo, é o contexto amplo entre o partido e, ideologia e sua 

participação na vida social” (Ibid, p.2). 

Antes mesmo de se traçar as propostas para um plano de governo do 

candidato, devemos avaliar como os eleitores enxergam a gestão atual e o que 

eles avaliam como prioridade que não foi/está sendo atendida. Assim, 

podemos destacar  Adriano, como o candidato que conhece bem os problemas 

enfrentados pela população e que deseja os votos do eleitorado no intuito de 

sanar ou reduzir os problemas enfrentados pela população de Belo Horizonte. 

 Verificar a avaliação da gestão atual é de extrema importância, seja para 

os candidatos que representem a mudança, o novo ou para aqueles que 

representem a continuidade, a manutenção do governo. Isso porque, segundo 

Dows (1957, apud Telles, Lourenço e Storni, 2009), no momento em que o 

eleitor deve votar, ele verifica como está a situação cotidiana atual, 

principalmente a econômica, e usa esta avaliação para projetar aquilo que 

espera para o seu futuro e de sua cidade, estado ou país. Assim, se a 

economia vai mal ele tende a votar pela mudança. Em contrapartida, se a 

situação está economicamente boa, ele tende a votar na manutenção do 

governo atual, ou naquele que represente a continuidade. 
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Conforme discutido, a decisão do votante pode estar associada ao voto 
retrospectivo e econômico. A teoria aqui subjacente é a de que o eleitor vota 
como um juiz, avaliando os resultados políticos e econômicos, penalizando o 
governo, quando as coisas estão mal, e apoiando-o, quando as coisas estão 
bem. [...] Na realidade, o voto retrospectivo e prospectivo são combinados, pois 
as avaliações do passado são utilizadas para fazer projeções sobre o futuro 
(TELLES, LOURENÇO & STORNI, 2009, p. 101). 

 

 As ações de marketing devem aproximar o candidato de suas bases 

eleitorais. Por isso, é muito importante que campanha seja produzida através 

das constatações do que é relevante ou não na vida cotidiana daqueles grupos 

que formam sua base eleitoral. Para isso, devemos montar uma equipe para 

fazer pesquisas de opinião além de acompanhar os resultados das pesquisas 

encomendadas pelos veículos de comunicação e do noticiário em geral para 

constatar as necessidades destes grupos. O discurso do candidato deve ser 

direcionado àquele publico (eleitorado) que ele deseja conquistar. Caso seu 

discurso não seja adequado as necessidades apresentadas por suas bases 

eleitorais, ele será ineficaz, um verdadeiro desperdício de tempo, dinheiro, 

material e energia. 

 Além de identificar e conhecer suas bases eleitorais, o público que será 

o foco da campanha do candidato, precisamos verificar todas as características 

que o cercam. É muito importante avaliar quais são as características sociais, 

econômicas, históricas, culturais e físicas em que este eleitorado vive e o que 

eles almejam para o futuro. Identificar essas características ajuda a produzir a 

campanha certa para o publico que se deseja conquistar. Não basta aplicar as 

teorias de marketing político sem direcionar o discurso para o publico que é 

potencial votante no candidato. 

 

Basear-se somente na teoria sem adaptar-se às realidades locais é uma das 
razões de tantos fracassos de estratégias elaboradas com muitos detalhes não 
darem certo no Brasil e em diversas regiões do mundo. Então se aplica uma 
das máximas da moderna administração: “Pensar globalmente, agir 
localmente”. Não basta basear-se em conceitos teóricos de marketing, é 
preciso conhecer a sociedade como uma pessoa com desejos e sentimentos. 
Em plena era do conhecimento, as organizações estão até utilizando 
fundamentos metafísicos para tornar as ações factíveis, mais eficientes e 
efetivas. (TEIXEIRA, 2006, p. 58) 
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 Outra ferramenta de grande importância para se conquistar o voto do 

eleitor é a divulgação das realizações do candidato. Tal característica é ainda 

mais importante quando se pretende ser reeleito, pois o candidato precisa 

“mostrar serviço” à população. Ou seja, ele deve atrair a atenção do eleitor e 

mostrar que, em seu mandato, foi um vereador atuante e preocupado com o 

bem estar dos habitantes de Belo Horizonte. Isso serve também para manter 

seu nome e suas realizações na memória do eleitor. Aqui, podemos retomar a 

um aspecto do marketing e da propaganda que diz que “quem não é visto não 

é lembrado”.  

 Por isso é tão importante executar uma boa divulgação. Os eleitores 

votam naquele candidato que melhor representa seus interesses seja através 

de uma gestão atual ou através de propostas de governo. Manter a imagem do 

candidato, de seu governo e de suas propostas é uma grande arma para 

incentivar o eleitor a fazer deste candidato sua escolha no momento em que 

decide o seu voto. 
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2.1 Os diferentes aspectos do Marketing Politico 

  

 Há diferentes teorias sobre o marketing politico e seu uso nas 

campanhas eleitorais. No entanto, todas elas, compreendem que o objetivo 

geral do uso das técnicas que compõem o Marketing Político é levar um 

candidato/partido a vitória nas eleições. Para isso, ele precisa fornecer aos 

eleitores instrumentos de ligação entre o candidato e a conquista de seus 

objetivos e desejos.  

 Há ainda, diferentes percepções sobre as consequências da utilização 

das técnicas do marketing politico. Alguns teóricos, tais como Liebeskind, o 

destacam como uma importante ferramenta para destacar os pontos positivos 

de determinado candidato/partido e melhorar sua relação com a sociedade, 

conforme define abaixo: 

 

o marketing político é destinado a estabelecer, manter e melhorar as relações 
dos eleitores, a sociedade e os partidos políticos, para que os objetivos dos 
diversos intervenientes políticos e as organizações envolvidas sejam 
satisfeitas. Isto é feito através do intercâmbio mútuo e cumprimento das 
promessas. (Liebeskind 2002, p. 47) 

 

 Outros teóricos, no entanto, abordam que a utilização do Marketing 

Político é vista de forma negativa pela sociedade. Para Karla Amaral, por 

exemplo, a sociedade vê a utilização do Marketing Político como forma de 

mascarar a personalidade do candidato, construindo uma imagem manipulada, 

com o único objetivo de conseguir os votos necessários para ganhar uma 

eleição, conforme este trecho: 

 

Erroneamente a maioria das pessoas vê estas áreas com reservas. Predomina 
nelas, o pensamento de que eles servem apenas para manipular os eleitores, 
sem hesitar, se preciso for, em promover baixarias para tentar reverter 
resultados que se apresentem adversos a determinados mandatários. 
(AMARAL, 2006, p.3)  
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 O Marketing Político deve adequar os planos do candidato/partido as 

necessidades da sociedade. Deve ainda direcionar o olhar do eleitor as ideias 

do partido para satisfazer os desejos dos moradores de cada região. Ele serve 

para mostrar a força do candidato e reforçar as suas características positivas, 

em detrimento das negativas. No entanto, é importante não negar suas raízes e 

sempre ser claro e verdadeiro para que sua relação com o eleitor seja 

duradoura. Não se deve montar um candidato diferente daquilo que ele é. 

 

Não há campanha de marketing que faça com que as pessoas consumam 
sorvete no Alasca, que convença as mulheres a usar biquíni no Afeganistão, 
que estimule o consumo de cerveja em países muçulmanos ou de carne de 
porco entre os judeus. Atribuir tanto poder ao marketing é negligenciar a 
importância de inúmeros fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para 
a evolução da humanidade. O marketing trabalha com predisposições latentes, 
fazendo com que as pessoas reconheçam suas necessidades e busquem 
satisfazê-las dentro de seus limites de tempo, renda e conhecimento. (...). O 
marketing político não fábrica políticos, apenas os ajuda a se expressar melhor. 
Para ter sucesso no longo prazo, o político tem de gostar, de verdade, das 
pessoas, e esse é um campo que nenhum consultor de marketing pode 
interferir. (TEIXEIRA, 2006, p. 54) 

 

 Não podemos negar que ainda há no mercado de Marketing Político, 

assim como em qualquer outro campo de trabalho, profissionais que agem de 

má fé e são desprendidos de qualquer preocupação ética visando apenas o 

resultado imediato e seu lucro. Por isso, a opinião pública tende a ver essa 

profissão como uma atividade de falsificação ou desonestidade, que só se 

preocupa em enganar o eleitor criando uma falsa imagem do politico.   

 Neste sentido, tanto o eleitor quanto o próprio candidato são 

manipulados pelo profissional de marketing. No caso do candidato, ele é 

manipulado pois  segue o que é imposto a ele, falando somente aquilo o que foi 

orientado a falar e se portando de forma robotizada. E o eleitor é enganado 

porque é induzido a  votar em um candidato que não é nada daquilo o que diz 

ser, é como se comprasse um produto falsificado acreditando que seria o 

original. 
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2.2 As origens do Marketing e seus usos 

 

 O Brasil passou por um longo período de ditadura e por isso, fica difícil 

identificar com exatidão em que momento o Marketing Político surge no país. 

Sabemos que o conceito é relativamente novo e, para fins deste estudo, 

consideramos o marco inicial de seu uso as “Diretas Já”, em 1984. Sendo a 

campanha presidencial de 1989, que teve como figuras principais Lula e Collor 

de grande importância para o histórico do marketing político brasileiro. 

Somente a partir da redemocratização do país é que o povo voltou a eleger 

seus governantes através do voto. Começava aí um período de disputa pelo 

voto, pela mente e pelo coração do eleitor, e os candidatos voltaram a 

enfrentar-se como concorrentes, sendo necessário buscar armas para a 

conquista do eleitor. 

 Com o passar dos anos, as disputas forma ficando cada vez mais 

acirradas, e os candidatos precisavam encontrar diferentes mecanismos de 

atração do eleitor. Com isso, o marketing político também foi crescendo e 

começou a ser reconhecido pela comunidade política e sociedade como um 

todo e passou a ficar mais valorizado a cada eleição. 

 

A prática política, no Brasil, (...), tende a incorporar as vantagens das técnicas 
e dos processos reconhecidamente eficazes nos países desenvolvidos. Isso 
não significa que a política brasileira, de repente, passe a substituir seus 
métodos tradicionais, desenvolvidos ao sabor das culturas regionais, por 
técnicas importadas. Mas o que se observa é um processo de absorção de 
conhecimentos da área de marketing pela política, que tem como 
fundamentação, a competição acirrada entre candidatos, a urbanização das 
cidades, a influência dos meios de comunicação, a abertura política, a pressão 
dos grupos organizados, a industrialização e a diminuição do poder dos 
"coronéis" da política interiorana. (REGO, 1985, p. 09). 

 

 Podemos subdividir o que chamamos de Marketing Político em três 

seguimentos: marketing político, marketing eleitoral e marketing pós eleitoral. O 

marketing político é utilizado para troca de ideias entre um candidato ou partido 

e seus eleitores. O eleitoral é aquele que visa a campanha política em si, 

utilizado para vencer uma eleição e o pós-eleitoral que visa manter ou ampliar 

o poder já conquistado. 



 22 

Almeida (1998, p. 86) utiliza a avaliação de Neusa Gomes sobre a 

diferença entre o marketing político e o eleitoral: 

 

O marketing político é uma estratégia permanente de aproximação do partido e 
do candidato com o cidadão em geral, enquanto que o eleitoral é uma 
estratégia voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido ou candidato 
vencer uma determinada eleição (GOMES, 2007, p.27). (...) O marketing 
político é um instrumento que pode dar notoriedade à ideologia partidária, 
servindo para pesquisar as necessidades do cidadão e revitalizar o partido, 
para contribuir com o debate entre líderes políticos e sindicais sobre as 
posturas do partido, para programar atividades de debate junto à sociedade 
civil. Quanto ao marketing eleitoral, destaca que, além de ter o papel de eleger 
partidos e candidatos, também pode ajudar para o acúmulo de forças destes 
quando não é possível ganhar uma eleição.  

 

 Para um candidato que deseja fazer carreira política e consolidar-se 

como líder da sociedade seja no âmbito municipal, estadual, ou federal é muito 

importante que sua equipe trabalhe muito bem os três tipos de marketing aqui 

citados. Primeiro, porque as ferramentas de marketing, quando utilizadas de 

forma adequada a cada situação eleitoral, são fundamentais para garantir uma 

boa imagem ao governante, multiplicando a suas chances de ser eleito e de 

colocar seus objetivos eleitorais em pauta. 

 Em relação ao marketing eleitoral, é inegável a sua indispensável 

importância para se conquistar uma vaga em qualquer cargo que se dispute. 

Isso pode ser comprovado pelas estatísticas disponíveis no portal do TSE, 

onde verificamos que os candidatos eleitos são aqueles que dispõem de maior 

verba para a campanha, ou seja, têm mais recursos de marketing disponíveis 

para a conquista do eleitor. 

 E o marketing pós-eleitoral é aquele que vai manter a comunicação entre 

o eleitor e o candidato. Ele é de extrema importância para a manutenção da 

imagem do candidato no imaginário do eleitor e, principalmente, para manter o 

candidato informado sobre as necessidades e anseios de suas bases eleitorais. 

É essa comunicação direta com o eleitor, que foi muito facilitada pela 

ampliação dos meios de comunicação digitais, que garante um ponto a frente 

dos demais candidatos em uma situação de reeleição. 
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  Cabe aqui reforçar mais uma vez que o objeto principal de uma eleição e 

da utilização de qualquer técnica de marketing político ou eleitoral é o próprio 

eleitor. O processo eleitoral não é nada sem a atuação do eleitor. De nada 

adianta fazer campanha, ter propostas, ideias, objetivos, querer fazer algo de 

bom pela cidade, pelo estado ou pelo país se, no momento do voto, o eleitor 

não comparecer as urnas e não manifestar sua vontade.  

 Buscamos, através do presente planejamento de campanha, salientar 

aspectos que podem ser trabalhados para favorecer a imagem que os eleitores 

belo-horizontinos têm do vereador/candidato Adriano Ventura. Pretendemos, 

ainda, reforçar as associações entre ele e os aspectos positivos da cidade que 

foram conquistados através de seus projetos de leis já aprovados em seu 

mandato atual. 
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2.3 O eleitor e a decisão do voto 

 

Os fatores que levam um eleitor a decidir por determinado candidato já 

foram analisados por diversos teóricos. Há diferentes correntes de pensamento 

que buscam explicar o comportamento do eleitor diante das urnas. As variáveis 

e os atalhos cognitivos que influenciam a decisão de voto do eleitor são bem 

complexas e merecem um profundo estudo. Em menor ou maior grau, todos os 

eleitores elaboram um atalho cognitivo que os levam a escolher um entre 

tantos candidatos ou, em contrapartida, a abster-se de votar, anulando seu 

voto. De forma geral, essas variáveis analisadas pelos estudos já publicados, 

verificam os aspectos econômicos, sociais, geográficos, e a imagem dos 

partidos e dos candidatos diante do eleitorado. 

 Dentro da corrente psicológica, que teve como núcleo acadêmico a 

Escola de Michigan, o comportamento do eleitor não é influenciado pelos meios 

de comunicação. Essa corrente de pensamento considera que a maior parte 

das pessoas não tem interesse em adquirir informações políticas. Ela 

considera, que uma pequena parte da população interessada no assunto, já 

tem alguma identificação partidária, em menor ou maior grau, e vota de acordo 

com essa preferência, buscando apenas informações que reforcem essa 

identificação. 

 A identidade partidária é um reflexo da socialização do indivíduo. Telles 

(2009) pontua que os indivíduos adquirem tal identidade como uma herança, 

que vem de sua família ou de seu contexto social. Ela é associada aos valores 

que os eleitores adquirem no seu processo de socialização e o partido 

escolhido deve representar estes valores. 

Segundo Telles, Lourenço e Storni (2009), a corrente de pensamento 

conhecida como “sociologia eleitoral” atribui ao contexto social no qual se 

inserem os indivíduos uma influência maior sobre a decisão do voto do que as 

campanhas eleitorais. Fatores como escolaridade, posição social, religião e 

gênero seriam, portanto, elementos que ajudariam o eleitor a “filtrar” seus 

interesses e escolhas políticas. Nessa perspectiva, a exposição a informações 
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políticas através dos meios de comunicação seriam úteis para ativar interesses 

e preferências latentes ou para reforçar posições previamente adotadas e, por 

conseguinte, rejeitar informações contrárias. 

A teoria da escolha racional, que tem como principal autor o economista 

Anthony Downs, sugere que podemos comparar a decisão do voto como um 

produto, que só o adquirimos depois de calcular o benefício que essa aquisição 

poderá trazer. Assim, escolhemos o candidato que é capaz de proporcionar 

maior benefício para a nossa vida cotidiana. Portanto, “para Downs, a 

identificação partidária e o comportamento eleitoral seriam derivados da 

expectativa de maximização de utilidade por parte do eleitor” (TELLES, 

LOURENÇO & STORNI, 2009, p. 4).  

Os eleitores avaliam, no momento do voto, se o contexto econômico 

atual está favorável a eles. Assim, se o governo atual trouxe bons resultados 

na sua vida prática, o eleitor tende a votar para manter o candidato no poder. 

Se, ao contrário, a situação não é favorável, a tendência é de que o eleitor vote 

no candidato que represente uma mudança no cenário atual, como forma de 

punir aqueles que estão no poder e não atenderam a suas expectativas.  

 

Conforme discutido, a decisão do votante pode estar associada ao voto 
retrospectivo e econômico. A teoria aqui subjacente é a de que o eleitor vota 
como um juiz, avaliando os resultados políticos e econômicos, penalizando o 
governo, quando as coisas estão mal, e apoiando-o, quando as coisas estão 
bem. [...] Na realidade, o voto retrospectivo e prospectivo são combinados, pois 
as avaliações do passado são utilizadas para fazer projeções sobre o futuro 
(TELLES, LOURENÇO & STORNI, 2009, p. 101). 

 

Ainda de acordo com a teoria da escolha racional, os meios de 

comunicação têm influencia na decisão do votante. Nesse contexto podemos 

incluir a propaganda eleitoral, isso porque ela é um espaço de divulgação do 

cenário atual e é capaz de fornecer informações de baixo custo para os 

eleitores.  

Essa teoria tende a se associar melhor as eleições proporcionais, uma 

vez que a decisão do voto é relacionada a um produto que é adquirido através 

de um cálculo de interesse e assim, leva o eleitor a se aproximar mais de seu 
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candidato. Assim, utilizamos dos argumentos destas teorias para fundamentar 

as ações propostas para a campanha de Adriano. 

De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas 

Gerais e divulgada em outubro de 2008, os eleitores de Belo Horizonte avaliam 

o passado dos candidatos a prefeito para decidir se votarão ou não nele. Neste 

caso, podemos usar este raciocínio também para a disputa ao cargo de 

vereador, principalmente no que se refere a reeleição e assim, é importante 

ressaltar as qualidades e conquistas políticas do vereador no intuito de levá-lo 

a reeleger-se. 

Para avaliar as opiniões e os sentimentos dos eleitores de Belo 

Horizonte em relação ao desempenho da atual gestão da prefeitura e do 

prefeito Márcio Lacerda, tendo em vista que ele é candidato a reeleição nas 

eleições de outubro de 2012, a segunda turma especialização em  Marketing 

Político e Eleitoral da Universidade Federal de Minas Gerais, realizou em abril 

de 2011, um pesquisa através de Grupo Focal. 

Os dados obtidos nesta pesquisa são de grande relevância para este 

trabalho. De forma geral, ela concluiu que o atual prefeito de Belo Horizonte 

tem uma avaliação positiva, o que pode ser considerado uma ameaça aos 

anseios petistas para tirar Lacerda do poder e despontar novamente como a 

grande liderança municipal. Isso influencia também na eleição para vereador 

pois Adriano é do partido que rompeu com a atual gestão, que está com 

avaliação positiva. Os dados completos desta pesquisa, bem como o relatório 

da mesma encontra-se em anexo (Anexo 1). 

A disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores costuma ser mais 

tranquila no ponto de vista de embates diretos entre adversário. Como não se 

disputa uma única vaga, o ideal é focar na própria campanha. O candidato 

deve divulgar seus pontos fortes, suas propostas de melhoria para a vida da 

população e suas conquistas o legislativo em seu primeiro mandato. 

Nas eleições proporcionais, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE) se torna ineficaz devido a quantidade elevada de candidatos 

disputando uma vaga. Neste caso, o seu tempo de exposição também é muito 
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reduzido. O candidato tem, em média, 30 segundos para se comunicar com o 

seu eleitor. No entanto, ressaltamos mais uma vez que não devemos desprezar 

a sua importância enquanto primeiro contato entre o candidato e seus eleitores.  

Por ter pouco tempo para apresentar muitos candidatos, os partidos 

tendem a dar preferência aos candidatos já conhecidos no mundo político, 

aqueles que são considerados “puxadores de votos”, como estratégia para 

aumentar a votação no partido, o chamado voto de legenda. A distribuição de 

tempo para cada partido, varia de acordo com o tamanho da bancada. 

O HGPE é um instrumento de grande importância na ativação do eleitor, 

para atrair seu interesse para a campanha política. Ele auxilia o eleitor a 

identificar o político que melhor se adapta as suas ansiedades e expectativas 

enquanto cidadão, reduzindo assim o número de eleitores indecisos. 

Para Cervi (2010, p.1) o eleitor mediano precisa de “marcadores 

públicos” de tempo e espaço que indiquem o tempo efetivo do “tempo da 

política”, sendo o HGPE um dos principais marcadores de tempo da política 

nas campanhas eleitorais.  

O grau de sofisticação política dos eleitores é abordado por Castro 

(1994), que influenciado por Reis avalia os mecanismos de decisão do voto de 

dois tipos de eleitores: os sofisticados e os não sofisticados. Para ele, os 

eleitores sofisticados são uma minoria e são assim classificados porque votam 

de acordo com uma preferencia partidária baseada numa visão bem informada 

sobre os partidos e os candidatos. Já os eleitores não sofisticados, que são a 

grande maioria, são considerados desinformados politicamente e sem opinião 

sobre questões de debate político e com baixo grau de ideologia e identificação 

partidária. Ele pontua ainda, que esses eleitores não sofisticados tendem a 

votar no candidato que lhe transmitir a imagem de defensor dos “pobres” e 

trabalhadores. 

Podemos assim, utilizar desta teoria para propor estratégias na 

campanha de Adriano que o associe ao que o autor considera como eleitores 

não sofisticados. O foco é demonstrar as conquistas e realizações dele 

enquanto vereador e mostrar para a população que seu objetivo é continuar na 
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Casa, na busca pelo bem estar social e na luta em defesa da vida e da 

dignidade humana. 
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2.4 Preferência partidária e o eleitor petista 

 

Os partidos políticos são a base principal para a inserção de um 

candidato no processo eleitoral. No Brasil, temos um sistema multipartidário, 

entretanto, três partidos tem maior destaque no cenário nacional: PT, PDSB e 

PMDB. No caso das eleições em Belo Horizonte, ela ganha uma visibilidade 

que chega a nível nacional e pode ser considerada federalizada. Ou seja, o 

resultado da eleição para prefeito e todo o contexto que a antecede (como o 

rompimento entre PT e PSB e a candidatura de Patrus) é uma variável que irá 

interferir na eleição de 2014, para presidente e governador. 

A identificação com partidos é considerada importante elemento para 

explicar o comportamento do eleitor de acordo com Reis. O eleitor, de forma 

geral, tem alguma preferência partidária e essa é uma das características 

apontadas pela corrente psicológica. “Dentre as conclusões dessa corrente 

está a de que a maioria dos eleitores tende a expressar os seus votos 

baseando-se na identidade partidária, sendo que tal identidade pode ser 

herdada da família ou na socialização. 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 esses valores.” 

(TELLES, LOURENÇO & STORNI, 2009, p. 92). 

No entanto, para o eleitor, a sua vida cotidiana e sua percepção geral da 

cidade são muito importantes. Ele avalia as questões de seu dia a dia, como a 

percepção da saúde pública, do transporte, da segurança, da educação, etc. 

Há ainda, a avaliação da campanha política onde o eleitor analisa, 

principalmente, o embate entre os adversários, quais são as questões que 

geram embates e ataques entre os concorrentes e quais as figuras de 

importância no cenário político que agem como apoiadores de cada candidato. 

 

“como sugerido por Downs (1957), os eleitores tendem a fazer uso 
dos partidos como um atalho para reduzir o custo da decisão 
eleitoral, o que se torna mais premente em contextos multipartidários 
como o brasileiro”. (Kinzo, 2005, p. 66) 
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 Voltando as considerações de Telles, Lourenço e Storni (2009), a 

preferencia partidária explica o interesse político do eleitor, a avaliação que ele 

faz do governo a sua participação nas questões relativas ao tema e seu 

comportamento e atitude nas urnas. Para eles, os indivíduos que tem 

declaradamente alguma identificação partidária são mais ativos e tem maior 

interesse nas campanhas.  Essa preferência exerce função nas opinião do 

eleitor, assim, ele filtra e modela os assuntos políticos de acordo com sua 

identidade partidária. 

 

Contudo, a identificação não apresenta necessariamente uma 
relação com as propostas que são defendidas pelos partidos ou seus 
candidatos, durante os processos de campanha eleitoral. A medição 
de identidade partidária se leva através tanto da direção quanto da 
intensidade dessa identificação. (TELLES, LOURENÇO & STORNI, 
2009, p. 102). 

 

 

No cenário de Belo Horizonte foi feita uma pesquisa para avaliar o 

cenário eleitoral municipal de 2008 pelo DCP/UFMG. Ela concluiu que grande 

parte dos entrevistados declarou não ter preferência partidária, 42,5 % no 

primeiro turno e 47,2 % no segundo turno. Mas, um dado muito importante 

desta pesquisa para o nosso candidato é que a maioria que declarou alguma 

preferência partidária diz que o partido de preferência é o PT, partido de 

Adriano Ventura, sendo 29,2% no primeiro turno e 24,9% no segundo turno. 

 

Gráfico 1 – Preferência partidária em Belo Horizonte, 1º e 2º turno  
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Fonte: Pesquisa “A decisão de voto em eleições municipais”, realizada pelo DCP/UFMG e Instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) 

 

 

A análise de Telles (2008), sugere que o eleitor petista é caracterizado, 

principalmente, por aqueles que fazem uma avaliação negativa da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na presidência da República. A principal 

liderança do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva exerce forte 

influencia no eleitorado e representa a ascensão da classe trabalhadora ao 

poder. Por ser um partido que surgiu no sindicalismo e representava os 

trabalhadores e as classes mais pobres o partido ainda tem a adesão das 

camadas mais pobres da população. 

Uma característica dos governos petistas é a adoção de ações que 

visam a inclusão social. Tal característica é verificada nos planos municipal, 

estadual e nacional. Onde há um governo petista, há programas voltados para 

a inclusão social e acesso à educação, sendo o principal destes programas o 

Bolsa Família, criado no governo Lula e mantido pela presidente Dilma 

Rousseff (PT). 

Exatamente por isso é considerado um partido do povo, com discurso 

direcionado as classes menos favorecidas, aos trabalhadores e defensor dos 

“pobres”. Em Belo Horizonte, o PT é o partido com maior poder de atração de 

votos. Embora o atual prefeito não seja do partido, ele teve o apoio petista e a 
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representação partidária através do vice prefeito, Roberto Carvalho. Por este 

motivo, podemos usar como estratégia para a campanha de Adriano a 

associação de sua imagem ao seu partido, que luta pela defesa dos mais 

pobres com os moradores da região do Barreiro, que historicamente tem uma 

população de nível social mais baixo. 

Em relatório de pesquisa realizado através de grupo focal em Belo 

Horizonte no ano de 2008, Telles conclui que os eleitores petistas se informam 

sobre as eleições através da TV, rádio e jornais impressos. Neste estudo, foi 

classificado com eleitor petistas aqueles que se declararam Pontua ainda que 

há interação social entre eles para se discutir política, no entanto, dão 

relevância aos aspectos negativos da campanha, com temas polêmicos tal 

como a corrupção. Podemos ressaltar ainda que dentre as conclusões está a 

de que os eleitores acompanham o HGPE e o consideram importante na 

decisão do voto. 

Embora a identidade partidária seja considerada importante na decisão 

do voto e na relação entre o governo e a sociedade, Telles pontua ainda que 

ela não assegura os resultados das eleições, uma vez que os partidos são 

instituições fragilizadas e não satisfazem os interesses da sociedade. Por esse 

motivo, não se pode contar com a vitória focada apenas na identificação 

partidária do eleitor. 
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3. O CANDIDATO 

 

Adriano de Souza Ventura é natural de Belo Horizonte, tem 42 anos, 

exerce seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte e almeja 

ser reeleito em 2012. Ele foi eleito com 8.706 votos em sua estreia como 

candidato, ficando entre os dez mais votados no pleito e deixando para traz na 

lista de eleitos figuras importantes da cena política em Belo Horizonte, como 

Geraldo Felix (PMDB), Leonardo Mattos e Eliane Matozinhos (PTB).  

Ele atribui seu sucesso na campanha de 2008 ao trabalho popular, feito 

através do contato direto com eleitor e sem utilização de técnicas sofisticadas 

do marketing político. Sua identidade e afinidade com o eleitorado foi criada em 

reuniões entre pequenos grupos, principalmente na região do Barreiro, área 

prioritária em seu primeiro mandato. 

É jornalista e redator, formado pela PUC Minas e atua como professor 

na mesma universidade, no campus São Gabriel e no Centro Nacional de Fé e 

Política Dom Helder Câmara da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil). Além de dar aulas, Adriano é radialista em duas emissoras de Belo 

Horizonte: a Rádio América e Rádio Gospa Mira. 

Tem contato direto com os jovens, principalmente os universitários (por 

ser professor) e católicos por ser membro da Renovação Carismática Católica 

e das ONGs Mudança Já e Aventura Jovem. Por isso, este publico (neste caso, 

eleitores) constitui uma de suas bases eleitorais. 

As crianças são uma prioridade para a atuação de Adriano enquanto 

político e, principalmente, enquanto cidadão. Esta preocupação é percebida em 

sua atuação na Pastoral da Criança, onde é membro da coordenação estadual. 

É também pensando nelas e nos jovens que Adriano fez o projeto de lei, já 

aprovado pela casa (n° 596/09), que proíbe o bullying na capital e determina 

que as escolas públicas e privadas adotem ações para combater a violência. 

Este projeto é uma das prioridades do mandato atual. O vereador realiza 

palestras em escolas públicas e particulares para falar diretamente com as 

crianças e adolescentes sobre o bullying, com o intuito de que esta prática seja 
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eliminada das escolas da capital. O foco principal desta palestra é demonstrar 

o quanto esta pratica traz transtornos, que podem ser levados por toda a vida, 

àqueles que o sofrem, além de gerar atos de violência que extrapolam o campo 

verbal e passam para o contato físico. 

Adriano é um vereador transparente. Uma de suas promessas de 

campanha em 2008 foi o compromisso de tornar publico todas as suas 

despesas durante o mandato. Já no primeiro semestre como vereador, ele 

cumpriu o prometido e começou a divulgar os gastos em seu site. Ele foi o 

primeiro vereador (da gestão 2009 a 2012) a tornar este compromisso numa 

realidade para seu eleitor e toda a sociedade. É importante frisar aqui que, 

antes da posse, 15 vereadores que foram eleitos para o primeiro mandato 

assumiram este compromisso, no entanto, apenas Adriano e mais quatro 

vereadores o cumpriram. 

Tal pratica ainda está presente nas ações do vereador, atualmente é 

possível consultar em seu site, mês a mês, todos os seus gastos com a verba 

destinada a seu gabinete, incluindo os salários de seus colaboradores e 

compra de materiais. Neste sentido, podemos considerar Adriano um pioneiro 

naquilo que se tornou obrigatório atualmente, através da Lei de Acesso à 

Informação, pois sempre tornou público o que era feito com sua verba. 

Atualmente ele é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na 

Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), sendo esta a maior bancada da 

casa, que conta ainda com Arnaldo Godoy, Neusinha Santos, Silvinho 

Rezende, João Bosco Rodrigues e Tarcísio Caixeta. Ele também participa das 

comissões de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e de Orçamento e 

Finanças Públicas. 

É defensor da participação popular nas decisões da Câmara. Para ele, a 

política deve atender as demandas dos cidadãos e isso só ocorre quando este 

ganha voz e pode contribuir para a melhora da sociedade. Em seu mandato 

participativo, qualquer cidadão belo-horizontino pode contribuir com ideias, 

sugestões de projetos e demandas.  
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De acordo com as informações contidas no site1 de Adriano, seu 

mandato tem as seguintes missão e inspiração: 

Missão do Mandato 

“Dignificar a política com ações em defesa da vida, dos interesses da 

população, sobretudo a excluída e oprimida, sendo portador de suas demandas 

de políticas públicas de inclusão social, tendo como base os instrumentos de 

mobilização social e participação cidadã”. 

Inspiração do Mandato  

“Que sejamos instrumentos da justiça e paz, do respeito pelas 

diferenças, pelas minorias. Atuando com ações proféticas, denunciando todo o 

tipo de mal enraizado na sociedade, tendo como inspiração interior a fé em 

Deus e a confiança de que em Suas mãos somos parceiros para dignificar a 

sociedade, a valorização da pessoa humana e da criação”. 
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3.1 Leis de Adriano aprovadas pelo Legislativo Municipal: 

 

• Lei nº 10.407/2012, originária do PL 1167/10 -  Estatuto do Pedestre. 

• Lei nº 10129/2011, originário do PL 512/2009 – Incentivo ao Turismo no 

Barreiro. 

• Lei 10152/2011, originário do PL 1009/2009 – Fomento à Economia 

Solidária. 

• Lei Nº 10213 / 2011, originário do PL 596/2009 – Programa de Combate 

e Prevenção ao Bullying e Trote violento na capital. 
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3.2 Pontos Positivos 

Adriano é usuário assíduo das redes sociais, em especial o Twitter, e 

defende a importância destas ferramentas para garantir a aproximação dos 

políticos com seus eleitores. Além disso, atualiza diariamente seu perfil no 

Facebook e seu site. Para ter uma visão geral de sua presença nas redes 

sociais temos os seguintes dados: 3.008 seguidores no twitter2; 2.487 amigos 

no Facebook3 e uma média de 2.200 acessos por quinzena em seu site. Para 

ele, manter perfis nas redes sociais é a melhor forma de trocar ideias, receber 

críticas e elogios e, assim, monitorar sua imagem perante o eleitorado e como 

as pessoas tem visto o sua atuação enquanto vereador. 

Antes da posse, 15 vereadores, que foram eleitos para o primeiro 

mandato em Belo Horizonte, assumiram o compromisso público de dar 

visibilidade às atividade parlamentares e divulgar as despesas com os cerca de 

R$ 50 mil que recebem mensalmente, entre salário e verbas extras. Passados 

seis meses de mandato, apenas cinco deles cumpriram o compromisso e 

Adriano Ventura está estre estes. Em seu site consta o nome dos funcionários 

contratados pelo gabinete, gastos com a verba indenizatória e os salários 

detalhados, além de informações sobre sua atuação parlamentar. 

Adriano defende a participação popular nas decisões da Câmara. Ele 

acredita que a participação dos eleitores é fundamental, principalmente, no 

processo de elaboração do orçamento da administração municipal. Para ele, as 

diretrizes da Lei Orçamentária Anual são o esqueleto em que se define como 

gastar o dinheiro público. Neste caso, ninguém melhor do que a própria 

população para dizer quais são as necessidades da cidade. Os moradores 

podem dizer, por exemplo, que os investimentos com a educação estão baixos 

ou que é necessário disponibilizar mais verbas para a saúde. 

Em seu mandato, qualquer cidadão belo-horizontino pode contribuir com 

ideias, demandas e sugestões. Por meio dessa participação, o que se espera é 

o cumprimento de uma missão abraçada pelo vereador Adriano Ventura e toda 

sua equipe de gabinete conforme consta em seu site: “Dignificar a política com 

ações em defesa da vida, dos interesses da população, sobretudo a excluída e 

oprimida, sendo portador de suas demandas de políticas públicas de inclusão 
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social, tendo como base os instrumentos de mobilização social e participação 

cidadã”. 

É um dos vereadores mais assíduos da Casa. De acordo com as 

informações contidas no site da Câmara4 de Belo Horizonte, no período de 

fevereiro de 2009 a março de 2011, a Casa realizou 258 sessões. Deste total, 

Adriano Ventura tem 36 faltas, sendo cinco delas por licença médica, o que é 

considerado um número baixo de faltas em comparação com outros 

representantes da população que chegam a ter 117 faltas no mesmo período. 

O vereador considera que uma das funções mais importantes da 

atividade legislativa, prevista na Constituição, é a de fiscalizar as contas 

apresentadas pelo Executivo. Em junho de 2011, no penúltimo dia de trabalho 

antes de entrar de férias, os vereadores de Belo Horizonte perderam a 

oportunidade de fiscalizar as contas da prefeitura. Dos 41 vereadores da Casa, 

apenas Adriano Ventura e mais um vereador compareceram à reunião de 

prestação de contas e execução orçamentária municipal referente ao primeiro 

quadrimestre de 2011. Em outubro do mesmo ano, quando foi apresentada a 

prestação de contas do segundo quadrimestre o fato se repetiu. Novamente, a 

reunião teve a participação somente de Ventura e mais um companheiro de 

Casa. Assim, os momentos reservados para discussões e debates entre o 

Executivo e o Legislativo acabaram restritos à apresentação de dados e 

estatísticas, o que é um fato extremamente lamentável na opinião do 

parlamentar. 

O Instituto Data Tempo/CP25 realizou uma pesquisa entre os dias 10 e 

15 de dezembro do ano passado, em que perguntou se o eleitor de Belo 

Horizonte já teria um nome definido para o cargo de vereador. A pesquisa foi 

espontânea, ou seja, sem que a lista dos possíveis candidatos seja 

apresentada. A simulação revelou um cenário aberto. Somados, os 

pesquisados que responderam não saber quem são os candidatos ou em quem 

vão votar representam 68% do total.  

Nesta pesquisa o nome de Adriano Ventura foi citado por 0,3% dos 

entrevistados, o que pode ser considerado um número pequeno. Porém, ter o 

nome citado neste tipo de pesquisa já pode ser considerado uma vantagem 
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perante os demais. Primeiro porque a disputa pelo cargo de vereador é muito 

grande, há uma quantidade elevada de candidatos que disputam uma única 

vaga. Segundo, porque ter o nome citado demonstra que nome do 

vereador/candidato está sendo lembrado pelo eleitorado e uma hipótese para 

isso é o reconhecimento de seu trabalho. 

Foram realizadas 900 entrevistas entre 10 e 15 de dezembro com 

eleitores de diversas faixas de escolaridade, renda e idade em todas as regiões 

da capital. A margem de erro é de 3,27 pontos percentuais. 
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3.3 Pontos Negativos 

 

De acordo com o registro de candidatura para as eleições de 2012, 

divulgado no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 06 de julho, 

podemos verificar que a relação de bens declarados por Adriano Ventura é 

151% maior que o valor declarado em 2008. Em sua primeira candidatura, ele 

declarou bens no valor de 76.090,63 enquanto na atual candidatura, ele 

apresentou 191.365,54. Essa elevação nos bens adquiridos enquanto vereador 

pode levar a opinião pública a ter uma visão negativa do vereador. Corre-se o 

risco de ter essa informação utilizada de forma a depreciar seu 

“enriquecimento”, enquanto outros vereadores, que também concorrem à 

reeleição, não apresentam tamanha elevação do patrimônio. 

Um problema a ser driblado pelo candidato é a obtenção de recursos 

para a campanha. Em sua primeira eleição, ele alega que consegui aprovação 

do eleitorado utilizando-se de campanha corpo a corpo. Ele afirma que sua 

campanha em 2008 foi ausente de recurso de marketing político e, por isso, 

precisa de um estudo detalhado para verificar a possibilidade de conseguir 

recursos financeiros. No entanto, ele reconhece a importância do Marketing 

político para sua reeleição e pretende fazer agora uma campanha 

profissionalizada. 

Pesam contra a sua imagem duas discussões divulgadas pela imprensa, 

que o colocam como uma pessoa agressiva. A primeira delas trata-se de um 

bate boca, pelo twitter, entre o vereador Adriano Ventura e a também 

vereadora Neusinha Santos (PT). Na ocasião, Neusinha declarou indignação à 

rejeição da Câmara a um projeto de sua autoria que criminaliza a homofobia. 

Adriano Ventura, respondeu via Twitter que a vereadora não tinha do que 

reclamar, uma vez que a bancada petista na casa votou a favor do projeto 

apresentado pela vereadora. No entanto, a autora não compareceu a votação e 

Adriano declarou que faltou o voto dela. A discussão se estendeu via twitter.  

Outro fato protagonizado pelo vereador é uma discussão, que virou caso 

de polícia. Uma pedagoga, mulher de um militar, acusou o vereador de agredi-
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la durante uma briga de trânsito. Ela disse que Adriano Ventura a empurrou 

quando ela reclamou por ele ter estacionado perto de sua garagem. Na época, 

o vereador afirmou que a mulher rasgou sua blusa. Ele também reclamou que 

foi vítima de abuso de autoridade por parte de policiais que o teriam levado à 

delegacia.  

Esta discussão fez com que o vereador corresse o risco de perder seu 

mandato na Câmara Municipal. O artigo 26 do Regimento Interno da Casa 

prevê censura, afastamento temporário e até cassação do mandato para o 

parlamentar que “atentar contra a dignidade do mandato ou que descumprir os 

deveres inerentes a ele”.  

Por este motivo o vereador fez questão de ir ao plenário pedir desculpas 

pelos acontecimentos de sua vida pessoal e que, lamentavelmente, ganharam 

uma dimensão muito grande. Ele pediu desculpas a seus companheiros pela 

exposição negativa que a Casa teve, e manifestou sua confiança de que o 

episódio seria bem esclarecido e superado. Dessa forma ele recebeu o apoio 

dos vereadores que acompanharam suas explicações na Casa. 

 
 



 42 

4. DIAGNÓSTICO DA LOCALIDADE E O SISTEMA PARTIDÁRIO 

 

4.1 Sistema Eleitoral Brasileiro 

 

Desde a constituição de 1934, o Brasil utiliza o sistema proporcional de 

listas abertas nas eleições para vereador, que são realizadas a cada quatro 

anos. Esse sistema consiste nos partidos apresentarem uma lista de 

candidatos onde os eleitores votam no candidato de sua preferencia. O 

candidato se elege obtendo o maior número de votos do partido ou coligação. 

No sistema proporcional, no qual se utiliza as coligações, o voto serve 

para construir o quociente eleitoral. Ou seja, votando na legenda de um partido, 

ou num candidato de determinada coligação, pode-se eleger um candidato de 

outro partido, que integra esta coligação. Assim, este sistema leva a disputas 

internas, dentro do próprio partido.  

Para Nicolau (2006), este sistema obriga os candidatos a utilizar 

estratégias individualistas e personalistas. Isso porque ele combina as listas 

abertas com outras características do sistema eleitoral nacional tais como: 

grandes distritos eleitorais, a possibilidade de se fazer coligações e a eleição 

simultânea para outros cargos em disputa numa mesmo eleição. No entanto, a 

vantagem deste sistema adotado no Brasil é que ele proporciona uma 

proximidade entre o eleitor e o candidato. 

O sistema de listas fechadas tem sido proposto e defendido por 

comissões sobre reforma política no Congresso Nacional. Uma das vantagens 

deste sistema seria o fortalecimento do sistema partidário, tornando o 

candidato subordinado a disciplina partidária, reduzindo as possibilidades de 

corrupção eleitoral e financiamento ilícito de campanhas. 

O sistema utilizado no Brasil, de listas abertas, na eleição de 2012 é 

considerado favorável ao candidato Adriano Ventura e ao Partido dos 

Trabalhadores pois favorece a identificação partidária e reafirma sua ideologia 

perante os eleitores. 
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4.2 Diagnóstico da localidade 

 

Desde 1993, com a eleição de Patrus Ananias para prefeito de Belo 

Horizonte, o Partido dos Trabalhadores (PT) tem atuação de extrema 

importância na Prefeitura de Belo Horizonte, seja como prefeito ou vice prefeito 

da cidade. Na eleição de 2008, o partido teve Roberto Carvalho como 

candidato a vice prefeito na chapa que elegera o atual prefeito da cidade, 

Márcio Lacerda. Desde então, Lacerda se esforçou para deixar claro que o PT 

não havia perdido espaço na prefeitura. Em várias oportunidades, garantiu que 

os petistas ocupam cargos de destaque e que são figuras de grande 

importância quando é necessário tomar decisões sobre as despesas do 

orçamento municipal. 

Em 2008 Marcio Lacerda se elegeu, no segundo turno, com o apoio 

informal de forças políticas do PT (o então prefeito da cidade Fernando 

Pimentel) e do PSDB (com o então governador do estado e atual senador 

Aécio Neves). Na época, esperava-se que o neo-socialista se elegesse com 

facilidade no primeiro turno, uma vez que tinha o apoio de nomes de peso na 

política municipal, o que não ocorreu.  

 

Os patronos da união PT/PSDB baseavam-se sobretudo em pesquisas de 
cenários eleitorais anteriores, que apresentavam a ótima avaliação e a 
satisfação do eleitor de BH com a administração tucana, no governo estadual, 
e com a petista, no município. Dessa situação, as lideranças petistas 
municipais e “aecistas” inferiram que tal desempenho positivo seria facilmente 
transferido para votos no candidato por eles apoiado e que a eleição seria, 
portanto, definida já no primeiro turno. A aposta de uma vitória fácil ainda no 
primeiro turno foi sustentada pela expectativa deque o eleitor votaria no 
candidato que representasse a continuação dessas políticas, portanto o voto 
seria retrospectivo-personalista. (TELLES, LOURENÇO & STORNI, 2009, p. 
96). 

 

Até o prazo final para o registro de candidaturas para a eleição de 2012, 

força políticas nacionais do PT e PSDB declaravam diferentes opiniões sobre a 

reedição desta aliança, que se apresentava agora com a possibilidade de ser 

formal, para o cenário político na capital. Aécio Neves, forte liderança do PSDB 

mineiro expressou o desejo de refazer a aliança. Em reportagem publicada 

pelo jornal O Tempo no dia 20 de agosto de 2011, uma fonte não identificada, 
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ligada ao senador Aécio Neves expressou a seguinte frase: “"Ele (Aécio) já 

expressou o desejo de refazer a aliança. É uma construção que tem um 

sentimento de boa vontade. Se a questão for bem administrada internamente, 

vai virar oficial até o início do ano que vem", declarou um parlamentar tucano. 

O PT, partido do vereador Adriano Ventura, tem a maior bancada na 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, com seis cadeiras, e na atual gestão 

foi importante aliado do governo municipal. Importante ressaltar que o vice 

prefeito da cidade, Roberto Carvalho, também pertence ao Partido dos 

Trabalhadores e se declara contra a aliança com o PSDB. Em reportagem do 

jornal O Tempo, publicada no dia, 20 de agosto de 2011, ele afirmou que “a 

aliança que os petistas desejam não inclui o PSDB”. 

De acordo com informações constantes no site da Câmara Municipal de 

Belo Horizonte, podemos verificar o histórico do Partido dos Trabalhadores na 

Casa e constatamos que, embora tenha a maior bancada, o partido perdeu três 

cadeiras na eleição de 2008. Esse cenário foi considerado o segundo pior 

desempenho da histórico do partido nas eleições para o Legislativo de BH, 

desde 1988. 

A uma semana de se encerrar o prazo para registro de candidaturas, 

acreditava-se que o cenário para a disputa na capital mineira seria a reedição 

desta aliança, que foi polêmica na época por unir forças opositoras em prol de 

uma candidatura. No entanto, o PT estava dividido em dois setores: um a favor 

reedição da aliança e outro contra. Cada um desses dois “setores” têm figuras 

de destaque do partido na capital como lideranças: de um lado, Patrus Ananias 

e do outro Fernando Pimentel. Em torno dos dois gravitam os coadjuvantes, 

como o próprio Roberto Carvalho e o deputado Miguel Corrêa, que faz política 

no Barreiro (área onde Adriano Ventura também atua e vem crescendo como 

líder político). 

Neste possível cenário, Patrus deixou transparecer que não estaria 

muito à vontade com a presença tucana no palanque. A ala petista favorável a 

candidatura própria do partido para prefeito de Belo Horizonte tentava, a todo 

custo, acabar com as esperanças desta aliança pró-Lacerda. Já Pimentel não 
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via problemas, até porque foi um dos patrocinadores na primeira campanha de 

Lacerda.  

No entanto, a relação entre o PSB, partido de Márcio Lacerda, e o PT 

estava abalada pelo rompimento entre Lacerda e Roberto Carvalho (PT) por 

divergências políticas. Devido ao rompimento, muitos petistas que exerciam 

cargos estratégicos na administração municipal, foram exonerados pelo 

prefeito Márcio Lacerda. Isso causou insatisfação em grande parte dos 

membros do diretório municipal do partido. Mas, mesmo com o rompimento e a 

insatisfação, a ala de Fernando Pimentel ainda desejava manter a aliança de 

2008 e chegou a indicar Miguel Corrêa a vice prefeito na chapa de Lacerda 

para 2012. 

Durante a convenção do PSB, petistas chegaram a discursar ao lado de 

Lacerda, indicando que a aliança seria mantida. Uma exigência petista para a 

aliança era fazer coligação também para a disputa as vagas na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte. No entanto, o PSB apresentou documento que 

informava a decisão de não fazer esta coligação. Esse foi o ponto final na 

decisão do PT romper com o PSB e lançar candidatura própria. 

Já na convenção do PT, Roberto Carvalho chegou a ser escolhido e 

registrou sua candidatura para representar o partido como candidato a prefeito 

de Belo Horizonte. No entanto, faltando apenas dois dias para o fim do prazo 

de registro de candidaturas, a Executiva Nacional do PT decidiu indicar o ex-

prefeito Patrus Ananias para a disputa. Assim, Roberto Carvalho precisou se 

render a decisão da Executiva Nacional e retirar a sua candidatura, ficando 

Patrus com a tarefa de concorrer ao cargo de prefeito contra o atual 

mandatário, Márcio Lacerda. Assim, o PT de Belo Horizonte formou para 

concorrer as eleições de 2012 a coligação “Frente BH Popular” com os partidos 

PMDB, PDT, PCdoB, PSD e PRB 

Diante desta mudança no cenário para a disputa política na capital, o 

Partido dos Trabalhadores (PT) pretende se manter como forte liderança. Isso 

se reflete também na Câmara Municipal, onde o vereador Adriano Ventura 

(PT), pretende se reeleger e fortalecer a superioridade do partido na casa. A 

indicação de Patrus Ananias para concorrer a prefeitura de Belo Horizonte 
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também é um ponto positivo para a campanha de Adriano, que pertence ao 

grupo que era contra esta aliança. Adriano pertence a Ala do PT que estava 

insatisfeita com a gestão de Lacerda e com a postura do atual prefeito de não 

se colocar a favor da aliança também para a disputa as vagas na Câmara.  

Por sua identificação ideológica com o candidato do partido a disputa 

pela Prefeitura, podemos associar a imagem do vereador a de Patrus e assim, 

participar dos eventos de campanha promovidos pelo partido em prol do 

candidato para aumentar sua visibilidade na cidade. 
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4.3 Os focos da campanha – A regional Barreiro e os jovens 

 

 De acordo com a prefeitura municipal de Belo Horizonte, a região do 

Barreiro faz limite com os municípios de Contagem, Ibirité, Brumadinho e Nova 

Lima. Ela é formada por cerca de 80 bairros, com 70mil domicílios que abrigam 

282.522 habitantes, conforme levantamento do Censo, realizado em 2010.  

Seu território de 53 km² de extensão ainda possui muitas áreas desocupadas 

que atraem novos moradores e empresas, impulsionando o crescimento local.  

 É uma região de território tão amplo, que foi subdividida em Unidades de 

Planejamento (UPs), que são unidades espaciais que reúnem bairros e 

aglomerados, com características homogêneas de ocupação de solo, cujos 

limites muitas vezes são coincidentes com barreiras físicas, naturais ou 

construídas. Ela foi dividida em oito UPs: Barreiro de Cima, Barreiro Sul, Olhos 

D’agua, Bairro das Indústrias, Barreiro de Baixo, Cardoso, Jatobá e Lindéia. 
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Figura 1: Mapa da Administração Municipal da Regional Barreiro 

 

 

De acordo com informações contidas no site do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerias (TRE-MG), nas eleições municipais de 2008, Belo 

Horizonte contava com 1.772.227 eleitores. Hoje, já são 1.834.886, de acordo 

com site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Destes, 114.155 tem seu 



 49 

domicilio eleitoral na região do Barreiro. E do total de eleitores de Belo 

Horizonte, 271.740 são jovens de 16 a 24 anos. Ainda de acordo com o TSE, o 

eleitorado de Belo Horizonte é caracterizado por uma maioria de escolaridade 

mais baixa: 28% dos eleitores tem ensino fundamental incompleto e 23% tem 

ensino médio incompleto.  

 

TABELA 1 – Estatística do Eleitorado por sexo e faixa etária 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

 Analisando estes dados podemos verificar que as bases eleitorais de 

Adriano Ventura, que são moradores da região do Barreiro e jovens, tem um 

alto número de eleitores. Assim sendo, se ele for capaz de fazer um discurso 

para esses públicos poderá maximizar o seu número de votos em relação a 

eleição de 2008. 

 Os jovens tem um papel fundamental para as eleições, pois eles são 

multiplicadores de opinião. Este público está mais propenso a receber 

informações e estímulos, principalmente, pelas redes sociais. Muitas vezes, ele 

transmite para todo o seu ciclo familiar e social, aquilo que viu numa rede 

social. Assim, mesmo aqueles que não tem acesso as redes pode ser 

“contaminado” pelo conteúdo produzido nela através de um discurso 

transmitido por quem a acessa e os jovens são o principais usuários dessas 

redes sociais. No entanto, não cabe aqui maximizar o papel das redes sociais 
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na campanha, uma vez que não há como mensurar seu impacto na decisão de 

voto sem prévia análise.  

 No entanto, o eleitor jovem constitui uma parcela que não acredita nos 

partidos políticos e os vêem com resistência.  Telles e Dias (2011), concluíram 

que 82% dos eleitores jovens de Belo Horizonte tem pouco interesse em 

política e acreditam que os partidos são instituições que não estão 

interessadas na opinião pública. No entanto, eles consideram o voto importante 

e aderem aos fundamentos políticos e associam a existência dos partidos a 

consolidação da democracia. Outro fato ressaltado pelas autoras é a identidade 

partidária dos jovens de BH, conforme trecho abaixo:  

 

Não obstante, o Partido dos Trabalhadores (PT) é o de maior 
penetração, com 23% de declarações de preferência ou simpatia. Isso 
talvez possa ser um espólio familiar, pois alguns estudos afirmam que 
as identidades partidárias são herdadas. No caso, os jovens podem 
estar seguindo semelhante padrão político de seus familiares, pois a 
opção pelo PT chegou a valores contíguos a esses no eleitorado da 
cidade, em 2008. Não se pode descartar, ainda, que essa proximidade 
com o PT possa ser efeito das políticas públicas executadas pelo 
Governo Federal, que expandiu o acesso à educação para milhares 
de jovens em programas como o Prouni ou o Reuni, aumentando as 
suas expectativas de mobilidade e ascensão social. (TELLES e DIAS, 
2011, p. 97). 

 

 Mais uma vez notamos a influência do PT sobre o eleitorado, no caso 

acima é sobre os jovens. Por isso, devemos criar ações da campanha voltadas 

para este eleitor no intuito de conseguir votos deste eleitorado, pois esta é a 

geração que vai decidir o futuro do país durante várias eleições  

 

 



 51 

4.4 Aspectos da cidade 

De acordo com informações obtidas no portal da Prefeitura de Belo 

Horizonte, a cidade foi fundada em 12 de dezembro de 1897, é a capital de 

Minas Gerais. Com uma área aproximadamente de 331 Km². Administrar com 

transparência e eficiência é o grande desafio da terceira maior capital do Brasil. 

Diante disso, Belo Horizonte foi dividida em nove grandes regiões 

administrativas (FIGURA 2) - Barreiro, Venda Nova, Pampulha, Noroeste, 

Oeste, Norte, Nordeste, Leste e Centro-Sul.- para descentralizar vários 

serviços municipais e facilitar a vida dos moradores de cada região. Cada uma 

das secretarias de administração regional funcionam como mini-prefeituras e 

estão subdivididas em duas grandes áreas: social e urbana 

 

Figura 2: Mapa de regiões da cidade de Belo Horizonte 

 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
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De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010 e disponível para consulta em seu portal, a 

população de Belo Horizonte é de 2.375.151 habitantes (GRÁFICO 2), sendo a 

sexta cidade mais populosa do país. Com 1.113.513 homens e 1.261.638 

mulheres. Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do Brasil com 1,38% do 

PIB nacional, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.  

 

Gráfico 2: Quadro da evolução populacional de Belo Horizonte  

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

 



 53 

4.5 A Câmara Municipal de Belo Horizonte 

 

A função da Câmara Municipal de Belo Horizonte, através de seus 

vereadores, é propor leis para o município e fiscalizar o cumprimento das 

mesmas. Os vereadores eleitos devem, ainda, avaliar a administração da 

prefeitura e julgar a procedência das contas apresentadas pelo prefeito. 

De acordo com informações contidas no site do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerias (TRE-MG), 1.023 pessoas se candidataram a uma 

das 41 cadeiras na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Atualmente, 18 

partidos tem representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. São eles: 

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), Partido Verde (PV), Partido Trabalhista Cristão (PTC), 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), 

Partido Social Liberal (PSL), Partido Social Cristão (PSC), Partido Republicano 

Progressista (PRP), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido da República 

(PR), Partido Popular Socialista (PPS), Partido da Mobilização Nacional (PMN), 

Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Democratas (DEM). 

Os vereadores ficam distribuídos entre a Mesa Diretora, Corregedoria e 

Conselhos e Comissões. De acordo com o site da Casa, a Mesa Diretora é o 

órgão que administra a Câmara e conduz o processo legislativo. Em sua 

composição compreende o presidente, Léo Burguês de Castro (PSDB), o 1º 

vice-presidente, Alexandre Gomes (PSB) e o 2º vice-presidente, Moamed 

Rachid (PDT), secretário-geral, Cabo Júlio (PMDB), 1º secretário, Ronaldo 

Gontijo (PPS) e o 2º secretário, Priscila Teixeira (PTB). Entre outras atribuições 

previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica, compete privativamente à 

Mesa a aprovação da proposta de orçamento anual da secretaria da Casa e da 

proposta de pedido de crédito adicional, além da emissão de parecer sobre 

projetos específicos, como o que altera o Regimento Interno e o que fixa a 

remuneração dos agentes políticos. 



 54 

O Corregedor Edinho Pinheiro (PT do B) designado pelo presidente da 

Câmara para auxiliar na manutenção do decoro, da ordem e da disciplina; 

apurando fatos relativos ao exercício do mandato. Abaixo a composição das 

bancadas e lideranças da Câmara Municipal de Belo Horizonte, atualizada em 

26/02/2012 (TABELA 2). 

 

TABELA 2 – Composição das bancadas e lideranças da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte 

PARTIDO VEREADOR 

Partido dos Trabalhadores (PT) 1. ADRIANO VENTURA Líder 

2. SILVINHO REZENDE Vice-Líder 

3. ARNALDO GODOY 

4. NEUSINHA SANTOS 

5. JOÃO BOSCO RODRIGUES 

6. TARCÍSIO CAIXETA 

Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB) 

1. PABLO CÉSAR-PABLITO Líder 

2. HENRIQUE BRAGA 

3. PROFESSOR ELIAS MURAD 

4. LÉO BURGUÊS DE CASTRO 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) 

1. GERALDO FÉLIX Líder 

2. CABO JÚLIO 

3. IRAN BARBOSA 

4. REINALDO-PRETO SACOLÃO 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 1. DANIEL NEPOMUCENO Líder 

2. ALEXANDRE GOMES 

3. FÁBIO CALDEIRA 

Partido Verde (PV) 1. ALBERTO RODRIGUES Líder 

2. SÉRGIO FERNANDO PINHO 
TAVARES 

3. LEONARDO MATTOS 



 55 

Democratas (DEM) 1. PRETO Líder 

Partido Comunista do Brasil (PC do B) 1. MARIA LÚCIA SCARPELLI Líder 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 1. BRUNO MIRANDA Líder 

2. MOAMED RACHID 

Partido Humanista da Solidariedade (PHS) 1. HELENO Líder 

Partido da Mobilização Nacional (PMN) 1. HUGO THOMÉ Líder 

2. DIVINO PEREIRA 

Partido Popular Socialista (PPS) 1.  SÍLVIA HELENA Líder  

2. RONALDO GONTIJO 

Partido da República (PR) 1. CARLÚCIO GONÇALVES Líder 

Partido Republicano Brasileiro (PRB) 1. CHAMBARELLE Líder 

Partido Republicano Progressista (PRP) 1. MÁRCIO ALMEIDA Líder 

2. JOÃO OSCAR 

Partido Social Cristão (PSC) 1. AUTAIR GOMES Líder 

Partido Social Liberal (PSL) 1. PAULINHO MOTORISTA Líder 

2. GUNDA 

Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) 1. TONINHO PINHEIRO DA VILA 
PINHO Líder 

2. EDINHO RIBEIRO 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 1. ELAINE MATOZINHOS Líder 

2. PRICILA TEIXEIRA 

Partido Trabalhista Cristão (PTC) 1. JOEL MOREIRA FILHO Líder 

Fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte 
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4.6 Eleição municipal de 2008 

 

O então candidato Márcio Lacerda do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

foi eleito prefeito de Belo Horizonte (MG), no segundo turno das eleições de 

2008. Obtendo 767.332 votos, o equivalente a 59,12% dos votos válidos. 

Leonardo Quintão, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

foi seu adversário no 2º turno, obteve 40,88% dos votos (530.560). Lacerda 

pertencia à coligação “Aliança por BH”, a qual pertenciam os seguintes 

partidos: PT, PSB, PTB, PP, PR, PV, PMN, PCS, PSL, PTN, PTC, PRP e PPS. 

Com a eleição de Márcio Lacerda do PSB para prefeito, o Partido dos 

Trabalhadores perdeu a cadeira como autoridade máxima na política municipal, 

que era de Fernando Pimentel. Os 10 candidatos a vereador mais votados em 

2008 na cidade foram (Tabela 3): 

 

TABELA 3 – Os 10 candidatos mais votados para vereador de Belo Horizonte 
nas eleições de 2008 

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS 

Elias Murad (PSDB)  15.473 votos 

Wellington Magalhães (PMN)   14.321 votos 

Paulo Lamac (PT) 13.279 votos 

Carlos Henrique (PR) 12.781 votos 

Neusinha Santos (PT) 12.560 votos 

Fred Costa (PHS) 12.183 votos 

Ronaldo Gontijo (PPS) 9.746 votos 

Arnaldo Godoy (PT) 9.634 votos 

Autair Gomes (PSC) 8.939 votos 

Adriano Ventura (PT) 8.706 votos 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) 
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Dentre os 41 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, o Partido dos Trabalhadores foi à legenda a obter o maior número 

de cadeiras: seis. Sua coligação, “Aliança por BH”, conquistou 23 cadeiras, 

correspondendo 56,09% do total da Câmara. Das 41 cadeiras disputadas na 

eleição de 2008, 24 foram reconquistadas por vereadores reeleitos, 

correspondendo 58,54%. Cabendo apenas 17 cadeiras, 41,46% para os novos 

vereadores. 

De acordo com o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número 

de cadeiras é de acordo com o tamanho da população da cidade. De 1,8 

milhão a 2,4 milhões de habitantes, são 41 vereadores. Belo Horizonte possui 

2.375.444 habitantes, com isso, a cidade contará com 41 cadeiras, a mesma 

quantidade da última eleição, que ocorreu em 2008. 
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5.0 POSSIBILIDADES NA INTERNET 

 

A internet está cada vez mais popular no Brasil, em especial nas regiões 

metropolitanas. Dados do Ibope NetRatings, apontam que somos 79,9 milhões 

de internautas brasileiros,  sendo o 5º país mais conectado do mundo. Com a 

essa popularização e seu uso crescente no Brasil, podemos verificar que a 

quantidade de informação política disponível ao eleitorado vem aumentando a 

cada eleição, assim como vem crescendo a quantidade de usuários e 

entidades dispostos a criarem conteúdos ou repassarem ideias sobre política. 

A internet tem participação no fortalecimento da democracia, além de funcionar 

como uma aliada à campanha política e nos momentos em que não há 

disputas eleitorais, quando há um processo de construção ou manutenção da 

imagem dos políticos, prestação de contas e, também, para agregar novas 

figuras aos partidos.   

Para os candidatos e partidos, ela se tornou ferramenta fundamental 

para a troca de informações com o eleitorado, e seu uso pode facilitar o 

processo de dar visibilidade aos projetos e opiniões. Além disso, ela 

proporciona a ampliação das redes de contato, alcançando regiões que antes 

pareciam distantes.  

 

As redes sociais, além de proporcionar interação, podem auxiliar a construir ou reforçar 
uma reputação. Mais que isso, permite controlar as impressões deixadas pelos atores, 
permitindo sua adaptação afim da obtenção dos resultados esperados (VALENTE & 
SILVA, 2010, p.11). 

 

Segundo Wilson Gomes (2009), as primeiras campanhas eleitorais que 

registraram o uso da Internet datam dos anos 90. A principal ferramenta de 

promoção dos candidatos à época era o e-mail. Em seguida, verificou-se o uso 

dos sites como banco de dados usados para o arquivo de materiais de 

campanha, com o objetivo primordial de oferecer online aquele mesmo 

conteúdo disponível na campanha offline. A partir das eleições de 2004, 

começa a haver, no Brasil, modificações mais significativas, provocadas por 

conta da maior adoção das mídias digitais por parte mais expressiva do 
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eleitorado. Tal adoção acaba por conformar o cenário traçado por Wilson 

Gomes:  

 

Em geral, as campanhas contemporâneas (inclusive as campanhas políticas) vêm 
adotando três rotas de produção de informação,  imagem e persuasão: primeiro, as redes 
de comunicação de massa, principalmente a TV, como rota principal; depois, as redes 
sociais (que também são redes de comunicação, interpessoal), como rota secundária e 
complementar; por último, as redes sociais digitais, as redes de comunicação e 
relacionamento baseadas no universo digital, grande parte  online, empregadas em geral 
como rotas acessórias. (GOMES, 2009). 

 

A facilidade na criação de veículos de comunicação próprios, como 

blogs, fóruns, perfis no Twitter, perfis no Facebook e Orkut e no acesso a essas 

fontes de informação  – sem limites de tempo ou espaço – cria um novo tipo de 

relação comunicacional entre políticos e cidadãos. Agora, torna-se possível 

falar diretamente a um número muito grande de eleitores ou cidadãos 

interessados em discutir politica, que independe dos meios de comunicação de 

massa. 

Podemos notar que a internet pode ser incorporada as ferramentas que 

o eleitor utiliza para decidir seu voto, mesmo que não de maneira direta. 

Mesmo para aqueles que não têm acesso à rede, os conteúdos oriundos do 

meio virtual podem estar contidos no discurso de uma pessoa de confiança, a 

quem os menos informados podem recorrer para obter informações a baixo 

custo e de maneira mais fácil. 

Atualmente, pode-se até mesmo afirmar que se tornou uma espécie de 

obrigação por parte dos candidatos manterem, por exemplo, perfis atualizados 

em sites de “redes sociais”, sendo valorizados comportamentos como 

responder a perguntas de eleitores e esclarecer posições políticas (MARQUES 

e SAMPAIO, 2011). Em outras palavras, a aceitação do candidato por parte do 

eleitorado acaba passando também por esse componente digital, ainda, claro, 

que compartilhar das diversas experiências na Internet não garante, 

necessariamente, resultados eleitorais efetivos. 

 É importante adequar o discurso do candidato, também nas redes 

sociais, as expectativas de seu eleitorado. Embora a linguagem utilizada na 



 60 

internet seja mais flexível e popular, não se deve menosprezar sua importância 

e a qualidade da informação lá publicada. “Identificar as redes sociais mais 

adequadas para aquele candidato, e o tipo de linguagem abordada, assim 

como detalhadamente todas as ações propostas” (TELLES, 2010, p.173). 

 Não podemos esquecer que a internet é uma via de mão dupla, onde 

sua principal característica é interação. Por isso, o candidato deve sempre 

estar atento ao conteúdo que chega a ele, produzido por uma parcela da 

população que chega até ele para demonstrar seus interesses políticos e seus 

anseios enquanto cidadãos. 

É inegável, em maior ou menor grau, a relevância das redes sociais para 

a decisão do voto. Para vereadores, as redes sociais são uma ferramenta 

importante para que o candidato possa se destacar da "massa" de candidatos, 

produzindo conteúdos voltados para os internautas, com uma linguagem leve e 

utilizando todos os recursos possíveis de imagem, áudio, vídeo e texto. 

. Muito mais que apenas produzir conteúdo, Adriano Ventura esta 

preparado para receber o que vem de seus eleitores. Por isso, todo o seu 

mandato enquanto vereador foi caracterizado como “mandato participativo”. O 

vereador sempre esteve aberto a ouvir a população, em especial aos mais 

carentes e oprimidos, e isso continuara sendo uma motivação para sua 

campanha e seu próximo mandato.  Ele reconhece a importância de mostrar ao 

eleitor que o está aberto a ouvi-lo e que sua participação é muito importante 

para a construção de uma sociedade melhor. 
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6.0 CONTRUINDO AS ESTRATEGIAS ELEITORAIS 

 

 A primeira etapa para se começar a campanha é verificar a possibilidade 

real de recursos financeiros, de pessoal e material. Com esta etapa pronta, 

partimos para a formação da equipe, que ira se unir para chegar ao objetivo 

principal deste planejamento que é conduzir o Vereador Adriano Ventura a 

reeleição na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Fundamental para qualquer campanha política é fazer e interpretar as 

pesquisas eleitorais, sejam elas feitas pelo candidato ou por outros veículos. As 

pesquisas servem para diagnosticar as expectativas do eleitorado e as reais 

possibilidade de eleição para o candidato, partido ou coligação. Embora elas 

demandem auto custo financeiro e de pessoal não podemos abdicar desta 

ferramenta para análise do contexto político e social. 
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6.1 Atração de recursos financeiros 

 

O aspecto financeiro da campanha é a chave de todo o processo. Não 

se faz campanha sem dinheiro em caixa, por isso é importante saber utilizar 

seus relacionamentos no partido para angariar fundos para a campanha.  

Um importante aliado neste contexto para atração de recursos 

financeiros para a campanha, vem de financiamento público, que é a criação 

de um fundo de recursos públicos destinado a partidos políticos, de acordo com 

sua representação no Congresso Nacional, para estes produzirem suas 

campanhas eleitorais. Além disso, podemos contar com doações de pessoas e 

entidades que compartilham dos valores de Adriano. 

A campanha de 2008, custou a Adriano R$ 87.782,26. É importante 

ressaltar que na campanha anterior ele ainda era desconhecido por grande 

parte do eleitorado e não utilizou técnicas de marqueteiros profissionais. Sua 

campanha foi uma vitória do contato “corpo a corpo”, e ainda assim, ele ficou 

entre os dez mais votados naquele ano. 

Para este ano, seu objetivo é atrair R$ 180.000,00 – mais que o dobro 

da campanha anterior – contando com os recursos do partido e doação de 

empresas e da sociedade civil, que compartilham de suas ideias e projetos.  

Além disso, seu objetivo é contar com uma equipe de colaboradores que 

prestem serviço na sua campanha de forma voluntária. Assim, a maior parte 

das despesas será para manutenção e contratação de veículos para 

deslocamento do candidato e sua equipe e impressão de materiais gráficos. 

Planeja-se ainda, para redução de custos, produzir materiais de 

campanha com “dobradinhas” com o candidato a prefeito do partido ou de sua 

base eleitoral. Este recurso pode ser aplicado na produção de santinhos, 

cavaletes, adesivos, ploters, etc. 
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6.2 Formação da equipe 

 

Para a campanha, é necessário montar um organograma mínimo para 

que possa haver o máximo de organização possível. Ela deve contar com um 

coordenador geral (que será responsável pela área financeira e produção de 

materiais gráficos para a campanha). A partir daí, criamos as demais funções 

necessárias para o bom andamento da campanha, que seja organizada e 

dêem suporte para todas as ações de divulgação da campanha. Entre as 

funções podemos considerar: Conselho Político/Jurídico; Administração de 

Recursos Humanos e Materiais; Finanças; Coordenação Política; Coordenação 

de Mídia e atendimento ao eleitor. 
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6.3 Objetivos do candidato 

 

• Reeleger-se vereador pelo segundo mandato na Câmara Municipal de 

Belo Horizonte; 

• Ampliar sua força política e credibilidade junto aos eleitores de Belo 

Horizonte;  

• Fortalecer e ampliar sua base eleitoral, atualmente concentrada na 

região do Barreiro; 

• Ampliar sua proximidade com as lideranças municipais de destaque no 

cenário político, tal como Patrus Ananais; 

• Fortalecer a militância e unificar o partido, visando reduzir os problemas 

internos;  

• Dar continuidade as ações do mandato; 

• Promover um mandato em favor da educação e do meio ambiente. 
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6.4 Slogan 

 

 O slogan é importante para toda e qualquer candidatura eleitoral. Sua 

característica é sintetizar a imagem do candidato em poucas palavras, 

diferenciando-o dos demais concorrentes. 

 Atualmente, o slogan utilizado por Adriano é: “Uma BH de bem com a 

vida para você”. Este slogan se adequa bem a sua primeira campanha, que 

tinha como plataforma de governo “O exercício da política para o bem comum”. 

No entanto, o vereador pretende mudar sua plataforma para temas 

relacionados a educação. Sendo assim, propomos uma mudança de slogan 

para sua campanha de reeleição, ficando assim: “Educação para uma vida 

melhor”. 
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6.5 Pontos fortes 

 

 Destacam-se como pontos fortes do candidato: é considerado um 

vereador transparente; está entre os dez vereadores com maior votação de 

2008; executa um mandato aberto a participação popular; atua em prol das 

comunidades carentes; ver de perto os problemas da comunidade; atua 

ativamente na prevenção e eliminação do bullying nas escolas publicas; é 

usuário assíduo das redes sociais; é da base aliada no governo municipal; 

pertence ao partido com maior bancada na câmara municipal; é carismático; 

grande articulador político; defensor dos interesses da sociedade; fiscaliza de 

perto os gastos do governo e é fiel ao posicionamento do partido. 
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6.6 Ponto fracos 

 

Podemos destacar como ponto fraco sua resistência em aceitar as 

propostas advindas das teorias de marketing político. Sua recusa e desdém 

diante das propostas de pesquisas eleitorais podem atrapalhar o bom 

andamento da campanha proposta. Por ter sido eleito utilizando-se apenas do 

contato corpo-a-corpo, vê com certa desconfiança as ações propostas e, em 

determinados momentos, deixa transparecer que acredita muito mais no senso 

comum que nos estudos efetuados, mesmo sendo comunicador por formação. 

Há ainda, a divulgação por meio do portal do TSE, de sua declaração de 

bens, que aumentou 151% de 2008 pra cá. Tal informação pode ser usada por 

seus adversários como  algo depreciativo, podem acusa-lo de ter “enriquecido” 

enquanto vereador. 

Outro ponto que pode fragilizar sua candidatura é o caso em que se 

envolveu em uma discussão no trânsito. Isto pode prejudicar sua imagem pois, 

na época, ele chegou a correr o risco de perder seu mandato na Câmara 

Municipal, pois o artigo 26 do Regimento Interno da Casa prevê censura, 

afastamento temporário e até cassação do mandato para o parlamentar que 

“atentar contra a dignidade do mandato ou que descumprir os deveres 

inerentes a ele”. 
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6.7 Aliados e adversários 

 

 Para ele, seu principal aliado é o próprio eleitor. Nada é possível sem o 

apoio e o ‘voto de confiança’ daqueles que o escolheram como representante. 

No entanto, dá extrema importância ao que chama de relacionamento amigável 

e cordial com seus correligionários.  

 Como é fiel ao posicionamento do partido nas tomadas de decisões, 

considera que os membros da bancada da oposição são seus principais 

adversários. É importante ressaltar aqui que não consideramos os adversários 

como inimigos, até porque, não existe democracia sem oposição. 

 Também destacamos que em campanhas onde se disputam várias 

cadeiras, como a de vereador, torna-se desnecessário o ataque direto aos 

adversários. Claro que não podemos menosprezar o poder destes adversário, 

afinal de contas, Adriano disputa a preferência do eleitor, voto a voto. No 

entanto, o que consideramos mais importante é aproveitar o período de 

campanha para mostrar suas realizações e propostas, que visam sempre o 

bem estar dos moradores de Belo Horizonte.  
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7.  AÇÕES DA CAMPANHA 

 

• Montar um cronograma da campanha, que cubra desde as reuniões 

preliminares até a apuração e acompanhamento nas urnas eletrônicas. Nas 

reuniões preliminares, definição da coordenação central da campanha, 

pesquisas, testes de slogans, pré-eleição, eleição acompanhamento de gastos 

e atração de recursos. 

• Promover eventos que rendam visibilidade ao candidato. 

• Produzir e distribuir materiais gráficos para a campanha, tais como 

santinhos, botons, cavaletes, adesivos, etc. 

• Colocar em pauta, durante a campanha, temas (que serão levantados 

nas pesquisas de diagnóstico encomendadas pelos meios de comunicação que 

circulam na capital) considerados prioritários pelos eleitores para melhoria da 

cidade. 

• Incluir estratégias que reforcem a imagem do candidato e deixe claro 

qual é a sua identidade. 

• Ligar sua imagem a de lideranças com boa avaliação na capital, como a 

do candidato a prefeito Patrus Ananias. 

• Uma boa argumentação é usar diretamente a fala da população, ver 

quais são as principais necessidades dos eleitores e quais os principais 

problemas da cidade. O discurso deve ser voltado para os eleitores; assim o 

candidato aumenta a confiança de seus eleitores. 

• Promover debates com a participação da comunidade. 

• Reiterar seu currículo e experiência profissional, inclusive política, e 

demonstrar que ele conhece de perto os problemas da cidade e que sabe o 

que é melhor para o povo. 

• Difundir jingle nos meios eletrônicos de comunicação com o objetivo de 

atrair a simpatia de jovens de novos eleitores. 
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• Trabalhar e difundir suas propostas eleitorais através de sua página 

pessoal e blog especial na Internet, criados para não só divulgar suas idéias 

como também demonstrar que está ainda mais atual, com sugestões e 

maneiras de demonstrá-las inovadoras, 

• Através de mídias como Blog, Facebook, Orkut, Twitter e outros, manter 

constante atualização e atenção aos seus seguidores e, através destas, montar 

uma estrutura de arrecadação para a campanha. 

• Como o HGPE televisivo é bastante limitado (menos de um minuto por 

candidato), o embate principal é o corpo a corpo, jogar todas as fichas na 

mobilização popular, começando por onde o candidato está consolidado e 

criando uma onda mobilizadora que se amplie para outros espaços. 

• Buscar apoio não só do partido, mas de lideranças próximas, pode ser 

fundamental para uma boa campanha, além de usar estratégias que mostrem 

muito mais planejamento e renovação do que ataque aos seus adversários. É 

importante, no entanto, a atenção para fornecer prontas respostas aos ataques. 

• Uma importante estratégia será caracterizar Adriano Ventura como um 

bom político, bem relacionado com as principais lideranças no governo 

municipal. 

• Posiciona-lo como a força politica que vem crescendo e trazendo 

melhorias para a região do Barreiro, que é seu foco na campanha. É a região 

onde ele teve o maior número de votos. 

• O aspecto financeiro da campanha é chave no processo, necessita 

utilizar seus relacionamentos no governo municipal para angariar fundos. 

• Promover a participação efetiva do candidato a vereador nos eventos de 

campanha do candidato Patrus Ananias para ampliar sua visibilidade e liga-lo a 

imagem do ex-prefeito. 

• Ações de campanhas inovadoras, como um programa de TV produzido 

nos bairros e divulgado em telões na comunidade, no site, no canal no Youtube 

e Facebook apresentando o candidato e seus apoios, pode ser um diferencial e 

que não custa tão caro quanto a produção de TV no HGPE. 
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 •  A última fase do planejamento de campanha consiste no 

acompanhamento contínuo dos resultados obtidos com as ações de campanha 

e dos efeitos dos agentes externos (veículos de comunicação e adversários, 

sobretudo), na intenção de voto. 
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8.0 CONCLUSÃO 

 Este trabalho foi desenvolvido para apresentar ao vereador Adriano 

Ventura, estratégias a serem utilizadas em sua campanha para reeleição. Para 

isso, foi sugerido a implementação de ações de campanha com base nas 

teorias pertinentes ao Marketing Político. 

 Embora haja certa resistência por parte de candidato, foi proposto a 

profissionalização de vários aspectos de sua campanha, tais como a realização 

de pesquisas para identificar o comportamento e os anseios de seu eleitores.  

 Há uma estrutura mínima para a campanha apresentada ao candidato 

que deve ser seguido para que seu objetivo principal seja alcançado: sua 

reeleição. É importante frisar aqui que não desejamos apenas sua reeleição, 

mas um aumento significativo no numero de eleitores que votam em Adriano. 

 É importante que o discurso do candidato esteja alinhado ao de sua 

coligação majoritária, visando angariar mais votos dos eleitores simpatizantes a 

sigla.  

 Para garantir que o candidato tenha uma boa imagem perante os 

eleitores, é muito importante utilizar-se das técnicas de marketing político 

propostas. A relação entre o marketing político é o sucesso nas urnas é certo. 

Não se vence uma eleição sem marketing. 

 Esperamos, que seguindo as propostas aqui dispostas, o vereador 

alcance um diferencial entre os demais concorrentes e siga por mais quatro 

anos ocupando uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 A campanha visa mostrar os aspectos positivos do vereador, tais como 

um politico transparente, assíduo nas sessões da casa, aberto a participação 

do eleitor e defensor da parcela mais oprimida da sociedade, na luta por seus 

direitos e melhores condições de vida a todos. 
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9. NOTAS 

1. Site www.adrianoventura.com.br  acessado em 28/06/2012 

2.. Site www.twitter.com/adrianoventura  acessado em 28/06/2012 

3. Site facebook.com/adrianoventura  acessado em 28/06/2012 

4. Site WWW.cmbh.mg.gov.br acessado em 28/06/2012 

5. Site WWW.otempo.com.br/otempo acessado em 03/01/2012 
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Pesquisa Qualitativa – ROTEIRO 

 

Cidade: Belo Horizonte – MG 
Data: 16 de abril de 2011 

Metodologia: Grupo focal – focus group 
Tema: Avaliação de desempenho da atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte 
Perfil: 50% homens e 50% mulheres idade entre 21 e 40 anos 
Seleção Critério Brasil : Perfil C2 a B1 
Número de grupos : 01 
Local da realização: Instituto Ver – Bairro Prado 
Origem dos participantes: Bairros de Belo Horizonte 

 

Orientação da discussão 

1 – Apresentação dos participantes, moderador e assistentes. 

2 - Apresentação da metodologia, sem salientar o assunto objeto da pesquisa 
(afirmando, contudo, que o mesmo seria facilmente percebido ao longo da conversa); 

Importante: deixar claro que o intuito do grupo focal é promover a conversa entre os 
participantes, não apresentar um questionário e direcionar as questões a apenas uma 
pessoa. Devemos ressaltar a importância da participação de todos e deixar claro que a 
discussão é informal. Importante também pedir exemplos do cotidiano dos 
participantes. 

3 – Uma conversa inicial sobre a cidade (esquentar o grupo): 
• Gosta ou não de morar em Belo Horizonte, razões por que é bom ou ruim. 
• Você se orgulha ou não de morar em BH? Se sim, levantar motivos para se 
orgulhar da cidade. 
• Pensando nos últimos anos, como está a cidade? Melhorou? Piorou? 
• Porquê? (A partir deste ponto, o grupo tende a começar a traçar um paralelo entre o 
estado da cidade e seus governantes, portanto, estabeleceria um comparativo entre os 
últimos prefeitos, para se fixar, a partir desse instante, na avaliação mais profunda do 
atual administração). 

4 – Qual é a nota que você dá para a atual administração municipal em BH? 

5 – Como é o prefeito atual? Quais as suas qualidades que as pessoas mais 
comentam ou mais gostam? 

6 – TRANSIÇÃO: Pensando na campanha de 2008, em que Lacerda era 
desconhecido e até chamado de “poste”, você se surpreendeu com o desempenho do 
prefeito até agora? 

7 – Como está sendo sua administração? 

8 – Você acha que ele tem força política? Por quê? 
8.1 – Pontos positivos 
8.2 – Pontos negativos; (saúde, educação, cultura, trânsito, lazer, esporte 
8.3 - Percepção sutil de corrupção; 

9 – Quais os principais problemas da cidade? 
9.1 – Orçamento participativo na cidade de BH: prós e contras 
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9.2 – Obras – acha que são boas ou ruins? Estão sendo feitas as obras necessárias 
em BH? 

 
9.3 – Copa do Mundo – acredita que estaremos preparados para receber os turistas e 
jogos? 

9.4 – Mesmo que sejam necessárias, as obras sazonais (inclusive para a Copa do 
Mundo) valem a pena? Vale a pena aguentar o transito caótico para termos melhorias 
na cidade? 

10 – O que o atual prefeito deixou de fazer que é importante? 

11 – Em quem você votou nas últimas eleições para prefeito? 

12 – Tendo votado em BH em 2008, e vendo a conjuntura atual, observando o 
resultado da eleição e a eleição de Lacerda, você votaria da mesma forma que votou 
na última eleição ou mudaria seu voto? 

13 – Formadores de opinião e atalhos cognitivos (a exemplo de partidos): o que você 
considera importante para decidir seu voto? Costuma discutir política com 
conhecidos/familiares? Prefere algum partido? Rejeita algum? Por quê? 

14 – O atual prefeito tem uma marca? Atendeu expectativas ou frustrou? 

15 – De que tipo de prefeito a cidade precisa? Quais as qualidades desejáveis para o 
novo prefeito? 

16 – O futuro prefeito tem de continuar a obra do atual ou deve mudar o rumo do 
governo? 

17 – Quem são os possíveis candidatos a Prefeito de BH? Destes, em quem você 
votaria? 
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PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO 
POLÍTICA 

  

  

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 

Este relatório apresenta os resultados de pesquisa qualitativa, realizada por alunos de 

pós-graduação em Marketing Político da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), com eleitores de Belo Horizonte.  

A metodologia utilizada foi a de pesquisa qualitativa por meio da técnica de 

Discussão em Grupo, especialmente recomendada quando se pretende 

alcançar as nuanças de opinião do público pesquisado a respeito de 

determinado assunto, e não informações quantitativas, passíveis de 

interpretação estatística. 

 

O grupo focal ou grupo de discussão, como técnica de pesquisa 
qualitativa, apresenta-se como uma possibilidade para compreender a 
construção das percepções, atitudes e  representações sociais de 
grupos humanos acerca de um tema específico.  Apoiado nas 
entrevistas grupais (Bogardus,  1926;  Merton, 1990), tal técnica pode 
ser usada em três perspectivas: i) como principal fonte de dados (self-
contained), ii) como fonte suplementar de dados, tanto para subsidiar 
programas de intervenção, quanto elaborar  instrumentos de pesquisa 
experimental e  quantitativa e iii) como fonte complementar de dados, 
ao ser associado às técnicas de  entrevistas em profundidade e de 
observação participante (Morgan, 1988).   

 

A técnica de Grupos de Discussão consiste na reunião de um número que pode variar 

de oito a dez pesquisados típicos por sessão, escolhidos de acordo com o perfil do 

público que se deseja investigar. Por meio da mediação de um especialista 

(moderador), o grupo debate livremente o conjunto de tópicos propostos. Para 

alcançar os objetivos da pesquisa, foi utilizado um roteiro que se encontra em Anexo 

no final deste relatório.  
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A seleção dos pesquisados do grupo foi feito por meio da utilização dos parâmetros do 

Critério Brasil de Classificação Econômica, adotados pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP: www.abep.org.br), nos quais os entrevistados são 

classificados segundo a posse de determinados bens e o grau de instrução formal. 

O objetivo deste estudo foi avaliar as opiniões e os sentimentos dos eleitores de Belo 

Horizonte em relação ao desempenho da atual gestão da prefeitura e do prefeito 

Márcio Lacerda, tendo em vista que ele pode ser candidato a reeleição nas eleições 

de outubro de 2012. 
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LOCAL: Belo Horizonte – MG 

 

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  1166  ddee  aabbrriill  ddee  22001111  
  
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA::  PPeessqquuiissaa  qquuaalliittaattiivvaa  
  
TTÉÉCCNNIICCAA  UUTTIILLIIZZAADDAA::  GGrruuppoo  ffooccaall  
 

NNÚÚMMEERROO  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOOSS::  0055  ppeessssooaass  
 

TTOOTTAALL  DDEE  GGRRUUPPOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS::  0011  
 

MMOODDEERRAADDOORREESS::  0022  
 

AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  SSAALLAA::  0022  
 

 

 

 

PPEERRFFIILL  DDOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
 

PPaarrttiicciippaannttee  FFaaiixxaa  EEttáárriiaa  SSeexxoo  PPrrooffiissssããoo  
        
PPaarrttiicciippaannttee  11  2211  aa  3300  aannooss  MMaassccuulliinnoo  CCoonnttaaddoorr  
PPaarrttiicciippaannttee  22  2211  aa  3300  aannooss  FFeemmiinniinnoo  TTééccnniiccaa  eemm  GGeessttããoo  AAmmbbiieennttaall  
PPaarrttiicciippaannttee  33  3311  aa  4400  aannooss  MMaassccuulliinnoo  CCoorrrreettoorr  ddee  SSeegguurrooss  
PPaarrttiicciippaannttee  44  3311  aa  4400  aannooss  MMaassccuulliinnoo  SSeerrvviiddoorr  PPúúbblliiccoo  nnaa  EEdduuccaaççããoo  
PPaarrttiicciippaannttee  55  3311  aa  4400  aannooss  MMaassccuulliinnoo  AAddvvooggaaddoo  
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HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDAA  CCIIDDAADDEE  
 

Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Sua população em 2007 era de 

2.412.937 habitantes (IBGE, est. 2007). Está localizada na região Sudeste, a 716 

quilômetros de Brasília, 586 quilômetros de São Paulo, 444 quilômetros da cidade do 

Rio de Janeiro, 535 quilômetros de Vitória e a uma média de 850 metros acima do 

nível do mar. A cidade está entre os três municípios com a melhor infra-estrutura do 

país, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro de acordo com estudo exclusivo 

realizado pela consultoria paulista Simonsen Associados em parceria com a revista 

EXAME. 

 

Belo Horizonte possui o quinto maior PIB entre os municípios brasileiros (IBGE, 2002). 

Em 2004, alcançava o valor de R$ 24.513.367.000,00. O setor terciário (serviços e 

comércio) contribui com 80% da riqueza produzida no município. O setor industrial 

corresponde ao restante do PIB. Praticamente não existe setor agropecuário na 

cidade. O PIB per capita é de R$ 10.429,00 (IBGE, 2004). 

 

A capital mineira atualmente é o sexto município mais populoso do Brasil, atrás de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Fortaleza, com 2.412.937 habitantes. 

Entretanto, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, composta por 34 municípios e 

uma população estimada em aproximadamente 5,1 milhões de habitantes (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2007), é a terceira maior aglomeração 

urbana do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A região metropolitana 

da cidade é, também, o 48º maior aglomerado urbano do mundo, e o sétimo da 

América Latina. 
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RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  
 

 

11..  PPaarraa  iinniicciiaarr  aa  ddiissccuussssããoo  pprrooppoossttaa  ffooii  ffeeiittaa  aa  aapprreesseennttaaççããoo  ddooss  

mmooddeerraaddoorreess,,  bbeemm  ccoommoo  ddaa  ttééccnniiccaa  ee  ddaa  ssaallaa  aa  sseerr  uuttiilliizzaaddaa  nnaa  

ppeessqquuiissaa..    

 

22..  FFooii  eessccllaarreecciiddoo  aaooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuee  oo  iinnttuuiittoo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  éé  pprroommoovveerr  

aa  ccoonnvveerrssaa  eennttrree  eelleess,,  nnããoo  aapprreesseennttaarr  uumm  qquueessttiioonnáárriioo  ee  ddiirreecciioonnaarr  aass  

qquueessttõõeess  aa  aappeennaass  uummaa  ppeessssooaa..  AAss  mmooddeerraaddoorraass  rreessssaallttaarraamm  aa  

iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddee  ttooddooss  ee  ddeeiixxaamm  ccllaarroo  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uummaa  

ddiissccuussssããoo  iinnffoorrmmaall..  PPeeddiirraamm  ttaammbbéémm,,  qquuee  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeesssseemm  ee  

eexxeemmppllooss  ddoo  sseeuu  ccoottiiddiiaannoo  ppaarraa  iilluussttrraarr  ooss  aassssuunnttooss  aabboorrddaaddooss  ee  oo  qquuee  

eelleess  aacchhaavvaamm  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddoo  tteemmaa..  

 

33..  AAss  mmooddeerraaddoorraass  eennttrraarraamm  nnoo  tteemmaa  pprrooppoossttoo..  FFaallaarraamm  aaooss  ppaarrttiicciippaanntteess  

qquuee  oo  oobbjjeettiivvoo  ddaa  ppeessqquuiissaa  eerraa  ffaazzeerr  uummaa  aannáálliissee  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ddee  BBeelloo  

HHoorriizzoonnttee..  RReessssaallttaarraamm  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddeelleess  aannaalliissaarreemm  aa  ppoollííttiiccaa  ccoomm  

uummaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  cciiddaaddããoo,,  ddaaqquueelleess  qquuee  uuttiilliizzaa  ooss  bbeennss  ee  sseerrvviiççooss  

ppúúbblliiccooss..    

 

o Diante da primeira pergunta, que queria se saber se os participantes 
gostam ou não da cidade, a maioria declarou que gosta.  

  

“Então eu adoro essa cidade, acho a cidade magnífica e a maior parte da minha vida eu passei 
aqui”; (21 a 30 anos). 

 

“Moro em Belo Horizonte e eu gosto da cidade, apesar da conturbação que a gente ta tendo 
ultimamente com a questão do trânsito”; (21 a 30 anos). 

 

 

o Os participantes consideram que a cidade está melhorando. Mas 
apontam que algumas áreas, como saúde e transporte, ainda precisam 
melhorar. Eles percebem o grande número de obras sendo executadas 
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na cidade e consideram que, mesmo diante do transtorno momentâneo, 
as obras são para a melhoria da cidade como um todo. Consideram que 
o transtorno é pequeno diante dos benefícios que elas trarão. 

 

“Eu tenho observado o trânsito principalmente eu acho que eu nunca vi tanta obra como nessa 
atual administração. É uma grande ampliação”. (31 a 40 anos) 

 

“Porque é uma melhoria e tudo que é melhoria você tem que olhar de forma positiva. E 
algumas situações, por exemplo, como a ampliação da Antonio Carlos que era indescritível o 
trânsito ali”. (31 a 40 anos). 

 

“Na verdade melhorar não melhorou muito não. Eu continuo vendo que não há só problemas 
no trânsito. Na medida em que a população vai crescendo vai se desenvolvendo, tudo vai se  
complicando”. (21 a 30 anos) 

 

 

o Os participantes não sabem diferenciar ao certo, quais as obras são 
executadas pela prefeitura ou pelos governos estadual e federal. Eles 
ligam grandes obras ao PAC. 

 

“Pelo que eu vejo a maioria é governo federal as obras né, temos o PAC a maioria é o 
governo”. (21 a 30 anos) 

 

“As pessoas sabem que obras desse porte o governo federal e estadual é quem fazem”. (31 a 
40 anos) 

 

 

44..  OOss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeerraamm  nnoottaass  ddee  00  aa  1100  ppaarraa  aa  aattuuaall  aaddmmiinniissttrraaççããoo  

mmuunniicciippaall..  NNaa  mmééddiiaa  ggeerraall  aa  nnoottaa  aallccaannççaaddaa  ppeellaa  ggeessttããoo  ddoo  pprreeffeeiittoo  

MMáárrcciioo  LLaacceerrddaa  ffooii  88..  

 

55..  SSoobbrree  oo  aattuuaall  pprreeffeeiittoo,,  sseeuuss  ppoonnttooss  ppoossiittiivvooss,,  nneeggaattiivvooss  ee  ssuuaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoommoo  ppeessssooaa  ee  ggeessttoorr,,  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonnssiiddeerraamm  qquuee  

MMáárrcciioo  LLaacceerrddaa  ffooii  uummaa  bbooaa  eessccoollhhaa  ffeeiittaa  ppeellooss  eelleeiittoorreess..  EElleess  

ccoonnssiiddeerraamm  ppoossiittiivvaa  aa  vviissããoo  ddee  eemmpprreessáárriioo  qquuee  oo  pprreeffeeiittoo  tteemm,,  aattuuaannddoo  

nnoo  sseeggmmeennttoo  ppúúbblliiccoo..  OO  PPaarrttiicciippaannttee  44  aapprroovvaa  aa  ggeessttããoo  mmuunniicciippaall,,  ppooiiss  
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ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ttrroouuxxee  iinniicciiaattiivvaass  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  pprriivvaaddaa  ppaarraa  oo  ppúúbblliiccoo,,  

ccoomm  uummaa  mmuuddaannççaa  nnoo  ccoonncceeiittoo  ddee  aaddmmiinniissttrraaççããoo..  OO  PPaarrttiicciippaannttee  55  

aaccrreeddiittaa  qquuee  éé  nneecceessssáárriioo  mmuuddaarr  aa  ffoorrmmaa  ddee  ggoovveerrnnaarr,,  ccoorrttaarr  ggaassttooss  ee  

pprrooffiissssiioonnaalliizzaarr  aa  aaddmmiinniissttrraaççããoo..    

 

“Eu concordo com empresários na política porque têm uma visão da administração privada. 
Quando você administra uma empresa, a primeira coisa que você vai pensar é em cortar 
gastos e visar lucro. A partir do momento em que você pega uma administração pública, que a 
gente sabe que é cabide de emprego, o político com visão gerencial vai pensar em cortar 
gastos e parar de olhar se fulano é filiado a tal partido, vai procurar colocar gente competente”. 
(31 a 40 anos) 

 

 

66..  OOss  ppaarrttiicciippaanntteess  rreevveellaamm  eessttaarr  ssuurrpprreessooss  ccoomm  oo  ddeesseemmppeennhhoo  ddoo  

pprreeffeeiittoo,,  vviissttoo  qquuee  dduurraannttee  aa  ccaammppaannhhaa  eelleeiittoorraall  ddee  22000088  eellee  eerraa  

ddeessccoonnhheecciiddoo  ee  aappoonnttaaddoo  ppoorr  aallgguunnss  ccoommoo  uumm  ““ppoossttee””..  AAllgguunnss  

ppaarrttiicciippaanntteess,,  ccoonnssiiddeerraamm  qquuee  eellee  ffooii  uummaa  ggrraattaa  ssuurrpprreessaa,,  mmeessmmoo  

ddeeccllaarraannddoo  nnããoo  tteerr  vvoottaaddoo  nneellee..    

 

“Ele foi uma grata surpresa. No primeiro turno não votei nele. Votei na Jô Moraes porque ela 
seguia minha linha de raciocínio na política. Já no segundo turno, avaliei essa questão dele de 
ter formação empresarial. E me surpreendi, porque o que eu pensei, ele está fazendo na 
administração pública, principalmente nessa questão de corte de gastos”. (31 a 40 anos) 

 

 

77..  OOss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonnssiiddeerraamm  qquuee  MMáárrcciioo  LLaacceerrddaa  eessttáá  ffaazzeennddoo  uummaa  bbooaa  

aaddmmiinniissttrraaççããoo..  EElleess  ccoonnssiiddeerraamm  qquuee  ssuuaa  eexxppeerriiêênncciiaa  ccoommoo  eemmpprreessáárriioo  

tteemm  iinnfflluueenncciiaa  eemm  ssuuaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ppúúbblliiccaa,,  ee  ppoorr  iissssoo,,  eellee  eessttáá  

oobbtteennddoo  uummaa  aavvaalliiaaççããoo  ppoossiittiivvaa  ddaa  ppooppuullaaççããoo..    

 

“Se você não tem competência, não dá pra fica, e é esse pensamento empresarial que deve 
funcionar na gestão pública. Eu acho que o funcionário ou político tem que mostrar empenho, 
desempenho e resultado”. (21 a 30 anos) 

 

 



 88 

88..  OOss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonnssiiddeerraamm  qquuee  eellee  cchheeggoouu  àà  ccaammppaannhhaa  ddee  22000088  ccoommoo  

uumm  ddeessccoonnhheecciiddoo  ddoo  eelleeiittoorraaddoo  ee  qquuee  ssee  eelleeggeeuu  ppeellaa  aalliiaannççaa  ppoollííttiiccaa  

ffoorrmmaaddaa  eemm  pprrooll  ddee  ssuuaa  ccaannddiiddaattuurraa..  NNoo  eennttaannttoo,,  aaccrreeddiittaamm  qquuee  eellee  

ggaannhhoouu  nnoottoorriieeddaaddee  nnaa  eessffeerraa  ppoollííttiiccaa  ppeelloo  bboomm  ttrraabbaallhhoo  qquuee  eessttáá  

eexxeeccuuttaannddoo  áá  ffrreennttee  ddaa  pprreeffeeiittuurraa..  

 

“Se você for olhar origem de Márcio Lacerda poucos sabem, poucos conhecem quem é ele 
antes dessa união PT e PSDB, nunca vista antes e na qual hoje eu bato palma, pois eu acho 
que não teve radicalismo de partido”. (21 a 30 anos) 

 

“Márcio Lacerda me surpreendeu. Sua imagem não passava segurança. Mas fez 
enfrentamentos com a turma do PT. Ouço comentários positivos sobre Lacerda”. (31 a 40 anos) 

 

“Lacerda já consegue andar sozinho. Apoio é sempre importante, mas já não é fundamental.” 
(31 a 40 anos) 
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8.1 – Pontos positivos  

 

 

TTrraannssppoorrttee::  NNããoo  cchheeggaarraamm  aa  cciittaarr  vvaannttaaggeennss  nnoo  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo..  EEmm  ggeerraall,,  

aaccrreeddiittaamm  qquuee  oo  ggoovveerrnnoo  ddeevvee  iinnvveessttiirr  mmaaiiss  ppaarraa  ssee  tteerr  uumm  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  

ddee  qquuaalliiddaaddee..  

 

“Eu acho que teve algumas melhorias no trânsito, mas eu acho que o que dificulta e vai ser 
difícil é quando as autoridades descobrirem que precisa investir no transporte público isso o 
primordial para o trânsito em Belo Horizonte, porque enquanto eles acharem que só melhorar 
as vias está bom não vai resolver”. (21 a 30 anos) 

 

  

SSeegguurraannççaa::  CCrreeddiittaamm  aa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddaa  sseegguurraannççaa  aaoo  GGoovveerrnnoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  

ee  aacchhaamm  qquuee  aavvaalliiaarr  aa  PPrreeffeeiittuurraa  ppoorr  eessttaa  óóttiiccaa  éé  iinnjjuussttoo..  AApprroovvaamm  oo  ttrraabbaallhhoo  ddaa  

GGuuaarrddaa  MMuunniicciippaall  ee  aaccrreeddiittaamm  qquuee  aa  cciiddaaddee  mmeellhhoorroouu  ccoomm  oo  pprroojjeettoo  ddoo  OOllhhoo  

VViivvoo..  

 

“Em certos lugares não podemos ficar expostos, temos que fazer nossa parte, mas acho que 
BH não tem grandes problemas quanto à segurança. O problema maior é a saúde.” (21 a 30 
anos) 

 

“Teve avanço na segurança, a guarda municipal foi criada. Nós sabemos que PM está 
sobrecarregada. A civil é da investigação e tem que sair da sua área para complementar o 
trabalho da PM. Também tem o Olho Vivo; o Centro da cidade é seguro e tem várias câmeras”. 
(21 a 30 anos) 

 

 

OObbrraass::  OO  ggrruuppoo  nnoo  ggeerraall  aacchhaa  qquuee  BBeelloo  HHoorriizzoonnttee  éé  uumm  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass,,  ee  

aavvaalliiaamm  ccoommoo  ppoossiittiivvaass,,  aappeessaarr  ddoo  ttrraannssttoorrnnoo  qquuee  aass  mmeessmmaass  ttrraazzeemm  ppaarraa  aa  

cciiddaaddee..    AAccrreeddiittaamm  qquuee  aa  cciiddaaddee  ccoommeeççoouu  aa  ccrreesscceerr  ccoomm  qquuaalliiddaaddee  aa  ppaarrttiirr  ddaa  

ggeessttããoo  ddoo  PPrreeffeeiittoo  FFeerrnnaannddoo  PPiimmeenntteell  ee  eessssee  ccrreesscciimmeennttoo  tteemm  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  nnaa  

ggeessttããoo  ddoo  PPrreeffeeiittoo  MMaarrcciioo  LLaacceerrddaa..  CCiittaamm  aass  oobbrraass  ddee  dduupplliiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

AAnnttôônniioo  CCaarrllooss  ccoommoo  mmeellhhoorriiaa  ppaarraa  aa  cciiddaaddee  ee  pprreeppaarraaççããoo  ppaarraa  CCooppaa  ddoo  
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MMuunnddoo..  PPeerrcceebbeemm  qquuee  oo  GGoovveerrnnoo  FFeeddeerraall  tteemm  ffeeiittoo  vváárriiooss  iinnvveessttiimmeennttooss  ddeennttrroo  

ddaass  oobbrraass  ddaa  cciiddaaddee,,  mmaass  nnããoo  ttiirraamm  oo  ccrrééddiittoo  ddeessssaass  oobbrraass  àà  PPrreeffeeiittoo..  

AAccrreeddiittaamm  qquuee  BBeelloo  HHoorriizzoonnttee  éé  aa  cciiddaaddee  mmaaiiss  aaddiiaannttaaddaa  ppaarraa  aa  CCooppaa  ddoo  

MMuunnddoo..  

 

“Eu acho que esse é o grande problema com relação a gestão pública é que pensa-se muito de 
forma condimentada, vamos fazer as obras da Antonio Carlos,mas não pensa como vai 
realizar, não pensa no transporte público em geral. A Antonio Carlos é importante claro esse 
projeto tem que ser visto com maior respeito, mas você tem que pensar a cidade pra hoje é pra 
daqui a trinta quarenta anos.” (31 a 40 anos) 

 

SSaaúúddee::  AA  mmaaiioorriiaa  ddooss  ppaarrttiicciippaanntteess  nnããoo  uuttiilliizzaa  oo  sseerrvviiççoo  ppúúbblliiccoo  ddee  ssaaúúddee,,  

sseennddoo  aassssiimm  nnããoo  ppooddeemm  aavvaalliiaarr  ccoommoo  uussuuáárriiooss..  NNoo  eennttaannttoo  rreevveellaamm  qquuee  hháá  

mmuuiittoo  oo  qquuee  mmeellhhoorraarr  ppooiiss  ppeerrcceebbeemm  aa  iinnssaattiissffaaççããoo  ddooss  uussuuáárriiooss  nnoo  ccoonnttaattoo  

ddiiáárriioo  ccoomm  aass  ppeessssooaass  qquuee  nneecceessssiittaamm  ddoo  sseerrvviiççoo..  EElleess  ssuuggeerreemm  qquuee  sseejjaa  ffeeiittoo  

uumm  ppllaanneejjaammeennttoo  nnaa  áárreeaa  ddaa  ssaaúúddee,,  ccrriiaaççããoo  ddee  uumm  ccoonnssóórrcciioo  ppooddeerriiaa  sseerr  uummaa  

ddaass  ssoolluuççõõeess..    

 

“Existe um projeto que eu trabalhei lá tinha algumas famílias que dependiam do serviço de 
saúde pública e reclamavam que demoravam a ser atendidas, e eles falam que o serviço de 
saúde é bom”. (21 a 30 anos) 

 

EEdduuccaaççããoo::  NNoo  qquueessiittoo  eedduuccaaççããoo  aass  ooppiinniiõõeess  ssee  ddiivveerrggeemm..  OO  PPaarrttiicciippaannttee  44,,  

qquuee  aattuuaa  nnaa  áárreeaa,,  ffooii  bbeemm  ccrrííttiiccoo  nnoo  qquuee  ssee  rreeffeerree  àà  cchhaammaaddaa  EEssccoollaa  PPlluurraall..  JJáá  

oo  PPaarrttiicciippaannttee  11  ,,  aaccrreeddiittaa  qquuee  aa  EEdduuccaaççããoo  eessttáá  sseennddoo  bbeemm  ccoonndduuzziiddaa  ppeellaa  

pprreeffeeiittuurraa  ee  cciittaa  aass  UUMMEEIISS  ccoommoo  uumm  ppoonnttoo  ppoossiittiivvoo  nnaa  aattuuaall  ggeessttããoo..  OOss  ddeemmaaiiss  

ppaarrttiicciippaanntteess  aavvaalliiaamm  aa  eessccoollaa  iinntteeggrraaddaa  ccoommoo  bbooaa,,  ee  aacchhaamm  qquuee  iinnvveessttiimmeennttooss  

nneessttaa  áárreeaa  ssããoo  ffuunnddaammeennttaaiiss..  

 

“Por eu trabalhar na Educação, me incomoda muito esse projeto que existe na Prefeitura há 
alguns anos, conhecido como Escola Plural. Recebemos alunos muitas vezes semi-
analfabetos. Que educação é essa? Que investimento é esse? Para que o aluno chegue ao 
final do seu ciclo, no ensino fundamental, sem saber ler e escrever”. (31 a 40 anos) 

 

“Eu não sei se é um grande problema da Prefeitura de BH, porque eu tenho visto alguns 
projetos que funcionam. Não sei se vocês conhecem as UMEIS, na qual tem vários tiposde 
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atividades para os alunos e também de integração, com recreações durante todo o dia”. (21 a 
30 anos) 

 

OOuuttrrooss::  OO  PPaarrttiicciippaannttee  33  aaccrreeddiittaa  qquuee  nnaa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  aa  ggeessttããoo  aattuuaall  

rreedduuzziiuu  aa  bbuurrooccrraacciiaa,,  ccoommoo  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  aa  rreettiirraaddaa  ddee  sseegguunnddaa  vviiaa  ddoo  IIPPTTUU,,  

eessttáá  mmaaiiss  ddiinnââmmiiccaa..  JJáá  aa  PPaarrttiicciippaannttee  22  aaccrreeddiittaa  qquuee  aa  cciiddaaddee  ppoossssuuii  bboonnss  

pprroojjeettooss,,  ccoommoo  oo  VViillaa  VViivvaa,,  qquuee  eessttaa  mmeellhhoorraannddoo  aass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  vviiddaa  ddee  qquueemm  

mmoorraa  eemm  vviillaass  ee  ffaavveellaass..  

 

“Um exemplo claro, geralmente a prefeitura gerava um transtorno enorme na prestação de 
serviço como, por exemplo, para prestar qualquer serviço existia um grande transtorno. Isso 
agora está menos burocrático e é vantajoso para mim”. (21 a  30 anos) 

 

 

 

8.2– Pontos negativos  

  

 

TTrraannssppoorrttee::  OO  ggrruuppoo  aaccrreeddiittaa  qquuee  aa  ccoonnssttrruuççããoo  ddoo  mmeettrrôô  sseejjaa  aa  ssoolluuççããoo  ppaarraa  

ooss  pprroobblleemmaass  ddee  ttrrâânnssiittoo..  PPoorréémm  ddeevvee  sseerr  iinntteeggrraaddoo  ccoomm  aa  rreeggiiããoo  

mmeettrrooppoolliittaannaa,,  ppeennssaannddoo  nnaa  cciiddaaddee  ccoommoo  uumm  ttooddoo..  OO  mmeettrrôô  aattuuaall  eessttáá  aaffooggaaddoo  

ee  ssee  ttoorrnnaa  iinnssuuppoorrttáávveell  nnooss  hhoorráárriiooss  ddee  ppiiccoo..  OOss  ôônniibbuuss  ddeevveemm  sseerr  mmeellhhoorr  

aarrttiiccuullaaddooss..  

 

“Tem que pensar em um trabalho com todos esses governos porque ai sim eu vou pensar em 
melhorar as condições da minha cidade. Mas todos precisam da ajuda do governo especifico 
da capital. E o governo aproveitar a estrutura pra investir em todas essas cidades em saúde e 
outros pra que não venha tudo para Belo Horizonte”. (31 a 40 anos) 

 

SSeegguurraannççaa::  DDee  ffoorrmmaa  ggeerraall,,  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  aacchhaamm  qquuee  aa  

sseegguurraannççaa  nnããoo  mmeellhhoorroouu  aappeessaarr  ddooss  íínnddiicceess  ddee  hhoommiiccííddiiooss  tteerreemm  ddiimmiinnuuííddoo..    
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“A segurança nos últimos anos não mudou muito não, apesar da taxa de homicídio ter 
diminuído. Vivi muitos assaltos, acredito que há falhas na PM no caso de respostas à 
comunidade, em relação ao atendimento. A segurança é muito largada em Belo Horizonte. O 
mínimo que deveria ser garantido é um atendimento mais rápido. Saio muito à noite e já fui 
assaltado várias vezes e até passei por um seqüestro relâmpago”. (21 a 30 anos) 

 

OObbrraass::  CCrriittiiccaamm  aass  oobbrraass  ddoo  OOrrççaammeennttoo  PPaarrttiicciippaattiivvoo,,  ppeelloo  ffaattoo  ddoo  cciiddaaddããoo  

eessccoollhheerr  aattrraavvééss  ddoo  vvoottoo,,  ppoorréémm  aa  oobbrraa  vveenncceeddoorraa  ddeemmoorraarr  aa  sseerr  eexxeeccuuttaaddaa..  

FFaallttaa  ddiivvuullggaaççããoo  ssoobbrree  oo  OOrrççaammeennttoo  PPaarrttiicciippaattiivvoo..  

 

“Acho importante a iniciativa do Orçamento Participativo, mas a realização é muito morosa”. (21 
a 30 anos). 

 

“No último Orçamento Participativo votei numa obra de minha região que foi aprovada. Já faz 
dois anos, mas a obra não executada. É importante a participação popular, mas ela é pouco 
incentivada”. (31 a 40 anos) 

 

SSaaúúddee::  PPaarraa  aa  PPaarrttiicciippaannttee  22,,  ssaaúúddee  éé  uumm  pprroobblleemmaa  nnaacciioonnaall  ee  aacchhaa  qquuee  aa  

mmeessmmaa  eessttáá  eemm  eessttaaddoo  ddee  ccaallaammiiddaaddee..  CCiittaa  oo  ccaaooss  ee  aa  eessttrruuttuurraa  ddaass  UUppaass  

ccoommoo  eexxeemmpplloo,,  aacchhaa  qquuee  aa  ffoorrmmaa  ddee  aaccoollhhiimmeennttoo,,  aattrraavvééss  ddee  ffiicchhaass  ppaarraa  

ttrriiaaggeemm  ee  pprréé--aatteennddiimmeennttoo  nnããoo  ffuunncciioonnaa..  AA  áárreeaa  nneecceessssiittaa  ddee  iinnvveessttiimmeennttooss..  

 

“O problema maior é a saúde. Vemos mães com seus filhos morrendo no colo. Os hospitais e 
postos de saúde não funcionam, não têm estrutura. Eu tenho plano de saúde, mas se eu 
dependesse de um hospital e de um posto público?”. (21 a 30 anos) 

 

“Mas esse problema da saúde é de nível nacional. Se analisarmos bem não é um problema só 
de BH. Há pouco tempo estive conversando com um amigo meu que trabalha em posto de 
saúde, e ele disse funciona um sistema de triagem, com fichas vermelhas, verdes, amarelas e 
azuis, e dependendo do seu estado de saúde você pode ficar o dia inteiro aguardando 
atendimento”. (31 a 40 anos) 

 

EEdduuccaaççããoo::  AA  mmaaiioorr  ccrrííttiiccaa  eemm  rreellaaççããoo  àà  eedduuccaaççããoo  rreeffeerree--ssee  àà  eessccoollaa  pplluurraall,,  

aaccrreeddiittaamm  qquuee  ooss  aalluunnooss  cchheeggaamm  aaoo  eennssiinnoo  mmééddiioo  sseemmii  aannaallffaabbeettooss,,  ppeelloo  ffaattoo  

ddee  nnããoo  ppooddeerreemm  sseerr  rreepprroovvaaddooss  nnaa  eessccoollaa..    
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“Por eu trabalhar na Educação, me incomoda muito esse projeto que existe na Prefeitura há 
alguns anos, conhecido como Escola Plural. Recebemos alunos muitas vezes semi-
analfabetos. Que educação é essa? Que investimento é esse? Para que o aluno chegue ao 
final do seu ciclo, no ensino fundamental, sem saber ler e escrever”. (31 a 40 anos) 

 

“Fala-se hoje no retorno do boletim, mas acho que a questão não é retorno do boletim, é de 
qualidade mesmo. É de intervir onde está ocorrendo o problema. Acho que deve haver uma 
visão mais seria da situação, não basta só investir. A gente (Rede de Ensino) precisa fazer 
uma avaliação e ver o resultado desse investimento. Por outro lado, acredito que a política não 
tem interesse em investir na educação, porque uma vez que você esclarece, a pessoa vai 
poder decidir por si, avaliar. Será que é isso que se deseja, pessoas alfabetizadas?”. (31 a 40 
anos) 

 

OOuuttrrooss::  AAcchhaamm  nneecceessssáárriioo  pprriioorriizzaarr  iinnvveessttiimmeennttooss  nnaa  áárreeaa  ccuullttuurraall,,  ccrriittiiccaarraamm  aa  

ppoossttuurraa  ddaa  PPBBHH  ddee  ccoorrttaarr  ooss  rreeccuurrssooss  ppaarraa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  FFIITT  ((FFeessttiivvaall  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  TTeeaattrroo))  eemm  22001100,,  ee  ddeeppooiiss  ddoo  aappeelloo  ppooppuullaarr  vvoollttaarr  aattrrááss..  

  

“O investimento em cultura o é o mesmo do governo passado. Não mudou nada nessa área”. 
(21 a 30 anos) 

 

“Lacerda não queria fazer o FIT (Festival Internacional de Teatro), fez pressionado mas usou 
somente  ametade dos recursos”. (31 a 40 anos)  

 

 

9. Neste ponto, os participantes seriam induzidos pelo moderador a falar sobre os 

principais problemas da cidade, os pontos positivos e negativos do Orçamento 

Participativo, e as obra da cidade visando a Copa do Mundo. No entanto, os 

participantes entraram naturalmente no assunto. Percebemos que eles 

consideram a saúde o maior problema da cidade. Escutam muitas reclamações 

das pessoas que necessitam deste serviço. As obras foram o primeiro ponto 

em que eles tocaram. Como já foi relatado, eles as consideram importantes 

para a cidade e acreditam que o transtorno gerado por elas é momentâneo e 

positivo à longo prazo. No que se refere ao Orçamento participativo, eles 

percebem que o programa é muito bom na teoria mas não funciona na prática. 

Percebem que as obras aprovadas demoram muito a ser executadas. Vêem 

isso como um ponto a melhorar na gestão. 
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10. Os participantes acreditam que a Prefeitura poderia investir mais na área da 

saúde. Consideram este ponto muito importante para a população mas o 

atendimento ainda é precário. Também acham necessário priorizar 

investimentos na área cultural, criticaram a postura da PBH de cortar os 

recursos para a realização do FIT (Festival Internacional de Teatro) em 2010, e 

depois do apelo popular voltar atrás. 

 

“A saúde é uma área ainda precária, mas não é responsabilidade só da prefeitura. Acho que 
tem muito o que melhorar. BH é uma cidade que arrecada muitos impostos, então poderia 
investir mais em saúde”. (21 a 30 anos) 

 

 

11.  Foi perguntado aos participantes, em quem eles votaram na última eleição 

para prefeito de Belo Horizonte. Veja as respostas: 

 

 

Participante 1 – 1º e 2º turno em Leonardo Quintão 
Participante 2 – 1º e 2º turno em Márcio Lacerda 

Participante 3 – 1º e 2º turno em Márcio Lacerda 

Participante 4 – 1º turno Jô Moraes e o 2º Márcio Lacerda 

Participante 5 – 1º turno Jô Moraes e o 2º Márcio Lacerda 

 

 

12.  Neste ponto, foi perguntado aos participantes se, vendo a atual conjuntura da 

cidade, se eles votariam da mesma forma ou se mudariam o seu voto. Neste 

quesito, somente o Participante 1 declarou que mudaria o seu voto. No 

entanto, ele mudaria seu voto em prol da atual gestão, pois votou em Leonardo 

Quintão. Isso reflete que a gestão Márcio Lacerda está sendo bem avaliada 

pelos eleitores. 
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“Li em um jornal que a administração de BH foi considerada a melhor do país e uma das 
melhores do mundo. Márcio Lacerda é um visionário. Eu votaria nele novamente.” (31 a 40 
anos) 

 

“Votei no Quintão nos dois turnos, mas me arrependo, pois a família Quintão é o que há de 
mais podre no mundo político”. (21 a 30 anos) 

 

   

13.  A maioria dos participantes acompanha política, cada um a seu modo. Uns 

acompanha pelo Horário Eleitoral Gratuito, outros por jornais e pesquisas 

eleitorais e há ainda, aqueles que acompanham periodicamente todos os 

âmbitos da administração pública, seja ela na esfera municipal, estadual ou 

federal. No geral, eles são apartidários e escolhem seus candidatos baseados, 

principalmente, nas propostas apresentadas durante a campanha. A opinião de 

amigos e parentes é importante na decisão final. 

 

“Gosto de acompanhar a política, inclusive deputados, escolho muito bem, pois o voto é 
sagrado. Não gosto muito de pesquisa, pois acredito que ela manipula as opiniões.” (31 a 40 
anos) 

 

“Acompanho política e acho que somos cidadãos políticos”. (31 a 40 anos)  

 

“Acompanho o Horário Eleitoral Gratuito. Gosto de política e acompanho em todos os 
momentos. Não gosto dos partidos do jeito que estão, acho que na reforma política eles devem 
ser extinguidos.” (21 a 30 anos) 

 

 

14.  O grupo acredita que o prefeito foi uma grata surpresa. Sua gestão está sendo 

melhor do que era esperado. Eles acreditam que Márcio Lacerda foi eleito 

através da aliança entre PT e PSDB, mas mostrou que tem características 

próprias para gerir a cidade e tem feito isso de forma satisfatória. 

 

“Márcio Lacerda não teve mérito na eleição. A vitoria foi da aliança, mas ele conseguiu mostrar 
para que veio”. (21 a 30 anos) 
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“Lacerda já consegue andar sozinho. Apoio é sempre importante, mas já não é fundamental”. 
(21 a 30 anos) 

 

“Lacerda não foi um poste como temiam na campanha”. (31 a 40 anos) 

 

 

 

15.  O grupo acredita que Lacerda é o tipo de prefeito que a cidade precisa. 

Consideram um homem visionário, técnico, com visão empresarial. Acham isso 

uma característica marcante na personalidade de Márcio Lacerda. 

Característica essa, muito importante para um bom gestor público. 

 

“Marcio Lacerda tem o perfil de prefeito empresário e trás coisas do mundo empresarial para a 
política. Ele é pouco conhecido, surgiu da aliança PT e PSDB, até então nunca vista, e eu bati 
palmas para a ela, pois acho que não teve ter radicalismo”. (21 a 30 anos) 

 

“O prefeito ideal para a cidade é aquele que também é um gestor, isto tem mostrado que é uma 
forma nova de administrar. Vejo esta preocupação de colocar pessoas que sabem administrar”. 
(21 a 30 anos) 

 

“Não votei nele no primeiro turno, votei na Jô. Já no segundo turno votei pensando que ele veio 
da administração privada e iria implantar no município”. (31 a 40 anos) 

 

“Concordo com empresários na política porque tem uma visão administração privada, pois o 
governo não pode ser cabide de emprego”. (31 a 40 anos) 

 

 

16.  Os participantes acham que Lacerda precisa de mais um mandato para 

mostrar realmente a que veio. Eles acreditam que a manutenção da atual 

gestão é importante para o município. Vêem como positiva a continuidade do 

governo na próxima eleição. 

 

“Márcio Lacerda tem grandes chances de ser reeleito, mesmo sem apoio do PT. É a gestão de 
Lacerda que vai dar a ele a vitoria”. (21 a 30 anos) 
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“Votaria na continuidade. Lacerda não foi um poste como temiam na campanha”. (21 a 30 
anos) 

 

“Em time que esta ganhando não se meche, Pimentel e Aécio apoiaram Lacerda. Votaria na 
continuidade. A pessoa de Lacerda é gente boa”. (31 a 40 anos) 

 

“Votaria na continuidade. Márcio Lacerda me surpreendeu. Sua imagem não passava 
segurança. Mas fez enfrentamentos com a turma do PT”. (31 a 40 anos) 

 

“Lacerda surgiu do nada, a vitória foi por ser apoiado por Aécio e Pimentel, mas mostrou 
porque veio”. (31 a 40 anos) 

 

 

17.  Por último, todos os participantes declaram que, dentre os possíveis 
candidatos à prefeito de Belo Horizonte em 2012, eles votariam na 
continuidade do governo Márcio Lacerda. O apoio a reeleição do atual prefeito 
foi unanime dentro do grupo focal. 

 

“Eu votaria na continuidade”. (21 a 30 anos) 

 

“Eu voto na reeleição de Márcio Lacerda em 2012”. (31 a 40 anos) 
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