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“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.” 

Peter Duker  



 
 

 

RESUMO 

 
 
O Marketing Político é a grande engrenagem das estratégias das campanhas eleitorais. Porque 

combina os estudos da Ciência Política às ferramentas de Marketing, principalmente quanto a 

Promoção. Neste modelo o planejamento consegue interpretar as pré-disposições políticas dos 

eleitores, os cenários favoráveis e contrários, retratar o que o eleitor precisa e sonha.  

O estudo apresenta como o Partido dos Trabalhadores aprendeu a utilizar essa ferramenta em 

sua caminhada, e propõe um planejamento para a campanha eleitoral de Dilma Rousseff para 

a eleição de 2014.  

 

PALAVRAS CHAVES: Marketing Político; Partido dos Trabalhadores; Planejamento de 

Campanha Eleitoral; Dilma Rousseff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Political Marketing is a big gear for the strategies of electoral campaigns. Because it combines 

the study of political science to marketing tools, especially regarding the Promotion. This 

planning model can interpret the pre-policy provisions of voters, favorable scenarios and 

cons, portraying what voters need and dreams. 

The study shows how the Workers Party learned how to use this tool in its history, and 

proposes a plan to for Rousseff's election campaign for the election of 2014. 

 

KEYWORDS: Political Marketing; Workers Party, Election Campaign Planning; Dilma 

Rousseff 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil percebemos após a redemocratização de 1985, os avanços do Marketing 

Político para aperfeiçoar o entendimento do comportamento eleitoral, principalmente o 

entendimento dos desejos e anseios do povo.  Neste contexto, a campanha eleitoral é hoje 

planejada para ir ao encontro das expectativas do eleitorado, aumentado assim a aceitação do 

candidato.  

No presente estudo se propõe um planejamento estratégico para a campanha eleitoral 

da reeleição da atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em 2014. Para construção do 

planejamento, o estudo utiliza como base de análise a construção da imagem do Partido dos 

Trabalhadores (PT), por meio das campanhas eleitorais de 1989 a 2010. 

O estudo entende como públicos da candidata Dilma Rousseff na campanha eleitoral 

de 2014: (I) os eleitores; (II) a imprensa nacional e mundial; (III) os formadores de opinião, 

sendo esses líderes políticos, líderes religiosos, líderes de corporações, representantes de 

classe etc; (IV) partidos políticos; (V) público interno do PT.  

O planejamento da campanha eleitoral tem como objetivo geral: Reeleger Dilma 

Rousseff (PT) ao cargo de Presidenta da República, na eleição de 2014. Tendo como 

objetivos específicos: (I) Promover a imagem da pré-candidata Dilma Rousseff. (II) Promover 

o Partido dos Trabalhadores. (III) Promover o Plano de Governo da pré-candidata Dilma 

Rousseff.  

Para alcançar esses objetivos foram propostas as seguintes estratégias: (I) Realizar 

diagnóstico sobre o cenário eleitoral de 2014. (II) Identificar as necessidades de cada região 

do país. (III) Identificar o perfil e as necessidades de cada público. (IV) Realizar diagnóstico 

sobre os adversários. (V) Promover campanha eleitoral.   

Para cumprir as estratégias são propostas (I) pesquisas qualitativas e quantitativas que 

identifiquem: o cenário eleitoral de 2014; as necessidades de cada região do país; as 

necessidades de cada público; o diagnóstico dos adversários; a imagem e posicionamento da 

candidata; a imagem e posicionamento do partido; a influência da imagem do ex-presidente 

Lula1 na disputa eleitoral; a imagem e posicionamento do Governo e das políticas públicas. 

(II) Construir o Plano de Governo. (III) Criar organograma da equipe e atividades envolvidas 

na campanha eleitoral. (IV) Realizar a previsão dos recursos financeiros da campanha 

                                                 
1 Lula: Luiz Inácio Lula da Silva  
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eleitoral. (V) Planejar as ações de comunicação. (VI) Criar protocolo de gerenciamento de 

crises.  

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos: I. Introdução: Apresentação 

geral do estudo. II Referencial Teórico: Onde são abordados o Marketing Político e o 

Comportamento Eleitoral, que contextualizam as principais teorias do Marketing e da Ciência 

Política. III. Cenário Político: O estudo explora neste tópico uma retrospectiva histórica do 

Presidencialismo no Brasil e do Partido dos Trabalhadores (PT), destacando seus 

posicionamentos estratégicos e territórios eleitorais nas eleições de 1989 a 2010. IV. 

Planejamento da campanha eleitoral: Neste tópico estudo busca retratar e o cenário 

político, social e econômico do país contemporâneo. Apresenta o perfil da pré-candidata a 

reeleição Dilma Rousseff (PT) e de seus principais adversários. Identifica os públicos da 

campanha eleitoral, e define estratégias e ações da campanha eleitoral. Interpreta a matriz 

SWOT da pré-candidata. Propõe o organograma das coordenações da campanha eleitoral e as 

principais funções e responsabilidades de seus gestores. Planeja a Previsão de Recursos 

Financeiros, o Cronograma de Pesquisas, e o Planejamento de Comunicação. V. Conclusão: 

Realiza a conclusão do estudo.   
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Marketing Político 
 

O marketing tem sua origem no novo mercado e capitalismo frutos da Idade Moderna. 

Ele surge “como um conjunto de conceitos e técnicas de gestão de um novo mercado global e 

massificado” (CAETANO ET AL apud PEREIRA, 2012).   

Kotler & Keller (2006) citam a definição da American Marketing Association: “O 

marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valores para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado.”   

Segundo Peter Drucker, um dos principais teóricos da administração, “o objetivo do 

marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado a 

ele e se venda sozinho” (DRUCKER apud KOTLER & KELLER, 2006). 

O marketing abre seu leque de estudos em diferentes áreas especificas como: 

Marketing Esportivo, Marketing Pessoal, Marketing de Vendas etc. No presente estudo 

trabalharemos o conceito de Marketing Político. 

O Marketing Político pode ser definido como o conjunto de técnicas com o objetivo de 

avaliar comportamentos psicológicos do eleitorado, a fim de elaborar estratégias que vão de 

encontro a estes comportamentos de forma a aumentar a aceitação do candidato (VEIGA & 

GONDIN, 2001). 

“Cada vez que você bola uma estratégia para ser mais bem-visto ou 
benquisto num grupo, ou para conquistar um cliente, uma amizade ou um 
amor, você pratica marketing. Isto porque você tem que estudar o que as 
pessoas, ou grupos que você quer conquistar pensam, gostam ou degostam e 
como são e vivem, para, só depois, poder adaptar suas atitudes para 
preencher expectativas, ser aceito ou aumentar suas chances de êxito. Para 
atingir os seus objetivos, você tem que primeiro colocar os interesses dos 
seus alvos acima dos seus. Esta é a essência do marketing” (KUNTZ, 2006).  

 

Barros et al (2011) citam autora Wring que concebe Marketing Político como: "O uso 

do partido ou do candidato de pesquisa de opinião e análise do ambiente para produzir e 

promover uma oferta competitiva que ajudará a realizar objetivos organizacionais e satisfazer 

grupos de eleitores em troca dos seus votos". 

Segundo Neto (2008) o marketing político serve para despertar a atenção, o interesse e 

a preferência dos eleitores. É a arte de informar e de comunicar com o eleitor; orientar e 

direcionar as ideias do partido, candidato e governo, em função das necessidades que se 
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detectam; é definir o seu público e satisfazê-lo; é potenciar relações duradouras com os 

eleitores. 

O Marketing Político exerce o papel importante de destacar os pontos fortes do 

candidato, e amenizar suas falhas.  Como acredita Westphalen (2009) “um político não nasce 

da noite para o dia; é resultado de um processo que, ao longo do tempo, projeta uma imagem 

pela qual passa a ser identificado pelo cidadão, com características físicas, psicológicas e 

ideologias próprias, criando formas de inserção e interação.”  

Relacionando o Marketing Político ao mix de marketing ou mais conhecido como os 4 

P’s (Produto, Promoção, Praça e Preço) podemos interpretar: O Produto como sendo o 

partido, as ideologias políticas, o candidato. A Promoção sendo as ações de comunicação. A 

Praça como as dimensões territoriais, econômicas, sociais e culturais do campo eleitoral. E o 

Preço sendo o voto, a decisão final de cada eleitor.  

 

2.2 Comportamento eleitoral  

Todos nós possuímos necessidades o tempo todo. Sendo essas fisiológicas, como 

fome, sede, desconforto ou necessidades psicológicas, como necessidade de reconhecimento, 

estima ou interação. Uma necessidade com um alto nível de intensidade passa a ser um 

motivo para a pessoa agir (KOTLER & KELLER, 2006).  

 

Figura 1: Pirâmide de Maslow 

Fisiológicas

De segurança

Sociais

De autoestima

De autorrealização

 
Nota: Figura reproduzida pela autora 
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Kotler & Keller (2006), buscam explicar pela teoria de Maslow por que os indivíduos 

são motivados por necessidades especificas em determinados momentos. Segundo Maslow a 

resposta é que as necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente 

para menos urgente. Em ordem de importância, elas são necessidades fisiológicas, 

necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de autoestima e necessidade de 

autorrealização. 

Kotler & Keller (2006) afirmam que o processo de decisão de compra passa por cinco 

etapas: Reconhecimento do Problema; Busca de informação; Avaliação de alternativas; 

Decisão de compra; e Comportamento pós-compra. 

 

Na primeira etapa o comprador reconhece um problema ou uma 
necessidade. A necessidade pode ser provocada por estímulos internos ou 
externos. No primeiro caso, em que a necessidade - fome, sede, sexo – sobe 
para o nível de consciência e torna-se um impulso. No segundo caso, em 
que a necessidade é provocada por estímulos externos, a pessoa admira o 
carro novo do vizinho, vê um anúncio na televisão, o que desencadeia ideias 
sobre a possibilidade de fazer uma compra. 
Já na segunda etapa o consumidor tende a buscar mais informações, em 
quatro grupos principais de fontes: Fontes pessoais: Família, amigos, 
vizinhos, conhecidos. Fontes comerciais: Propaganda, vendedores, 
representantes, embalagens, mostruário. Fontes Públicas: Meios de 
comunicação em massa, organização de classificação de consumo. Fontes 
experimentais: Manuseio, exame, uso do produto. 
Considerando que o consumidor fará um julgamento de forma racional e 
consciente, na terceira fase o comprador processa as informações de cada 
marca concorrente e faz um julgamento de valor final. Portanto o 
consumidor estará tentando satisfazer uma necessidade, e buscando certos 
benefícios na escolha do produto.  
Na decisão de compra o consumidor cria preferências entre marcas do 
conjunto de escolha e também forma uma intenção de comprar as marcas 
preferidas. Podendo passar por cinco subdecisões: decisão por marca; 
decisão por revendedor; decisão por quantidade; decisão por ocasião; ou 
decisão por forma de pagamento.  
No último estágio após a compra o consumidor passará a ficar atento a 
informações que apoiem sua decisão. É o momento da comunicação do 
marketing proporcionar crenças e avaliações que ajudem o consumidor a 
sentir-se bem com relação a sua escolha (KOTLER & KELLER, 2006).  
 

Relacionando o processo de decisão compra ao processo de decisão de voto, o modelo 

da escolha racional do voto de Downs (1999) entende que os eleitores também são indivíduos 

racionais, autointeressados no seu próprio bem-estar (egoísta) ou pensando no bem-estar do 

seu grupo (altruísta). Para o autor, na decisão do voto o eleitor ordena sua preferência com 

base no beneficio, principalmente econômico que cada uma das opções pode ofertar.  
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Em “Uma Teoria Econômica da Democracia (1999 [1957]), Antony Downs apresenta 

por fórmulas matemáticas a maximização da utilidade, argumentando que o eleitor define o 

seu voto com base no cálculo do diferencial partidário, definido pela seguinte expressão 

matemática: 

 
E(UA t+1) – E(UBt+1) 

 
 

Downs utiliza na fórmula o período eleitoral como unidade tempo da análise, já que 

para o autor o cálculo de um eleitor racional depende ao menos da comparação de dois 

períodos eleitorais. O “U” representa a renda de utilidade, recebida pelo eleitor individual 

durante um período eleitoral. “A” representa o partido no poder e “B” o partido de oposição. 

Sendo “E” o valor esperado.  

 

“A” representa o partido ou político no poder, e “B” a oposição “se [o 
resultado dessa diferença] for positivo, ele vota nos ocupantes do cargo; se 
for negativo, vota na oposição; se for zero, se abstém”. A dimensão 
prospectiva (t + 1) deve ser considerada hipotética, já que necessariamente 
um dos partidos estará no poder. Assim, o eleitor geralmente calcula a 
diferença entre uma “renda de utilidade que ele realmente recebeu no 
período t” – ou seja, ele faz uma avaliação retrospectiva e “aquela que ele 
teria recebido se a oposição estivesse no poder” (DOWNS apud MUNDIM, 
2010). 

 
  

Segundo Downs (1999) a tomada decisão é um processo que consome tempo e 

recursos. Desse modo o eleitor deve praticar a economia para determinar quais recursos serão 

empregados por ele, o que o motivaria a selecionar apenas parte da informação total 

disponível para fazer sua escolha.  

 

Cada cidadão decide quanta informação adquirir utilizando o princípio 
básico de custo-retorno marginal da Economia. O retorno marginal 
proveniente de informação é calculado primeiro pesando a importância de 
se fazer a decisão certa, em vez de errada. A esse valor é aplicada a 
probabilidade de que a informação sendo considerada útil na tomada dessa 
decisão. O custo marginal é o custo da oportunidade de adquirir essa 
informação. Grande parte desse custo pode ser transferida daquele que toma 
a decisão dos outros, mas o tempo para assimilação é um custo não 
transferível. (DOWNS, 1999) 

 

Há os custos não transferíveis, resultando no esforço do eleitor para ir até as urnas no 

dia da votação. E os custos transferíveis, estes que podem ser delegados do eleitor para outra 
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pessoa, sendo estes os custos: de seleção, análise, e avaliação das informações. Pode parecer 

irracional que o eleitor delegue alguns desses passos. Mas segundo Downs (1999) essa é uma 

atitude racional enquanto o eleitor a utiliza como forma de economia. 

 

Cabe destacar que na teoria da escolha racional, a imprensa e a 
campanha política exercem influência sobre a decisão de voto. Como 
a informação é crucial para a tomada de decisões e, na medida em 
que os eleitores não acompanham diariamente a política, mas 
necessitam de informações para decidir seu voto, eles podem suprir 
estas demandas através daquilo que é canalizado pela imprensa, pelas 
campanhas e por suas conversações sobre política (TELLES & RUIZ, 
2012). 

 

Outras importantes correntes teóricas também buscaram compreender o processo de 

decisão do voto.  A Teoria Sociológica do voto foi concebida por um grupo de pesquisadores 

do Bureau of Applied Social Research da Universidade de Columbia, conduzida por Paul F. 

Lazarsfeld, nos anos de 1940 e 1950, tendo como obras principais The People's Choice 

(Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, 1948), e  Voting (Berelson, Lazarsfeld e Mcphee, 1954).  

Segundo Mundim (2010) “a teoria sociológica do voto pode ser resumida por duas 

passagens de The People's Choice: “as pessoas votam em grupo” e “uma pessoa pensa, 

politicamente, como ele é, socialmente. Características sociais determinam a preferência 

política”. 

Os autores desta teoria acreditavam que as preferência e opinião política de um eleitor, 

são resultado das características de seu ambiente social. Nesse modelo, o voto do eleitor 

depende da sua identidade política, definida pela sua situação de classe, da natureza das 

relações políticas e sociais em que ele estaria envolvido, e dos apelos momentâneos de 

campanha, que chegam até os eleitores pela cobertura da imprensa.  

Como as identidades políticas são estáveis, a mídia poderia afetar o comportamento do 

eleitor apenas via relações políticas e sociais e apelos momentâneos de campanha, mas de 

maneiras diferentes: no primeiro caso, através dos processos sociais de interação entre os 

indivíduos e, no segundo, interferindo diretamente sobre suas decisões (FIGUEIREDO apud 

MUNDIM, 2010).  

No modelo da Universidade de Columbia o processo de comunicação acontece em 

duas etapas: da mídia para os líderes de opinião e destes para o público mais amplo. Para os 

autores os líderes de opinião não eram políticos, militantes do partido, ou líderes cívicos, mas 

indivíduos que faziam persuasão em seus grupos de amigos, colegas de trabalho, família. 
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Dado ao contexto histórico dos meios de comunicação da época, os estudiosos de 

Columbia esperavam que os jornais, revistas e o rádio desempenhassem um papel ativo na 

formação das preferências eleitorais, porém no final da pesquisa o resultado mostrou uma 

pequena propensão à mudança de voto. “Os efeitos midiáticos dominantes foram o “reforço” 

ou a “ativação” das predisposições partidárias. A “conversão” das intenções de voto, 

verdadeiro sinônimo para influência causada pelos meios de comunicação, ocorria apenas de 

maneira limitada” (MUNDIM, 2010).  

Lazarsfeld et al acreditavam que a justificativa era que apenas uma pequena parcela da 

população tinha acesso as informações políticas, pelo simples fato da maioria não ter interesse 

de em obtê-las. “Além disso, o reduzido grupo de indivíduos bem informados e interessados 

em política, e que possuía exposição constante às notícias e discursos veiculados pelos 

diferentes meios de comunicação, eram os menos inclinados a mudar o seu voto, por causa da 

estabilidade de suas identidades políticas” (MUNDIM, 2010).  

Os estudos da Teoria Psicológica do voto, elaborada em meados de 1950, na 

Universidade de Michigan (EUA), tendo obra principal “The American Voter”, explicam 

neste modelo que “o voto do eleitor seria função da sua “identidade política partidária”, do 

seu grau de “engajamento-alienação política”, e de “um conjunto de N fatores momentâneos 

que exercem estímulos positivos e negativos” (FIGUEIREDO apud MUNDIM, 2010). 

Segundo Campbell (1964) citado por Mudim (2010), “a identificação político-

partidária molda a atitude dos eleitores em relação a elementos da política, tem um profundo 

impacto no seu comportamento e é um forte mecanismo de resistência às mensagens 

contrárias às suas predisposições ideológicas.”  

Ainda segundo o autor a identificação político-partidária é o melhor preditor do voto. 

Pois mesmo analisando aos eleitores com identidades político-partidárias fracas, estes 

tendiam, no momento de votar a aderir às suas inclinações psicológicas latentes 

(CANPEBELL apud MUNDIM, 2010). 

Para Converse (1962) a minoria dos eleitores se interessava por política e tinha grau 

conhecimento político suficiente para diferenciar o posicionamento ideológico dos partidos 

em relação às questões mais importantes. Mas era essa minoria politicamente ativa que tinha 

mais acesso e era mais exposta a mídia, porém dada a sua forte identidade partidária e 

participação eram os menos influenciáveis. Em contrapartida os indivíduos mais abertos à 

influência eram o que menos se expunha à mídia e que menos tinham interesse de se informar 
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politicamente (CONVERSE apud MUNDIM, 2010).    

 

3. CENÁRIO POLÍTICO  
 

3.1 Presidencialismo no Brasil 

O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal onde o exercício do poder é atribuído a órgãos 

distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento 

das leis e da Constituição (Governo Federal, 2010).  

O país é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por um período 

determinado de quatro anos, sendo possível sua reeleição por apenas mais quatro anos. No 

Brasil o Presidente da República é também o Chefe de Estado e Chefe de Governo, por isso o 

regime é Presidencialista, e é Federativa porque os estados têm autonomia política. A União 

se divide nos três poderes independentes: Legislativo, Judiciário e Executivo. E o sistema é 

político pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos. (Governo Federal, 

2010)  

No ano de 1889, foi derrubada a Monarquia e proclamada à República no Brasil. 

Instalou-se um Governo Provisório, presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com a 

missão de consolidar o novo regime e aprovar a primeira Constituição.   

A primeira Constituição Federal republicana foi promulgada em 1891. De acordo com 

ela tanto o poder Legislativo quanto o chefe do Executivo eram eleitos pelo povo - embora o 

processo eleitoral fosse pouco competitivo e fortemente controlado pelas elites políticas 

estaduais. Em meados de 1900 instaura-se o compromisso político básico do período, 

comumente designado como a política “café-com-leite”: alternavam-se no poder, grosso 

modo, presidentes oriundos dos estados de São Paulo e Minas Gerais - ou que pelo menos 

obtivessem seu assentimento. 

Em 1930 um levante militar deu posse a Getúlio Vargas como Presidente provisório 

do Brasil. Foi aprovada uma nova Constituição em 1934, mas apenas três anos depois Vargas 

a revogou, dissolveu o Congresso e as Assembleias Estaduais. Nomeou seu ministério, 

exercendo as funções dos poderes Executivo e Legislativo, e substituiu os governadores por 

interventores federais. O regime de 1937 vigorou até 1945, quando Vargas foi deposto e 
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eleições gerais foram convocadas. Foi eleito presidente o general Eurico Gaspar Dutra, e nova 

constituinte foi convocada.  

Juscelino Kubitschek venceu as eleições de 1955, logo depois, Jânio Quadros venceu 

para a sucessão de Juscelino, porém os militares viam o governo de Jango como um 

alinhamento ao comunismo. Em 1964, os militares armaram um golpe e tomaram o poder, 

instaurando-se a ditadura militar no Brasil. 

Em 1984 começou o movimento das “Diretas-Já”, que exigia eleições diretas para 

presidente, mas que não foi aprovada no Congresso. A fase da redemocratização no país teve 

o seu início com a eleição indireta de Tancredo Neves. Tancredo, no entanto, morreu antes de 

tomar posse, assumindo em seu lugar o vice-presidente José Sarney. Durante o governo, 

Sarney pôs fim à censura à imprensa, legalizou centrais sindicais e os partidos de esquerda, 

abrindo espaço para o surgimento de novos partidos.  

Em 1989, o povo escolheu em eleições diretas o Presidente da República, tendo sido 

eleito Fernando Collor de Melo, porém afastado em 1992 por um processo de impeachment, 

tomando posse o vice-presidente Itamar Franco. Em 1994 Fernando Henrique Cardoso foi 

eleito, sendo posteriormente reeleito em 19982.   

Nas eleições de 2002 o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. 

Apesar de ter o governo marcado por um grande escândalo de corrupção, o chamado 

“mensalão”, com envolvimento de seu partido (PT), a imagem de Lula foi pouco desgastada, 

sendo reeleito em 2006 e fazendo em 2010 sua sucessora, a primeira mulher eleita, a atual 

presidente Dilma Rousseff. 

 
3.2. Partido dos Trabalhadores (PT): Eleições de 1989 a 2010 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado 1980, no Colégio Sion, em São Paulo. 

Surgiu da organização sindical espontânea de operários paulistas, liderados por Luiz Inácio 

Lula da Silva e outras lideranças de trabalhadores, no fim da década de 1970, dentro do vácuo 

político criado pela repressão do regime militar aos partidos comunistas tradicionais e aos 

grupos de esquerda existentes (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2013). 

                                                 
2 Resumo da matéria da Época (2012): ”Os presidentes do Brasil e a evolução do presidencialismo no país.  
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Ao constituir-se, o Partido dispunha de poucos recursos financeiros e de patronagem. 

Como não tinha parceiros com quem formar alianças a ideologia socialista teve um papel 

importante na sua autodefinição (SAMUELS, 1997). 

Segundo Samuel (1997) no Brasil já havia partidos de esquerda. Portando a novidade 

do PT não era seu esquerdismo, mas o fato de ter se organizado de baixo pra cima. Formado 

por sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais da década de 70 que faziam oposição ao 

governo autoritário. 

“Como o Partido não estava ligado à máquina do Estado, não tinha nascido dentro do 

Congresso e, portanto, não contava com nomes de políticos muito conhecidos nem tinha 

recursos para concorrer com os outros partidos, não podia competir da mesma maneira ou 

lançar mão das mesmas táticas” (SAMUELS, 1997). 

Foi então que o Partido dos Trabalhadores passou a construir uma identidade própria, 

diferenciando também a imagem de seus candidatos. O resultado foi que os eleitores 

entenderam a mensagem e levaram o PT a obter mais votos de legenda, nos planos estadual e 

federal, do que os outros partidos. Os políticos petistas criaram regras partidárias, às quais se 

subordinam, que inibem o comportamento clientelista e independente que caracteriza os 

parlamentares brasileiros. Essa inovação institucional no sistema partidário tem demonstrado 

ser a grande força do PT (SAMUELS, 1997).  

 

Antony Downs, em 1950 procurou abordar esta problemática, traduzida em 
termos de racionalidade eleitoral, a partir da determinação da 
funcionalidade dos partidos políticos na decisão do voto. Segundo ele, os 
partidos políticos reduziram os custos de obtenção de informação política 
pelos cidadãos a partir do momento em que processavam a referida 
informação e orientavam sua atuação por um conjunto básico de princípios 
ideológicos. Votar em um partido político significaria, portanto, agir 
racionalmente, e aqui nos referimos a um modelo racionalidade econômica 
do voto, ma medida em que se reduziriam os custos da participação eleitoral 
e se ampliariam as possibilidades de obtenção de benefícios da ação 
governamental (ALBUQUERQUE & DIAS, 2002).   

 

Segundo Albuquerque & Dias (2002) alguns fenômenos podem ser associados ao 

papel dos partidos nos sistemas representativos atuais. O primeiro foi a reestruturação do 

sistema de classes, marcada pela multiplicação das classes médias em função da ampliação 

das condições de bem-estar para um número cada vez maior de pessoas. Outro fenômeno foi o 

enfraquecimento dos vínculos de solidariedade social, até mesmos em virtude da própria 

diluição das entidades de classe. 
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Tal declínio pode ser atribuído tanto ao comportamento eleitoral dos indivíduos, na 

medida em que o partido político tem sido substituído por outros atributos na escolha do 

eleitor, quanto à redução do potencial de representatividade dos partidos às demandas da 

sociedade frente ao Estado. “Nesse sentido, estudos eleitorais demonstram que o voto se 

tornou mais personalista, ou seja, relacionado às características pessoais do candidato, ou 

fruto de issues (questões da pauta pública) selecionadas pelos candidatos em seu programa 

eleitoral” (ALBUQUERQUE & DIAS, 2002).  

Após três derrotas consecutivas em 1989 para Fernando Collor (PRN3) e em 1994 e 

1998 para Fernando Henrique Cardoso (PSDB4), o Partido dos Trabalhadores liderado pelo 

candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, decide reestruturar o discurso e a imagem 

até então difundida do partido.  

 
Em 1989, Lula, que estava em terceiro lugar durante toda a campanha, 
ultrapassou Brizola nos últimos momentos. Teve 17,2 % dos votos contra 
16,5 de Brizola. Em 1994 Fernando Henrique, com a força do real, ganhou 
no primeiro turno. Mas só não houve o segundo turno por 4,3% dos votos. 
Ele teve 54,3%, e seus adversários somados, 45%. Em 1998, a distância foi 
ainda menor, 53,1 % contra 46,9%. Em 2002 e 2006, é verdade que Lula 
ganhou com folga no segundo turno. Ou seja, ao que tudo indica, em todos 
os casos examinados, as campanhas provavelmente tiveram alguma 
influência (LAVAREDA, 2009).   

 

As pessoas tinham medo de votar em Lula por sua própria imagem. A raiva na voz, a 

figura mal acabada, remetiam a uma imagem de terrorista, alguém capaz de pegar em armas e 

acabar com tudo. Em 1990 esse medo já havia sido levantado, quando Chico Burque cantava 

o jingle “Sem medo de ser feliz, Lula lá, brilha uma estrela...”  

 
Para uma boa parte do eleitorado brasileiro, o simples ato de “pensar em 
votar no PT” continua sendo uma experiência angustiante, dolorosa e 
arriscada. Repetimos: a mera reflexão, não a decisão em si, já é uma 
experiência estressante. Trata-se de um sentimento, que alveja, inclusive, 
pessoas que já votaram no partido. Mas que inquieta, sobremaneira, os 
neovotantes ou simpatizantes mais tímidos (MARKUN, 2004).  

 

Markun (2004) afirma que o marqueteiro Duda Mendonça via as eleições como o 

momento de decisão na relação entre o eleitorado e o PT, a disputa se daria entre “a vontade 

de mudar” e o “medo de errar”. A maioria queria um Lula maduro, equilibrado e menos 

radical. 

                                                 
3 PRN: Partido da Reconstrução Nacional   
4 PSDB: Partido da Social Democracia Brasileira  
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A estratégia, portanto não era Lula simplesmente mostrar que mudou, e posar de 

mocinho. Era arranjar forma e conteúdo para mostrar que ele não é o “velho PT”, mas o PT 

eterno (Markun, 2004).   

Na campanha de 2002 Lula aparece contando sua história por ele mesmo, mostrando 

quem era, de onde ele saiu, quais foram suas decepções e conquistas, era o início do “Lulinha 

paz e amor”.  Lula sai da imagem de guerrilheiro, apara a barba, veste um terno bem acabado 

e se apresenta mais calmo, mas mantendo sempre a linguagem informal. A aliança com o líder 

empresarial José de Alencar (PMDB5) passou a representar a aliança entre o capital e o 

trabalho, tudo que destoava da imagem do presidente Fernando Henrique (PSDB) que estava 

saindo do poder. 

Em 2002 o PT possuía o segundo maior tempo de TV (5min19s por bloco). Duda 

Mendonça, na época marqueteiro de Lula trabalhou desde o começo do HGPE6 para “reduzir 

o índice de rejeição a Lula, historicamente maior entre as mulheres e os mais velhos. Para 

isto, o marqueteiro criou as chamadas "pílulas", inserções nas quais falava diretamente a esses 

setores, e deu tom emocional aos programas” (FOLHA ONLINE, 2002). 

Na cabeça do marqueteiro, os “muito” PT seriam capazes de levar Lula ao segundo 

turno, mas a vitória dependia daquele um terço do eleitorado que não votava em Lula, mas 

também não descartava totalmente a hipótese. Para esses, Duda criou vídeos que passavam a 

idéia de brasileiros indignados e revoltados com a miséria e a injustiça haviam sido tocados 

pela pontinha da estrela do partido (MARKUN, 2004).  

 

Uma dessas peças foi o comercial “Mulher e criança”, que tem apenas uma 
frase final. Dois casais estão saindo de um bar e esperando o manobrista 
trazer o carro. Está chovendo, mas os casais estão animados e rindo bastante 
enquanto se dirigiam ao automóvel. Eles seguem conversando dentro do 
carro, até que passam por uma calçada em que uma mendiga está sentada no 
chão, com seu bebê no colo. A moça que está sentada ao lado do motorista 
olha para a mendiga e nesse momento, seus olhares se cruzam. A mulher 
pobre abaixa a vista, e a moça do carro segue pensativa, alheia à animação 
dos amigos. O carro passa. Entra em cena um ator: - “Se cenas como essa 
tocam você, você pode até não saber. Mas com certeza, no fundo, você 
também é um pouco PT” (LAVAREDA, 2009).   

 

Duda alinhou o comportamento adotado por Lula durante a campanha. O candidato 

evitou entrar em embate com seus adversários e procurou não abordar diretamente temas 

polêmicos, que pudessem lhe tirar votos. Ao mesmo tempo, o petista contou com uma equipe 

                                                 
5 PMDB: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
6 HGPE: Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 
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de articuladores que costurou apoios antes considerados inimagináveis. Primeiro silenciou a 

ala mais radical do partido. Depois, fez visitas à Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), 

à Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo), à Fierj (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e à Escola Superior 

de Guerra. As reuniões, aliadas à propaganda propagavam o discurso do candidato negociador 

e estadista (FOLHA ONLINE, 2002). 

“Enquanto isso, o candidato tucano, José Serra, fazia malabarismo na campanha para 

afastar de si o rótulo de “FHC-3”, 7a ideia alimentada pelos adversários de que representava a 

mera continuidade de um governo que tinha forte desaprovação.” È certo que Lula motivou o 

entusiasmo dos brasileiros, “não parece restar dúvida: em 2002, na verdade, aconteceu a 

“revanche” da raiva. Mudada as circunstâncias foi a sua vez de vencer o medo” 

(LAVAREDA, 2009). 

Lula venceu disputa eleitoral de 2002. Após quatro anos de governo, em 2006 a 

economia do país caminhava bem, e Lula se beneficiava de um ciclo de expansão 

internacional sem precedentes nos últimos quarenta anos. O governo criara o Bolsa Família 

beneficiando 11 milhões de famílias, aumenta o salário em 25% e dera início a diversos 

programas sociais. Mas, o governo também sofria graves problemas envolvendo a 

moralidade, como o caso do “mensalão”, que afastou dirigentes petistas (LAVAREDA, 

2009).  

Segundo Lavareda (2009) a campanha de reeleição em 2006 começou no campo 

emocional. Apresentando as realizações do governo, com o objetivo de fortalecer o 

entusiasmo e o orgulho da maioria dos brasileiros que aprovavam o governo. “A campanha 

utilizava metáforas eficientes para apresentar o seu tema: o governo está realizando pela 

primeira vez no Brasil, o desenvolvimento econômico juntamente com o desenvolvimento 

social.” E por isso, merecia mais quatro anos. 

Lula foi ao segundo turno contra Geraldo Alckmin, em uma diferença de sete pontos 

(48,6% a 41,6%), e o tom da campanha se elevou. Seus anúncios com apelos críticos se 

multiplicaram, apelos ao medo e a à raiva formaram a artilharia petista. O fato de Geraldo 

Alckmin ser desconhecido até antes da campanha permitia despertar ansiedade nos 

brasileiros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e abria espaço para a campanha mais 

uma vez relembrar a aversão ao governo de Fernando Henrique Cardoso que o antecedera. 

“Uma nova equação, medo e raiva juntos, venceram a eleição” (LAVAREDA, 2009).  

                                                 
7 FHC – Fernando Henrique Cardoso 
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Durante os oito anos de governo, foram gerados 15 milhões de empregos. Entre 2003 e 

2009, 27,9 milhões de pessoas saíram da pobreza, enquanto 35,7 milhões ascenderam à classe 

média. Lula terminou o segundo mandato com 87% de aprovação, tornando-se um dos mais 

populares presidentes da história do Brasil e um dos políticos mais respeitados do mundo 

(INSTITUTO LULA, 2013).  

Segundo Telles & Ruiz (2012), as campanhas brasileiras de 2010, realizadas para a 

sucessão de Lula destacaram a liderança política do Presidente e o continuísmo das políticas 

do seu governo. Lula indicou para sua sucessão sua então Ministra da Casa Civil, Dilma 

Rousseff. “A vitória da petista resultou no terceiro comando nacional sucessivo de um mesmo 

partido, fato inédito na história política brasileira”. 

A verdade é que o cenário eleitoral de 2010 era favorável ao continuísmo, e embora 

Lula não tenha participado do pleito a confiança no presidente foi o fator mais significativo 

para a decisão do eleitor (TELLES & RUIZ, 2012).  

Mas existiam dúvidas quanto à capacidade da candidata de conseguir envolver o 

eleitorado “lulista”. “Embora um político popular possa vir a transferir prestígio, o grau de 

incerteza quanto a isso era elevado, pois Lula teria um vínculo emocional com o eleitor 

brasileiro. Seria mais fácil transferir prestígio do que vínculos emocionais” (LAVAREDA 

apud TELLES & RUIZ, 2012). 

A disputa de 2010 se tornou uma representação simbólica do terceiro mandato de 

Lula. Assim, a associação ao prestígio do ex-presidente, foi o principal alvo dos candidatos. 

Segundo um estudo de Telles & Runiz, Lula transferia seu prestígio aos candidatos, 

independente dos partidos (Tabela 1). “Ele se tornou a principal valência das campanhas, 

ultrapassando as identidades partidárias” conseguindo transferir votos tanto para sua 

candidata, quanto para o seu principal opositor. 

 

Tabela 1: Candidato que Votaria se fosse apoiado por Lula – 2° turno 
Candidato Freqüência % 

Dilma 

Serra 

NS/NR 

Total 

996 

1472 

536 

3004 

33,2 

49,9 

17,8 

100,0 

Fonte: Telles & Runiz (2012) – Pesquisa Nacional Eleições Presidenciais 2010. Ipespe / Grupo de Pesquisa e 
Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral (UFMG). Pergunta: Para terminar, se Lula 
apoiasse o candidato Serra nessa eleição, em quem o Sr. (a) votaria para Presidente: Dilma ou Serra? 
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“A veiculação do HGPE marca o início das campanhas brasileiras e o tempo da 

política, ocasião em que o eleitor fica mais atento à política”. Diante de sua importância como 

fonte de informação, Dilma fez aliança a maior bancada na Câmara dos Deputados, o PMDB, 

o que lhe permitiu o maior tempo do HGPE, uma de suas estratégias para ganhar visibilidade 

(TELLES & RUIZ, 2012).  

Para Figueiredo et al apud Telles & Ruiz (2012) a retórica do discurso político segue 

organizado a partir dos eixos “situação” e “oposição”.  Neste modelo, os candidatos 

governistas afirmam que “o mundo atual está bom e o futuro será melhor”; a oposição tenta 

convencer ao eleitor que a situação presente é ruim e ficará boa no futuro, em caso de sua 

vitória.  

Porém em 2010, diferente das expectativas do modelo de Figueiredo et al, os 

oposicionistas não assumiram o princípio segundo o qual “o mundo atual está ruim”. Serra 

disputava o eleitorado lulista e, em um episódio questionável quanto à sua eficácia, o 

candidato levou a imagem do Presidente Lula para o seu programa de televisão. Ao lado de 

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente pelo PSDB, Lula foi mostrado como responsável 

pelas mudanças positivas pelas quais o país passava (TELLES & RUIZ, 2012).  

Segundo Montero apud Telles & Ruiz (2012), sem experiência parlamentar, Dilma se 

apresentou ao povo três técnicas discursivas tendo como eixo a figura do Presidente Lula: “(I) 

a invocação ao princípio de autoridade; (II) a busca de consenso mediante outra autoridade ou 

testemunha e, (III) a imagem ou ícone para substituir a palavra.”  

Para conquistar a confiança do eleitor, Dilma se apresentou no HGPE como a 

representante de Lula em seu terceiro mandato. Telles e Ruiz (2012) acreditam que o êxito da 

estratégia do “terceiro mandato” petista foi a combinação das seguintes condições:  

 

(I) presença de reduzido vínculo entre eleitores e partidos; (II) uso de 

personalismo nos apelos das campanhas; (III) oposição enfraquecida; (IV) 

redução do número de competidores, de modo a tornar a eleição um 

plebiscito; (V) efeito psicológico das normas na produção do voto útil; (VI) 

opinião pública satisfeita com a gestão do Presidente e, (VII) a 

possibilidade de transferência do prestígio político do incumbente para o 

seu candidato à sucessão (TELLES & RUIZ, 2012). 
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3.3 Territórios eleitorais do PT: Eleições de 1989 a 2010 

 
Johnston et al (2006) acreditam que os eleitores se decidem influenciados por 

elementos do meio em que se inserem. Denominam de composicional a abordagem da 

maioria dos modelos de comportamento eleitoral na qual a escolha do eleitor por um partido 

ou candidato é predominantemente influenciada pela sua posição na sociedade ou pelas suas 

avaliações pessoais da situação política-econômica. (JOHSTON apud TERRON, 2009)  

Segundo a Terron (2009) estudos de Columbia e do trabalho de V. O. Key, e deram 

continuidade à busca de comprovação da influência de efeitos contextuais no comportamento 

eleitoral, conceituando os eleitores como nós de uma rede, que recebem, processam e 

transmitem informação política. Submetidos a influencias como: distância geográfica; círculo 

de convivência; campo de força; reciprocidade; e ideologia. Para a autora, “quando os 

eleitores depositam seus votos nas urnas estão agindo individualmente, entretanto, a análise 

dos resultados eleitorais revela as preferências em comum na escolha dos representantes.”   

Terron (2009) apresenta um estudo abrangente sobre a composição dos territórios 

eleitorais no Brasil, com foco na análise das votações de Lula de 1989 a 2006.  

 
Nessa pesquisa os mapas foram utilizados para visualização e 
comparação geral de padrões, mas todas as análises foram feitas com 
base em métodos estatísticos espaciais. Essa disposição reflete um 
padrão regionalizado de voto, no qual se formam extensas zonas de 
coesão eleitoral de alta votação, ou territórios eleitorais fortes (nas 
regiões onde o candidato é bem votado) e grandes zonas de coesão 
eleitoral de baixa votação, ou territórios eleitorais fraco, onde o 
desempenho regional do candidato é baixo. A zona de transição entre 
as duas, onde o desempenho do candidato varia aleatoriamente nos 
municípios, entre alto e baixo, interpretamos como zona de 
vulnerabilidade eleitoral (TERRON, 2009).  

 

O teste de Moran Local classifica o município em quatro categorias: High-High, 

agrupamentos de valores altos próximos; Low-Low, agrupamento de valores baixos e 

próximos; High-Low, outlier de valores altos que não se agrupam, pois se encontram em meio 

a valores baixos; Low-High, outlier de valores baixos que não se agrupam, pois se encontram 

em meio a valores altos; E os não significativos, pois não se enquadram nos agrupamentos. 

(MEDEIROS, 2013). 

Segundo a metodologia proposta por Terron (2009) os territórios eleitorais são 

constituídos pelos municípios representados nos mapas em vermelho, a categoria High-High, 
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ou seja, aqueles com votação acima da média, localizado numa vizinhança onde a média da 

votação também é alta. Inversamente nas categorias Low-Low representados em amarelo, 

estão os municípios do outro extremo da votação do candidato, ou seja, o território eleitoral 

mais fraco, dominado pelo candidato adversário. As zonas de municípios sem significância 

para o teste são representadas em branco nos mapas, neste caso a votação pode ter sido alta ou 

baixa, mas não houve coesão suficiente entre os municípios e sua vizinhança para determinar 

um cluster.  

Os primeiros territórios eleitorais de Lula, em 1989 (Figura: 2) eram concentrados em 

poucos municípios e em áreas não muito extensas. Com apenas duas zonas de coesão 

eleitorais fortes, uma no Sul, e outra no estado do Rio de Janeiro.  

Os mapas de 1994 e 1998 (Figuras: 2 e 3) demonstram que o PT conseguiu alguns 

avanços territoriais. Convertendo territórios fracos de 1989 para zonas de vulnerabilidade. 

Segundo Terron (2009) a eleição presidencial de 2002 (Figura 5) foi marcada por uma 

nova estrutura de alianças políticas, com a movimentação dos partidos em torno das 

candidaturas dos quatro candidatos que dominaram o 1º turno. O PT fez, pela primeira vez, 

uma aliança com um partido de direita, o PL8, e segundo turno PSB9, PPS10, PDT11, PTB12 e 

PV13 também apoiaram Lula. O PT havia passado por mudanças internas, conquistado 

governos locais e moderado seu discurso nos últimos anos. 

 

Houve uma nova alteração nos territórios do Sul, que se expandiram em 
Santa Catarina e no Paraná, e chegaram à completa extinção no Rio Grande 
do Sul. O número de municípios e a área permanecem próximos ao das 
eleições anteriores. As perdas no Rio Grande do Sul foram compensadas 
por ganhos em outros estados, como Minas Gerais, por exemplo. A 
diferença no percentual de votos por município, entre o 1º turno de 2002 e 
1998, mostra que a votação de Lula aumentou muito na região central do 
país, em especial no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás e no Mato-
Grosso. Um crescimento significativo também foi registrado em Rondônia, 
Acre e Roraima, conforme pode ser observado (TERRON, 2009) 
 
 

Entre 2006 e 2002 (Figuras: 6 e 5) os mapas demonstram grandes ganhos territoriais 

para o PT no Norte e Nordeste. Mas também perdas em todo o centro-sul.  

                                                 
8 PL: Partido Liberal 
9 PSB: Partido Socialista Brasileiro 
10 PPS: Partido Popular Socialista 
11 PDT: Partido Democrático Trabalhista 
12 PTB: Partido Trabalhista Brasileiro 
13 PV: Partido verde 
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Os territórios eleitorais vinham sofrendo sucessivas alterações nas eleições 
anteriores. O percentual de votos de Lula em territórios eleitorais fortes 
decresceu gradativamente, mas em número de municípios e em área 
permaneceram praticamente constantes. Até 1998 Lula continua bem 
votado num padrão Local de territórios pequenos distribuídos pelo país. Há 
núcleos fortes em todas as regiões geográficas, e em quase todos os estados. 
O maior núcleo é o do Sul, embora tenha passado por movimentos de 
expansão e retração sucessivos. (TERRON, 2009) 

 

Terron (2010) acredita que construção do novo padrão territorial na região Nordeste, 

que desde 1989 não havia demonstrado essa coesão com nenhum outro candidato ou partido, 

pode ser associado às políticas sociais implementadas no primeiro mandato do governo Lula, 

em particular ao programa Bolsa Família.  

Segundo a autora as votações de 2002 se contrastam com o padrão regionalizado de 

2006, este também semelhante ao ano de 2010 (Figura: 7). Terron (2010) relacionou a 

contribuição do “Bolsa Família nos rendimentos mensais per capita nos municípios as 

votações e concluiu que as regiões Norte e Nordeste são significativamente superiores aos 

demais municípios do país (Figura 8).  

  

 

Figura 2: Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 1989 no 2° turno 

 
Fonte: Terron, 2009. 
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Figura 3: Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 1994 

 
Fonte: Terron, 2009. 

 

 

 

Figura 4: Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 1998 

 

Fonte: Terron, 2009. 
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Figura 5: Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 2002, no 2° turno 

 
Fonte: Terron, 2009. 

 

 

Figura 6: Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 2006, no 2° turno 

 
Fonte: Terron, 2009. 
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Figura 7: Territórios Eleitorais de Dilma Rousseff Presidenciais de 2010, no 2° turno 

 
Fonte: Terron, 2010. 

 
 

 

Figura 8: Contribuição do Bolsa Família 2006 

 
Fonte: Terron, 2010. 
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4. PLANEJAMENTO DA CAMPANHA ELEITORAL  
 

4.1 Objetivos  

4.1.1 Objetivo Geral:  

 
- Reeleger Dilma Rousseff (PT), ao cargo de Presidente da República, na eleição de 2014.   

4.1.2 Objetivos específicos: 

 

- Promover a imagem da pré-candidata Dilma Rousseff. 

- Promover o Partido dos Trabalhadores. 

- Promover o Plano de Governo da pré-candidata Dilma Rousseff. 

4.2 Públicos  

- Eleitores. 

- Imprensa (nacional e mundial). 

- Formadores de opinião (líderes políticos, líderes religiosos, representantes de classe etc).  

- Partidos Políticos.  

- Público interno do PT . 

4.3 Estratégias 

- Realizar diagnóstico sobre o cenário eleitoral de 2014.  

- Identificar as necessidades de cada região do país. 

- Identificar o perfil e as necessidades de cada público. 

- Realizar diagnóstico sobre os adversários. 

- Promover campanha eleitoral.  

4.4 Ações  

- Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas que identifiquem: o cenário eleitoral de 2014; 

as necessidades de cada região do país; as necessidades de cada público. 

- Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas para diagnóstico dos adversários. 

- Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas para identificar imagem e posicionamento da 

candidata; do partido; Governo e das políticas públicas. 
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- Realizar pesquisas qualitativas e quantitativas para identificar a influencia da imagem do ex-

presidente Lula na disputa eleitoral.  

- Construir o Plano de Governo. 

- Criar organograma da equipe e atividades envolvidas na campanha eleitoral.  

- Fazer a previsão dos recursos financeiros da campanha eleitoral.  

- Planejar as ações de comunicação.  

- Criar protocolo de gerenciamento de crises.  

 

4.4.1 Brasil Contemporâneo  

 

De acordo com dados do Censo demográfico do IBGE (2010), o Brasil possui uma 

população aproximada e 190.755.799 brasileiros. Distribuídos: 8% na região Norte, 28% no 

Nordeste, 42% Sudeste, 14% no Sul e 7% no Centro-Oeste. Segundo o Tribunal Superior 

Eleitoral (2013), são 135.604.041 eleitores, divididos 48% homens e %52 mulheres, a maioria 

ente 25 a 59 anos. 

Segundo Lavareda (2009) “a combinação da presença no poder com a percepção do 

crescimento econômico gerando um clima de otimismo na opinião pública, faz um 

governante-candidato quase irresistível.” Por este motivo, em uma campanha eleitoral é  vital 

avaliar dados econômicos e a avaliação do governo do país. 

No dia 13 de dezembro de 2012, o instituto Datafolha realizou pesquisas de opinião 

pública com amostragem estratificada por sexo e idade (acima de 16 anos), com sorteio 

aleatório dos entrevistados. Efetuando 2.588 entrevistas em 160 municípios, com margem de 

erro máxima 2 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de 

confiança de 95% (DATAFOLHA, 2012). 

A pesquisa “Avaliação do Governo Dilma Rousseff” apresentou que após dois anos de 

gestão, Dilma Rousseff (PT) tem seu governo avaliado positivamente por 62% dos brasileiros 

como sendo ótimo ou bom, contra 30% que consideram sua gestão regular e 7% desaprovam 

(DATAFOLHA, 2012). 

Segundo o instituto Datafolha (2012) “o desempenho de Dilma é o melhor entre todos 

os presidentes eleitos desde Fernando Collor no mesmo período de governo. Seu antecessor, 

Lula, completou seus dois primeiros anos de governo sendo avaliado como ótimo ou bom por 

45%, no mesmo patamar de Fernando Henrique Cardoso, que em dezembro de 1996 era 

aprovado por 47%.” 
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Na mesma pesquisa os entrevistados foram estimulados a avaliar várias áreas do 

Governo Federal. Entre as áreas de melhor desempenho da presidente estão consideradas ente 

ótimo ou bom: esporte (59%), turismo (51%), cultura (50%), comunicações (48%), ciência e 

tecnologia (47%), energia (46%) e relações exteriores (45%).  Para as áreas de baixo 

desempenho estão consideradas ente ruim e péssimo (62%) segurança pública, (52%) saúde. 

(44%) combate à corrupção, (39%) transporte (DATAFOLHA, 2012). 

A segunda pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha (2012), “Expectativas 

Econômicas”, relatou a expectativa dos brasileiros quanto à economia de 2013, ano que 

antecede a próxima disputa eleitoral. E constatou otimismo. Para 44% dos brasileiros, a 

situação econômica do Brasil vai melhorar nos próximos meses, enquanto 38% acreditam que 

irá ficar como está, e 13%, que irá piorar. As regiões Norte e Centro-Oeste ficam acima a 

média o índice dos que creem em uma melhora da economia brasileira (52%), enquanto no 

Sudeste essa proporção fica abaixo da média (38%). 

Em relação à situação pessoal, há mais brasileiros otimistas: 57% acreditam que sua 

situação econômica irá melhorar nos próximos meses, contra 31% que dizem que ficará como 

está, e 8%, que irá piorar. Também nesse caso, destacam-se as regiões Norte e Centro-Oeste, 

onde 68% acreditam que a situação econômica pessoal irá melhorar, assim como aqueles com 

idade entre 25 e 34 anos (64%). (DATAFOLHA, 2012)  

 
A inflação brasileira de 2012 diminuiu. No ano os preços ao consumidor 
subiram 5,84% em 2011 a alta foi de 6,5%, inflação menor sempre é boa 
notícia. Mas a nossa não é tão baixa quanto parece, e este resultado não 
mostra a importância de alguns itens no bolso dos brasileiros. No ano 
passado os preços dos alimentos subiram quase 10% e preços de serviços 
quase 9% . Neste ano de 2013 por enquanto nada indica que vai ser 
diferente, e as despesas das famílias podem aumentar, se o governo for 
obrigado a compensar ao longo do ano a falta de chuva com outras 
alternativas de geração de energia elétrica. O Governo nega qualquer tipo 
de racionamento de energia, e ainda garante que vai reduzir em 20% a conta 
de luz a partir de fevereiro. O que o Governo não disse, é que isso depende 
muito da ajuda de São Pedro. O que ajudou a inflação brasileira cair um 
pouco em 2012 foi o fato da economia crescer muito pouco, quase nada. 
Isso para desespero do Governo e em particular da presidente Dilma. E é 
exatamente no cruzamento dessas duas notícias, Inflação alta e crescimento 
econômico baixo, que está o desafio e também o dilema que a presidente 
deverá enfrentar daqui para frente. Dilma quer que a economia cresça, 
continue gerando emprego e renda para os trabalhadores. Mas do jeito que 
as coisas estão a inflação poderá comer esses ganhos. A presidente será 
obrigada a fazer escolhas em breve, por que dessas escolhas por mais 
crescimento ou menos inflação pode surgir a garantia de um segundo 
mandato nas eleições de 2014 (BITTENCOURT, 2013).   
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4.4.2 Perfil Dilma Rousseff 

 

Objeto deste estudo, a pré-candidata, Dilma Rousseff nasceu no ano 1947 em Belo 

Horizonte (MG). Filha de um imigrante búlgaro e de professora. Formou-se em economia 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciou sua militância política aos 16 anos, 

passando pela luta armada contra o regime militar. Foi presa submetida a tortura no início da 

década de setenta (ROUSSEFF, 2013).   

 

O desgaste do regime militar faz renascer a esperança na volta da 
democracia. Dilma engaja-se na campanha pela Anistia, e, junto com o 
marido, ajuda a fundar o PDT do Rio Grande do Sul. Entre 1980 e 85, 
trabalha na assessoria da bancada estadual do PDT e exerce intensa 
militância. Atua decididamente no movimento pelas Diretas Já e na 
campanha de Carlos Araújo a deputado estadual. Ele é eleito em 82, 
iniciando o primeiro de seus três mandatos consecutivos (ROUSSEFF, 2013).   

 

No final de 2002, o recém-eleito presidente Lula convida Dilma para ocupar a pasta de 

Minas e Energia em 2003. Ministra das Minas e Energia, tornou-se ministra-chefe da Casa 

Civil em 200, em substituição ao ex-ministro José Dirceu, acusado de operar o esquema do 

mensalão. Dilma coordenou alguns dos principais programas do governo Lula: Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), Luz para Todos, Minha Casa, Minha Vida, Pré-Sal 

(ULTIMO SEGUNDO, 2013). 

Após se curar de um linfoma descoberto em 2009, o PT oficializou sua candidatura à 

Presidência da República nas eleições 2010 para sucessão de Lula. Dilma comandou uma 

extensa campanha pelo país, tendo Lula como seu maior cabo eleitoral. Viu a corrida ser 

levada ao segundo turno, em meio a denúncias envolvendo sua antiga auxiliar e então ministra 

da Casa Civil Erenice Guerra. Na segunda etapa de votação, entretanto, Dilma confirmou o 

favoritismo e saiu vitoriosa das urnas (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

Dilma tomou posse no dia 1º de janeiro e, desde então, passou a adotar um estilo mais 

discreto e reservado que o de seu antecessor. A petista empenhou-se em conciliar os partidos 

da base aliada, para montar sua equipe de governo. Desde o início do governo, entretanto, 

Dilma passou por diversas crises políticas, que resultaram na demissão de vários integrantes 

do primeiro escalão em meio a denúncias de corrupção (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (2013), nas eleições de 2010, Dilma 

Rousseff foi eleita no segundo turno, com 55.752.529 votos um total de 56,05%, com a 
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coligação "Para o Brasil Seguir Mudando" (PT, PMDB, PDT, PSB, PR14, PC do B15, PRP16, 

PTN17, PSC18 e PTC19). Posteriormente passaram a fazer parte dos partidos de base no 

Congresso Nacional (PRB20, PTB, PV, PP21, PDB, PRTB22, PRP, PMN23, PHS24, PSD25, 

PSDC26 e PSL27) e oposição (PSDB, PPS e DEM28) (SENADO FEDERAL, 2013).  

Com uma aprovação de governo por 62% dos brasileiros, Dilma é cotada como pré 

candidata a reeleição de 2014. Se a votação fosse no final de 2012 a petista teria 26% da 

intenção de votos em respostas espontâneas. Em uma situação em que enfrentasse Marina 

Silva (sem partido) e Aécio Neves (PSDB), Dilma teria a preferência de 57% dos brasileiros, 

ante 18% de Marina e 12% do candidato tucano (DATAFOLHA, 2012) 

Segundo os resultados da pesquisa, a presidente Dilma Rousseff (PT) lidera todos os 

cenários avaliados sobre a eleição presidencial de 2014, concorrendo contra Marina Silva 

(sem partido), Aécio Neves (PSDB), Eduardo Campos (PSB). Lula teve seu nome incluído 

em um dos cenários, ficando também fica à frente dos adversários (DATAFOLHA, 2012). 

Na resposta espontânea, em que nenhum nome é apresentado aos entrevistados, 

quando consultados sobre em quem gostariam de votar na eleição presidencial de 2014 

responderam: 26% Dilma Rousseff, 12% Lula, 3%, Aécio Neves, 2%, José Serra, 1%, o 

Marina Silva, 1%, o de Geraldo Alckmin.  O candidato do PT, sem especificar qual, também 

foi citado por 1% dos entrevistados, e 46% não souberam responder (DATAFOLHA, 2012).  

Em um cenário contra Marina Silva e Aécio Neves, Dilma teria a preferência de 57%, 

ante 18% de Marina e 12% do candidato tucano, 13% não souberam responder ou votaria 

branco ou nulo (DATAFOLHA, 2012).  

 

Na região Sudeste, Dilma tem um desempenho abaixo da média (51%), 
tendo Marina com 20%, e Aécio, com 17%. No Nordeste, porém, a petista 
teria 64%, ante 16% de Marina e 10% do nome do PSDB. Terceira colocada 
na disputa presidencial de 2010, Marina se destaca entre os mais jovens 

                                                 
14 PR: Partido da República 
15 PCdoB: Partido Comunista do Brasil 
16 PRP: Partido Republicano Progressista 
17 PTN: Partido Trabalhista Nacional 
18 PSC: Partido Social Cristão 
19 PTC: Partido Trabalhista Cristão 
20 PRB: Partido Republicano Brasileiro 
21 PP: Partido Progressista 
22 PRTB: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 
23 PMN: Partido da Mobilização Nacional 
24 PHS: Partido Humanista da Solidariedade 
25 PSD: Partido Social Democrático 
26 PSDC: Partido Social Democrata Cristão 
27 PSL: Partido Social Liberal 
28 DEM: Democratas  
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(24% de preferência), entre os eleitores com nível superior de ensino (26%) 
e entre aqueles com renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos 
(31%) (DATAFOLHA, 2012).                                            

 

Quando se inclui o nome de Eduardo Campos e se mantém os demais, Dilma é 

apontada por 54%, Marina 18%, Aécio 12%, e Eduardo Campos 4%. “A preferência pela 

petista no Nordeste, nesse caso, fica em 59%, e Campos, que governa o Estado de 

Pernambuco, dobra suas intenções de voto para 8%” (DATAFOLHA, 2012).  

 

4.4.3 Perfil Adversários 

 

4.4.3.1 Eduardo Campos (PSB) 
 

Governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Accioly Campos, é natural de Recife e 

tem herança política sua mãe a deputada Ana Arraes e seu avô ex-governador Miguel Arraes. 

Economista filiou-se em 1990 ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), pelo qual foi então 

eleito deputado estadual. Chegou ao Congresso Nacional em 1994, eleito com 133 mil votos. 

No ano seguinte, foi secretário do governo e, em 1996, secretário da Fazenda. Foi reeleito em 

1998 para a Câmara dos Deputados, como deputado mais votado de Pernambuco, com 

173.657 votos. Seu terceiro mandato como deputado federal veio em 2002, quando se tornou 

um dos principais articuladores do governo Lula (ULTIMO SEGUNDO, 2013). 

Em 2005 tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia e, em 2005, assumiu a 

presidência nacional de seu partido. Foi eleito governador de Pernambuco em 2006 e reeleito 

em 2010. Sua força política está no Norte e Nordeste do país (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

Eduardo Campos é considerado uma forte aliança política, na disputa de 2014. 

Cobiçado por Aécio Neves (PSDB) para concorrem como seu vice-presidente, e articulado 

por Lula para dar continuidade à aliança com o PT.  

 

4.4.3.2 Marina Silva 
 

Marina da Silva nasceu e viveu até os 16 anos em um seringal no Acre . Começou sua 

carreira política no curso de História, sete anos depois de ter aprendido a ler e escrever. 

Integrou o Partido Revolucionário Comunista, ao lado do sindicalista Chico Mendes, de quem 

seria vice na CUT-AC e que a influenciaria definitivamente na política (ULTIMO 

SEGUNDO, 2013). 
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Pelo PT, em 1986, entrou na chapa para eleger Chico Mendes deputado estadual, 

concorrendo à Constituinte. Não se elegeu, mas em 1988 virou vereadora. Foi deputada 

estadual e, em 1995, tornou-se a mais jovem senadora eleita no País, aos 36, tendo renovado o 

mandato em 2002 (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

Tornou-se ministra do Meio Ambiente no governo Lula, mas abandonou o cargo em 

2008. Em agosto de 2009, Marina trocou o PT pelo PV e foi candidata à Presidência da 

República em 2010. Embora derrotada, Marina ganhou forte projeção política como 

alternativa aos setores já estabelecidos da política nacional. Atualmente sem partido, Marina 

articula para criar seu próprio partido focado lideranças com bandeiras evangélicas e 

ambientais (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

Na campanha de 2010, Marina investiu nas redes sociais e na juventude conectada 

com as novas tecnologias. Buscou agregar eleitores potenciais do PT, insatisfeitos com os 

problemas de corrupção do governo. Dialogou com a classe média e com o público mais 

conservador, pertencentes aos grupos religiosos evangélicos (TELLES & DIAS, 2011).  

 

4.4.3.3 Geraldo Alckmin (PSDB) 
 

Médico, Geraldo Alckimin foi deputado federal constituinte pelo PMDB e ajudou a 

fundar o PSDB, partido pelo qual conquistou mandatos de vereador, prefeito de 

Pindamonhangaba, deputado estadual, deputado federal e vice-governador de Mário Covas, 

em 1994.  Alckmin foi governador de São Paulo entre 2001 e 2006, quando disputou a 

presidência da República pelo partido, sendo derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva 

(ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

 

4.4.3.4 Aécio Neves (PSDB) 
 

Atual senador por Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) é o principal líder de oposição 

ao governo de Dilma Rousseff no Congresso. Pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2014, 

Aécio tem o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que busca passar a liderança 

do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) para suas mãos. 

Neto de Tancredo Neves, Aécio começou sua carreira política cedo, como secretário 

do avô. Tancredo morreu antes de tomar posse como Presidente da República em 1985. No 

ano seguinte à morte do avô, Aécio elegeu-se deputado federal constituinte. Em 1990, 

conquistou seu segundo mandato na Câmara e, dois anos depois, tentou, sem sucesso, eleger-



 
 

30 
 

se prefeito de Belo Horizonte. Em 1994, ganhou seu terceiro mandato de deputado federal. 

Três anos mais tarde, virou líder da bancada na Câmara. (NEVES, 2013)  

Em 2000, numa articulação que contou com ajuda do então ministro José Serra se 

tornou Presidente da Câmara, o que foi seu passaporte para a disputa do governo de Minas 

Gerais. Aécio foi eleito governador duas vezes em primeiro turno (2002 e 2006) afastou-se 

em 2010 e foi eleito senador. Articula-se hoje nacionalmente com intenções a candidatar-se 

na campanha presidencial de 2014 (ULTIMO SEGUNDO, 2013).  

 

4.4.4 Cenários  

 
Provavelmente “o crescimento das políticas econômicas” e a “eficiência na gestão 

pública” podem ser argumentos fortes defendidos por Aécio Neves e de seu partido.  

Principalmente a “eficiência na gestão pública”, conhecida também como o “Choque de 

Gestão” como uma bandeira do tucano mineiro.  Definido como “modelo de gestão como 

foco o equilíbrio das contas e a reorganização da estrutura do Executivo para otimizar 

investimentos e resultados” (AGÊNCIA ESTADO, 2013). 

No dia 20 de fevereiro de 2013, o Partido dos Trabalhadores juntamente com a 

Fundação Perseu Abramo e o Instituto Lula organizaram um grande evento em 

comemorações aos 10 anos de governo democrático e popular. O evento contou com a 

presença da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, do presidente do PT, Rui 

Falcão, além de presidentes de partidos aliados, governadores e prefeitos. (INSTITUTO 

LULA, 2013) 

 

 “A palavra impossível é apenas para os fracos, para aqueles que não têm 
projeto”, começou o ex-presidente Lula. Ele destacou que a comemoração 
de hoje é um importante momento não apenas para o PT, mas para a história 
dos partidos populares e para a história do país. Lula destacou que muitos 
preconceitos precisaram ser vencidos para chegar até aqui. Lula enfatizou 
ainda que o combate à corrupção é um tema do PT. “Nós aceitamos 
comparação, nós não temos medo da comparação. Inclusive a comparação 
no combate à corrupção (…) Eu duvido que tenha, na história do país, um 
governo que criou mais instrumentos e mais transparência para combater a 
corrupção do que o nosso”. A presidenta Dilma terminou o evento 
ressaltando as marcas dos últimos dez anos: “É a década da esperança, do 
otimismo, da reconstrução nacional, da nossa autoestima, do despertar da 
força do nosso povo”. Ela destacou o papel de Lula como liderança do que 
classificou como “milhões de construtores que a última década teve”. 
(INSTITUTO LULA, 2013)  
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Em lado oposto, o senador Aécio Neves subiu no mesmo dia na tribuna do Senado 

Federal e discursou sobre o que ele nomeou de “13 fracassos do governo do PT”, apontando 

críticas principalmente ao governo Dilma. (NEVES, 2013)  

Quanto à continuação do apoio dos partidos de base, Dilma, Aécio e Marina lutam 

principalmente para conquistar a aliança com Eduardo Campos (PSB). O apoio do atual 

governador pernambucano será uma peça importante na disputa, caso Campos seja também 

candidato provavelmente a disputa irá ao segundo turno, nesta situação se os mais votados 

fossem Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PMDB), o apoio de Eduardo Campos ao 

PSDB será ainda mais cobiçado, já que Campos possui densidade eleitoral no Nordeste que é 

um importante território petista.  

De olho na base da candidata Dilma Rousseff, Aécio Neves já estaria oferecendo 

cargos em troca de apoio dos partidos.  

 

O comando do PSDB já colocou em curso uma silenciosa operação para 
tentar desidratar o palanque de Dilma Rousseff em 2014.Governadores 
tucanos têm assediado partidos da base federal com promessas de cargos e 
ampliação de espaço nas administrações locais. No Paraná, PSC, PP e 
PMDB vêm sendo contemplados com secretarias. Em São Paulo, Geraldo 
Alckmin negocia com PP, PRB e até PMDB, parceiro de Dilma.A estratégia 
se repete em outros Estados liderados pela sigla oposicionista, como Minas 
Gerais, Alagoas, Goiás, Roraima e Pará. No mapa tático há um objetivo não 
declarado: chegar ao segundo trimestre do ano eleitoral com canais 
suficientes para multiplicar ao máximo o número de candidaturas 
presidenciais, roubar para si aliados hoje na órbita federal e, onde isso não 
for possível, obter desses partidos o compromisso de não apoiar nem PSDB 
nem PT na corrida nacional.Quanto mais postulantes houver, maiores as 
chances de segundo turno, e quanto mais partidos deixarem a coalizão 
federal, menos tempo de TV terá a petista. (CONGRESSO EM FOCO, 
2013)  

 

Versos Marina Silva, Dilma precisará também descobrir a melhor forma para 

conquistar os jovens de classe média e os grupos conservadores e religiosos que se 

identificaram com a candidata em 2010.   

 

Em 2010, o cenário de bipolarização entre PT e PSDB, habitual nas 
presidenciais brasileiras, foi alterada pela presença de Marina Silva (PV) 
15. Com apenas 1,23 minutos de TV, a candidata do PV obteve mais de 
19,6 milhões de votos e foi capaz de gerar uma “onda verde”: que havia 
auxiliado o Presidente a construir bons projetos, mas não se 
responsabilizava pelos desacertos desta gestão. Ela se apresentava como a 
nova força política e guardiã da ética que o PT havia encarnado em seus 
primórdios, deixando a entender que o partido abandonara seus princípios 
éticos quando passou a governar o país. Além disso, apresentava seu 
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histórico de vida e sua origem humilde, semelhantes aos de Lula, e se 
posicionava como herdeira das reivindicações dos movimentos sociais. 
(TELLES & RUNIZ, 2012)  

 

 

4.4.4.1 Matriz SWOT  
 

Figura 9: Quadro Matriz SWOT. 

FORÇA FRAQUEZA 

- Recursos e visibilidade de ser a atual 

Presidenta. 

- Apoio do ex-presidente Lula. 

- Imagem de gestora. 

- Políticas sociais do governo petista  

- Associação da sua imagem ao combate a 

corrupção nos órgãos do Governo. 

 

- Imagem de técnica.  

- Histórico dos escândalos de moralidade 

do PT.  

- Visão popular a inércia na saúde e 

educação.   

OPORTUNIDADE AMEAÇA 

- Tendência de crescimento da avaliação 

positiva de Dilma Rousseff  

-Avaliação positiva de políticas públicas 

como: Combate a Fome e Pobreza, 

combate ao desemprego, meio ambiente.  

- Associação de sua imagem com: 

Redução da tarifa de energia, redução de 

impostos da cesta básica e obras da Copa 

Mudo e Olimpíadas.  

- Entrega de obras da Copa do Mundo 

- Entrega de obras do PAC 

- Aumento do consumo popular por meio 

das políticas de incentivo ao crédito e 

desonerações setoriais. 

 

- Instabilidade da moeda (Inflação) 

- Atraso nas obras do PAC e da Copa do 

Mundo 

- Movimentações partidárias que resultem 

em captações de legendas descontentes 

com o Governo.  

- PIB baixo  

- Desvalorização da Petrobrás frente a 

bolsa de valores 

- Ações do programa de governo de 2010 

que não forem concretizadas.  

- Associação da sua imagem ao aumento 

da gasolina. 

 

Nota: Análise proposta pela autora 
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4.4.5 Pesquisas  

 

A campanha eleitoral pode ser planejada a partir de duas etapas estratégicas: I - Fase 

de avaliação e posicionamento estratégico; II - Fase de movimentação tática. 

A fase de avaliação e posicionamento estratégico é conhecida também como Pré-

campanha, acontece de janeiro a junho do ano do pleito, antecedendo as convenções dos 

partidos. De modo informal os pré-candidatos antecedem o período da campanha; 

diagnosticando os cenários, articulando alianças, criando o plano de governo, e as ações 

comunicação.  

Segundo Lavareda (2009) o Diagnostico Estratégico deve ser construído a partir de um 

benchmark (processo de comparação de desempenho), que pode ser construído por avaliação 

de surveys (questionários com resultados quantitativos) e estudos qualitativos com focus 

groups (grupos focais, ou grupos de discussão com resultados qualitativos), indivíduos com 

participação espontânea, selecionados por similaridade demográfica ou atitudinal, que ao 

interagirem verbalizam informalmente suas opiniões e expressam suas emoções, permitindo a 

apreensão de suas referências em níveis menos racionais.  

Ainda pouco utilizada nas campanhas eleitorais no país, os estudos com neuropolítica 

ajudam a desvendar as emoções do eleitor. Segundo Lavareda (2011) “Ao contrário do que se 

supõe, o processo real do nosso cérebro é o seguinte: ele decide o que fazer e, no momento 

seguinte, adquirimos consciência do que o cérebro decidiu. Só no terceiro momento, nós 

agimos.” 

 
O maior desafio e justificativa da Neuropolítica é a tentativa de 
identificação dos processos emocionais e cognitivos inconscientes que 
impactam nas atitudes e no comportamento dos cidadãos. E há quase um 
consenso de que a melhor estratégia para essa busca é a mensuração sob 
múltiplos ângulos, pois os dados obtidos apresentam melhor rendimento 
quando utilizados em conjunto – Psicometria, Neurometria e Respostas 
Psiconeurofisiológicas – combinados a dados provenientes das técnicas 
radicionais, nesse caso com questionários de surveys e roteiros de Focus 
Groups necessariamente adaptados para dialogar com as outras 
metodologias. (LAVAREDA, 2012)  
 
 

Para Lavareda (2009) a análise final do diagnóstico não deve ser uma mera coleção de 

fatos, e sim, uma interpretação relacionada entre si que identifique as abordagens que poderão 

levar à vitória. Nesta primeira fase as pesquisas devem revelar os públicos eleitorais, 

identificando, onde estão, suas preferências partidárias, e comportamento eleitoral. Buscando 
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também identificar os principais anseios e problemas vivenciados pelos eleitores, filtrando e 

antecedendo a temática que poderá envolver o cenário eleitoral.  

Já no início de junho o posicionamento estratégico, o programa de governo, o 

planejamento de mídia, e as peças principais da campanha como conceitos, slogans, 

logomarcas, jingles e até mesmo o piloto do Programa Eleitoral já devem ter sido criados e 

avaliados por pré-testes. 

No final de junho acontecem as convenções dos partidos e escolha oficial dos 

candidatos. Em julho será o lançamento oficial dos candidatos, e o inicio da segunda etapa da 

campanha eleitoral, a fase de movimentação tática. 

É hora de apresentar o candidato ao eleitorado. A partir deste momento até o final da 

campanha as pesquisas passam a ter o importante papel de monitorar passo a passo as ações 

da campanha, do candidato, e principalmente dos adversários.  

 

Enquanto números das chamadas “intenções de voto”, estampados nas 
manchetes, galvanizam a atenção do público, a parte maior do iceberg, os 
dados de diferentes fontes, que ajudam a orientar as estratégias são colhidos 
e analisados internamente, num ritmo que se assemelha a uma linha de 
produção funcionando ininterruptamente (Lavareda, 2009). 
 

  
Em agosto iniciam-se as veiculações do Programa Eleitoral no HGPE (Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral). A visibilidade da imagem da candidata cresce, e deve ser 

potencializada com grandes eventos em massa, como comícios e o corpo a corpo. Toda 

recepção dos os programas eleitorais devem ser avaliados. Em setembro, o clima entre 

opositores esquenta na reta final, um momento importante e cauteloso, que deve trabalhar em 

defesa de ataques inesperados como denúncias e escândalos, é fundamental que todos sigam o 

protocolo de gerenciamento de crises.  No mesmo período os debates na televisão brasileira 

marcam um forte vínculo com os eleitores indecisos, é hora de conquistá-los. 

Todos os esforços devem ser concentrados. Para vencer vale tudo até o primeiro 

domingo de outubro. Caso aconteça o segundo turno, é hora de concentrar os esforços, 

conquistar a aliança com os partidos que perderam no primeiro turno, e potencializar as 

informações para conquistar os eleitores dos ex-adversários 
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Figura 10: Cronograma de Pesquisas 

2014 Objetivo Metodologia Tema 

Janeiro Diagnóstico - Entrevista de 
imersão 
- Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 
 
 
 

- Identificação do perfil e da 
imagem da candidata 
- Identificação da influencia 

da imagem de Lula, na 

campanha de eleitoral de 

201 

Fevereiro Diagnóstico - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 
 
 

-Identificação do perfil dos 
eleitores 
- Identificação do cenário e 

territórios eleitorais 

Março Diagnóstico - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise SWOT 
- Análise dos adversários 

Abril Pré-teste - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise do 
posicionamento 
- Análise do Programa de 
Governo 

Maio Pré-teste - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise do Conceito 
- Análise da Comunicação 
da Campanha 

Junho Pré-teste - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 
 

- Análise do Programa de 
Governo 

- Análise da Comunicação 
da Campanha 

Julho Monitoramento - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise das estratégias da 

Campanha 

Agosto Monitoramento - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise das estratégias da 

Campanha e HGPE 

Setembro Monitoramento - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise das estratégias da 

Campanha e HGPE 

Outubro Monitoramento - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise das estratégias da 

Campanha e HGPE 

2° Turno Monitoramento - Surveys 
- Focus groups 
- Neuropolítica 

- Análise das estratégias da 

Campanha e HGPE 

Nota: Cronograma proposto pela autora 
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4.4.6 Organograma  

 

É importante que na pré-campanha sejam definidas as coordenações e seus 

responsáveis, seguindo a orientação de atividades e organograma descritos abaixo:   

 

Figura 11: Organograma 

 
Nota: Organograma proposto pela autora 

 

 

II Consultor de Marketing Político: Principal estrategista da campanha, seu papel é avaliar 

com isenção o cenário eleitoral. É o intermediário entre o Núcleo estratégico e o conselho e o 

candidato.  

 

III Conselho: Formado por representantes dos partidos da coligação. Assessora o candidato 

quanto às decisões políticos da campanha, como alianças e Plano de Governo.  

IV Coordenador Geral: É o “chefe de campanha”, seu papel e avaliar o desempenho das 

coordenações buscando integrá-las.  

 

V Jurídico: Responsável por toda assessoria jurídica das coordenações e do candidato.  

 

VI Núcleo Estratégico: É o centro das estratégias da campanha, entre as áreas de sua 

responsabilidade estão: 
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a) Grupo de Pesquisa: Formando pelo Instituto de Pesquisa, e analistas responsável 

pelos briefings e análise dos resultados.  

b) Grupo de combate: Formado por estrategistas focados em identificar os pontos 

fracos dos adversários. Responsável pelo gerenciamento do protocolo de crises.    

c) Comunicação:  

 

Formado pela Agência de Publicidade e Propaganda responsável pela criação do 

conceito, peças, roteiros, planejamento de mídia, e produção gráfica e demais materiais 

como: cartaz, banner, faixa, outdoor e etc. Produtora de áudio e vídeo responsável pela 

produção dos Programas Eleitorais, jingles, spot e etc. Agência de Marketing Digital 

responsável pela criação, produção e alimentação de conteúdo em site e redes sociais. 

Assessor de Imprensa, sendo o principal articulador entre os veículos de imprensa e o 

candidato, tendo como suporte fotógrafos e redatores que acompanharam a agenda do 

candidato, produzindo releases e notas a imprensa.  

 

VII Administrativo Concentra o controle da administração e Recursos Humanos. Formado 

também pelo Grupo Operacional, que gere a logística. E o Grupo de Compra responsável pela 

negociação e aquisição de produtos.  

 

VIII Coordenação Financeira: Gere e contabiliza os recursos de toda a campanha.  

 

 

4.4.7 Previsão de recursos  

 

Figura12: Cronograma de Recursos 

Coordenação Jurídica 3.000.000,00 
Núcleo Estratégico 100.000.000,00 

Coordenação Financeira 2.000.000,00 
Coordenação Administrativa 45.000.000,00 

Total: 150.000.000,00 

Nota: Cronograma proposto pela autora 
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4.4.8 Planejamento de Comunicação 

 

Figura13: Cronograma de ações de Comunicação  

Área Atividade Produto 

Agência de Publicidade e 

Propaganda 

Briefing 

Criação 

Produção 

Cartaz, folder, panfleto, 

santinho, santinho casado, 

adesivos, melequinha, botton, 

placa, bandeira, faixa e etc. 

 

Produtora de áudio e vídeo Briefing 

Criação 

Produção 

Jingle 

Trilha 

Spot 

Programa eleitoral 

 

 

Marketing Digital Briefing 

Criação 

Produção 

Monitoramento 

Site 

Redes Sociais (Blog, Youtube, 

Facebook, Orkut, Twitter e etc) 

Email-marketing 

Ações com móbiles 

 

Relações Públicas Criação 

Produção 

 

Eventos 

Comícios 

Carreatas 

 

Assessor de Imprensa Criação 

Produção 

Redação de notícias e realese 

Contato com a mídia 

Assessoria da candidata 

Fotógrafo 

Nota: Planejamento proposto pela autora 
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5. CONCLUSÃO 
 

O eleitor brasileiro de 2014 é um cidadão muito diferente do eleitor de 1989. Ao longo 

desses 25 anos o Brasil abriu suas portas à economia mundial, e a globalização ensinou os 

brasileiros a buscarem mais informação.  

 O maior ao acesso do povo a educação, principalmente do jovens a formação 

universitária, conduz o país a formação de um eleitor mais crítico e educado. Hoje milhões de 

brasileiros têm acesso à informação por meio da internet, que se expande crescentemente por 

tabletes e smartphones.  

O comportamento eleitoral das classes sociais também foi alterado ao longo das 

últimas eleições. Entre 1994, 1998 e 2002 o comportamento eleitoral de todas as classes foi 

semelhante. Mas nas eleições de 2006 e 2010 o comportamento dos grupos sociais discrepou, 

a classe de renda mais baixa da sociedade elegeu os presidentes. 

O aumento do consumo popular oriundo das políticas de incentivo ao crédito e a 

desoneração de tarifas do Governo petista acederam o poder de compra da classe C, e o 

comportamento da nova classe média na próxima eleição ainda é incerto, pois ela poderá 

caminhar tanto junto ao topo da pirâmide almejando políticas de valorização econômica, 

como exercer um voto de gratidão ao governo que a ajudou nesta ascensão. 

A marca do governo do petista foi o crescimento com igualdade, e inclusão. “Nunca 

na história deste país,” o povo não se sentiu tão protegido pelas políticas sociais do governo. 

Esse comportamento é comprovado pelos mapas de territórios eleitorais das últimas eleições e 

o comparativo entre a eleição de 2010 e os territórios eleitorais dos brasileiros atendidos pelo 

programa Bolsa Família, implantados a partir de 2006. 

A construção da imagem do Partido dos Trabalhadores de 1985 a 2013 demonstra 

como os petistas souberam utilizar a emoção para conquistar seus eleitores e promover sua 

ideologia. As emoções passaram a ter um papel importante na decisão do voto, como se 

espelha-se uma racionalidade subjetiva. O PT deu ao povo brasileiro, principalmente “ao 

homem pobre, ao negro, e a mulher” o poder de sonhar.  

O desafio de 2010 era substituir a imagem no imaginário da base lulista, e o ex-

presidente conseguiu transferir seus votos a sua candidata à sucessão, Dilma Rousseff (PT). 

Quanto a 2014 há dúvidas quanto à influência de sua imagem no próximo pleito. E quanto à 

associação de Dilma a continuação dessa imagem.  

 O sucesso eleitoral está no cenário “socioeconômico”, onde o segundo elemento, a 

economia, é altamente relevante. A densidade eleitoral de Dilma Rouseff (PT) é forte, pois os 
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brasileiros estão empregados e consumindo. Essa satisfação se reflete na aprovação do 

governo Dilma que tendência ao crescimento. A missão da pré-candidata é manobrar a 

inflação e conter a taxa de juros até a próxima campanha. 

Para reeleger-se em 2014, Dilma Rousseff enfrentará dois principais desafios: Manter 

os partidos da base aliada, e vencer o carisma político que seu principal opositor Aécio Neves 

(PSDB) possui.  

Ao contrário dos peessdebebistas Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e 

José Serra que remetem à imagem de políticos da burguesia, o mineiro Aécio Neves sabe 

como “abraçar o povo”. Seu bom relacionamento com o ex-presidente Lula fez existir em 

2006 em Minas Gerais o chamado voto “Lulécio” (Lula (PT) Presidente mais Aécio Neves 

(PSDB) Governador). 

Se avaliarmos o governo petista na perspectiva da teoria da pirâmide de Maslow, as 

políticas sociais implantadas pelo PT com programas como Bolsa Família, Fome Zero, Minha 

Casa Minha Vida, sanaram as necessidades primárias e de ordem fisiológica como 

alimentação e moradia dos brasileiros. Porém alcançadas essas necessidade, o povo irá 

almejar a segunda etapa da pirâmide, as necessidades de segurança, que podem ser atendidas 

com programas voltados a saúde, educação e segurança pública.  

Neste contexto o planejamento estratégico da campanha eleitoral é vital para a vitória 

nas urnas. Sendo necessária a análise dos cenários para a construção do Programa de Governo 

e do planejamento de comunicação da campanha eleitoral.  

É importante que as pesquisas apontem: (I) a relevância da imagem do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva no contexto eleitoral de 2014; (II) sua influência para transferência 

de votos sendo para a candidata, ou para opositores; (III) a aprovação a imagem de Dilma 

Rousseff enquanto Presidente da República; (IV) a aprovação dos eleitores quanto às políticas 

públicas do governo; (V) a aprovação ao continuísmo do governo petista.  

Sabemos que faz parte da essência do ser humano almejar também a renovação. São 

dez anos de poder delegados ao governo petista, e relacionados fortemente a imagem de Lula. 

O desafio do partido é justamente por quanto tempo vão se manter no poder. Talvez 

conquistar o governo do principal estado do país, São Paulo. Seja importante ao partido, 

mesmo sendo uma candidatura não cogitada pelo candidato, Lula. Afinal aguardar 2018 para 

sua reeleição presidencial pode ser uma estratégia incerta.  
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