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RESUMO
Este presente trabalho tem o intuito de revelar a influencia dos veículos de
comunicação na eleição municipal ocorrida no dia 03 de outubro de 2004.
é embasado em urna
especificamente eleição para vereador. Para tanto,
fundamentação teórica onde se aborda os vetores do marketing e seus segmentos. e
faz-se uma inter-relação com o ambiente de urna campanha politico-eleitoral.
Muito se questiona sobre o potencial do marketing e suas ferramentas, para tanto se
elaborou uma pesquisa para investigar as influencias dos veículos de comunicação.
tais como mídia impressa, televisão, rádio, intemet e telefone nesta campanha. sua
abrangência e percepção.
A pesquisa foi realizada apenas na regido central de Florianópolis, limitando seu
índice de acerto para a cidade e suas diversas regiões, porém depois de uma
confrontação dos dados da pesquisa com dados do TRE-SC, verifica-se uma
acentuada aproximação com a realidade da cidade de Florianópolis como um todo.

Palavras-chaves: Mídia, Marketing Politico, Veículos de Comunicação, Campanha
Eleitoral, Candidato.
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1. INTRODUÇÃO

Devido ao ano de eleições municipais, o tema política faz parte de maneira mais intensa do
cotidiano das pessoas e em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, Brasil, cidade onde
vai ser desenvolvido este trabalho, não poderia ser diferente. Toda eleição, seja ela geral ou
municipal gera interesse em grande parte da população, assuntos que no dia-a-dia se encontram
esquecidos pela grande maioria, tomam conta das manchetes dos principais jornais

e o tema é

debatido nas comunidades, nas rodas de amigos, nas feiras e em todos os lugares onde existe
acúmulo de pessoas.
0 tema que durante os anos não eleitorais e na maior parte dos anos eleitorais fica esquecido,
vem à tona com muito fervor e interesse por parte da população e principalmente toma conta da vida
por parte de quem se candidata a algum cargo eletivo. Resta saber quais são os principais interesses
e os anseios dos eleitores para poder adequar os projetos de campanha de quem se candidata. Para
colher estas informações e desenvolver os projetos existem muitas ferramentas de auxilio, desde
uma simples conversa com os membros de determinada comunidade, até mesmo uma pesquisa
"mercadológica" para saber com mais precisão sobre estas questões.
Mapeando estas informações, pode-se então, formatar o Iay-out da campanha política
eleitoral representando os interesses comunitários de forma natural e coesa. No caso especifico de
campanha politico-eleitoral para o cargo eletivo de vereador municipal, esta tem de ser estntamente
focada em cima de pequenos segmentos e localidades dentro do município, exigindo uma grande
versatilidade do projeto de campanha para que o mesmo consiga se enquadrar dentro das
diversidades encontradas.
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Porém, como o objetivo do candidato é ganhar a eleição e para isso ele deve criar um vinculo
com os eleitores, o mesmo deve adequar a forma de repassar suas idéias, sejam elas advindas da

própria comunidade ou não, aos segmentos e localidades previamente escolhidos e vinculados com
suas propostas, deixando claro suas propostas e ao mesmo tempo tomando-as interessantes para que
as mesmas sejam exploradas pela comunidade. Deve-se criar uma roupagem adequada destas
propostas e focar no eleitor alvo, deve-se trabalhar de forma es tratégica e adotar ferramentas de
marketing, maximizando o alcance das propostas do candidato fazendo com que o eleitor absorva
estas idéias e as vincule diretamente a sua imagem e ao fim decida em prol do candidato.

1.1 Problema

O processo de comunicação candidato-eleitor através dos veículos de midis, em urna campanha
eleitoral para vereador nas eleições municipals de Florianópolis, influencia o voto do eleitor?

1.2 Obje ti vos

1.2.1 Obje ti vo geral
Diagnosti car o processo de comunicação candidato-eleitor a tr avés dos veículos de midia na
campanha eleitoral para vereador nas eleições municipals de Florianópolis.

(.)

1.2.2 Objetivos específicos
a)

Levantar veículos de mídia, utilizados em uma campanha eleitoral de vereador nas eleições
municipais de Florianópolis.

b)

Classificar veículos de mídia, utilizados em uma campanha politico-eleitoral de vereador nas
eleições municipais de Florianópolis.

c)

Analisar a utilização de veículos de midia em uma campanha eleitoral de vereador nas
eleições municipais de Florianópolis.

d)

Identificar, mediante preocupação dos eleitores, os veículos de mídia mais adequados para
uma campanha eleitoral de vereador nas eleições municipais de Florianópolis

1.3 Justificativa

0 trabalho gera a oportunidade de estudar e definir ferramentas de marketing utilizadas em
eleições politico-eleitorais. Identificar técnicas de marketing que otimizam a comunicação
candidato-eleitor de Florianópolis na campanha. Saber a influência da propaganda eleitoral na

decisão do voto por parte do eleitor para otimizar campanhas de futuros candidatos. Saber qual o
conhecimento do candidato referente as técnicas de marketing

e sua utilização Fazer um

comparativo entre estudos empíricos de ferramentas de marketing e experiências práticas já
realizadas em Florianópolis.
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2. FUNDAMENTACAO TEÓRICA

2.1 Marketing

2.1.1 Conceito de marketing

Para ilustrar o conceito de marketing, Churchill e Peter (2000:4) citam o conceito da American
marketing Association, "marketing é o processo de planejar e executar a concepção de preços,

promoção e distribuição de idéias, bens e serviços a fim de char trocas que satisfaçam metas
individuais e organizacionais".
Para Kotler (1998), ao considerar o processo de marketing como um processo social e gerencial
pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de
produtos com outros indivíduos ou grupos para os quais exista um valor mútuo dos produtos que
foram trocados. Para Joseph (1991), o marketing é algo muito maior que venda e promoção, é acima
de tudo uma filosofia de administração total, que envolve todas as pessoas de uma organização, no
intuito de compreender e assegurar a satisfação das necessidades do consumidor, que reforçado por
Cobra (1992:29) "marketing é mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou
serviços — é um compromisso com a busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas..."
0 marketing está constantemente sendo rede fi nido e incorporando novas responsabilidades. Era
considerado "a arte de vender produtos", agora passa a ser a ciência e a arte de conquistar clientes,
mantê-los e aprofundar o relacionamento com eles aumentando sua lucratividade Kotler (2000).

2.1.2 Marketing Direto

Não se pode falar de marketing em campanha política sem falar do marketing direto, em toda
campanha são milhares de folhetos, jomais, cartas etc que recebemos nos semáforos, nas calçadas e
em casa. Isso nada mais é que marketing direto, muito utilizado por candidatos, principalmente por
seu baixo custo e seu direcionarnento focado.
A mala direta, que enche as caixas de correios com propagandas de candidatos em época de
eleição, tem uma regra criada por Ed Mayer, considerado o decano do marketing direto por muitos
anos, é a regra 40-40-20 que diz que o sucesso da mala direta depende 40 % do público que e
direcionado a postagem, 40% do produto que está sendo divulgado e 20% da criação da mala direta.
A mala direta segundo Ferraz (2003:228), "quando feita de maneira correta e seguindo as
orientações adequadas, pode ser uma poderosa mídia de candidatura" e no caso de uma campanha
proporcional como a de vereador, este recurso pode tornar-se a mídia dominante, devido ao pequeno
espaço de tempo destinado aos candidatos na TV.
0 marketing direto é caracterizado como um meio de comunicação, pois tem o objetivo de
transmitir mensagem a seu destinatário, de forma direta, sem intermediários.

2.1.3 Marketing de relacionamento

Segundo Stone, Woodcock e Machtynger (2001) o marketing de relacionamento era,
inicialmente, tido como uma disciplina resultante da associação entre marketing de banco de dados,
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gestão de contas e prestação de serviços ao cliente. Seu sucesso dependia claramente da tecnologia
da informação, através de uma aplicação planejada e sensata. Poucos previam as grandes mudanças
na Area da tecnologia da informação, sobretudo quanto ao gerenciamento de clientes. A absorção da
nova tecnologia para gerenciar clientes, segundo os autores, apresentou-se de forma muito rápida,
visando a:
a) Aumentar a participação de mercado;
b) Reduzir os custos da gestão de clientes;
c) Recrutar clientes novos e de qualidade de maneira direcionada;
d) Proteger e reter os clientes existentes;
e) Extrair mais valor dos clientes existentes; e
f) Proteger a empresa dos clientes mais perigosos.
Para Peppers e Rogers (2000), a participação no cliente é considerada uma medida de sucesso
mais relevante que a participação de mercado, demonstrando que a manipulação e a gestão dos
clientes, ao longo do tempo, tem maior importância para a empresa que a mera aquisição de clientes.

A

medida que os candidatos se aprimoram e investem esforcos na tentativa de conauistar a

fidelidade dos eleitores, novas relações com parceiros e eleitores estão sendo implementadas,
transformando

o relacionamento no principal bem do candidato e, conseqüentemente,

impulsionando o desenvolvimento de uma área dentro da disciplina de marketing, conhecida como
marketing de relacionamento.
A respeito de futuro Mckenna (1999:27) comenta, "a credibilidade de uma empresa em um
mercado, depende das relações forjadas por ela", e, se as relações são a chave, a base de escolha do
cliente, que se consegue pela credibilidade, verifica-se que o novo marketing não sera. usado
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somente para vender, mas definirá como urna empresa fará seus negócios e para o candidato
também não é diferente, definirá a maneira correta de se pedir o voto.
0 marketing de relacionamento para Kotler (2000:235), objetiva estabelecer relacionamentos
mutuamente satisfatórios de longo prazo com partes-chave: clientes, fornecedores e/ou
distribuidores, de maneira a ganhar e reter sua preferência no longo prazo. Estes relacionamentos
estabelecem sólidas ligações econômicas, técnicas e sociais entre as partes, resultando na construção
de um patrimônio corporativo singular, denominado rede de marketing. Para o candidato uma boa
rede de relacionamento é fator fundamental para o sucesso em uma campanha eleitoral.
0 marketing não deve ser mais uma função, mas uma forma de fazer negócios, que integra o
cliente à elaboração do produto, desenvolvendo um processo sistemático de interação que dará
segurança na relação cliente-empresa Oliver (1999).Stone e Woodcock (1998) definem o marketing
de relacionamento como o uso de uma gama de técnicas e processos de marketing, vendas,
comunicação e cuidado com o cliente, visando a: identificar os clientes de forma individualizada e
nominal; criar um relacionamento entre a empresa e esses clientes; e administrar esse
relacionamento para o beneficio dos clientes e da sua empresa. Traduz-se, desta maneira, numa
relação proveitosa para ambas as partes.
Vavra (1993) entende que, partindo da perspectiva do cliente, a compra também passa a ser
encarada como um relacionamento, no qual o cliente sente a necessidade de uma interação
continuada com a organização de venda. E dedutivel então clue também é interesse do cliente manter
um relacionamento duradouro, já que a confiança estabelecida lhe traz também resultados
intangíveis como a comodidade e a confiança, por já conhecer a empresa ou organização e, isto

inspira confiança que é adquirida pela experiência.
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Essa afirmação é comungada por Whiteley (1995), quando adota como base o resultado de uma
pesquisa feita em todo o mundo pela firma de consultoria Fórum Corporation, que identificou
algumas importantes necessidades que determinam o nível de satisfação dos clientes, uma das quais
uma se faz pertinente citar: a necessidade de se relacionar — o que não significa bajulação, amizade,
jantares ou diversão, mas sim ajuda para tomar a decisão certa.
0 candidato então se toma consultor dos eleitores, traduzindo os anseios dos eleitores de forma
que possam ser atendidos. Isso s6 se consegue se o candidato tiver estrutura para conhecer o eleitor,
sua individualidade, necessidade, com um sistema de dados eficiente para transmitir a seus
assessores de contato direto a informação necessária para o bom atendimento das necessidades do
eleitor.
Na concepção de Gordon (1998), "o marketing de relacionamento como o processo continuo de
identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus
beneficios durante uma vida toda de parceria". Completa ainda "que isso envolve a compreensão, a
concentração e a administração de continua colaboração entre fornecedores e clientes selecionados
para a criação e o compartilhamento de valores mútuos por meio de interdependência e alinhamento
organizacional". (op cit, 1998)
Percebe-se, nas várias definições da literatura que, para que um canal de relacionamento
possa ser viabilizado, muitas vezes são necessárias mudanças estratégicas, avaliações dos processos
e das dimensões de contatos com os eleitores. Sendo os relacionamentos bens essenciais para o

candidato, é imprescindível que todos os componentes de sua campanha estejam unidos no sentido
de construi-los. A implantação do conceito de marketing de relacionamento, segundo Las Casas et
al. (2001:45), envolve mudanças na cultura e valores organizacionais, alterações na forma e
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capacitação dos recursos humanos, inovações na sistematização de processos, capacitação
tecnológica, e aperfeiçoamento da gestão, incluindo o estilo de liderança de que a empresa dispõe.
No marketing da intimidade, o sucesso está na competência do candidato em conseguir
eficientemente envolver o eleitor individual no processo de campanha eleitoral. 0 objetivo é
desenvolver uma situação na qual o momento do voto é o ápice de um longo processo de integração
do eleitor em estágios significativos da atividade eleitoral. Os conceitos de massa e grupos de
consumidores deram lugar, em Ultima análise, á idéia de um único individuo como segmento. Oliver
(1999: 94).
Nos últimos anos, de acordo com Peppers e Rogers (2000:78), foram criadas novas
tecnologias e aplicativos informatizados para ajudar as empresas a gerenciarem suas interações com
os clientes. Essas novas tecnologias abrangem todo o pro cesso de relações com os clientes. Cada vez
mais os candidatos estão aprendendo a personalizar em massa suas características, de forma a
oferecer projetos que possam atender os anseios da comunidade e ao mesmo tempo tomar-se uma
bandeira do candidato.

2.1.4 Marketing Politico

0 marketing politico não se restringe apenas ao marketing politico eleitoral, utilizado nos meses
que antecedem tuna eleição e no próprio período eleitoral, o marketing politico tem ampla função no
período em que se ocupa um cargo eletivo, ou seja, usar o marketing politico na chamada campanha
permanente, onde o ocupante de um cargo eletivo se comunica de forma a passar as informações do
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que ele está produzindo no determinado cargo e utiliza-se da mídia para fazer tal comunicação .
Porém, aqui sera enfatizado o marketing politico eleitoral por ser o enfoque deste trabalho.
Segundo Ferraz (2003:224) o marketing politico nasceu do marketing comercial, mas em pouco
tempo ele se diferenciou. Grande parte dos erros politicos de campanha provem da insistência em
desconhecer estas diferenças. A linguagem utilizada em campanhas eleitorais, é uma evidência da
origem comercial do marketing politico. Trata-se do candidato como um produto. As diferenças
entre marketing politico e o comercial ski, porém, pelo menos do importantes quanto as suas
semelhanças. 0 ponto critico destas diferenças localiza-se no lado do comprador, que é um
comprador completamente diferente do consumidor comercial, que no caso, chama-se eleitor. A
diferença entre consumidor e eleitor é que o consumidor tende a tomar a iniciativa de procurar o
produto, já o eleitor tende a esperar passivamente pelo candidato.
Em uma campanha eleitoral, os principais vetores do marketing têm de ser u tilizados dentro do
contexto politico eleitoral, como abordado posteriormente no item 2.2.5, é preciso delinear o
mercado, saber quais segmentos vão ser explorados como cita Torquato (2002:171) "significa
delinear os segmentos eleitorais, começando com direcionamento das classes sociais, seguido pelas
categorias profissionais e a segmentação geográfica". Também se deve saber quais as motivações
que levar o eleitor a votar, como Torquato (2002:171) descreve "6 preciso descobrir as influências
motivadoras e inovadoras que se apresentam durante a campanha", deste modo pode-se fazer o
ajustamento do programa de campanha para divulgação do mesmo.
Segundo Ferraz (2003:224), "6 importante lembrar que no marketing politico não se adquire um
produto, contrata-se a prestação de serviço, sem garantias de que será realmente executado". 0
marketing politico eleitoral está intimamente ligado ao conceito de comunicação que segundo Nett°
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(1972:20) "6 a resposta discriminativa de um organismo a um estimulo" simples porem descreve a
comunicação que existe também em uma campanha eleitoral, se não houver resposta do eleitor ao
estimulo gerado pela campanha do candidato, não ha comunicação, deve existir umleedback ou em
votos ou em busca de mais informação a respeito do candidato. Tudo deve ser cuidado nos detalhes,
desde a linguagem utilizada para determinados segmentos, onde o planejamento da comunicação vai
influenciar diretamente no resultado, a roupa utilizada para discursos, para TV, para reuniões deve
elaborar nos mínimos detalhes para não destoar com a ocasião. Deve-se então buscar através do
marketing politico eleitoral e dos veículos de comunicação, interagir a estas respostas e trabalhar
com o intuito de adequar o candidato aos anseios dos eleitores.

2.1.5 A marca do candidato
Segundo Torquato (2002:98), existem quatro tipos de marca:
a) Nomes pessoais — o nome da empresa está vinculado a pessoas ou às ações destas
pessoas;
h) Nomes toponimicos — os topônimos (nomes próprios de lugar), nomes de cidade e
regiões incorporam-se ao nome da empresa;
c) Nomes de produtos e de processos — que conferem ênfase ao produto ou ao processo
produtivo;
d) Nomes de marketing — o foco é na criação das marcas diferenciadas com logomarcas e
logotipos.
Todo candidato tem de ter sua marca registrada, algo que o identifique e o distinga dos demais,
que vai enquadrar no tipo de marca de nome pessoal; de nada adianta uma boa propaganda, uni bom
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marketing se nio existir conteúdo. Portanto as características pessoais, profissionais, seu histórico e
suas idéias têm de ser ressaltadas no marketing do candidato, segundo Mendonça(2001:275), "o
marketing e a propaganda precisam de dados reais, de "coisas" concretas, substanciosas, para durar,
perdurar e ,assim, coordenar o processo de formação da imagem sólida de um politico". Sempre é
bom lembrar que quando se trata de um candidato a cargos legislativos, algumas características têm
de fazer parte do candidato, tais como coletividade, trabalho, presença, dignidade e legislar em favor
da comunidade.

2.2 Tópicos estruturais de campanha

2.2.1 Valores e cultura

As organizações, para Wood Jr (2000), têm-se deparado com cenários substancialmente
modificados, significativamente mais dinâmicos que os anteriores; e tentam buscar uma adaptação a
esses novos cenários. Como não hi opção à mudança, é necessário o abandono da atitude reativa
para assumir uma postura pró-ativa em relação is mudanças. Conhecer e compreender os
mecanismos de mudança .6 fator fundamental para se desenvolver e manter-se no mercado.
Os autores apresentam que a gestão de organização passa obrigatoriamente pela compreensão
do contexto social e cultural, pois o meio ambiente possui uma inegável influência nos valores,
atitudes e comportamentos das pessoas que o compõe, refletindo nos processos decisórios e nas
formas de gestão.
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A cultura e os valores da empresa devem apresentar-se bem definidos de forma a criar um
relacionamento durável e se transformar em construtoras de relacionamento. Gordon (1998: 97)
coloca que no marketing de relacionamento os valores e a cultura dos clientes devem ser conduzidos
para formar relacionamentos duradouros.

2.2.2 Estratégia

A estratégia no reconhecimento de relacionamentos influencia na alocação e alinhamento dos
recursos dentro de uma empresa, é o que coloca Gordon (1998:49) quando afirma: "a estratégia
precisa ser centrada no cliente, com objetivos e estratégias de relacionamento voltadas para os
clientes individuais" e aconselha ser necessário que a estratégia ocorra em vários níveis, mas sempre
seja centrada no cliente, o qual se transforma no fator relevante das estratégias de negócios.
Ainda conforme o Autor o crescimento sustentável deve vir de uma fonte estratégica e os
negócios devem ser modelados de maneira a:
a) Decidir o mix de clientes e o nível de recursos a ser aplicado a cada cliente;
b) Desenvolver objetivos e estratégias especificas aos clientes (únicas por cliente);
c) Identificar e implementar capacidades estratégicas integradas.
O foco estratégico é um fator sustentador do sucesso na visão de Berry (2001). As empresas

devem se beneficiar de um conjunto claro de valores e de uma estratégia clara e estimulante; devem
definir com clareza seu negócio e criar sistemas de atividade para implementá-lo. E necessário ainda
que sejam dinâmicas e inovadoras, buscando melhorar continuamente o valor de suas ofertas ao
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mercado, aumentando sua distância dos concorrentes. Faz-se ai, uma analogia entre empresa e
candidato e conclui-se que ambos devem dispensar parte de seu tempo para suas estratégias.

2.2.3 Liderança

A liderança é essencial e importante para o sucesso e o comprometimento da campanha
eleitoral, em um marketing de relacionamento. Portanto, todas as lideranças que fazem parte do
grupo do candidato devem estar comprometidas com o programa, tanto na cúpula, quanto nos outros
setores. Lidar com sucesso junto aos eleitores só é conseguido pelo candidato, se todo seu pessoal
estiver totalmente orientado para o marketing de relacionamento.
0 comprometimento dos lideres é primordial para a eficácia do marketing de relacionamento;
segundo Berry (2000), os lideres devem ser defensores ardorosos da excelência em serviços. Para
alcançar o sucesso os lideres devem pelo exemplo, ter integridade, enfoque estratégico preciso,
excelência operacional, cuidado com a reputação da marca, formar relacionamentos baseados na
confiança, generosidade, controle do destino da companhia, investimento no desenvolvimento
profissional dos funcionários e obrigação de agir com espirito empreendedor.
Os lideres identificam problemas, propõem soluções e motivam as pessoas para a mudança,
além de iniciar programas para implementar mudanças nos sistemas e procedimentos. 0 principal
papel do líder do marketing de relacionamento é assegurar que o aprendizado seja absorvido
corretamente pelas pessoas, pois sem isso até mesmo as melhores políticas de marketing de
relacionamento, correm o risco de fracassar.
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2.2.4 Estrutura

A estrutura de uma empresa deve facilitar a sua estratégia, afirma Gordon (1998). Um comitê
eleitoral deve ir além da consideração das estruturas organizacionais tradicionais, pois a implantação
do marketing de relacionamento pode resultar numa maneira inteiramente diferente de estrutura-lo, e
devem ser criados gerenciamentos de categorias de relacionamento.
Neste contexto, Berry (2001) analisa que as empresas que aspiram à excelência de execução
de serviços criam estruturas institucionais tanto para estimular quanto para executar inovações. São
mecanismos integrais e estruturais encorajadores e facilitadores da melhoria operacional continua.
Analogamente os candidatos precisam da tecnologia para permitir que o relacionamento com
o eleitor ocorra da melhor forma possível. O rápido desenvolvimento da tecnologia e declínio dos
custos de memória, processamento, armazenamento e comunicação tornaram possível a criação de
bancos de dados sobre o eleitorado. Os computadores, os serviços on-line, fax, telefones celulares,
correio eletrônico, e muitos outros avanços são ferramentas poderosas que ajudam a estabelecer e a
incrementar os relacionamentos.
A informação apresenta papel fundamental no marketing de relacionamento, uma vez que no
centro desta abordagem está um banco de dados dos eleitores, contendo informações não apenas
relacionadas a estes, mas acerca do relacionamento e contatos realizados.
No caso da tecnologia utilizada em uma campanha eleitoral, a adoção de equipamentos
modernos e máquinas sofisticadas pode ser um apoio a uma diferenciação nas horas decisivas. A
tecnologia está sendo adaptada para criar, intensificar e transformar os relacionamentos.
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Mas, como não existe um modelo genérico para a construção deste centro de conhecimentos
ou banco de dados, esses mesmos autores têm recomendado que se avalie constantemente o
processo de armazenagem dos mesmos, para que os dados não fiquem desatualizados e para que se
retenha apenas os que forem realmente utilizáveis em favor deste relacionamento.
0 centro dos processos deve ser o cliente e os conceitos de produtos e serviços devem estar

voltados para esta estreita ligação com ele. "Isso requer, muitas vezes, que os processos sejam
radicais ou ligeiramente alterados para uma abordagem de intensificação de relacionamentos",
afirma Gordon (1998). Na eleição, o cliente passa ser o eleitor, é ele que vai ser o centro do
processo, é do eleitor a informação das suas reais necessidades e o candidato vai "vender" a solução
para suas necessidades de acordo com essas informações.
Para Stone e Woodcock (1998) os processos-chave de relacionamento com o cliente devem
atender aos seguintes critérios:
a) A equipe deve ter pleno conhecimento e entendimento do processo.
b) Os papéis são alocados com clareza, a equipe precisa entendê-los e ter aptidão, tempo e
recursos para desempenhá-los.
c) 0 processo produz beneficios claros para os membros da equipe os colaboradores tr abalham

melhor, com redução de tensão ou conflito).
d) A equipe deve estar comprometida com o processo.
e) 0 processo assegura que a informação esteja disponível, no momento certo e para as pessoas
certas.
f) 0 processo deve dar suporte aos objetivos de marketing e permitir que a equipe consiga
alcançá-lo.
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Pode-se entender com essas afirmações, que a organização da empresa deve girar em tomo dos
clientes que escolheu para atender; e que os processos devem auxiliar o aprimoramento deste
relacionamento. Pode-se refletir sobre estes tópicos alocados para o relacionamento com o eleitor. A
equipe do candidato deve ter conhecimento do processo como um todo, para melhor atender o
ambiente externo.

2.2.5 Segmentação de mercado

Segmentar um mercado significa reconhecer que ele está composto por diferentes pessoas e que
estas reagirão de formas diferentes as propostas de marketing da organização. Cada segmento pode
representar uma oportunidade diferente para a instituição.
"A segmentação de mercado baseia-se na idéia de que um só produto di fi cilmente pode atender
a necessidades e expectativas de todos os clientes, isto se deve ao fato de que são demasiadamente
numerosos, estão espalhados e são diversas as exigências quanto a produtos e serviços oferecidos",
sentencia Cobra (2000:278). Entende-se a partir da idéia do Autor, segundo a qual, com um mercado
alvo definido, a empresa tem condições de se posicionar e conseguir maior eficácia na aplicação de
suas estratégias de marketing; conseqüentemente fidelizar seus clientes. Analogamente a
segmentação do eleitorado é a maneira mais adequada para atender às necessidades especificas dos
eleitores, classifica-los de forma heterogênea e posicionar-se de forma a atender suas necessidades.
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Pelo fato de o eleitorado ser composto de eleitores diferentes entre si em muitos aspectos, podese segmenta-los de Arias maneiras. 0 candidato em vez de competir em todos os lugares de forma
homogenia, deve identificar os pontos-alvo que pode atender com maior eficácia.
Fazer uma seleção tendo o posicionamento a partir do conhecimento desse mercado/eleitores;
quais slip seus anseios, onde vota e como decide seu voto. À medida aue o candidato anrofimda esse
conhecimento, melhora sua capacidade de encontrar novos eleitores e principalmente de reter os que
já possui. Para construir a fidelização é essencial entender as necessidades, desejos, e valores, pois
constantemente a comunicação deve reforçar a percepção sobre o candidato, com a mensagem certa
na hora certa e para o eleitor certo. 0 diálogo sistemático com os eleitores facilita o candidato obter
dados relevantes dos eleitores.
Na teoria do marketing do relacionamento não se quer apenas ser o único fornecedor de um
determinado produto, mas fornecer o maior número possível de seus produtos para cada um de seus
clientes. Analogamente, essa é a busca dos c andidatos, que procuram aumentar a participação dos
eleitores, tratando cada caso de maneira especifica.

2.3 Veículos de mídia

2.3.1 A televisão na campanha eleitoral

A televisão trouxe profundas mudanças na comunicação entre candidato e eleitor e
influenciou a forma de se fazer campanha política. Segundo Ferraz (2003:201), a televisão
introduziu quatro grandes mudanças na maneira de se fazer política:
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a) 0 poder do jornalismo televisivo para pautar campanhas;
b) A campanha pela tv reduziu a importância dos partidos e de suas máquinas eleitorais;
c) Os recursos necessários para financiar a produção publicitária na TV tomaram as campanhas
muito mais caras;
d) As exigências do veiculo passaram a influir decisivamente na escolha do candidato.
Atualmente não basta o candidato saber falar para uma multidão de pessoas, ele deve saber se
comunicar diante da câmera de televisão, a forma de falar é outra, assim como de se vestir, também.
A televisão tem mais força que qualquer máquina de partido politico, alcança milhares de eleitores
em uma comunicação em massa.
Segundo Ferraz (2003:229), "a legislação brasileira coloca à disposição do candidato,
gratuitamente, aquele que é o mais poderoso recurso de comunicação existente, a TV". Seria no
mínimo descabido não utilizar este tempo para fazer o melhor possível. Segundo a legislação
vigente, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito disciplinado
nesta Instrução, vedada a veiculação de propaganda paga (Lei n. 9.504/1997, art. 44).

2.3.20 rádio na campanha eleitoral
O rádio, a pesar de ser um meio de comunicação mais antigo que a televisão, não deve ser

menosprezado numa campanha eleitoral; ele atinge as massas, que teoricamente elegem os
candidatos. Além disso ele pode ser ouvido dentro de carros, ou enquanto as pessoas estio fazendo
outras atividades por um grande período de tempo. É importante fazer algo que grave bem na
memória das pessoas, um jigle, uma música, algo que penetre na mente das pessoas. Segundo
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Mendonça (2000:139), "no radio a repetição não é cansativa, porque nunca se tem ali, como na TV,
um grau muito alto de atenção."

0 radio ainda proporciona algumas características singulares que podem servir para certos
tipos de propaganda. Segundo Ferraz (2003:199) deve-se "guardar para o radio a propaganda mais
agressiva", pois "a comunicação pelo rádio é mais amorfa, não é visível, e é menos identificável"
(op cit, 2003), sendo mais conveniente utilizar este veiculo de comunicação para tal proposta.

2.3.3 A interne na campanha eleitoral

A interne apesar de ser utilizada por uma classe social mais elevada, tem seu valor em uma
campanha política, pois pode ser um canal de comunicação direto com o eleitor formador de
opinião, segundo Ferraz:

"diferentemente das demais midias, ela possui, mutuamente potencializados, todos
os recursos televisivos. radiofônicos, da imprensa. da correspondência pessoal.
telefone, podendo acontecer em tempo real, e com uma interatividade que não se
encontra paralelo na história da comunicação humana". (2003:218)
Porém é um veiculo de comunicação pouco acionado pelas massas, que é de fato, a maioria
do eleitorado brasileiro, por isso, quanto maior se tomar o acesso das massas a. intemet, maior vais
ser o retorno do seu uso como instrumento de comunicação em uma campanha eleitoral.
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2.3.4 A midia impressa na campanha eleitoral

a) Jornal
Os jornais podem ser utilizados como meio de comunicação numa campanha política. Além
dele qualquer material impresso pode ser distribuído para os eleitores em geral. A mídia impressa
tem uma vantagem em relação às demais, ela pode ser entregue diretamente ao público desejado,
como comenta Ferraz (2003:160), "a mídia impressa não é mais exclusivamente uma mídia de
massas, a tecnologia moderna viabilizou as campanhas alcançar audiências segmentadas com o
jornal", no caso de uma campanha política para vereador, ela é a mais utilizada, pois o tempo
destinado no horário eleitoral gratuito, na televisão e no radio, para os candidatos é pequeno e
insuficiente para passar as informações desejadas e a internet alcança ainda um número muito
limitado de pessoas em relação ao universo de eleitores.

b) Material gráfico

Pode-se dizer que a mídia impressa engloba uma série de veículos de comunicação e não
apenas o jornal, uma série de formas de midia impressa é utilizada na campanha eleitoral, utiliza-se
em grande escala os "santinhos", que normalmente são utilizados pela igreja católica com imagem
de santos e que na campanha dão lugar a. imagem de candidatos, os folders, muito usados por
empresas para divulgação de seus produtos e serviços, dão lugar na campanha, para as propostas e
históricos de candidatos, os out doors, também utilizados normalmente por empresas como forma de
divulgação toma-se bastante comum sua utilização por candidatos em período eleitoral. Estas são
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algumas formas de mídia impressa dentre várias utilizadas pelos candidatos, e ano após ano se
descobre novas formas de midia impressa muitas vezes até mesmo criadas por candidatos mais
criativos.

2.3.5 0 telefone na campanha eleitoral

0 telefone vem sendo utilizado como mídia eletrônica nas campanhas eleitorais, assegurando
mais uma vez que o marketing politico surgiu do marketing comercial e adapta suas ferramentas
para o uso eleitoral. Sendo assim, nada mais comum que A. utilização do tele-marketing como
ferramenta de propaganda eleitoral. Porém segundo Ferraz (2003:228), "para que o telefone seja
eficiente como mídia, é preciso investir antes na formação de banco de dados, decidir quem faz o
contato, definir o conteúdo da comunicação, escolher o horário certo e manter registro das
comunicações"
Além do telefone convencional como forma de mídia eletrônica, pode-se notar a expansão do
uso do telefone celular e suas particularidades. É de conhecimento geral, o envio de mensagem texto
de um telefone celular h. outro, ou de uma central para vários telefones celulares, estas mensagens
podem ser de conteúdo eleitoral; já existem empresas que oferecem este tipo de serviço.
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3. PESQUISA DE CAMPO

3.1 Caracterização da pesquisa

Toda campanha política envolve pesquisa de campo para mesurar certos preceitos, definir
atuações e estratégias. Segundo Mattar :
a pesquisa de marketing faz parte do sistema de informação de marketing da
empresa e visa coletar dados pertinentes e transformá-los em informações au:
venham a ajudar os executivos de marketing na solução de problemas específicos e
esporádicos que surgem durante o processo de administração de marketing — .
(1999:42)

A pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa, para Mendonça (2001:63) a pesquisa
quantitativa "tem por objetivo conhecer e quantificar as preferências, as aspirações, os medos os
anseios, de um determinado grupo de pessoas", já a pesquisa qualitativa, tem o objetivo "de
conhecer mais a fundo o pensamento de um determinado grupo de pessoas, representantes de uma
determinada camada da população." (op. cit,2003)

3.1.1

Metodologia de uma pesquisa

0 nível de pesquisa utilizado para a confecção do projeto desenvolvido é o da pesquisa
exploratória e o da pesquisa descritiva. Esta Ultima, tem como função a descrição das características
de uma população, fenômeno ou de estabelecimento de relações entre variáveis. Porém a pesquisa
descritiva, segundo Gil (1994:36) "não serve somente para estabelecimento de relações entre
variáveis, ela pretende também, determinar a natureza dessas relações".
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Existem pesquisas, que observando seus objetivos, Gil (1994:169) defini como "descritivas,
no entanto acabam sendo utilizadas para adquirir uma nova visão de um detenninado problema,
assim, estas pesquisas descritivas, acabam assemelhando-se corn as pesquisas exploratórias."
pesquisa exploratória, segundo Gil (1994:168) "objetiva desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, para formular problemas com precisão ou hipóteses pesquisáveis pars
futuros estudos".

3.1.2

Abordagem

A abordagem desta pesquisa é qualitativa

3.1.3 Perspectiva de estudo

A pesquisa a ser realizada através de estudos científicos e com base em experiências
passadas, sent feita apenas em um intervalo de tempo, sem considerar a evolução do tempo, portanto
a perspectiva de estudo é do tipo transversal.

3.1.4 Tipos de pesquisa

Os tipos de pesquisa serão classificados como pesquisa/estudo quanto aos fins e quanto aos
meios. Quanto aos fins o estudo se caracteriza por ser descritivo e exploratório e quanto aos meios
sera pesquisa de campo e estudo de caso. Assim sera a proposta de modelo apresentada pelo
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trabalho.

3.1.5

Meios

Quanto aos meios, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo e estudo de caso,
pois se visualizou uma análise quantitativa dos dados de uma investigação empírica realizada no
contexto eleitoral que procura elementos para a explicação de fenômenos.

3.1.6

Fins

Segundo Vergara (1990:98), a metodologia exploratória tem como seu objetivo principal
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a reformulação de problemas ou
hipóteses. Trabalha com métodos qualitativos de pesquisa. A metodologia descritiva tem como
objetivo a descrição das características de determinada população ou a fenômenos ou a relação entre
eles.

3.2 Técnica de coleta de dados

3.2.1 Tipos de dados

necessário fazer um levantamento criterioso de todos os dados no contexto de uma
campanha politico-eleitoral, para confronta-los com o levantamento teórico realizado e dar total
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sustentação is pesquisas a serem realizadas. Os tipos de dados da pesquisa serão classificados como
primários e secundários.

3,2.2 Instrumentos de coleta de dados

0 tipo de entrevista aplicado será o nrto estruturado, não havendo critérios pré-determinados
para as entrevistas.

3.3 Técnica de análise dos dados

Tratamento quantitativo, segundo Vergara (1990:154), fazer uso

de procedimentos

estatisticos, como o teste de hipóteses, é uma forma quantitativa de tratar os dados.
Esta pesquisa Wei um tratamento quantitativo, pois exigirá o emprego de técnicas estatísticas
na análise dos dados coletados.

3.3.1 Definido do Universo de Pesquisa

População de eleitores, transeuntes do centro da cidade de Florianópolis considerado o
segundo semestre de 2004. Tendo como demais definições:

a) Elementos de pesquisa: Homens e mulheres

Eleitores transeuntes do centro da cidade de Florianópolis

33

b) Unidade am

'• eleitores

li

seunte

centro da cidade

C) Abran eia Centro da cidade de Fiorianóp

4) Período de

o: Segundo semestre de 2O04_

33 .2 Cileulo da amostra
ta:

Populaçâo

• c!'

a: número de elen entoa da amostra
Z: nível de conhabilidade ( Z = valor da

p: proporção de ocorrencia = 50%
q: proporção de nib) ocorrência 50%
e: eITO allIOStrai

•2••

n = 204

-

7%

ordenada na cur anormal padronizada) =2
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3.3.3 Processo de amostragem
A amostragem a ser u tilizada é a amostragem não probabilistica, gerando dessa maneira uma
amostra não probabilistic& Em síntese, a utilização desse tipo de amostragem justifica-se por não
estar toda a população disponível para ser sorteada, por não ser o propósito principal da pesquisa
conseguir uma amostra que reflita precisamente a população, e devido à disponibilidade dos
recursos, principalmente o tempo.
0 tipo de amostra não probabilistica a ser utilizado é o de amostra por tráfego, aonde o
pesquisado sera selecionado por estar trafegando no local e no momento da realização da pesquisa.
Os questionários serão aplicados durante uma semana, e para que a amostra seja mais
precisa, a quantidade total dos questionários será distribuída em partes iguais por dia da semana.
Os questionários também serão distribuídos em dois horários do dia (entre 12h e 14h e entre
17h e 19h), tendo em vista que estes Sao os horários de maior movimento no centro da cidade de
Florianópolis. A maior parte dos questionários será aplicada nestes períodos da seguinte forma:

Dias da semana Seg

Ter

Qua

Local

Mauro

Felipe

Schmidt Ramos

Qtde
questionários

de 30

29

Qui

Sei

Sib.

Dom.

Tenente Duarte

Rio

Gama

Herz:lic

Silveira

Schutel

Branco

D'eça

Luz

29

29

29

29

29
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3. 4 Instrumento de coleta de dados

0 instrumento de coleta de dados é o documento através do qual as perguntas e questões são
apresentadas aos respondentes e onde são registrad as as respostas e também dados obtidos sobre os
respon dentes.
0 instrumento de coleta de dados mais utilizado em pesquisa de marketing é o questionário
(instrumento estruturado não disfarçado).
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4. ANALISE DOS DADOS

4.1 Análise de dados sócios econômicos
Pode-se apontar como um componente do perfil socioeconômico da amostra pesquisada a
predominância de mulheres casadas com mais de trinta anos. Nos números fornecidos pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), as mulheres são maioria num total de 142.923
eleitoras contra 130.501 eleitores totalizando 273.425 eleitores.
Numa outra forma de analisar a amostra observa-se que a grande maioria é composta por
estudantes, profissionais liberais, autônomos e funcionários de empresas públicas e privadas.
Segundo o nível de instrução, nota-se a predominância de pessoas com segundo grau completo,
cursando a universidade e um elevado índice de pessoas com ensino superior completo. Confrontado
com os números do TRE-SC, 58.130 eleitores têm o 2° grau completo, o maior índice dentre os
graus de escolaridade, cursando o ensino superior são 22.177eleitores e com o ensino superior
completo são 35.032 eleitores
Na análise da faixa de renda familiar mensal destacaram-se três faixas distintas, sendo que,
24% das pessoas entrevistadas se colocou na faixa com renda familiar superior a R$ 4.000,00, 21%
das pessoas ficaram enquadradas na faixa de renda familiar de R$ 1.001,00 à R$ 2.000,00 e 15,6%
afirmaram ter renda familiar até R$ 500,00. 0 TRE-SC não informa sobre a renda do eleitorado
florianopolitano, porém pode-se observar, segundo dados do TRE-SC, que 68% dos eleitores se
encontram na faixa—etária dos 25 aos 59 anos, período de maior produtividade segundo o IBGE.
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4.2 Análise de dados de pesquisa

Figura 01 - Entrevistados que votaram em candidatos a vereador em Florianópolis na última eleição
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El Sim

Não

o Não

Lembro

75%

A maioria, ou seja 75% dos entrevistados, votaram em candidatos a vereador nesta última
eleição e apesar de ter passado menos de um mês, 3% dos entrevistados já não lembravam se
votaram em um candidato a vereador em Florianópolis ou não. O TRE-SC divulga o número de
218.695 eleitores que votaram em vereador nas eleições municipais de 2004. Ou seja, 80% dos
eleitores votaram em vereador nas eleições municipais de 2004 gerando uma diferença entre 2% e
5% para mais, da pesquisa.
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Figura 02 - Entrevistados que receberam propaganda impressa de candidatos a vereador em
Florianópolis na última eleição
1%

ISO

• Sim
• Não

99%

Quase que 100% dos entrevistados receberam alguma propaganda impressa de candidatos a
vereador em Florianópolis, demonstrando que o material impresso foi utilizado em grande
quantidade pelos candidatos, e reafirmando Ferraz (2003:142) quando escreve que: "candidatos a
cargos legislativos dependem muito da propaganda impressa".
Figura 03 — Tipos de propagandas impressas recebidas pelos entrevistados em Florianópolis na
última eleição
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Verifica-se em números absolutos a quantidade de propagadas impressas recebidas pelos
entrevistados. Do total, 100% dos entrevistados receberam santinhos e aproximadamente 45% dos
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entrevistados observaram em jornais de circulação local a propaganda de candidatos a vereador em
2004.
Figura 04 — A influência no voto das propagandas impressas dos candidatos a vereador
8%
8%

o sim
•

não

o talvez

84%

Do total, 84% dos entrevistados se sentiu influenciado por propagandas impressas. onde existe a
possibilidade de colocar o maior número de informações sobre o candidato, seu histórico, seus
projetos e suas idéias e o eleitor pode absorve-las com mais morosidade por ser uma propaganda que
tem como uma de suas características a periodicidade.
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Figura 05 — Audiência do horário gratuito de propaganda dos candidatos a vereador da Florianópolis
na última eleição na televisão
18%

1%
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56%

A maioria, 56% dos entrevistados acompanhou com uma certa regularidade o

horário
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gratuito de propaganda, 25% acompanharam de forma assídua e apenas 1% não assistiu nenhuma
vez o horário gratuito.

Figura 06 — A influência no voto das propagandas televisivas dos candidatos a vereador
13%
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25%

não
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Um pouco mais da metade, ou seja, 62% dos entrevistados se sentiram influenciados pela
propaganda televisiva. A TV grande influenciadora da opinião pública, não alcançou tanta
influência quanto a propaganda impressa. Segundo o TRE-SC, os candidatos tinham de 2 a 30
segundos semanais dependendo do partido e apenas limitados ao horário gratuito da propaganda
eleitoral.
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Figura 07 — Audiência do horário gratuito de propaganda dos candidatos a vereador da Florianópolis
na última eleição no radio
19%

8%

• Sim, sempre
• Sim, as vezes
o Sim, raramente
o Não, nunca

Um percentual expressivo, 19% dos entrevistados não teve contato com os programas eleitorais
de vereador no radio. Confrontando esse número com a TV, onde apenas 1% não teve contato algum
com a propagada dos candidatos e enfatizando que o tempo disponível para os dois veículos de
comunicação eram os mesmos.

Figura 08 — A influência no voto das propagandas no radio dos candidatos a vereador
20%
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Apesar de 81% dos entrevistados terem tido, de alguma forma, contato com propaganda no
radio, esta pouco influenciou os entrevistados, onde, segundo a pesquisa, 70% não se sentiram
influenciados.
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Figura 09— Acesso à propaganda dos candidatos a vereador de Florianópolis na última eleição na
internet
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Em números absolutos, a grande maioria dos entrevistados não teve acesso h. propagada na
internet. Nesta eleição de 2004, o TRE-SC proibiu o span eleitoral, ou seja. e-mails como mala
direta para endereços eletrônicos aleatórios com o intuito de fazer propaganda de candidatos e
restringiu a propaganda eletrônica à página virtual do candidato e e-mails entre "amigos". E apesar
de ser proibida a divulgação de propaganda eleitoral em sites, que não dos candidatos, um dos
entrevistados teve contato com esse tipo de propaganda proibida.
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Figura 10— A influência no voto das propagandas na interne dos candidatos a vereador
3%

11%

1110

o sim
•

não

o talvez

86%

Um percentual elevado, 86% dos entrevistados não se sentiu influenciado pela propaganda na
interne, o que reflete o pouco acesso as mesmas, onde 75,81% não tiveram acesso à propaganda de
candidatos na internet.
Figura 11 - Percentual de entrevistados que receberam algum tipo de propaganda eleitoral via
telefone
5%

• Sim
• Não

95%

Percebe-se um percentual limitado de entrevistados que foram abordados por esse tipo de mídia.
apenas 5% e ainda assim todos contatos diretos do próprio candidato.
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Figura 12 — Tipos de abordagem via telefone recebidas pelos entrevistados em relação à campanha
eleitoral de vereadores em Florianópolis
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Em números absolutos, o Calico tipo de abordagem recebido pelos entrevistados foi feita
diretamente pelo candidato.

Figura 13 — A influência no voto das propagandas via telefone dos candidatos a vereador
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Em 100% dos entrevistados, o telefonema direto do candidato, influenciou o voto.
demonstrando a força do contato direto candidato - eleitor.

o sin]
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talvez
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Figura 14 — Características dos candidatos que mais influenciam no voto dos entrevistados
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Em números absolutos, uma boa parte dos entrevistados tem como característica mais
importante, o trabalho já realizado pelo candidato. Apenas 9,8% dos entrevistados votam em
decorrência do partido politico dos candidatos enquanto que, segundo o TRE-SC, 10,85% dos
eleitores de Florianópolis são filiados a algum partido politico. Entrevistados que se disseram
influenciados pelas propostas dos candidatos, ficou em segundo lugar com 17,64%. Já o número de
influenciados através da propaganda realizada pelo candidato, é de 11,11%.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Deve-se agora tecer os últimos comentários resgatando o objetivo maior do trabalho, que é o
de fazer um diagnóstico da comunicação entre candidato a vereador e o eleitor, através dos veículos

de midia. Analisando os dados da pesquisa de campo e fazendo um cruzamento com a teoria de
alguns autores utilizados neste trabalho pode-se concluir que a ferramenta de marketing —
propaganda e seus meios de comunicação, tab importante para uma campanha política, influenciam
de forma diferenciada entre seus veículos de mídia, quando o universo envolve de uma campanha de
candidatos a vereador em uma cidade como Florianópolis.

A televisão é considerada por muitos autores, e é de conhecimento geral, como o veiculo de
ml dia mais importante em uma campanha eleitoral. Porém analisando os dados da pesquisa de
campo, este veiculo de midia não demonstrou ser um dos mais influenciadores na decisão do voto
dos entrevistados, a pesquisa mostra que 62% dos entrevistados se sentiu influenciado pela
propaganda televisiva, apesar de o tempo para cada candidato a vereador ser reduzido, de 2 a 30
segundos semanais, pouco para transmitir todas as informações necessárias, como por exemplo, o
histórico de atividades do candidato, deixando de ser, neste contexto a mídia dominante e abrindo
espaço para a propaganda impressa_

A maior parte dos entrevistados, 84% se diz influenciado pela propaganda impressa, revelada
na pesquisa como a midia mais presente entre os eleitores. Este tipo de mídia, conforme relatado no
capitulo onde se descreve os veículos de mídia, tende a ser trabalhada com maior número de
informações, e se for levada em consideração a pesquisa onde a maior parte dos en trevistados coloca
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como fator decisivo o histórico de trabalho realizado pelo candidato, trata-se ai de entender que o
conteúdo da propaganda é fundamental para passar a mensagem definitiva e decisiva ao eleitor
transmitindo informações importantes para que o mesmo seja influenciado a votar no candidato em
questão. Nenhum candidato, disputa uma eleição para ser considerado o mais inteligente ou o mais
bonito, o candidato quer ser o mais votado e vai precisar estruturar sua estratégia de propaganda da
melhor forma possível, e uti lizar a midia impressa e todos seus recursos, o que demonstrou ser útil
para a campanha de vereador em Florianópolis.

0 radio, um dos meios de comunicação mais antigo, não surtiu grande efeito entre os
entrevistados, 46% dos entrevistados, ou não teve ou raramente teve acesso e os que tiveram, 70%
não se sentiram influenciados com este tipo de propaganda para decidir o voto.
A intemet, o meio de comunicação mais moderno dos quatro citados ainda não faz parte da
relação candidato-eleitor entre os entrevistados, com números de acesso a esse tipo de propaganda
eleitoral muito limitado, apenas 24,18% tiveram algum tipo de acesso via intemet e destes, 86% se
diz não influenciado por estas propagandas.
0 telefone, utilizado como midia eletrônica, foi menos citado dentre os entrevistados, porém
a única forma utilizada citada pelos entrevistados, foi o telefonema direto do candidato e este sim
surti u efeito, pois 100% dos entrevistados que receberam o telefonema do candidato, se sentiu
influenciado para votar no mesmo. Pode-se concluir que apesar de todas as midias existentes, fica
claro que em uma campanha eleitoral de vereador em Florianópolis, o resultado mais efetivo é o
contato direto corn o eleitor, o marketing de relacionamento como forma de contato.
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0 vereador é o representante eleito mais próximo da comunidade, por isso deve ser uma

pessoa próxima do povo e fazer parte de vários círculos de relacionamento, facilitando assim sua
eleição. 0 contato pessoal ainda é o mais solicitado por parte dos eleitores, o eleitor quer conhecer

pessoalmente seu candidato e se possível fazer parte de sua roda social, por isso a necessidade de
antes de tudo o candidato tem de ser uma pessoa comunicativa e socializada, maximizando seu
alcance no marketing de relacionamento.
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ANEXO -1

Questionário

Estamos realizando uma pesquisa de nível acadêmico, para identificar quais são os motivos
que levaram o senhor(a) a votar para vereador nesta última eleição?

A. O senhor(a) votou para candidato a vereador em Florianepotis nesta última. eleição?
1 ( ) Sim
2( ) Não
3( ) Nit0 lembro
Se sim, por favor responder as demais perguntas

B. 0 senhor(a) recebeu algum tipo de propaganda impressa de candidatos a vereador?
1( ):Sim
2 ( ) Não

Se sim, poderia identificá-la entre as alternativas abaixo descritas. Se não pular para questão D.
1 ) Santinho
2 ) Adesivo
3( ) &Mon
4( )Jornal
5 ( ) Folder

50

6( )E. m Brindes
7

in

no Jornal de circulação local

8 ( ) Outros,

C. As propagandas impressas dos candidates a vereador, influenciaram no seu veto?
1 ( )Sim

2(

)Não

3(

) Talvez

D. O senhor(a) assistiu na televisão o horário eleitoral gratuito destinado aos candidatos a
vereador em Florianópolis?
1 ( ) Sim, sempre

2( ) Sim, is vezeS
3 ( ) Sim, raramente

4( ) Nan, nunca
Se niln, nunca, pular para questão F.

E. As propagandas dos candidatos a vereador na televisão, influenciaram no seu vote?
i( ) Sim

2( ) Nio

3 ) Talvez
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gratuito destinado aos candidatos a vereador
F. 0 senhor(a) ouviu no rádio o horário eleitoral
em Florianópolis?

1 ( ) Sim, sempre
2 ( ) Sim, às vezes
3 ( ) Sim, raramente
4( )Não, nunca
Se não, nunca, pular para questão H.

rádio, influenciaram no seu voto?
C. As propagandas dos candidatos a vereador no

1(
2(

) Sim
)1\15o

3 ( ) Talvez

de propaganda eleitoral na internet de candidatos a
H. O senhor(a) teve acesso a algum tipo

vereador em Florianópolis?
1 ( ) Sim, acessei o site de um ou mais candidatos

2 ( ) Sim, acessei um site que não de candidato, mas que continha propagada de candidatos
3 ( ) Sim, recebi via e-mail
4 ( ) Não, nunca
Se não, nunca, pular para questão J.
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L As propagandas dos candidatos a vereador na internet, influenciaram no seu voto?
1( ) Sira
2(

)Não

3( ) Talvez

J. 0 senhor(a) recebeu algum tipo de propaganda ekitoral dos candidatos a vereador via
telefone?
1( )Si n
2(

)Não

Se sim, poderia identificá-la entre as alternativas abaixo descritas. Se não pular para questão M
1 ( ) Ligação do próprio candidato
2 ( ) Telegrama fonado
3 ( ) Mensagem texto no celular
4 ( ) Tele-marketing

L As propagandas dos candidatos a vereador via telefone, influenciaram no sett voto?
1( )Sim
2(

)Não

3( ) Talvez
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M. 0 senhor(a) lembra de mais algum tipo de propaganda feita por candidato a vereador?Se

sim, Qual?

N . Na sua opinilio o que faz .o senhor(a) decidir por votar em um candidato a vereador?
1 ( ) pelas propostas do candidato

2 ( ) pelo trabalhoji realizado do candidato
3 ( ) pela beleza fisiza do candidato
4 ( ) pela honestidade do candidato

( ) pelo partido da candidate
6 ( ) por causa da propaganda feitapelo candidato
7 ( ) outro motive
O. Sexo

1 ( ) Masculino
2 ( )Feminino

P. Estado Civil

1 ( ) Solteiro(a)
2( ) Casado(a)

3 ( ) Divorciado(a)
4 ( ) Vivo(a)
5 ( ) Outros
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ANEXO - 2

Candidatos eleitos na eleição municipal de Florianópolis em 2004, por ordem de votação
de votos Eleito / Reeleito

Nome

Partido

Número

Dr. Walter (Juca)

PSDB

7.057

Eleito

Guilherme Grillo

PP

6.338

Eleito

Gean Loureiro

PSDB

5.364

Reeleito

Jog() Batista

PFL

4.925

Reeleito

Morelli° Avila

PP

4.597

Reeleito

Márcio de Souza

PT

4.528

Reeleito

Angela

PC do B

4.280

Eleita

Xandi Fontes

PP

4.026

Reeleito

Aurélio

PP

3.654

Reeleito

Jaime 'fonello

PFL

3.652

Reeleito

Juarez Silveira

PTB

3.568

Reeleito

Alceu

PL

3.507

Eleito

Ptolomeu Bittencourt Junior

PFL

3.416

Reeleito

Deglaber Goulart

PSDB

3.213

Eleito

João da Bega

PMDB

3.163

Reeleito

Jair Miotto

PTB

2.445

Eleito

I

Fonte. Site do TRE-SC

Num universo de 273.425 eleitores e 192 candidatos a vereador, a votação dos candidatos a

vereador geralmente pulveriza, tornado-se dificil alcançar uma votação de número elevado. Outro

comentário a ser feito é de que a maioria dos vereadores se reelegeu, 10 dos 16.
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