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RESUMO 

 

O presente estudo é desenvolvido sob o âmbito das ciências humanas, mais 

especificamente o curso de direito. O objetivo principal é apresentar uma ferramenta 

que auxilie a campanha eleitoral das mulheres, levando-se em consideração o pleito 

municipal de 2016 onde nenhuma mulher foi eleita para ocupar um cargo no 

Legislativo municipal de Maringá, cidade onde a população é composta por 54,32% 

de eleitor feminino que acaba sendo representado por homens. Metodologicamente 

a pesquisa é desenvolvida com objetivo exploratório e caráter básico. Os dados 

foram coletados em fontes de pesquisa como artigos, livros e periódicos da área do 

direito, Justiça Eleitoral, marketing e publicidade. Após coletados os dados foram 

submetidos a análise e observatória do autor possibilitando a escrita crítico-

dissertativa do estudo. Como resultado principal da pesquisa, tem-se a 

apresentação de uma ferramenta para auxiliar a campanha eleitoral de uma mulher 

aumentado suas chances de conseguir um lugar na Câmara Municipal de Maringá-

PR.  

 

Palavras chave: Mulheres na política, representatividade, Câmara de Maringá. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study is developed under the scope of the humanities, more 

specifically the law course. The main objective is to present a marketing tool that will 

help the women's electoral campaign, taking into account the municipal election of 

2016 where no woman was elected to hold a position in the municipal legislature of 

Maringá, a city where the population is composed of 54,32% of the female audience 

that ends up being represented by men. Methodologically the research is developed 

with exploratory objective and basic character. The data were collected in research 

sources such as articles, books and journals in the area of law, Electoral Justice, 

marketing and advertising. After the data were collected, they were submitted to the 

analysis and observatory of the author allowing the critical-dissertative writing of the 

study. The main result of the research is the presentation of a tool to help the 

women's electoral campaign increase their chances of obtaining a place in the Public 

Power. 

 

Key words: Women in politics, representativeness, Câmara de Maringá. 
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INTRODUÇÃO 

 

A forma de se escolher um líder para comandar um grupo de pessoas mudou 

muito deste o tempo dos Australopitecos até o período atual. As atitudes de quem 

assume o comando até a percepção daqueles que o colocam no poder foram se 

diferenciando com o passar do tempo. Se há centenas de milhares de anos atrás 

para um ser estar à frente da sua comunidade era necessário mostrar força física e 

experiência, muitas vezes sendo o cargo mais alto na tribo conquistado através de 

lutas, o passar dos anos e a evolução social fez com que muita coisa mudasse e 

surgissem as questões políticas.  

Com muita luta, protestos e vidas em jogo, a sociedade moderna aos poucos 

conseguiu ir deixando para trás o autoritarismo dos regimes de controle, como os 

períodos imperiais, por exemplo, e aos poucos foi conquistando a tão sonhada 

democracia. Assim, mesmo que a “trancos e barrancos”, a forma de se escolher um 

gestor público mudou drasticamente com o passar dos anos. Ainda assim, vale-se 

ressaltar que, atualmente, seja por questões éticas e morais relacionadas a culturas, 

muitos países ainda vivem sobre regimes autoritaristas.  

No mundo contemporâneo dos países democráticos, conquistar um cargo de 

vereador, prefeito, governador, deputado estadual ou federal, senador ou presidente 

de uma república, tornou-se uma tarefa que envolve inúmeras questões. Se há 

alguns séculos a forma de escolher um Chefe de Estado deixou de ser voltada 

apenas a força e poder, com a conquista do voto e o direito de escolher um 

candidato as coisas mudaram. Nos últimos anos com avanço da tecnologia e 

conhecimento da população, as mudanças tem sido maior ainda.  

Assim, os eleitores passaram a considerar vários aspectos em uma pessoa 

antes de escolhe-la como seu representante. Isso envolve questões como 

convicções, ideologias, honestidade, persuasão, histórico pessoal e político, 

alianças, propostas entre uma infinidade de fatores. Além disso, a publicidade e o 

marketing passaram a fazer parte de maneira relevante na divulgação do trabalho e 

propostas de um candidato, seja a seu favor, ou contra.  

Outra mudança relevante durante o processo eleitoral no Brasil foi a conquista 

do voto por parte das mulheres, além do direito de participar ativamente das 

eleições, inclusive, como candidatas. Porém, apesar da população brasileira ser 
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predominante do público feminino, as mulheres têm tido uma baixa expressão frente 

a cargos públicos nos poderes Legislativo e Executivo e, mesmo no século XXI, o 

comando dos Poderes é de grande maioria dos homens, o que acaba gerando uma 

baixa representatividade feminina e que as ações e decisões em prol dessa parte da 

população sejam decididas por pessoas do sexo oposto.  

Tendo-se em vista que o processo eleitoral brasileiro mudou nas últimas 

décadas, porém, a presença das mulheres representou mais mudanças teóricas do 

que práticas, lança-se o presente estudo com objetivo principal de desenvolver uma 

ferramenta que aumente as chances das mulheres de serem eleitas para cargos 

públicos visando maior representatividade feminina nos poderes Legislativo e 

Executivo, tendo como foco principal a câmara de Maringá/PR.  

Justifica-se a importância e relevância do trato do tema considerando-se que 

a igualdade de gêneros é um dos assuntos mais debatidos no século XXI e, apesar 

disso, uma das principais ferramentas democráticas, as eleições, ainda tem sido 

predominada pelos homens. Além disso, o presente estudo pode servir como uma 

ferramenta geradora do conhecimento devido a contribuição educacional e social 

que o mesmo representa.  

Metodológicamente a pesquisa é desenvolvida com objetivo exploratório e 

caráter básico. Os dados foram coletados em fontes de pesquisa como artigos, livros 

e periódicos da área do direito, Justiça Eleitoral, marketing e publicidade. Após 

coletados os dados foram divididos e agrupados de acordo com os tópicos principais 

da pesquisa, possibilitando assim a análise dos dados de acordo com a do autor 

possibilitando a escrita crítico-dissertativa do estudo. Além disso, também foi 

utilizado de pesquisa de campo por meio de questionário online buscando levantar 

resultados mais próximos da realidade.  
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1 HISTÓRICO DO DIREITO DA MULHER AO VOTO NO BRASIL 

As premissas da história política brasileira estão ligadas ao processo de 

transição do Brasil de Portugal para o país independente. Durante este período, a 

população viveu tempos de grande desigualdade social, além da escravidão e o 

poder concentrado nas mãos daqueles que detinham maiores condições 

econômicas.  

Nesse contexto, por exemplo, tem-se como registro histórico da primeira 

reunião com objetivo de se definir um Conselho Municipal datada em 1532. O 

“pleito” aconteceu na Vila São Vicente que, atualmente, é a cidade de São Paulo. 

Neste caso, o voto foi um direito concedido apenas a aqueles que eram 

considerados “homens bons”.  

Sob este viés, Cajado (2014) observa que: 

Só os homens bons tinham o direito de poder escolher os administradores 

das vilas. Na época do Brasil Colônia, eram homens bons os nobres de 

linhagem, os senhores de engenho, e os membros da alta burocracia militar, 

a esses se acrescentando os homens novos, burgueses enriquecidos pelo 

comércio. (p. 11).
1
 

Os processos de escolha dos representantes do “povo” nesta época também 

eram bem diferentes dos adotados atualmente. Primeiramente, vale destacar que o 

tempo à frente da gestão era menor, sendo este de três anos. Os cargos eram 

equivalentes a juiz, promotor e vereadores. Em um primeiro momento, as pessoas 

consideradas aptas a votar falavam sua escolha a um escrivão e, assim, eram 

definidos seis nomes que seriam os eleitores de fato. Na sequência, estes eram 

divididos em três duplas, não podendo haver a junção de parentes e sem 

comunicação entre elas. (CAJADO, 2014).2 

Feita esta definição, em seguida, cada dupla de eleitores era responsável por 

elaborar três listas onde seriam apontados os nomes dos vereadores, procuradores 

                                                           
1
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 11 
2
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 12 



13 
 

 
 

e juízes. Após confeccionadas, as listas eram repassadas ao juiz mais antigo 

presente no pleito para que fossem remanejadas possibilitando a composição dos 

governantes para cada ano do mandato. (CAJADO, 2014).3  

As particularidades da época não param por aí. Apesar do mandado ser de 

três anos, as listas continham os nomes dos agentes que fariam parte da 

administração, sendo que cada um exerceria o cargo pelo período de um ano. Para 

isso, os nomes dos eleitos eram guardados em uma arca a qual ficava sob a guarda 

de um vereador que estivesse exercendo o mandado durante o relativo ano. A cada 

novo calendário, a arca era aberta durante uma reunião denominada “Janeirinha” 

para que fossem definidos os nomes dos novos governantes. Vale ressaltar que o 

sorteio era realizado por um menino com idade de até sete anos. (CAJADO, 2014).4 

5 

FIGURA 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  

FONTE: HTTPS://WWW.SUL21.COM.BR/POSTSRASCUNHO/2014/06/ELEICOES-2014-HISTORIA-

DO-VOTO-NO-BRASIL/ 

                                                           
3 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: 

uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014. p.13 

4
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 13 
5
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, disponível em 

https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2014/06/eleicoes-2014-historia-do-voto-no-brasil/ 
Acesso em 22 de Agosto de 2018 
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Nos registros históricos, a primeira eleição realizada no país de fato é datada 

em 1821, um ano após a Revolução Portuguesa. O pleito foi convocado por D. João 

VI e promovido entre os meses de maio e setembro do referido ano. Nele, foram 

escolhidos os delegados (deputados) designados a representar o país nas cortes 

que eram realizadas em Lisboa. (CAJADO, 2014).6 

Já no ano seguinte, 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e, 

em julho do referido ano, foi convocada as eleições para definição dos deputados e 

senadores que fariam parte da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Neste 

período, o voto era restrito aos homens com idade superior a 25 e com poder 

econômico, como uma reanda de no mínimo 100 mil réis por anos, além de 

apresentar valores morais. (CAJADO, 2014). 7 

Apesar das restrições, o pleito de 1822 se mostrava um tanto quanto mais 

“democrático” com relação as experiências anteriores. Por exemplo, ex-escravos 

tinham o direito de votar, desde que atendessem as questões financeiras e morais, o 

que também valia para quem estivesse sendo investigado ou com algum problema 

na Justiça e estrangeiros naturalizados no país. (CAJADO, 2014).8 

Além dos parâmetros estipulados para quem poderia votar, aqueles que 

almejavam um cargo político também estavam sujeitos a atender alguns requisitos. 

Para ter condições de disputar o cargo de deputado, por exemplo, o candidato tinha 

que comprovar uma renda mínima de 400 mil réis e ser católico. Já para conquistar 

um lugar no Senado, a renda mínima necessária era de 800 mil réis anuais e idade 

mínima de 40 anos. Nesse caso, em específico, a experiência do candidato com 

relação ao conhecimento e virtudes era um quesito considerável, assim como suas 

contribuições perante a Pátria. (CAJADO, 2014).9 

Já o período entre a troca de séculos que foi de 1889 a 1930 foi importante 

para que houvesse a formação e consolidação da República. Apesar de ser um 

momento relevante na história política do país, muitas incertezas ainda pairavam 

                                                           
6
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 15 
7
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 18 
8
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 19 
9
 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 

Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 20 
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sobre as eleições. Um dos casos, por exemplo, estava relacionado ao número pouco 

expressivo de eleitores aptos a votar.  

Nesse sentido, Cajado (2014) aponta que a Constituição de 1891 impunha 

algumas regras sobre o direito ao voto: 

Formalmente, a Constituição de 1891 definia como cidadãos os brasileiros 

natos e, em regra, os naturalizados. Podiam votar os cidadãos maiores de 

21 anos que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que, 

exatamente, significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente 

da República, votaram 2,2% da população. Tudo indica que, apesar de a 

República ter abolido o critério censitário e adotado o voto direto, a 

participação popular continuou sendo muito baixa em virtude, 

principalmente, da proibição do voto do analfabeto e das mulheres. (p. 27).
10

  

Vale-se ressaltar que as mulheres, por exemplo, só conseguiram conquistar o 

direito ao voto a partir do ano de 1932 sujeitas a algumas restrições. A decisão foi 

tomada no dia 24 de fevereiro do referido ano por meio de decreto do então 

presidente Getúlio Vargas e concedia o direito ao voto as mulheres que fossem 

casadas e tivessem a autorização do marido concedida para que participassem do 

pleito. As primeiras brasileiras a participarem desse processo eram do Estado do Rio 

Grande do Sul. Em 2015, foi criada a Lei 13086/1511 de autoria da deputada federal 

Sueli Vidigal para comemorar a data, sendo sancionada pela então presidente da 

República Dilma Rousseff, primeira mulher a comandar o país.  

Apesar da conquista ao voto acontecer de fato apenas em 1932, a inclusão 

das mulheres na política brasileira acontece alguns anos atrás, ao menos no caso 

de uma mulher. Luiza Alzira Teixeira Soriano entrou para história como a primeira 

mulher a ser eleita para um cargo público não só no Brasil, mas em toda a América 

Latina. No ano de 1928, aos 32 anos de idade, Alzira disputou o pleito e acabou 

sendo eleita chefe do Executivo da cidade interiorana de Lajes, no Rio Grande do 

Norte. A candidata eleita disputou as eleições pelo PR (Partido Republicano). Uma 

característica interessante neste caso é que Alzira foi eleita com mais de 60% dos 

                                                           
10

  Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 
Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. Páginas 27 e 28 
 
11

 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 13.086, DE 8 DE JANEIRO DE 
2015. 
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votos concorrendo contra homens e, já que as mulheres não podiam votar nesta 

época, todo o eleitorado da candidata foi composto por votos masculinos.  

Os anos seguintes, mais precisamente até 1937, o país passou pelo processo 

de refundação da República tendo como marco importante neste período a criação 

da Justiça Eleitoral. Assim, o Poder Judiciário passou a ser o responsável por todas 

as ações que envolvessem o meio eleitoral e, desta forma, o controle das eleições. 

A medida buscava proporcionar mais confiança nos resultados e aumentar o 

combate às fraudes eleitorais herdadas do período imperial.  

Cajado (2014) aponta algumas das principais mudanças que aconteceram 

neste período: 

As principais inovações trazidas pelo código foram o voto feminino 

facultativo, a fixação definitiva do voto secreto(B), a instituição do sistema 

representativo proporcional(C) e a regulação em todo país das eleições 

federais, estaduais e municipais. (p.36).
12

 

Se por um lado a luta pelo direito da mulher ao voto representou uma 

conquista de poder comparecer a um pleito e decidir por um ou outro candidato, a 

representatividade feminina no Poder Público, isto é, mulheres ocupando cargos nos 

Poderes Legislativos e Executivos pelo país ainda se mostram bem pequenas, tais 

como o número de mulheres que podiam votar no início do século XX. (ARAÚJO, 

2005). 

Considerando as proporções da quantidade de municípios brasileiros e o 

número de mulheres eleitas para o comando do Poder Executivo, os dados mostram 

que a presença das mulheres sob o comando das prefeituras apresenta uma 

evolução lenta e, ainda, com uma representatividade consideravelmente a baixo do 

número de homens que estão frente as gestões municipais. (ARAÚJO, 2005). 

O quadro 1, por exemplo, mostra um levantamento comparando três eleições 

realizadas na década de 1990 e ano 2000. É possível observar que o percentual de 

mulheres eleitas para comandar as prefeituras em município do Brasil é muito baixo. 

Em 1992, por exemplo, de 4.974 disputas pelo Poder Executivo, apenas 171 

                                                           
12

 Eleições no Brasil : uma história de 500 anos / Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles, Amanda Camylla 
Pereira. – Brasília : Tribunal Superior Eleitoral, 2014. página 36. 
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mulheres conseguiram se eleger, o que representa apenas 3,4% do total. Em 1996, 

apesar do número ter saltado para 302 eleitas em 5.506 municípios, estatisticamente 

isto ainda representa apenas 5,5%. Já em 2000, o número de mulheres disputando 

a chefia do Executivo aumentou em relação a quantidade de municípios, mas as que 

foram eleitas de fato ainda representaram um crescimento bem abaixo do esperado, 

sendo 317 eleitas em 5.559 municípios, o que representou 5,7%.  

 

 

QUADRO  1 - INCLUSÃO DAS MULHERES NAS ELEIÇÕES NO BRASIL 

ANO 1992 1996 2000 

REGIÃO Nº Municípios Nº 

Eleitas 

Nº Municípios Nº 

Eleitas 

Nº Municípios Nº 

Eleitas 

Norte 398 19 449 92 449 34 

Nordeste 1.558 92 1.787 153 1.791 149 

Sudeste 1.553 38 1.666 64 1.668 70 

Sul 1.058 11 1.159 30 1.189 32 

Cento 

Oeste 

427 11 445 27 462 32 

TOTAL 4.974 171 5.506 302 5.559 317 

FONTE: ADAPTADO DE ARAÚJO (1999) E IBGE (2000). 

Araújo (2005), relaciona o crescimento da participação das mulheres com 

relação as cotas que foram instituídas para garantir e motivar a participação do 

público feminino nas eleições:  

Entre 1994 e 1998 ocorre uma elevação significativa do percentual de 

mulheres entre os concorrentes, que passa de 6,15% a 10,35%. Tal 

elevação pode indubitavelmente ser lida como um efeito direto das cotas, 

embora estas não tenham chegado a atingir metade da meta mínima 

estabelecida, que em 1998 foi de 25%. De todo modo, pela primeira vez as 
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candidaturas para a Câmara Federal alcançaram a marca dos dois dígitos. 

(p. 234).
13

 

Se por um lado a inclusão das mulheres e sua participação nas eleições como 

candidatas neste período foi tida como positiva, Araújo (2005) ressalta que 

comparando-se os resultados gerais da eleições a presença da mulher de fato na 

política brasileira se dá por meio de resultados irrisórios com relação as proporções 

de homens. De acordo com a autora: 

Em termos de alterações nas candidaturas o balanço é parcialmente 

positivo, pois elevou razoavelmente o universo de candidatas. Contudo, em 

termos de impacto sobre os eleitos, os resultados são inócuos. E as 

avaliações necessitam considerar isto. Entre fatores que também interferem 

no processo e determinam resultados diferenciados, mereceram destaque o 

tipo de sistema eleitoral e mais especificamente de lista eleitoral, a cultura 

política, além das características da lei de cotas aprovada no país, que 

tendem a limitar a sua eficácia. (p. 246). 
14

 

Se os resultados apresentados pela autora, analisando as eleições da década 

de 1990 e 2000 apresentaram uma pequena elevação no número de mulheres 

disputando as eleições, os estudos de Miguel e Biroli (2010) apontam que, mesmo 

uma década depois, a situação da representatividade feminina no cenário político 

brasileiro não mudou muito. Segundo os autores:  

A sub-representação das mulheres na esfera política é, hoje, entendida 

como um problema. Mas as explicações para essa discrepância específica 

entre o universo dos eleitores e o universo dos eleitos ou dos que ocupam 

outras posições que lhes conferem poder variam, dando destaque para 

diferentes aspectos das relações de gênero. Não se trata apenas de uma 

questão de ênfase. Pode-se considerar que o tratamento dado ao problema 

mais amplo dos limites das democracias concorrenciais contemporâneas e 

do ideário liberal que está em sua base é um dos divisores entre as 

abordagens. As explicações dadas a um fenômeno específico, a sub-

                                                           
13

 ARAÚJO, Clara (2005). “Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na 
representação política”. Revista Sociológica e Política, nº 24, p. 234. 

14
 ARAÚJO, Clara (2005). “Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na 

representação política”. Revista Sociológica e Política, nº 24, p. 246. 
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representação feminina, vinculam-se ao entendimento do que deve ser alvo 

de crítica e objeto de transformações, quando se constata que as 

promessas de inclusão universal não são cumpridas e que há padrões de 

concentração de poder que se reproduzem nas democracias existentes (p. 

653-4).
15

 

Com as informações expostas através do quadro 2, é possível notar que 

quase um século depois da conquista do direito ao voto, as mulheres ainda figuram 

com uma expressividade bem menor com relação aos homens na política brasileira. 

Comparado com o quadro 2, é possível verificar que este é um fenômeno que 

acontece tanto no cenário municipal quanto a nível Federal.  

QUADRO  2 - PROPORÇÃO HOMEM X MULHER NAS ELEIÇÕES 2010 

Cargo 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Presidente 10 100 8 80 2 20% 

Governador 153 100 136 89,9 17 11,1 

Senador 242 100 214 88,4 28 11,6 

Dep. Federal 6.039 100 4.693 77,7 1.346 22,3 

Dep. Estadual 15.252 100 11.786 77,3 3.466 22,7 

FONTE: ADAPTADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE). 

Apesar do número de mulheres no pleito de 2010 ser inferior ao de homens, 

este ano registrou um marco histórico na política brasileira com a eleição da 

candidata do PT (Partido dos Trabalhadores) como primeira mulher a comandar o 

mais alto cargo político no país, sendo eleita presidente da República, (SAVARESE, 

2010) sendo reeleita em 26 de outubro de 2014 comando o país até sofrer o 

impeachment em 2016 quando seu vice, Michel Temer, assumiu o comando do 

Palácio do Planalto (BRASIL, 2016). Até então, apenas a Imperatriz Leopoldina e a 

Princesa Isabel eram as mulheres que assumiram o comando do país no período 

imperial, mas de maneira interina. Dilma ainda foi a primeira mulher eleita para 

comandar um país cujo a língua nativa é a Portuguesa. (CAJADO, 2014).  
                                                           
15

 MIGUEL, Luiz Felipe e BIROLI, Flávia. Práticas de gênero e carreiras ráticas de gênero e carreiras políticas: ver 
políticas: ver políticas: vertentes explicativas tentes explicativa. Revista Estudos Feministas. 2010. p 
653. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ref/v18n3/v18n3a03.pdf>. Acesso em 22 de 
Setembro de 2018. 
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Assim, é possível observar que a inserção da mulher na política brasileira, 

desde a conquista do direito ao voto até a participação efetiva como candidata, é 

recheada de lutas. Porém, apesar das mulheres estarem participando das eleições, 

isto não tem sido visto de maneira efetiva, isto é, não apresentando resultados que 

condizem com o percentual de mulheres eleitoras e candidatas.  
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2 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA ELEIÇÃO 2016 EM MARINGÁ 

O presente capítulo busca apresentar uma análise dos resultados das 

eleições municipais realizadas no ano de 2016 na cidade de Maringá, interior do 

Estado do Paraná. O objetivo é observar a participação das mulheres na disputa do 

pleito. No total, de acordo com a Justiça Eleitora, 261.716 eleitores votaram para 

escolher seus representantes no Poder Executivo e Legislativo. A tabela 1 apresenta 

o resultado dos candidatos eleitos: 

TABELA 1 - VEREADORES ELEITOS NO PLEITO DE 2016 EM MARINGÁ 

NOME PARTIDO VOTOS 

Homero Marchese PV (Partido Verde) 6.573 

Flávio Mantovani  PPS (Partido Popular Socilista) 5.971 

Bravin PP (Partido Progressista) 4.892 

Do Carmo  PR (Partido Republicano) 4.180 

Mario Hossokawa PP 3.746 

Alex Chaves PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 3.240 

Mario Verri PT (Partido dos Trabalhadores) 3.005 

Odair Fogueteiro PHS 2.914 

Chico Caiana PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 2.838 

Sidnei Teles PSD (Partido Social Democrático) 2.807 

Carlos Mariucci PT 2.717 

Altamir da Lotérica  PSD 2.648 

Jean Marques PV 2.525 

Willian Gentil PTB 2.516 

Onival Barris PHS 2.046 

FONTE: DISPONÍVEL EM: 

<HTTPS://PLACAR.ELEICOES.UOL.COM.BR/2016/1TURNO/PR/MARINGA
16

/> 

Na referida disputa, vale ressaltar que, apesar de não ter sido eleita por 

questões relacionadas a coligações e somatória dos votos, a candidata Carmen 

Inocente, que disputou o pleito pelo PP (Partido Progressista), conquistou 3.587 

votos ficando assim na 6ª posição. 

                                                           
16

 ELEIÇÕES UOL. <https://placar.eleicoes.uol.com.br/2016/1turno/pr/maringa>. Acesso em 10 de Julho de 
2018. 
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Desta forma, é possível observar que ainda no século XXI, o Brasil passa por 

um momento como aqueles descritos por Cajado (2014) ainda no início do século 

XX, isto é, os resultados das eleições com relação aos candidatos eleitos para 

assumir o cargo de vereador só contam com homens, mesmo o público feminino 

representando um expressivo número de eleitoras que, desta forma, serão 

representadas no Legislativo somente por indivíduos do gênero masculino.  

Ainda tratando-se do eleitorado, de acordo com dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas) divulgados em 2010, o número de mulheres 

na cidade de Maringá é superior ao de homens. De acordo com o estudo, os 

eleitores do município de Maringá-PR é composta em 54,32% pelo público feminino, 

totalizando 143.322 mulheres, e 45,68% de homens, totalizando 120.514 mil. (TSE 

MARINGÁ)17. 

Apesar do eleitorado feminino ser a maioria, a tabela 2 mostra um resultado 

que vai na contrapartida desta estatística, pois é possível notar que, dos 15 

candidatos menos votados, 14 são mulheres:  

TABELA 2 - VEREADORES MENOS VOTADOS 

VEREADOR PARTIDO VOTOS 

Jade Jandis MDB 35 

Eliana Ortega PRP 35 

Raquel Gomes PPS 34 

Gabriela Leticia dos Santos PRP 29 

Rosinei Premero PTC 26 

João Monteiro PRP 23 

Valeska Costa PP 23 

Rosana Bernardo PPL 22 

Lenir das Graças r Gavioli PRP 19 

Kelly Zanzi PPL 17 

                                                           
17

 GAZETA DO POVO. <https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/municipios-
parana/maringa-pr/> Acesso dia 22 de Agosto de 2018. 
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Iracema Pereira MDB  

Mari MDB 10 

Leida MDB 9 

Ana Paula Mascote PMN 8 

Janete Cantieri PSD 6 

FONTE: ODIÁRIO (2016). HTTPS://MARINGA.ODIARIO.COM/MARINGA/2016/10/SAIBA-

QUANTOS-VOTOS-FEZ-O-SEU-CANDIDATO-A-VEREADOR-EM-MARINGA/2252813/
18

 

Outro fator preocupante surge ao se observar que a maioria destas 

candidatas são filiadas e disputaram a eleição por partidos considerados grandes no 

meio político.  

A Lei nº 9.504/97, apresenta em seu artigo 10 o número máximo e mínimo de 

candidatos homens e mulheres, são eles: 

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a 

Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas 

e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) 

do número de lugares a preencher, salvo: II - nos Municípios de até cem mil 

eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de 

até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher. 

§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 

partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 

máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 

(BRASIL,1997). 
19

 

Apesar da legislação garantir um número mínimo de mulheres em disputada 

durante um pleito, este fato se dá em maioria de maneira quantitativa e não 

qualitativa. Este fenômeno pode ser explicado de duas maneiras. Primeiramente, 

tem-se o fator cultural brasileiro no qual a maioria das mulheres não apresenta 

grande interesse de envolvimento direto com a política, o que faz com que o número 

                                                           
18

 O DIARIO. < https://maringa.odiario.com/maringa/2016/10/saiba-quantos-votos-fez-o-seu-candidato-a-
vereador-em-maringa/2252813/> Acesso em 22 de Julho de 2018 

19
  Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Art 10. < 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-
30-de-setembro-de-1997> Acesso 22 de Julho de 2018 
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de representantes do gênero feminino neste meio seja pequeno. Como resultado 

desta escassez, os partidos acabam buscando qualquer pessoa apenas para 

preencher a cota mínima de participantes femininas em um pleito, sendo que estas 

mulheres acabam não recebendo o apoio e atenção necessária para conseguirem 

condições iguais para disputarem cargos junto aos homens. (ARAÚJO, 1999). 

Há casos onde as candidatas são escolhidas dentro do próprio partido, sendo 

que não são levadas em consideração almejando eleger a candidata de fato, mas 

tendo com interesse maior completar a legenda. Assim, muitos lugares são 

preenchidos com secretárias, faxineiras, telefonistas ou outros tipos de situações 

que liguem a mulher a determinado partido. É como se estas mulheres 

“emprestassem” seus nomes para que o partido “cumprisse seu papel” e esteja apto 

a disputar um pleito. (ARAÚJO, 1999).  

A tabela 3, expõe esta realidade. Pode-se observar que, com relação as 

tabelas 2 e 3, as legendas partidárias angariaram uma grande quantia de votos, mas 

isto não se refletiu para eleger nenhuma mulher para a Câmara de Vereadores da 

cidade de Maringá.  

 

TABELA 3 - NÚMERO DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 

COLIGAÇÃO NÚMERO DE FOTOS 

PP / PRTB / PPS 30.626 

PHS / PRB 24.855 

PDT / PV 22.580 

PT / PROS / PTN / PC do B 19.025 

PSD / DEM 18.071 

PSDC / PTC / PSL / PSDB / PR 15.021 

PSB / PSC 11.757 

PMDB / SD 10.717 

PT do B / PMB 481 
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Fonte: Placar (2016). 

<https://placar.eleicoes.uol.com.br/2016/1turno/pr/maringa/>20 

 

Por todo exposto, nota-se que, apesar de um eleitorado com predominância 

de mulheres, candidatas do gênero feminino não conseguiram êxito em suas 

candidaturas em busca de um lugar no Poder Legislativo de Maringá. Isso pode 

resultar em um problema social uma vez que, de fato, homens e mulheres estarão 

sendo representados apenas por homens. Em um contexto geral, tem-se que estes, 

por mais preparados que estejam, podem não estar a parte das verdadeiras 

necessidades do contexto social feminino, com carências relacionadas a igualdade e 

segurança.  
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3 PROPOSTA DE CAMPANHA PARA A CANDIDATA 

O presente capítulo apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta como 

proposta para auxiliar na campanha eleitoral de uma candidata mulher durante a 

disputa de um lugar na Câmara de Vereadores do Município de Maringá. Vale 

ressaltar que trata-se de uma figura fictícia. Também são apresentadas as 

ferramentas de marketing, publicidade e propaganda utilizadas para a criação do 

produto. 

3.1 PERFIL DA CANDIDATA 

Maria Flor, advogada, 45 anos, filha de Aparecida Flor e José Flor, nasceu em 

Maringá - PR na casa da família no bairro do Maringá Velho, casada com Afonso 

Rosário, empresário de sucesso, mãe de dois filhos, um de 10 e outro de 18 anos. 

Desde muito cedo, ainda adolescente, incentivado por sua mãe desenvolveu seu 

censo crítico por meio de muita leitura e seguindo o exemplo de sua mãe, ativista do 

movimento em prol das mulheres, começou a formar seu caráter nas lutas do 

movimento estudantil, e sempre esteve à frente de vários projetos em favor da 

Mulher. Depois de anos nessa luta, MARIA FLOR, sem nunca ter tido vinculo 

partidário, decide disputar as eleições para vereadora de sua cidade natal. 

3.2 FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

3.2.1 Análise S.W.O.T 

A Análise S.W.O.T foi criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, 

professores da Harvard Business School, e posteriormente aplicadas por inúmeros 

acadêmicos, a análise SWOT estuda a competitividade de uma organização 

segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através destas quatro variáveis, 

poderá fazer-se a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das 
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oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando os pontos fortes 

de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para 

satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por certo, competitiva no 

longo prazo (RODRIGUES, et al., 2005).21 

Ao submeter o perfil da candidata ao S.W.O.T, é possível confrontar o seu 

perfil pessoal com suas expectativas externas. Com isso, tem-se os seguintes 

resultados: 

a) Quais são as forças que a Maria Flor tem? Ela é formada em direito e 

faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). É uma pessoa que 

participa do movimento em prol das mulheres desde a adolescência e 

nunca se envolveu diretamente com a política, nem mesmo fez parte de 

nenhum partido. Seu perfil apresenta honestidade e ficha limpa, além de 

conhecer inúmeras pessoas que tem o mesmo censo crítico que ela. 

b) Quais são suas fraquezas? De acordo com as últimas eleições na cidade 

de Maringá, ser mulher é uma fraqueza, pois pelo menos na última não 

foram eleitas ao menos uma. Seu marido é um empresário de sucesso e 

em sua empresa as mulheres ganham menos do que os homens; Seu filho 

de 18 anos acha que a mãe não deveria participar das eleições por já 

serem bem de vida e entrar na política só iria expô-lo; Fala tudo que pensa 

sem pensar no que o eleitor está pensando. 

c) Quais são suas oportunidades? No ano passado, não foi eleita 

nenhuma mulher, sendo que inúmeras estão buscando igualdade de 

gênero. Segundo TSE, dos 263.836 eleitores de Maringá 143.322 

(54,32%) são mulheres e 120.514 (45,68%) são homens. (TSE 

MARINGÁ)22 

 

d) Quais são suas ameaças? Ouvir dos eleitores que políticos são todos 

corruptos; ir para a mídia que a empresa do seu marido paga salários 

divergentes para mulheres; ter outras mulheres com as mesmas 

                                                           
21

RODRIGUES, Jorge Nascimento; et al. 50 Gurus Para o Século XXI. 1. ed. Lisboa: Centro Atlântico. PT, 2005. 
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propostas; receber pouco investimento partidário por ser mulher; ter 

poucos votos do gênero masculino. 

 

Sabendo desses quatro pontos, a candidata Maria Flor poderá se preparar 

para o pleito de maneira a enfrentar as adversidades sem estar despreparada. Com 

isso, espera-se que ela desenvolva desenvoltura para lidar com os fatores 

provenientes de sua campanha.  

Das forças, ela poderá aproveitar para buscar apoio de todas as advogadas 

da OAB-Maringá que partilham do mesmo pensamento que ela e até mesmo 

conquistar outras que ainda não a conhecem. Ela poderá reunir todas as lideranças 

dos movimentos em prol às mulheres que estiveram com ela desde a adolescência, 

a melhor forma é buscando essas pessoas pelas redes sociais e explanando as 

suas propostas para conseguir ainda mais apoio.  

Poderá ainda buscar um partido idôneo, pois, o fato de não ter vínculo com 

nenhum partido, faz com que ela consiga entrar em uma legenda que mais se 

identifique com os seus valores. Por ser honesta e ficha limpa ela poderá se 

candidatar sem nenhum problema e por conhecer inúmeras pessoas que tem o 

mesmo senso crítico, ficará mais fácil de atingir o seu eleitor ideal, isto é, aquele que 

será convertido em voto válido. 

Com as fraquezas, ela poderá mostrar para todas as eleitoras de Maringá 

que elas precisam mudar a sua visão e começarem a apoiar as mulheres na vida 

política, mostrando que elas não são menores nem maiores do que qualquer 

vereador homem. Como o seu marido é um empresário de sucesso, e na própria 

empresa dele existem mulheres que ganham menos do que os homens, será uma 

oportunidade para convence-lo a equiparar os salários, utilizando isto como uma 

forma de mostrar para a população que ela, mesmo sem ser eleita, já luta por 

mudanças a favor das mulheres.  

Como ela sabe que uma de suas fraquezas é falar sem pensar, essa própria 

análise S.W.O.T irá ajudá-la a corrigir este comportamento, pois sabendo de suas 

limitações que podem se tornar ameaças a sua candidatura, poderá trabalhar esses 

defeitos para que, nos próximos passos de sua candidatura, possa tomar atitudes 

que venham a impactar o eleitor ideal. 
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Em relação às oportunidades, Maria Flor tem uma vantagem por poder 

mostrar para aos eleitores que a Câmara Municipal de Maringá não tem uma mulher 

eleita, podendo utilizar isso como um problema na representação feminina no 

legislativo. Além disso, este é um ponto importante considerando-se ser um tema 

discutido na atualidade e também do ponto de vista da igualdade de gênero. Assim, 

a candidata poderá debater a falta de uma pessoa que realmente se identifique com 

o público feminino e tenha coragem de colocar o seu nome à disposição em uma 

eleição municipal.  

Sobre o número de eleitoras mulheres, é notório que as mulheres têm o poder 

em suas mãos, pois são mais de 140 mil mulheres23 votando em Maringá. Assim, se 

ela estipular uma meta de conseguir conquistar o voto de pelo menos 4% (5.600) 

dessas mulheres, Maria Flor se elegerá como uma das mais votadas na próxima 

eleição. 

Em relação as ameaças, estas estão relacionadas sobre as respostas que ela 

terá que ter pronta para conseguir conquistar o seu eleitor. Ao ouvir de um eleitor 

que políticos são todos corruptos, a melhor forma de se sair bem seria adotando o 

discurso de debater e expressar que entende e compartilha da mesma opinião, e 

que justamente por isso ela decidiu se candidatar como uma opção de votar em uma 

pessoa honesta e não nos mesmos de sempre. Em seu discurso, ela pode dar 

ênfase que, se os honestos se omitirem, os maus governarão. 

Se as pessoas a questionarem quanto a situação na empresa de seu marido 

onde existem mulheres que ganham menos do que os homens, ela poderá dizer que 

no momento que ela descobriu isso, a primeira medida foi investigar a empresa e 

equiparar os salários de todas as mulheres, pois segundo o Art 7º, Inciso XXX: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; (BRASIL, 

1988).
24
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parana/maringa-pr/> Acesso dia 22 de Agosto de 2018. 
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Assim, mesmo antes de eleita a candidata poderá demonstrar que, pelo 

próprio perfil como pessoa, já trabalha para garantir que não haja nenhuma mulher 

exercendo a mesma função dentro da empresa do seu marido que ganha menos 

que um homem.  

Além disso, Maria Flor terá de estar atenta a concorrência, pois poderá haver 

outras candidatas levantando a mesma bandeira e defendendo os mesmos ideais. 

Esta situação, de fato, não é ruim, pois o problema real é a falta de mulheres no 

Legislativo de Maringá, isto é, quanto mais forem eleitas, nesse sentido, é melhor. 

Porém, faz-se necessário que a candidata avalie opções que diferenciem sua 

campanha das outras concorrentes para que assim ela garanta seu lugar como 

vereadora.  

3.2.2 Criação do eleitor ideal 

A conquista do eleitor ideal parte da premissa em proporcionar a outra pessoa 

aquilo que ela gosta. Por exemplo, quando uma pessoa resolver presentear outra, 

ela escolhe um objeto de acordo com o gosto de quem receberá o presente no 

intuito de agrada-lo. Para isso, quem irá dar o presente deve levar em consideração 

os hobbies, objetivos e interesses, do presenteado. Afinal, quanto mais informações 

se tiver, maiores as chances de adquirir algo que agrade o presenteado.  

Esta situação também se aplica no viés político, isto é, faz-se necessário que 

o candidato conheça os anseios do eleitor para que este seja considerado o ideal, 

isto é, aquele cujo o voto será convertido a favor da sua escolha. Neste caso, antes 

de propor ideias é necessário buscar saber aquilo que o eleitor deseja a fim de 

ajudá-lo a resolver seus problemas. Este é um ponto importante, pois, muitas vezes, 

as pessoas não acreditam haver uma solução para seus anseios até que se 

deparam com um candidato que sabe as ouvir e apresentar propostas inovadoras.  

Para se levantar o perfil deste eleitor, é necessário utilizar ferramentas da 

mesma maneira que se estivesse levantando as características de um consumidor a 

fim de se lançar um produto. Para isso, é importante considerar os seguintes fatores:  

a) O que ele sente e pensa? Ou seja, o que realmente importa; maiores 

preocupações, medos e aspirações. 

b) O que ele vê? Ambiente, amigos, o que o mercado oferece. 
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c) O que ele diz e faz? Quando está com os amigos, no trabalho, em sua 

casa. 

d) O que ele escuta? O que os amigos dizem, o que o chefe diz; o que 

dizem as pessoas que realmente são os seus influenciadores. 

e) Quais são suas dores? Medos, frustações e obstáculos. 

f) Quais são seus desejos e suas necessidades? 

As pessoas gostam de comprar o que é oferecido especificamente para elas, 

um produto é bem melhor aceito se a oferta for feita baseada no perfil dela. Então, 

ao invés de falar sobre suas propostas para todos, ou querer agradar um grande 

público, é mais eficiente definir seu público alvo e, neste caso, o perfil do eleitor 

ideal. Desta forma, será possível identificar exatamente a forma, o meio e o jeito de 

como chegar nesta pessoa e não somente falar por falar ou anunciar por anunciar, 

sendo necessário fazer isso para convencer diretamente o alvo mostrando que a 

candidata é a pessoa certa para atender aos seus anseios. 

3.2.3 Definindo o eleitor ideal 

Para traçar o perfil do eleitor ideal, será necessário buscar informações 

que descrevam as características dele. Para isso, foram desenvolvidas as 

seguintes perguntas para construir uma imagem do futuro eleitor: 

a) Gênero do seu cliente (homem ou mulher)? 

b) Idade? 

c) Onde mora? 

d) Onde trabalha? 

e) Qual a sua renda? 

f) Quais são suas necessidades/desejos? 

g) O que pode causar dor a ele (não necessariamente dor física)?  

h) Do que ele tem medo? 

i) O que ele acha que é a solução para seus problemas? 

j) Como você pode impactar de forma positiva na vida dessa persona? 

Para ajudar a responder essas perguntas, foi realizada uma pesquisa online 

no “formulário Google” para coletar dados sobre a opinião de eleitores de Maringá-

PR, o questionário consta as seguintes perguntas abertas e fechadas: 
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a) Qual o Gênero? 

b) Qual sua escolaridade? 

c) Qual a sua idade? 

d) Qual a sua renda? 

e) Você sabe quantas vereadoras mulheres foram eleitas na última 

eleição da sua cidade? (2016) 

f) De 1 a 5 quanto você acha importante ter vereadoras na câmara 

municipal? 

g) Em uma hipótese de que a câmara municipal da sua cidade tem 9 

vagas para vereadores, quantas vagas deveriam ser de mulheres? 

h) Indique as 3 causas que você MAIS gostaria que uma vereadora 

lutasse no seu mandato: Diferença salarial; Feminicídio; Legalização 

do aborto; Segurança; Educação; Saúde; Meio ambiente; Proteção aos 

Animais; Combate a corrupção; Racismo; Cultura; Abuso sexual; 

Violência contra a mulher. 

i) Indique as 3 causas que você MENOS gostaria que uma vereadora 

lutasse no seu mandato: Diferença salarial; Feminicídio; Legalização 

do aborto; Segurança; Educação; Saúde; Meio ambiente; Proteção aos 

Animais; Combate a corrupção; Racismo; Cultura; Abuso sexual; 

Violência contra a mulher. 

j) Você prefere votar em uma mulher: (obs: ninguém vai ficar sabendo da 

sua resposta, até mesmo eu! Vote na primeira opção que vier a cabeça 

e não na opção mais coerente): Solteira; Mãe solteira; Divorciada; 

Viúva; Casada; Casada com filhos; Tanto faz. 

k) Nas próximas eleições você vai votar em: Um vereador; uma 

vereadora; depende da proposta; tanto faz; 

l) Você teria coragem de se candidatar a vereador ou vereadora em 

2020? 

m) Responda se você tiver tempo! Essa questão não é obrigatória.  Quais 

características você buscará em um candidato a vereador em 2020? 

Como resultado do questionário aplicado através do “formulário google” a 

eleitores de Maringá-PR, foram obtidas 152 respostas e através dele podem-se tirar 
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as seguintes conclusões, 60,5% são mulheres e apenas 16,4% não possuem ensino 

superior. 

Gráfico 1 - Gênero que responderam ao questionário 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

GRÁFICO 2 - ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos pesquisados tem de 23 a 

29 anos, mas também se obteve 59 pesquisas respondidas por pessoas de 30 a 78 

anos. As maiorias com 32,4% dos eleitores possuem uma renda de 4 a 6 salários 

mínimos e a minoria com 0,7% possuem uma renda de até 1 salário mínimo. 
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GRÁFICO 3 - IDADE DOS ENTREVISTADOS 

  

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

 

GRÁFICO 4 - RENDA DOS ENTREVISTADOS 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Em relação à política, 61,2% dos pesquisados não sabem quantas 

vereadoras foram eleitas na última eleição e 56,6% acham extremamente importante 

ter vereadoras na câmara municipal.  

GRÁFICO 3 - PERCEPÇÃO DOS ELEITORES SOBRE MULHERES ELEITAS PARA CÂMARA 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

GRÁFICO 4 - IMPORTÂNCIA DE UMA VEREADORA NA CÂMARA 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

A grande maioria acredita que a câmara municipal deveria ter uma igualdade 

entre homens e mulheres com 80,5%; as três causas que os pesquisados mais 

gostariam que uma vereadora lutasse são Educação com 59,9%, Saúde com 55,9% 

e Segurança com 50%. 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

GRÁFICO 5 - PREFERÊNCIA PELA IGUALDADE 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

GRÁFICO 6 - CAUSAS COM MAIS IMPORTÂNCIA DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Com relação as três causas que eles menos dão importância, os resultados 

foram: Legalização do aborto com 63,9%, Diferença salarial com 40,1% e Proteção 

aos animais com 27,2%. 
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GRÁFICO 7 - CAUSAS COM MENOS IMPORTÂNCIA DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Já em relação a preferência do estado civil de uma candidata a grande 

maioria com 71,7% diz que tanto faz e em segundo lugar com 17,8% preferem uma 

mulher casada com filhos.  

GRÁFICO 8 - PREFERÊNCIA ESTADO CIVIL DA CANDIDATA 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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Nas próximas eleições, 88,8% dos pesquisados disseram que não importa o 

gênero do candidato e sim as propostas e 67,1% dos entrevistados não teriam 

coragem de se candidatar em 2020. 

GRÁFICO 9 - INFLUÊNCIA DO GÊNERO NA ESCOLHA DO CANDIDATO 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

 

GRÁFICO 10 – CORAGEM DE SE CANDIDATAR 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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3.2.4 Prototipando o eleitor ideal 

O termo prototipar vem do grego prótos (primeiro) e typos (tipo), o que, numa 

tradução quase literal, significa primeiro tipo ou primeiro modelo. Prototipação no 

Design Thinking, nada mais é do que trazer as ideias para o mundo físico. A 

representação primária de uma ideia, é a possibilidade de se errar quantas vezes for 

necessário e com agilidade antes do produto ou serviço final. Prototipação no 

Design Thinking é para ser rápido sujo e barato. (ESCOLA DESING, 2016)25. 

Esse método é utilizado por grandes empresas e startups para a criação de 

produtos. A ideia é saber se esse produto realmente funciona, para quem ele será 

destinado, como será destinado e até onde ele pode chegar. O legal de prototipar 

um produto é que mesmo antes de ser lançado você pode ir fazendo testes e ajustes 

até o dia do lançamento, desta maneira a chance de o produto ter um sucesso é 

muito maior pois ao invés de você lançar algo para o seu mundo, você lança para o 

mundo do seu cliente. 

O produto que a Maria Flor estará disponibilizando para o público é a sua 

própria candidatura, e para que ela tenha sucesso e seja eleita, o ideal é prototipar o 

seu marketing criando o seu eleitor ideal. Com os dados das pesquisas aplicada a 

156 pessoas, foi possível ter uma ideia do que a população maringaense anseia e 

com isso definir o nosso eleitor ideal.  

Nesse momento, o foco será na população em geral com o objetivo de 

afunilar o máximo até chegar em um determinado número de pessoas que serão 

seus prováveis eleitores. Esse afunilamento é feito em forma de perguntas, são elas: 

a) Qual o gênero?  

O eleitor ideal será uma mulher tendo em vista que todas as mulheres 

pesquisadas acham importante ter uma vereadora na câmara municipal. 

 

b) Qual a Idade? 

O eleitor ideal será as jovens com idade entre 23 a 30 anos, visto que além de 

ser o futuro do país a pesquisa foi pautada em sua maioria para elas. 

 

                                                           
25

 ESCOLA DESING. Prototipação Design Thiking: 5 motivos para prototipar qualquer coisa. Disponível em: 
<https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2016/03/5-motivos-para-voce-prototipar-qualquer-
coisa/> Acesso 18 Jul. 2018. 
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c) Onde mora? 

Em Maringá-PR 

 

d) Qual a sua renda? 

Serão mulheres com renda familiar acima de quatro salários mínimos.  

e) Qual a sua escolaridade? 

Mulheres bem instruídas que já foram formadas ou ainda então na faculdade. 

 

f) Quais são suas necessidades/desejos? 

São mulheres com anseio de igualdade na política, que querem mulheres às 

representando na câmara municipal. Mulheres que priorizam as necessidades 

primordiais da população como Saúde, Educação e Segurança. Mulheres que tem 

pensamentos familiares, diferente do feminismo extremo, isso porque a maioria se 

mostrou contra a legalização do aborto, que para o feminismo é uma das suas 

principais bandeiras. Mulheres que são formadas e acreditam no potencial próprio 

delas e que não quer ficar atrás de homem nenhum. 

 

g) O que pode causar dor a ele (não necessariamente dor física)?  

Saber que não estão tendo representação ideal na câmara municipal de 

Maringá; Saber que existem muitas mulheres que ainda sofrem com a violência 

doméstica; Por serem formadas e bem instruídas saber que outras mulheres não 

podem ter as mesmas oportunidades que elas. 

 

h) Do que ele tem medo? 

De ser representada por mulheres feministas, elas preferem que homens 

governem, pois, a maioria das mulheres que se candidatam são do movimento 

feminista. 

 

i) O que ele acha que é a solução para seus problemas? 

A solução para o eleitor ideal é a de ter a opção de votar em uma candidata 

mulher, que priorize a Saúde, Educação e Segurança, que tenha pensamentos 

parecidos com os dos cristãos, seja casada com filhos, honesta, competente e tenha 

sabedoria de exercer o seu mandato.  



41 
 

 
 

 

j) Como você pode impactar de forma positiva na vida dessa persona? 

O Cliente ideal será impactado de primeira a partir do momento que uma 

mulher for eleita como vereadora de Maringá e ser representada por ela na câmara 

municipal; Criação de leis para incentivar a educação na cidade, aumentar a 

segurança de todos, mas principalmente das mulheres e dar um enfoque na saúde 

como um todo. Também impactará a vida das pessoas sendo honesta e fiscalizando 

os outros vereadores e executivo, pois se omitir também é desonestidade. 

3.2.5 Mídia 

Através do planejamento de mídia será selecionado os meios utilizados para 

atingir os objetivos na divulgação durante a campanha. Pretende-se levar a 

campanha na cidade de Maringá-PR, no período de 45 dias, para conquistar ao 

menos 4% das eleitoras de Maringá.  

Para transmitir a mensagem para a população, será utilizado os seguintes 

meios: visual (folder, santinho, adesivo perfurado para carro, bandeira e botons 

adesivos), auditivo (jingle) e audiovisual (rede social e mensagens via Whatsapp). 

O meio visual foi escolhido, pois chama atenção, possui baixo custo, 

informações sobre o candidato, seu número e suas propostas. O adesivo perfurado 

é fácil de ser colocado e estarão em constante movimento levando a imagem do 

candidato a diferentes pontos da cidade. No meio auditivo será utilizado o jingle, pois 

causa impacto e possui uma melodia contagiante, é uma alternativa poderosa 

devida o poder de memorização que a música tem.  

Durante este processo, ressalta-se a importância de seguir as normas do TSE 

para que não haja o risco de uma impugnação da campanha: 

Art. 11. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, 

ressalvada a hipótese de comício de encerramento de campanha, somente 

é permitido entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a 

instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m 

(duzentos metros). § 3º É permitida a circulação de carros de som e 

minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite 

de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete 
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metros) de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas neste 

artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões 

e comícios. (BRASIL, 1997).
26

 

Assim, sabe-se que só poderá ser utilizado o carro de som, em carreatas, 

passeatas ou local onde o candidato estará presente. Como meio audiovisual, 

optou-se por explorar as redes sociais e a lista de transmissão do Whatsapp, 

mantendo sempre a população informada sobre as atividades do candidato e suas 

propostas. 

3.2.6 Material 

a) Santinho: Será desenvolvido por meio de uma cartilha de bolso contendo as 

informações do candidato. A programação da ação terá início no dia 20 de agosto de 

2020 e se estenderá por 45 dias até a data da eleição (04 de outubro de 2020). Os 

cabos eleitorais deverão, como meta, atingir em média 1.000 mil pessoas por dia. 

Portanto, serão trabalhados com 1.000 mil santinhos totalizando uma média 45 mil 

folhetos para a campanha inteira. 

FIGURA 2 - PROTÓTIPO DO SANTINHO 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR;  

CARACTURA: HTTPS://WWW.CLIPARTMAX.COM/MIDDLE/M2H7K9D3G6A0Z5I8_CARTOON-

WOMAN-BUSINESS-PNG/ 

                                                           
26

 Tribunal Superior Eleitoral, RESOLUÇÃO Nº 23.551, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. Art 11, §3º 
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b) Adesivo para carro: Serão três modelos de adesivo perfurados para 

carros, sendo 1.000 unidades para parachoque, 1.000 unidades para 

caput e 1.000 unidades “bolachão”, com o tamanho máximo de 50x40cm.  

FIGURA 3 -  PROTÓTIPO DOS ADESIVOS PARA CARROS 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR.  

CARRO: HTTPS://PIXABAY.COM/PT/AUTOM%C3%B3VEL-TRANSPORTE-CARRO-LANTERNA-

1029941/ 

CARICATURA: HTTPS://WWW.CLIPARTMAX.COM/MIDDLE/M2H7K9D3G6A0Z5I8_CARTOON-

WOMAN-BUSINESS-PNG/ 

FIGURA 4 - PROTÓTIPO ADESIVO PARA CARROS 2 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

CARRO: HTTPS://PIXABAY.COM/PT/AUTOM%C3%B3VEL-TRANSPORTE-CARRO-LANTERNA-

1029941/ 

FIGURA 5 - PROTÓTIPO ADESIVO PARA CARRO 3 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

CARRO: HTTPS://PIXABAY.COM/PT/AUTOM%C3%B3VEL-TRANSPORTE-CARRO-LANTERNA-

1029941/ 

 

c) Bóton adesivo: O bóton será distribuído para os cabos eleitorais usarem e 

também distribuírem para quem quiser participar da campanha, devem ser usados 

todos os dias, será impresso 2.000 unidades. 

FIGURA 6 - PROTÓTIPO BÓTON 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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d) Bandeira: A bandeira será distribuída para cabos eleitorais em carreatas e 

passeatas, serão ao todo 50 bandeiras. 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

e) Folder: O folder terá 30x20cm com uma dobra ao meio, serão impressos 

45.000 unidades para serem entregues junto com o santinho. 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

CARICATURA: HTTPS://WWW.CLIPARTMAX.COM/MIDDLE/M2H7K9D3G6A0Z5I8_CARTOON-

WOMAN-BUSINESS-PNG/ 

 

f) Jingle: O jingle será divulgado em reuniões, redes sociais, passeatas, 

carreatas com a presença do candidato.  

g) Instagram: O Instagram será utilizado de duas formas, no stories será 

divulgado o dia a dia do candidato durante a campanha e as imagens 

oficiais serão divulgadas no feed e patrocinadas. 
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h) Facebook: O Facebook será utilizado para manter um contato com os 

eleitores e divulgar imagens para um contato mais intimo com o eleitorado. 

i) Lista de transmissão do Whatsapp: Na lista de transmissão será feito 

um contato mais intimo com o eleitor, essa ferramenta é pratica e não 

possui custo. 
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4 TÉCNICAS DE COACHING PARA ALCANÇAR OBJETIVOS 

Neste capítulo será apresentado as ferramentas de Coaching que poderão 

auxiliar a candidata a vereadora na campanha eleitoral. 

 

4.1 HISTÓRICOS DO COACHING 

O Coaching nasceu nos Estados Unidos com um treinador de tênis chamado 

Timothy Gallwey, ele percebeu que as pessoas aprendiam de maneiras diferentes e 

em tempos diferentes e quando cada tenista percebia onde estava errando por si 

mesmo a correção era muito mais rápido’’ e mais eficiente, pois cada pessoa é 

diferente uma da outra e tem um tempo de aprendizado diferente. Então não 

adiantava ele explicar a mesma coisa para um e para outro pois as pessoas são 

diferentes, tem experiências de vida diferentes e tem aprendizados diferentes. 

Anwandter (2012), aluno de Timothy Gallwey e professor de Coaching, diz a mesma 

coisa sobre as diferentes maneiras de aprendizagem. Em seu livro ele conceitua o 

coaching como “o conjunto de processos orientados que permitem ajudar uma 

pessoa a conseguir por si mesma uma transformação especifica benéfica para ela” 

(p. 59). 27 

Em 1970, essa técnica foi levada para o mundo corporativo e adaptada para 

executivos e grandes diretores de grandes companhias. O resultado não foi diferente 

do que no esporte e deu certo. As empresas ficaram muito mais eficientes e seus 

diretores mais satisfeitos. Essa técnica funcionou tão bem que nesse momento de 

transição durantes uns dez anos isso foi indo para a Europa e lá acabou a se 

adaptando ainda mais e evoluindo ainda mais com os ingleses. 

 

4.2 O QUE É E O QUE NÃO É COACH 

Coaching é uma metodologia, um processo de desenvolvimento humano, que 

tem começo meio e fim. O processo de Coaching cria um poderosíssimo ajuste de 

                                                           
27

  ANWANDTER PAUL, Introdução ao Coaching Integral ICI (2012) p 30. 
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habilidades que nos permite entrar em ação para atingir metas. O Coach atua ao 

lado do seu Coachee (cliente) ajudando o a aprender ao invés de ensinar para que 

ele seja capaz de enfrentar e superar todos os desafios.  

De acordo com Chiavenato (2008): 

Nesse relacionamento, o coach lidera, orienta, guia, aconselha, treina, 

desenvolve, estimula, impulsiona o aprendiz, enquanto o aprendiz aproveita 

o impulso e a direção para aumentar seus conhecimentos, melhorar o que 

já sabe, aprender coisas novas e deslanchar seu desempenho. (p. 47).
28

 

Por esta técnica ser relativamente recente, o coaching pode ser confundido 

por processos oferecidos por outros profissionais, sendo que os resultados podem 

ser de grande valia, mas que não tem nada a ver com o coaching. Os mais 

confundidos são a terapia, um treinamento ou um aconselhamento. Além de ser 

confundido com esses processos, o coaching ainda sofre um grande problema por 

existir pessoas falando e se auto intitulando como Coach. 

A terapia, por exemplo, pode ser erroneamente confundida com o coaching, 

mas tem como objetivo trabalhar as emoções do passado, buscando descobrir onde 

aconteceu o trauma e resinificando essa história. O Coach não trabalha o passado, 

o foco é totalmente no futuro. Em uma sessão de coaching não se discute os 

problemas, mas sim apontam-se soluções. 

Já o treinamento tem o intuito de transmitir um conhecimento do instrutor para 

o aluno. Neste processo o aluno adquiri um conhecimento imediato. Já o processo 

de coaching, por incrível que pareça, é totalmente ao contrário, pois, quem é o 

especialista e detentor do conhecimento é o próprio coachee (cliente). Assim, o 

papel do Coach é de apenas ajudar a organizar as ideias e encorajar o coachee a 

alcançar os resultados esperados. 

Coaching também não é consultoria, pois o consultor deve ser especialista 

sobre um assunto e o objetivo do consultor é dizer o que o seu cliente deve ou não 

fazer, ou seja, ele dá o caminho pois quem é o especialista nesse processo é o 

próprio consultor. Já no processo de coaching o Coach não da nenhum caminho, 

nenhuma dica, nenhum conselho, o que o Coach faz são perguntas poderosas para 

                                                           
28

 CHIAVENATO, I. O capital humano nas organizações. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. p 47 
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que o próprio coachee consiga descobrir suas resposta para traçar o caminho que 

deverá percorrer para alcançar resultados. O coaching não aconselha, mas ajuda o 

coachee se descubra para alcançar os seus resultados. 

Por fim, o coaching também não é Mentoring. Neste processo, o profissional 

sênior transmite o seu conhecimento para o profissional da base, aqui o objetivo é 

transmitir todo o conhecimento do sênior para a base com o intuito de transmitir 

todas as características de um para o outro. Já no processo de Coaching, nunca o 

coach transmitirá seus conhecimentos para o coachee.  

Assim, tem-se que o coaching não ensina o caminho das pedras, não tira 

conclusões e não apresenta soluções, apenas presta auxílio para que o seu cliente 

possa se descobrir e a se potencializar. 

 

4.3 PLANOS DE AÇÃO 

O plano de ação não é definido apenas por tarefas e compromissos, por isso 

no coaching, o esquema básico de um plano de ação tem seis passos, são eles: 

Rapport; Metas e Objetivos; Valores; Crenças e Recursos e Tarefas e 

Compromissos. 

 

4.3.1 Rapport 

Estabelecer o Rapport é fundamental para a existência de uma relação com 

todas as pessoas satisfatória, principalmente com o seu eleitor ideal. 

O Rapport poderia ser definido como a capacidade de se dar bem com outras 

pessoas. É a capacidade de gerar empatia que, no caso da Maria Flor, é a primeira 

grande tarefa dela, pois as pessoas devem se simpatizar, se sentir parecidas com 

ela, só assim os eleitores ideais irão votar e também pedir votos para outras 

pessoas. O Rapport na maioria das vezes é um processo que se dá naturalmente 

entre pessoas que compartilham de pensamentos similares. Isso ocorre geralmente 

quando encontramos uma pessoa pela primeira vez e já conseguimos saber qual 

será a relação que teremos com ela. E justamente por isso Maria Flor terá que se 
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moldar para ser uma pessoa que o seu eleitor queira ter uma relação duradoura e de 

confiança. (LAMBEK, 2001).29 

É importante lembrar que não existem eleitores resistentes ou difíceis, apenas 

existem políticos que não estão sendo suficientemente flexíveis para adaptar ao 

modelo de mundo do eleitor para criar uma empatia. 

 

4.3.2 Metas e Objetivos 

Ter uma meta é algo imprescindível para que a candidata Maria Flor consiga 

se eleger. Porém, a meta também não pode ser simples como, por exemplo: “Quero 

me eleger como vereadora na cidade de Maringá-Pr em 2020”. Essa é uma meta 

muito vaga e pode não atingir o resultado esperado de fato. Será necessário utilizar 

uma meta mais especifica, mensurável, atingível, relevante e temporal, desta forma 

podemos utilizar a Meta S.M.A.R.T. A meta S.M.A.R.T foi criada por Peter Drucker e 

é uma poderosa ferramenta que ajuda qualquer pessoa na hora de definir bem uma 

meta, sejam elas pessoais ou profissionais. É uma das mais famosas ferramentas de 

Coaching para definição de metas e objetivos. (SCHINLE, 2009; UNESCO, 2012).30 

A sigla S.M.A.R.T significa em inglês, Specific; Measurable; Attainable; 

Relevant e Time-bound, que traduzida para o português são: 

a) Específico: deve ser exato, distinto e claro. Devem expressar claramente, 

por exemplo, as mudanças esperadas, os beneficiários, a região de 

atuação, entre outros. Deve ser detalhado e escrito de forma clara e não 

vaga. 

Desta forma a meta da Maria Flor deve ser da seguinte forma: Fazer uma 

campanha de vereadora direcionada para as mulheres da cidade de Maringá-PR e 

distritos. 

b) Mensurável: envolve características mensuráveis em sentido qualitativo 

e/ou quantitativo. 

                                                           
29 Lambek, Michael. 2001. Rappaport on religion. In Ecology and the Sacred, ed. Ellen Messer and 

Michael Lambek, 244–273. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

30
 http://tcconline.utp.br/media/tcc/2014/11/A-UTILIZACAO-DO-PLANEJAMENTO-ESTRATEGICO.pdf 
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Conquistar o apoio e a confiança de 1.000 mulheres que pensam e lutam 

pelas mesmas causas para receber 5.600 votos nas eleições municipais de 2018. 

Como o trabalho de Maria Flor terá início 20 meses antes das eleições, para esse 

número não ficar tão grande e parecer tão difícil, a candidata poderá dividir por 

meses o número de apoio e confiança entre as mulheres. Por exemplo, no primeiro 

mês 30, no segundo 60, no terceiro 90 até que no vigésimo mês ela tenha 

conquistado 600 mulheres para apoia-la, sendo apenas uma por dia e quando 

chegar próximo a campanha e puder realmente divulgar suas ideias, poderá 

conquistar as outras 400. 

c) Alcançável: é preciso que o resultado seja alcançável do ponto de vista 

dos recursos humanos, financeiros e institucionais disponíveis; 

Essa meta é alcançável, pois Maria Flor tem todas as condições intelectuais, 

motivacionais e financeiras para disputar as eleições. 

d) Relevante: deve contribuir para o alcance de resultados dos níveis 

superiores (desenvolvimento, expansão). 

É uma meta totalmente relevante, pois Maria Flor tem total interesse em ser 

eleita vereadora para lutar pelas causas das mulheres, isso além de ajudar a 

sociedade, fará com que ela se desenvolva pessoalmente e realize o seu sonho de 

lutar pelos direitos das mulheres 

e) Pontual: o resultado deve ser alcançado dentro de um cronograma ou 

período pré-estabelecido. 

A campanha de Maria Flor começará do dia 02/01/2019 até o dia 04/10/2020, 

realizando as tarefas que serão expostas nas tarefas e compromissos. 

 

4.3.3 Valores 

Saber quais são os valores da Maria Flor também é de suma importância, 

pois são eles que vão fazer com que ela vá em frente em sua campanha ou trave de 

uma hora para outra. 

Um exemplo clássico é o valor da amizade. Nesse sentido, considerando-se 

que a Maria Flor é uma pessoa conservadora em manter uma amizade e, no meio 

da campanha, alguns amigos, talvez os homens que não são o seu público alvo, 

comecem a critica-la e começam a se desfazer de sua amizade. Maria Flor, mesmo 
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sabendo de seus objetivos, inconscientemente e, para não perder suas amizades, 

pode começar a se sabotar em função disso. 

Então, é extremamente necessário descobrir quais são os valores de Maria 

Flor para estar consciente deles e saber que no momento que se deparar com 

situações que vão contra os seus valores, ela precisará encontrar alternativas para 

resolver tal situação para que ela continue firme no seu objetivo. 

 

4.3.4 Crenças 

Denomina-se crença à generalização que se forma de um fato isolado, o que 

pode se traduzir em experiências às quais tem significados que, por outro lado, 

geram certos comportamentos. Isto é, crenças é aquilo em que as pessoas 

acreditam de acordo como filtram e percebem a realidade. 

Um exemplo de que Maria Flor precisa estar preparada é a de se envolver em 

um clube de Rotary e nesse local supostamente as pessoas não pensarem como 

ela, gerando assim críticas a seus posicionamentos, por não se solidarizam com as 

causas das mulheres. Neste clube podemos dizer que, em média, existem 40 

companheiros e, após ela presenciar esse fato desagradável, ter tido uma 

experiência ruim, ela acaba gerando um significado de que o Rotary não é público 

alvo dela, mas o que ela não leva em conta é que em Maringá existem mais 20 

clubes de Rotary onde em média existem mais 800 companheiros.  

Justamente por isso Maria Flor terá que estar preparada para mudar as suas 

crenças, parar de generalizar e continuar insistindo em outros clubes. 

 

4.3.5 Recursos 

 

Definir quais são os recursos necessários que um candidato a vereador 

precisar ter e depois verificar se Maria Flor possuí todos eles é um fator importante. 

Por exemplo, os eleitores esperam de um candidato a vereador valores como 

ser ético, corajoso, defensor da vida, popular, inovador; mobilizador, envolvente, 

administrador e que tenha tempo disponível para se dedicar a sua campanha, além 

de dinheiro para investir, e apoio político. 
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Considerando essas necessidades, Maria Flor percebe que para ela ainda 

falta tempo para se dedicar a campanha, dinheiro e ser popular. Então, ela precisará 

manter todos os recursos que ela já tem, mas também se dedicar em conseguir 

atender aos outros requisitos. Com o tempo ela precisará organizar a sua agenda e 

estar disponível integralmente nos últimos 60 dias antecedentes a eleição. Com o 

dinheiro, ela poderá se organizar com os seus recursos próprios ou então buscar 

doações, mas atenta as alterações na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997)31, pois 

somente pessoas físicas podem fazer doações eleitorais até o limite de 10% dos 

seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição. Sobre ser popular, ela 

precisará começar a se envolver ainda mais nas causas das mulheres para cada vez 

mais se tornar uma referencia para suas eleitoras ideais. 

4.3.6 Tarefas e compromissos 

Por fim, será necessário desenvolver um planejamento onde Maria Flor terá 

que se comprometer em cumprir todas as tarefas para conseguir atingir o seu 

objetivo. 

QUADRO  3 - CRONOGRAMA DE TAREFAS E COMPROMISSOS DA CANDIDATA 

Mês Atividades Responsável 

01 - Criar suas mídias sociais no facebook; instagran; youtube; linkedin 

e whats app 

- Ser membro de um clube do Rotary, ir semanalmente as reuniões 

e sempre participar de uma forma que todos gostem dela. 

- Criar um CRM onde todas as mulheres que ela tiver contato possa 

alimentar com o nome completo e telefone se possível. (modelo ao 

final da tabela). 

Marketing 

 

Maria Flor 

02 - Fazer uma live falando sobre os problemas que as mulheres 

maringaenses vêm sofrendo a cada 15 dias e postar em todas as 

suas redes sociais. 

Maria Flor 

 

Marketing 

03 - Se matricular em um esporte coletivo feminino e frequentar duas Maria Flor 

                                                           
31

 Presidência da República Casa Civil. LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997. 
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vezes por semana. 

04 - Participar o máximo possível de todas as reuniões das escolas, 

OAB, condomínio, etc. 

Maria Flor 

05 - Marcar uma confraria com mulheres a cada 15 dias começando 

em sua casa e a partir do momento que começar a ter volume 

escolher outro local como um clube. Sempre pedir para as pessoas 

convidarem outras mulheres. 

Maria Flor 

06 - Preparar uma palestra sobre os problemas que as mulheres de 16 

a 18 anos sofrem e oferecer gratuitamente para os alunos do 

ensino médio através das escolas. 

Maria Flor 

07 - Se candidatar a presidente da OAB Mulher e se dedicar a ligar 

para uma advogada por dia até o fim da campanha convidando à 

para participar e deixando o seu contato a disposição. 

Maria Flor 

08 - Promover 1 projeto por trimestre para ajudar crianças e mulheres 

carentes envolvendo o máximo de pessoas possíveis que ela já tem 

em suas redes de contatos. 

Maria Flor e seus 

seguidores 

09 - Pedir para o seu marido começar a convidar seus colegas junto 

com suas esposas para um jantar mensalmente. 

Marido 

10 - Escolher outro esporte coletivo ou se matricular em um outro lugar 

para começar a ter novos contatos. 

Maria Flor 

11 - Escolher uma causa que esteja incomodando muito as mulheres e 

fazer uma mesa redonda com o máximo de mulheres possíveis que 

já estão em sua rede de contato. 

Maria Flor 

12 - Se ausentar de todas as atividades e tirar férias com a sua família. Maria Flor 

13 - Ano novo, promover um evento com todos os seus seguidores 

convidando especialistas para palestrar como Psicólogos, 

Nutricionistas, Educadores Físicos, etc. 

Maria Flor 

14 - Começar a fazer contato com todos os presidentes de partidos 

políticos e frequentar pelo menos uma reunião de cada e continuar 

indo nas reuniões que mais lhe interessam. 

Maria Flor 
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15 - Começar a montar o seu plano de governo. Maria Flor 

16 - Contratar uma assessora política de confiança. Maria Flor 

17 - Criar um roteiro de visitas nas casas e trabalhos de suas 

seguidoras para os 45 dias de campanha. 

Assessora 

18 - Visitar todos os clubes de Rotary até iniciar a campanha. Maria Flor 

19 - Pré desenvolver todo o material de campanha para que no dia que 

o CNPJ ficar pronto ser a primeira a mandar rodar. 

Marketing, Maria 

Flor e Assessora 

20 - Definir o partido que vai disputar as eleições. Maria Flor 

21 - Inicio da campanha; 

- Imprimir todo material; 

- Ligar e enviar mensagem para todos os seus seguidores 

agendando uma visita em sua casa ou trabalho e também para 

levar o material; 

- Fazer um encontro todos os sábados em um local movimentado 

com os seus seguidores para fazer um adesivaço e banderaço 

- Distribuir todos os materiais durante os 45 dias. 

Todos 

22 - Continuar no ritmo de campanha; 

- Ter pelo menos 1000 mulheres envolvidas; 

- Comemorar a eleição. 

Todos 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

4.1.7 CRM 

Customer Relationship Management (CRM) é um termo em inglês que pode 

ser traduzido para a língua portuguesa como Gestão de Relacionamento com o 

Cliente. Foi criado para definir toda uma classe de sistemas de informações ou 

ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente. Estas 

ferramentas compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente uma 

mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as campanhas a criar e manter 

um bom relacionamento com seus clientes armazenando e inter-relacionando de 
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forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações com a empresa. 

(TURBAN et. al., 2010). 32 

Para Maria Flor o CRM será necessário para ir alimentando seu banco de 

dados com todas as pessoas que ela estiver em contato, desde a primeira seguidora 

em suas redes sociais até a pessoa que será o seu braço direito. 

No CRM será possível criar níveis do eleitor ideal, neste caso em tela foi 

criado 8 classes, sendo elas: 

a) Começou a me seguir: Que são todas as pessoas que de alguma forma 

fizeram contato com ela via redes sociais, adicionou, comentou, curtiu, etc. 

b) Conversei: São as pessoas que de alguma forma ela já conversou, seja 

por mensagens via internet ou pessoalmente, todas as pessoas que ela 

teve contato desde o inicio do planejamento de campanha será 

integralizado aqui. 

c) Empatia: A pessoa se identificou com suas causas ou então gostou da 

Maria Flor de alguma maneira. 

d) Foi a uma reunião: Aqui podemos colocar todas as pessoas que 

participaram de qualquer reunião, seja em um jantar em sua casa, 

palestra, OAB, etc. 

FIGURA 7 - CRM 1 

                                                           
32 TURBAN, Efrain; LEIDNER, Dorothy E.; WETHERBE, James C.; MCLEAN, Ephraim (2010). Tecnologia 

da informação para gestão: transformando os negócios na economia digital 6 ed. Porto Alegre: 

Bookman. p. 348-355.   
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

e) Aprovou a candidatura: Neste nível será colocado todas as pessoas que 

ouviram falar da pré ou da candidatura de Maria Flor e gostaram da ideia. 

f) Conquista da eleitora: Se manifestou dizendo que será eleitora da Maria 

Flor 

g) Cabo eleitoral: Além de votar em Maria Flor está fazendo divulgação, 

sendo ela conversando com amigos, entregando material, adesivando o 

carro, etc. 

h) Braço direito: São as pessoas que realmente estão do lado de Maria flor 

e querem de qualquer forma que ela seja eleita, são as pessoas mais 

importantes para a campanha. 

Figura 8 - CMR 2 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Além de criar os níveis o CRM também há a possibilidade de cada possível 

candidato incluir todos os dados pessoais; atividade; descrição, etc. Desta forma se 

for bem alimentado, na hora de contatar esse eleitor ideal a Maria Flor ou quem 

estiver a representando poderá saber exatamente de onde eles se conhecem, onde 

moram, quem é sua família, quantas vezes já se viram, etc. Quanto mais alimentado 

o CRM for, mais chances de gerar empatia e fazer o eleitor pular de nível.  

FIGURA 9 - CMR 3 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

O mais importante para a Maria Flor é transformar uma possível eleitora que 

começou a lhe seguir e ir de passo a passo a conquistando. Essa é a função do 

CRM, transforma um possível cliente em comprador, que neste caso é transformar 

um simples seguidor em um braço direito. O programa possibilita que você arraste o 

possível eleitor conforme ele for passando de nível. 

FIGURA 10 - CMR 4 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

O Trello será o CRM utilizado para alimentar nossos possíveis eleitores até os 

braços direitos da campanha. Ele é um aplicativo de gerenciamento de projeto 

baseado na web originalmente feito por Fog Creek Software 33 

  

                                                           
33

 Fog Creek Software criando em 2011 disponível no endereço eletrônico <www.trello.com>. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo apresentado, chega-se ao fim da pesquisa atendendo aos resultados 

dos objetivos propostos.  

Primeiramente, foi possível identificar que o processo de eleição de 

representantes para o Poder Público no Brasil passou por mudanças que podem ser 

consideradas de um passado recente. Um destes aspectos, e como foco principal da 

pesquisa, foi a inclusão da mulher no cenário político através do direito ao voto e de 

disputar uma eleição como candidata. Se por um lado isso é tido como um grande 

avanço para representação feminina na política, por outro, não se vê esta prática 

funcionando de maneira efetiva, isto é, os dados mostram que a participação das 

mulheres na política gira na casa dos 20% no geral sendo que, em alguns cargos, o 

índice é ainda menor. Assim, nota-se que a candidatura em si do público feminino 

atualmente remete a ideia do direito do voto na década de 1930, onde a mulher 

podia votar, mas apenas se fosse casada e obtivesse autorização do marido. 

Atualmente, as mulheres podem disputar a eleição, mas dificilmente tem estímulo ou 

grandes chances se não contarem com o apoio dos homens.  

Este fator foi confirmado ao se promover a análise dos resultados das últimas 

eleições realizadas no município de Maringá onde, apesar de haver um número 

considerável de mulheres em disputa no pleito, nenhuma foi eleita, ficando assim a 

população feminina da cidade sem uma representação feminina na casa Legislativa. 

Isto é um problema, visto que, através do levantamento promovido por meio de 

questionário na internet, os entrevistados em grande maioria responderam ser 

importante a presença de mulheres na câmara de vereadores, o que, infelizmente, 

não se refletiu na prática. 

Com relação ao desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie, em especial 

as candidatas, foi possível apresentar um serviço que utiliza de ferramentas do 

marketing, publicidade e propaganda, e pode promover o levantamento de dados 

importantes para preparação de uma candidata, mesmo que iniciante na política, 

para que esta tenha chances reais em um pleito. Assim, foi possível através de 

questionários aplicados na internet levantar os anseios dos eleitores, descobrindo 

que a questão do gênero, ao menos nos resultados ora encontrados, não faz 
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diferença para o eleitor, mas sim as propostas dos candidatos. Assim, o produto traz 

a chance de preparação e aprimoramento para as mulheres estarem aptas a 

conhecer seu eleitorado e se prepararem para disputar de igual para igual um cargo 

público em um cenário predominado pelos homens.  

Desta forma e concluída a pesquisa, sugere-se que sejam realizados estudos 

futuros sob a mesma temática visando confirmar ou refutar os resultados ora 

encontrados.  
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