
 

 

 

 

 

 

Valéria dos Santos Anhaia 

 

 

 

O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA CAMPANHA ELEITORAL DE 

YEDA CRUSIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2007 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 2

Valéria dos Santos Anhaia 
 
 
 
 

O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA CAMPANHA ELEITORAL DE 

YEDA CRUSIUS 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda – Área de Artes, Letras e Comunicação Social, do Centro Universitário 

Franciscano, com requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2007 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 3

Valéria dos Santos Anhaia 
 
 
 
 

O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA CAMPANHA ELEITORAL DE 

YEDA CRUSIUS 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda – Área de Artes, Letras e Comunicação Social, do Centro Universitário 

Franciscano, com requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda 

 

 

 

_______________________________________________ 

Daniela Reis Pedroso da Silva – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

 

________________________________________________ 

Tais Stefanello Ghisleni (UNIFRA) 

 

 

__________________________________________________ 

Cristina Munarski Jobim Hollerbach (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ....... de .....................................de.............. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 4

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi mostrar a existência do Marketing de Relacionamento 
Campanha Eleitoral, ano de 2006, de Yeda Crusius. A metodologia utilizada constou de 
pesquisa bibliográfica, consulta ao Jornal Zero Hora, material publicitário, entrevistas. O 
estudo foi estruturado tendo como base as definições de Marketing, Marketing de 
Relacionamento, Marketing Político, Marketing Eleitoral, campanha eleitoral de Yeda 
Crusius. Sendo os objetivos plenamente alcançados. Essa analise permitiu concluir que 
Marketing de Relacionamento, Marketing Político e Marketing Eleitoral, tem pontos em 
comum como, o dinamismo, sujeito a mudanças; a busca de satisfazer as necessidades do 
candidato/empresa e eleitor/consumidor. Para este estudo, foi analisada a campanha eleitoral 
de Yeda Crusius, ao cargo de Governador (a) do Estado do Rio Grande do Sul. As 
ferramentas utilizadas destes conceitos foram os cabos eleitorais, os comitês do partido, as 
reportagens da Zero Hora, as coligações feitas com os demais partidos, programa de governo, 
comícios, slogan, símbolo e jingle.  
 
Palavras-chaves: Marketing de Relacionamento. Marketing Político. Marketing Eleitoral. 
Yeda Crusius. 
 

 
ABSTRACT  
 
The objective of this work was to show to the existence of the Marketing of Relationship 
Electoral Campaign, year of 2006, Yeda Crusius. The used methodology consisted of 
bibliographical research, consults to the Periodical Zero Hora, material advertising executive, 
interviews. The study it was structuralized having as base the definitions of Marketing, 
Marketing of Relationship, Marketing Politician, Electoral Marketing, electoral campaign of 
Yeda Crusius. Being the reached objectives fully. This analyzes allowed to conclude that 
Marketing of Relationship, Marketing Politician and Electoral Marketing, has points in 
common as, the dynamism, subject to changes; the search to satisfy the necessities of the 
candidate/company and consumer/voter. For this study, the electoral campaign of Yeda 
Crusius was analyzed, to the position of Governor of the State of the Rio Grande Do Sul. The 
used tools of these concepts had been the canvasser, the committees of the party, the news 
articles of the Zero Hora, the coalition ones made with excessively the parties, program of 
government, assemblies, slogan, symbol and jingle. 
 
Key-words: Marketing of Relationship. Marketing Politician. Electoral Marketing. Yeda 
Crusius. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Marketing de Relacionamento, é a relação entre empresa e público-alvo que, torna-

se uma ferramenta de diferencial. Para que isto seja colocado em prática tem-se que pensar 

em vários fatores como, no posicionamento da empresa, no consumidor, no mercado, na 

concorrência e em toda a realidade que o cerca. Isto faz com que entenda-se e conheça a real 

importância de manter a satisfação e fidelidade, assim criando uma relação duradoura.  

O Marketing de Relacionamento é dinâmico, está em mudanças a cada instante, e é 

neste momento que encontram-se os mecanismos de satisfação e insatisfação, mantendo-se 

está relação viva e vantajosa, tornando-se uma relação positiva e coerente com os objetivos da 

empresa.  

A partir destes conceitos, percebe-se que alguns políticos apropriaram-se das idéias do 

Marketing de Relacionamento e uniram-no ao Marketing Político e ao Marketing Eleitoral, 

tendo um novo jeito de se anunciar para o público. 

 

...marketing político adota o referencial técnico e teórico do marketing comercial, 
definindo o posicionamento estratégico ao produto, utilizando como meio de 
divulgação os canais da mídia e adequado a mensagem publicitária a cada um. 
(FIGUEREDO, 1999, p.12). 

 

Nesse sentido, quando fala-se de Marketing Político, trata-se de uma estratégia 

permanente de aproximação do candidato com o cidadão. Já o Marketing Eleitoral trata de 

uma estratégia voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o candidato vencer uma 

determinada eleição.  

Pode-se dizer que o Marketing Político complementa o Marketing Eleitoral, já que o 

primeiro é a longo prazo, preparando terreno para a época de eleições, e o segundo, é 

colocado em ação durante as eleições, na corrida por mais votos. 

Portanto, sob essa perspectiva, a proposta do presente estudo, é analisar o Marketing 

de Relacionamento durante a campanha eleitoral de Yeda Crusius, ano de 2006, candidata à 

governador(a), do Estado do Rio Grande do Sul. 

O Marketing busca planejar preços, distribuição, estabelecimento, produtos e serviços 

fazendo com que esses fatores, ajudem a facilitar a troca entre empresa e consumidor, onde os 

mesmos buscam aquilo que desejam. Segundo Kotler, (1999, p.3), “Marketing é o processo 

social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”.  
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Técnicas de Marketing são aplicadas em muitos aspectos da vida e em todos os 

sistemas políticos. Os conceitos aqui utilizados serão:  

• Marketing de Relacionamento 

• Marketing Político 

• Marketing Eleitoral 

O Marketing Político tem como objetivo, adequar o seu candidato para um público-

alvo. Isto leva tempo, porque neste momento, é definido um conjunto de procedimentos que 

serão avaliados como, qual perfil de candidato é necessário para o partido colocar na linha de 

frente e também unir as convicções do candidato com as promessas e projetos que irão para a 

mídia na pré-eleição. 

O Marketing também carrega o segmento de Marketing Eleitoral. Este, visa estreitar a 

relação de um determinado grupo de pessoas, nas questões que envolvam o dia-a-dia e a 

materialização da mesma com um candidato à um cargo público no período pré-eleitoral 

através de suas propostas e projetos. Isto permite que as qualidades deste candidato sejam 

evidenciadas por meio da linguagem adequada, sensibilizando determinado grupo de pessoas. 

Segundo uma abordagem ampla, proposta por Slongo & Liberali, (1994), o Marketing 

de Relacionamento deve-se abranger, “todas as atividades de marketing direcionadas para o 

estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de trocas relacionais bem sucedidas”.  

O Marketing de Relacionamento visa tornar o consumidor atraído pela empresa 

construindo uma relação satisfatória, o seu público-alvo fortalece essa interação quando todas 

as promessas forem cumpridas. Por outro lado, também pode ser usado para vender idéias e 

programas sociais. 

Isto foi concretizado na campanha de Yeda Crusius, com o slogan, “Um Novo Jeito de 

Governar”. Essa frase resume o posicionamento e a estratégia da candidata, que é um 

programa para recuperar o Rio Grande do Sul, de uma maneira diferente.  

Neste momento, é que Marketing Político e Marketing Eleitoral podem unir-se com o 

Marketing de Relacionamento, construindo estratégias focalizadas num público-alvo, 

tornando-o fiel até a hora de ir para as urnas votar. 

Pergunta-se: Houve Interferência do Marketing de Relacionamento nas Estratégias 

Aplicadas na Campanha Eleitoral de Yeda Crusius? 

Isto pode ser analisado da seguinte forma: conceituar Marketing de Relacionamento, 

Marketing Político e Marketing Eleitoral, identificar as ferramentas de marketing utilizadas na 

campanha eleitoral de Yeda Crusius e analisar as ferramentas de acordo com os conceitos de 

Marketing de Relacionamento, Marketing Político e Marketing Eleitoral. 
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Para mostrar esta análise tem-se neste projeto as etapas, primeiramente situar 

Marketing, após Marketing de Relacionamento, Marketing Político, Marketing Eleitoral e 

considerações sobre o projeto. 
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2. MARKETING 

 

O Marketing é o processo de planejar e executar o planejamento, com o objetivo de 

fazer trocas entre consumidores e empresas.  

O conceito da  American Marketing Association (AMA), (1985), que define 

Marketing como, “a função organizacional e uma série de processos para a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para clientes e para o gerenciamento de relacionamento com 

eles, de forma que beneficie a organização e seus stakeholders1”.   

Com isto, tem-se que buscar demandas específicas do mercado, utilizando um 

conjunto de ferramentas como preço, promoção, distribuição, idéias, produtos e/ou serviços. 

Com a definição desses elementos deve-se estar apto a criar oportunidades de trocas entre os 

indivíduos, satisfazendo-os. Podemos determinar isso através do seguinte conceito: 

 

Marketing como processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos 
obtém aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e 
valores uns com os outros. (KOTLER, 1999, p.3). 

 

 Mas para que os autores chegassem a essa conceituação, constata-se diferentes 

interpretações de Marketing, identificando um ciclo. O que observa-se com a evolução social 

foi a criação de ferramentas interligadas, mas a sua base continua a mesma. 

Nesta evolução, nos primórdios das atividades mercadológicas, houve uma época em 

que tudo era customizado, tanto bens como serviços. O preço era alto, mas era compensado 

pela qualidade com que o produto era feito. Como o Marketing era personalizado, seguiu o 

segmento de um a um. Neste período, pode-se dar o exemplo dos armazéns em que os 

colonizadores do Brasil, compravam seus produtos para suprir suas necessidades. 

A primeira fase de mudança do Marketing foi com a revolução industrial, isto fez com 

que os produtos baixassem seus preços juntamente com a qualidade. Para que todos os 

indivíduos fossem atingidos foi criado o segmento Marketing de Massa.  

Nesta fase deve-se dar os créditos a Henry Ford, que revolucionou a indústria com seu 

pensamento, todos poderiam comprar um carro e escolher a cor, “desde que este seja preto”. 

Até este momento não tinha-se o conceito definido de Marketing, tudo era feito por instinto 

ou intuição das pessoas, o que deveria ser feito ou não. 

                                                
1 Stakeholder pode ser definido como “pessoa física ou jurídica afetada, ou interessada, direta ou indiretamente, 

pelos empreendimentos econômicos” (LUPETTI, 2006, pág.52). 
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A partir desta época a conceituação de Marketing começou a surgir através de alguns 

escritores.  

A evolução do Marketing de Massa, criou a segmentação crua. Sendo fabricados 

produtos em massa algumas variáveis como, sexo, idade, demografia, salário foram critérios 

para a construção desses produtos. Segundo MATTA, (2005, p.24), “é aqui que surge a 

necessidade de sedução de prospects e clientes2 e juntamente com ela uma revolução da 

comunicação.” Era preciso comunicar tudo isso aos consumidores e públicos de interesse. 

Ao passar do tempo, os estilos de vidas foram criando nichos e segmentações, mas os 

produtos atenderam as necessidades de compra. A sociedade, no entanto, exigia cada vez mais 

e para que isto fosse suprido teve-se a produção de massa customizada, unindo as 

necessidades individuais, em larga escala. Retorna-se a trabalhar, com Marketing Um a Um, 

ferramentas de relacionamento para os públicos-alvos diferenciados, porque estamos unindo 

marketing atual e marketing do passado, tendo-se o objetivo certo de atingir o cliente. 

 

Os estágios nos levam “para frente, em direção ao básico”, para a oferta 
customizada individual e de comunidade. Aumentamos o leque de opções por meio 
de novas técnicas de produção, distribuição e promoção. (GUMMERSSON, 1999, 
p.59). 

 

Para que o Marketing de Massa fosse trabalhado juntamente com o Marketing Um a 

Um e desenvolvidos de maneira certa, obteve-se o Marketing de Relacionamento e a Gerência 

de Relacionamento com Clientes (CRM – Customer Relationship Management). (Quadro 1). 

 O Marketing de Relacionamento carrega conceitos, que serão tratados a seguir, de um 

processo que pode ser muito útil entre clientes e fornecedores.  

  

Fases Especificações do Marketing 

1a Marketing Um a Um: era da customização. 

2a Marketing de Massa: bens padronizados, fabricação em massa. 

3a Segmentação Crua: continua o marketing de massa, mas os produtos são 

fabricados de acordo com as variáveis sócio-demográficas. 

4a Segmentação Refinada: suprir a necessidade especifica de nichos, 

segmentação do público. 

5a Marketing de Massa customizado associado ao marketing um a um: produto 

e/ou serviços unem vantagens de grande produção e necessidades individuais. 

Quadro 1. Quadro elaborado pela autora, 2007. 
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2.1. Processo de Planejamento 

 

Um Planejamento de Marketing adequado representa a conquista de novos clientes e 

mercados, distanciamento da concorrência, maior lucratividade. Seja num planejamento para 

o lançamento de um novo produto, até uma completa reorientação de Marketing. 

Todo Planejamento de Marketing tem um foco, e este deve servir para auxiliar a 

empresa no sucesso de seus objetivos, ou obter maior participação no mercado, agregando 

valor a marca, criando diferenciais competitivos ou aumentando sua lucratividade. 

As empresas, para a formulação de um planejamento de marketing necessitam de 

apoio pontual e de baixo custo, mas que seja adequado às suas necessidades sendo elaborado 

em cima de um conjunto de fatores. O conteúdo desse conjunto de fatores requer, histórico, 

análise da situação, objetivos, estratégias, táticas, orçamento.  

 Kotler, (1999), sugere um modelo para a formulação de um Planejamento de Marketing: 

Análise da Situação: radiografia da empresa no momento, que produtos a empresa 

vende? Qual a participação no mercado? Qual o mercado de atuação? Quais as 

tendências? Quem são os principais concorrentes? Existe algum tipo de sazonalidade? 

Quem são os consumidores atuas e potenciais? Onde e como os consumidores compram? 

Análise Interna: análise feita da empresa, pontos fortes (competência, 

recursos financeiros, imagem forte, marca, equipe de venda, criatividade da 

equipe, etc.) e pontos fracos (direção estratégica não clara, linha limitada de 

produtos, má localização, custos elevados, prazo de entrega longo, etc.). 

Análise Externa: análise feita do mercado, oportunidades (abertura das 

exportações, melhora no poder aquisitivo, novas tecnologias, concorrentes com 

dificuldades, etc.) e ameaças (volta da inflação, envelhecimento da população, 

empresas no setor, etc.) 

Pesquisa Mercadológica: ajuda a descobrir algum problema ou situação e /ou ajuda a 

fundamentar o Plano de Marketing, podem ser dados qualitativos, quantitativos, ou 

relatórios já realizados.  

Objetivos: onde a empresa quer chegar? Devem ser orientados para resultados 

mensuráveis, específicos, priorizados, e consistentes. 

Estratégias: curso de ações para atingir os objetivos, de maneira geral existem dois tipos 

de estratégias: explorar oportunidades ou neutralizar ameaçar.  

Público-alvo: quem queremos atingir? 

Diferencial Competitivo: qual o diferencial da empresa em relação aos 
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concorrentes? 

Posicionamento: como gostaria de ser percebido pelo público-alvo? 

Composto de marketing: produto, preço, praça, promoção. 

Táticas: detalhamento das estratégias, transformando-as em um mecanismo operacional. 

Cronograma: tempo para execução do plano 

Orçamento: valor que vai ser investido para efetivar o plano, o volume de vendas 

pretendido, e o lucro estimado. 

Controle: como será controlado o plano que é um processo constante e permite ajustes. 

Toda formulação de um planejamento de Marketing tem funções, segundo Mc Donald, 

(2003), são, coordenar as atividades de muitos indivíduos, cujas ações são inter-relacionadas; 

identificar os desenvolvimentos esperados; preparar para enfrentar mudanças, quando 

ocorrerem; minimizar respostas não racionais e inesperadas; melhorar a comunicação entre os 

executivos; minimizar os conflitos entre os indivíduos, que poderiam resultar em uma 

subordinação dos objetivos da empresa aos objetivos finais. 

Para Aaker, (1998), o benefício mais importante do planejamento com 

responsabilidades bem definidas seja o fato de forçar as pessoas, que planejam e executam, 

reservarem tempo para considerar as incertezas estratégicas.  

Isto faz com que o Planejamento de Marketing seja bem formulado e minimiza-se a 

ocorrência de erros, aperfeiçoando os recursos e colocando a empresa numa posição favorável 

diante da concorrência. Então a partir disto cria-se e desenvolve-se diferenciais competitivos 

que dará valor a marca, conquistando novos clientes e aumentando as vendas.  
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2.2. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O Marketing de Relacionamento tirou o foco do produto para o cliente, ou seja, 

segundo Matta, (2005), fala em foco no cliente em lugar de foco no produto, em gerentes de 

clientes, em vez de gerentes de produtos. Com isto temos uma prévia do conceito de 

Marketing de Relacionamento. 

A verdadeira idéia do Marketing de Relacionamento é entender a empresa, como ela 

funciona, que tipo de produtos e/ou serviços oferece para satisfazer as necessidades do 

público-alvo e também se cria esses desejos, a qualidade dos serviços prestados, qual o 

melhor caminho para obter sucesso com o consumidor.  

Em outras palavras, a empresa que aplica o Marketing de Relacionamento, tem que 

entender as necessidades do consumidor, e como o mercado encontra-se diante das situações 

de concorrência e economia. Pode-se perceber isso no seguinte comentário: 

 

A abordagem centrada no consumidor e orientada para o mercado se opõem à 
orientação para a produção, em que o consumidor é obrigado a comprar o que está 
disponível ou não comprar nada. (GUMMERSSON, 1999, p.32). 

 

Então, um dos segredos para a compreensão da situação do Marketing de 

Relacionamento dentro da empresa é acompanhar os valores básicos, os procedimentos. Os 

profissionais têm que entender o funcionamento e aceitar os valores de relacionamento como 

vantagem natural do processo. Assim, têm-se resultados positivos com o Marketing de 

Relacionamento e com as instalações dos sistemas tecnológicos do CRM. 

Para que o Marketing de Relacionamento obtenha-se resultados positivos, deve-se ter 

a consciência do que este necessita, para que os clientes sejam conquistados de maneira 

eficaz, (a colaboração é um fator principal para o desenvolvimento do mesmo). Segundo 

Gummerson, (1999, p.34), “o conceito de Marketing de Relacionamento afirma que a 

competição e a colaboração são essenciais em uma economia de mercado que funciona”. 

O Marketing de Relacionamento indica algumas propriedades importantes para as 

relações comerciais. Essas propriedades complementam-se e às vezes fica difícil definí-las.  

A primeira delas, como já foi citado, é a colaboração que é indispensável nos 

relacionamentos entre fornecedor e consumidores, consultores e agências do governo. Essa 

ferramenta pode ser combinado com a competitividade. Isto percebe-se quando há um baixo 

grau desses dois fatores, teremos um mercado defeituoso, com poucas perspectivas. Mas se 

tiver um alto grau de colaboração e um baixo grau de competitividade, terá chances de um 
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relacionamento longo. Deve-se reforçar o relacionamento quando a competitividade sobrepor 

a colaboração, ter a consciência de trabalho juntamente com o consumidor.  

Outra ferramenta importante para o Marketing de Relacionamento é a longa duração 

do relacionamento, então a longevidade torna-se importante para a solidificação deste estudo. 

A longevidade é um dos pilares do Marketing de Relacionamento, Isto pode ser afirmado da 

seguinte maneira: 

 

Uma relação de longa duração pode ser mais eficaz para todos as partes, 
especialmente se a construção dos relacionamentos levar um longo tempo, um caso 
comum de B-to-B. (GUMMERSON 1999, p.39). 

 

Pode-se citar um caso de candidatura a algum cargo para o governo: é fundamental, 

para a eleição do candidato, a colaboração dos cabos eleitorais que o ajudam, dentro das 

comunidades, a desenvolver melhor o papel do candidato e divulgar suas propostas. Assim, 

neste caso os cabos eleitorais representam uma das ferramentas de Marketing de 

Relacionamento.  

A ferramenta longevidade é fundamental para a pós-eleição, onde os candidatos 

devem cumprir o proposto, isto fará com que os eleitores criem confiança e votem no seu 

partido nas próximas eleições. Então, quanto maior for a competitividade entre os candidatos, 

melhor serão as propostas que beneficiam o eleitor. 

No Marketing de Relacionamento, segundo Swift, (2001), há outros fatores que são 

fundamentais para a relação entre empresa e cliente, sendo que depende-se das definições 

desses fatores para que faça-se funcionar o andamento desta situação. Esses fatores são: 

a) Compromisso x dependência x importância 

b) Confiança x risco x incerteza 

c) Poder 

d) Freqüência x regularidade x intensidade 

e) Adaptação 

f) Atração 

g) Proximidade x distância 

h) Formalidade x informalidade 

i) Transparência 

j) Rotinização 

k) Conteúdo 

l) Propriedades Pessoais e Sócias 
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A seguir será esclarecida a importância desses fatores para que o Marketing de 

Relacionamento beneficie a empresa e cliente. 

a) Dependência x compromisso x importância: a relação entre empresa/consumidor é 

importante, então deste modo, deve-se faze-la funcionar da melhor maneira para ambas as 

partes. Neste caso, o compromisso faz nascer a dependência, dando a importância necessária 

ao cenário. Por exemplo, em uma campanha eleitoral uma das dependências é o voto. O 

candidato depende deste para eleger-se e para que isto aconteça, deverá ter um plano de ação, 

onde deixará bem clara suas promessas de governo. Assim, convencendo o eleitor da 

importância dessa relação estabelecida. 

b) Confiança x risco x incerteza: o sucesso do retorno de satisfação entre consumidor e 

fornecedor, é muitas vezes creditado à confiança. Os consumidores podem crer em uma 

empresa, ou em um profissional, depositando credibilidade em certa marca. Isto não leva-se a 

saber, exatamente tudo sobre o que está sendo comprando, sabe-se somente uma parte, então 

efetua-se a compra com base na confiança. 

c) Poder: a formação de grupos segmentados, hoje em dia é uma questão de poder. 

Para a maioria do jovens usar camiseta, calças ou tênis de certa marca, dá sensação de status. 

Isto ocorre porque “marcas”, dão poder.  

d) Freqüência x regularidade x intensidade: certas relações são ativadas de maneira 

freqüente e regular. Isto ocorre em comunicar-se, fazer pagamentos ou até mesmo em ir ao 

salão de beleza. Podem requerer um relacionamento duradouro. 

e) Adaptação: nas relações de longa data, a empresa adapta-se ao consumidor, isto 

ocorre porque o término dessa relação pode sair muito cara. 

f) Atração: requer motivos racionais e fatores psicológicos, porque quando aplica-se 

uma imagem nas campanhas, isto carrega sentimentos e marcas registradas. 

g) Proximidade x distância: a proximidade pode ser física, mental ou emocional. A 

proximidade física é a empresa estar inserida no mesmo contexto do consumidor, estar em 

local próximo vivenciando a realidade do público-alvo. A distância mental pode ser causada 

por um empresa estrangeira, porque esta não vive a realidade do seu consumidor. Existem 

relacionamentos que tornam-se verdadeiramente pessoais, por exemplo; restaurantes com 

tele-entrega, onde o cliente liga e o atendente já sabe seus dados. Usando o CRM. Segundo 

Gummerson, (1999, p.42), “a proximidade fortalece a sensação de segurança”. 

h) Formalidade x informalidade: a informalidade geralmente prevalece a formalidade, 

nas relações comercias. Porque com os consumidores não fazem contrato de compra 

exclusiva. 
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i) Transparência: a transparência na relação entre empresa e o público-alvo é 

fundamental, por existir a confiança depositada na empresa. E se essa relação tiver 

transparência, o público-alvo com o tempo tornar-se-á consumidor fiel. 

j) Rotinização: a palavra rotina pode ser escutada de mau grado, mas a rotinização é 

importante para a eficácia dos relacionamentos comerciais. Como por exemplo, as entregas, é 

importante que empresa e consumidor façam rituais padronizados, para o melhor andamento 

para ambos. 

k) Conteúdo: o conteúdo nas relações de negócios são basicamente a troca econômica. 

Sendo assim, um lado favorece bens/serviços, e o outro, dinheiro. Segundo Gummerson, 

(1999), há uma nova teoria de Marketing e Gerenciamento, sugerindo que o relacionamento 

está cada mais visto como interação e criação de valor. O conteúdo de uma relação tem que 

ser baseado no conhecimento e na informação. 

l) Propriedades Pessoais e Sociais: são as variações de idade, sexo, profissão, 

educação, etnia, personalidade, geografia e sociabilidade, além de traços pessoais, como 

ambição pelo poder ou uma habilidade para criar confiança. Em análise de redes pessoais, 

fazem-se esforços para identificar padrões de relacionamento: afinidades, grupos, blocos. As 

análises oferecem matrizes e decisões sejam de primeiro grau, relativas a amigos, de segundo 

grau, referentes a amigos de amigos ou de terceiro grau. As relações podem ser diretas ou 

arranjadas por um mediador. 

Portanto, com a evolução do Marketing foram criadas ramificações de estudos como o 

Marketing de Relacionamento e a Gerência de Relacionamento com Clientes (CRM). Mesmo 

que estas duas linhas relacionem-se para uma construção de melhor entendimento do cliente, 

ainda existem questões vagas entre as idéias e ações, melhor explicando, entre a filosofia do 

Marketing de Relacionamento e a aplicação do CRM. Segundo Gummerson, (1999, p.31), “a 

lacuna pode ser causada por falta de habilidade na implementação e resistência, mas também 

por dificuldade de entendimento do essencial”. Que são as ferramentas que podem ser 

utilizadas durante a formulação do Marketing de Relacionamento. 

Isto pode acontecer por ter-se a falta de teorias que nos guiem, assim a incompreensão 

ou a incapacidade de informações que nos atingem, fazendo as idéias e as ações fiquem 

limitadas. No entanto essa incapacidade de informações pode ter alguns motivos como, a 

inconstância dos consumidores, os ataques da concorrência, a economia geral, mudanças 

tecnológicas e profissionais que não executam o real valor do marketing. 
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2.2.1. CRM 

 

2.2.1. Definição 

 

Conhecer melhor os consumidores dá a oportunidade de desenvolver 

produtos/serviços desejados e de qualidade, é neste momento que o CRM entra em ação, para 

melhor conhecer o público-alvo em potencial.  

O CRM pode ser definido como um processo ordenado para poder aplicar o Marketing 

de Relacionamento na prática, principalmente quando o assunto é a relação da empresa com o 

seu consumidor. Segundo Gummerson, (1999, p.54), o “CRM significa trabalho ativo para 

lidar com os relacionamentos com clientes em uma escala maior com a lucratividade a longo 

prazo e a sobrevivência em mente”.  

O CRM é formado por um banco de dados com informações dos clientes, esta 

ferramenta pode ser utilizada para estudar o comportamento do consumidor e ter vantagens 

para estar na frente de seus concorrentes. Desta forma, pode-se ter uma prévia de qual será a 

reação do cliente ao encontrar um anúncio em revistas, jornais, na própria internet ou pelo 

rádio. Mas tem-se que ter consciência de que somente um banco de dados, não irá resolver 

todos os problemas de comunicação da empresa com seus consumidores. 

Pode-se dizer que todas as formas de comunicação são válidas, mas que cada 

consumidor tem preferência por alguma, o que facilita a criação de campanhas mais 

direcionadas e com um retorno melhor.  

Para que a comunicação seja atingida de maneira certa, é necessário saber exatamente 

que características irão chamar a atenção do cliente, que linguagem utilizar, onde inserir a 

campanha e até mesmo buscar novas referências no próprio produto/serviço. 

Os passos para concretizar um CRM são interligados diretamente com a tecnologia de 

informação, que contém informações desenvolvidas na sociedade e isto é visto pelos recursos 

da informática. É a propagação da informação social em larga escala de transmissão, através 

de sistemas tecnológicos inteligentes. Sendo conjunto de recursos que visa armazenar dados 

para o processamento e comunicação da informação, estes recursos estão em um sistema que 

é capaz de executar tarefas em conjunto. 

Para isto deve-se decidir que informações armazenar, como fazer a seleção de dados 

que devem ser avaliadas. Necessita-se saber qual a intensão da empresa na procura por 

software, esta intensão tem a ver com a missão da empresa, em qual o objetivo. 
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Então para o CRM ser bem sucedido é necessário dois itens: o primeiro, é fazer com 

que exista relação entre o mercado, o megarrelacionamento (existe acima dos 

relacionamentos de mercado; proporciona uma plataforma para os relacionamentos de 

mercado e se refere à economia e à sociedade em geral) e o nanorrelacionamento (encontrado 

nas relações de mercados, isto é, relações dentro de uma organização, intraorganizacionais. 

Todas as atividades internas influenciam as relações limitadas externamente); o segundo, item 

é ter consciência de que a TI2 não é feita somente por um CRM eletrônico mas para que isto 

ocorra em perfeito estado deve-se humanizá-lo. 

 

O CRM não é somente internet, websites e e-mail, ele também tem um lado 
humano. Hoje, falamos sobre CRM eletrônico (eCRM), ao qual eu gostaria de 
acrescentar o hCRM, em que “h” significa humano. (GUMMERSON, 1999, p.54). 

 

 

2.2.1.2 Fatores Elementares 

 

Para que isto aconteça deve-se identificar os consumidores individuais, diferenciar em 

nichos através de suas necessidades, desejos ou valores, ter um diálogo empresa-consumidor 

para poder entende-los no seu coditiano assim, atingindo suas expectativas.  

Com isto, costumiza-se o consumidor, tendo um contato único, pessoal e autêntico da 

empresa criando um relacionamento longo e duradouro. Segundo Matta, (2005), devemos 

saber que uma grande saída é aprender sempre, com o cliente. 

Então, ouvir o consumidor e atender seus desejos, pode ser considerado um objetivo 

básico para trazer mais informações para a empresa, assim estando um passo a frente dos 

concorrentes. Para que isto ocorra deve-se: 

• Acompanhar os clientes: os bancos de dados eletrônicos podem ajudar a 

empresa a lembrar da trajetória de interações do segmento de mercado e individuais, com 

cada um de seus clientes. Elas podem se concentrar em um único cliente entre os milhões que 

integram seu banco de dados, examinar todo o seu histórico de transações com a empresa, 

fazer ajustes nos registros e depois voltar o cliente para o banco de dados, tudo isto em poucos 

segundos. A empresa pode fazer com vários clientes simultaneamente, ou com um cliente de 

cada vez;  

• Diálogo interativo: os clientes têm a possibilidade de diálogo direto com as 

empresas, sendo utilizado o Marketing Direto. Este compreende em dois fatores a conquista 

                                                
2 Tecnologia de Informação. 
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de nomes de pessoas e manutenção e ativação de relacionamento contínuo com clientes já 

conquistados. 

• Customização em massa: a tecnologia de informação tornou possível à 

empresa entregar produtos e serviços customizados em massa. A customização sem o recurso 

da tecnologia é dispendiosa e impraticável, com os computadores, a rotinirização de 

produtos/serviços customizados, individualizados, para as necessidades específicas. 
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2.3. MARKETING POLÍTICO X MARKETING ELEITORAL 

 

Em uma sociedade como a nossa, marcada por brutais diferenças culturais, parece não 

existir a possibilidade de existência de uma linguagem comum. 

 

Expressando uma estratégia para a construção da democracia que delineia, desde 
logo, o seu aprofundamento, a cidadania afirma um nexo constitutivo entre as 
dimensões da cultura e da política. Incorporando, um lado, característico da 
sociedade como papel das subjetividades, a emergência de sujeitos sociais de novo 
tipo e de direitos de novo tipo, a ampliação do espaço da política e, do outro lado, 
as características da sociedade brasileira, marcada pelo autoritarismo social, esta é 
uma estratégia que reconhece e enfatiza o caráter intrínseco da transformação 
cultural para construção democrática. (DAGNINO, 1994, p.67). 

 

Nesse processo, observa-se que as crenças religiosas, as diferenças étnicas, os 

desequilíbrios de status, segundo Cardoso e Martins, (1983), estes fatores interferem 

fortemente nas preferências políticas e, em considerações dadas, pode-se sobrepor aos fatores 

de classe. 

Assim sendo, a política é um ramo das ciências sociais, sua origem é no 

relacionamento entre indivíduos, aqui reconhecidos como consumidores. E para eles foram 

desenvolvidas estratégias mercadológicas conhecidas como, Marketing Político e Marketing 

Eleitoral. A confusão entre os dois conceitos acontece devido ao fato de serem muito 

próximos. 

A diferença básica entre os dois princípios está na quantidade de tempo. O Marketing 

Político é voltado para a construção de uma imagem de longo prazo, tendo uma visão mais 

ampla, é utilizado por pessoas e/ou políticos que desejam projetar-se publicamente. Isto pode 

ser realizado de forma freqüentemente vista na mídia, nos políticos que começam a posicionar 

uma imagem muito antes da época de eleições. Já o Marketing Eleitoral é de curto prazo, com 

o objetivo de angariar o maior número de votos para ganhar a eleição. As estratégias e táticas 

de comunicação são montadas em cima de um ambiente já existente, em andamento.  

Porém, as idéias de Marketing Eleitoral e Marketing Político muitas vezes, 

aproximam-se e são usadas como se não houvesse distinção, pois a maioria dos candidatos 

políticos acredita que toda sua vida pública está inserida num processo eleitoral, qualquer 

atitude ou manifestação relacionada à sociedade pode ser usada a seu favor ou contra, nas 

vésperas de uma eleição.  

Com isto, Silva, (2002), diz que, “o conceito de Marketing Eleitoral normalmente é 

descrito como uma variação do Marketing Político”, estando particularmente preocupado com 
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as estratégias mercadológicas adotadas pelos candidatos políticos durante o período que 

antecede uma determinada eleição. Segundo o mesmo autor, “o Marketing Político é similar 

ao Marketing Comercial, e que em ambos o objetivo é influenciar o consumidor/eleitor a 

comprar/eleger um determinado produto/candidato.”. 

Para Almeida, (2000), o Marketing Eleitoral é um fato não-político que se tornou um 

dos fatos mais relevantes da política contemporânea, isto porque o marketing vem de fora da 

política e diz respeito ao mercado, surge do mercado, para o mercado.  

Mas, a presença na política não deve ser vista como estranha ao mundo 

contemporâneo. Da mesma forma, que o Marketing foi uma necessidade para os mercados da  

sociedade de  consumo de massas, tornou-se necessário para a atuação política em eleições 

massivas, utilizado na democracia atual.  

Pacheco, (1994), citado por Almeida,(2000), diz que é assim, o marketing se associa à 

política: para atender a uma necessidade histórico-social. O chamado, não por intromissão, é 

apenas uma parte de ajustamento do sujeito/produto ao meio ambiente.  

O Marketing Político está se consolidando cada vez mais como um processo 

fundamental no cenário eleitoral. Mas existem algumas técnicas e conceitos que tornam os 

resultados mais eficientes e garantidos para que uma campanha torne-se mais estruturada. 

No Marketing Político, é fundamental a realização de trocas de interesses entre 

candidatos e eleitores. Esses interesses são basicamente as trocas de votos pelas promessas e 

benefícios, onde o candidato terá uma linha de comunicação, com a distribuição das 

informações necessárias para obter os votos.  

Antes de veicular a campanha, deve-se fazer um planejamento estratégico de 

Marketing Político. Assim, leva-se em consideração itens como, meio ambiente, 

administração da campanha eleitoral, conceito de produto/imagem, canais de comunicação e 

distribuição, segmentos de eleitores, acompanhamento e revisão. 

O meio ambiente é a procura de oportunidade e ameaças, forças e fraquezas do 

candidato e seu partido. A administração da campanha eleitoral é a força de venda, é onde 

está inserido o candidato, seu partido, apoiadores da campanha e os grupos de interesses 

aliados, esse também é um segmento de eleitores que devem ser estimulados.  

Para isto, a campanha política/eleitoral deve ser centrada de maneira que todas as 

necessidades sejam supridas, é neste momento que a segmentação de eleitores é importante. 

Os canais de comunicação e distribuição, envolvem decisões como a melhor mídia de 

veiculação e também inclui o auxílio voluntário, o acompanhamento e revisão analisam os 
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resultados obtidos em curto prazo e reorientam para que a campanha seja atingida de maneira 

certa.   

 

2.3.1. Marketing Político 

 

Já o autor Tomazeli, (1988, p.15), diz “que para conceituarmos Marketing Político, 

devemos retornar a um princípio de troca, que é o conceito central de Marketing”.  

Dessa forma, o candidato vende uma idéia, propõe uma troca com um determinado 

público, esperando receber a aceitação. Esta aceitação, no caso de Marketing Eleitoral, se dá 

na forma de votos que o candidato recebe em troca de suas promessas de atuação futura como 

político, que objetiva o bem comum de determinado público-alvo.  

Então percebe-se que há uma grande semelhança ente Marketing Comercial e o 

Marketing Político. Para melhor esclarecimento, há um quadro comparativo, que é o Sistema 

Simples do Marketing.   (Quadro 2 e quadro3) 

 

 

             Quadro 2. Marketing Comercial. Elaborado pela autora, 2007. 
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Quadro 3. Marketing Político. Elaborado pela autora, 2007. 

 

Na comparação simples entre Marketing Comercial e Político, pode-se notar que nos 

dois, as operações fluem no mesmo ciclo. A diferença está nos sujeitos e nos objetos da 

transação. Enquanto no Marketing Comercial há um vendedor que se comunica com um 

comprador oferecendo bens e serviços; no Marketing Político, o candidato se comunica com o 

eleitor, oferecendo perspectivas, promessas e favores. 

No retorno, a semelhança também ocorre, enquanto o comprador dá recursos ao 

vendedor em troca de bens ou serviços, o eleitor dá os votos. Podemos encontrar outras 

diferenças. 

O Marketing Político pode ser dividido em quatro etapas, sendo elas: os conceitos do 

candidato, os canais de venda do candidato, a promoção do candidato e sua postura quanto 

aos concorrentes.  

O conceito do candidato deve ser objetivo e claro para que os eleitores compreendam e 

não pensem que o candidato está enganando.  

Os canais de venda para a política são os mesmos que para os concorrentes, são os 

partidos, meios de comunicação, cabos eleitorais, grupos de interesse e o próprio candidato. 

As diretrizes de venda são feitas de acordo com a força do candidato em cada canal de 

distribuição de sua imagem.  

Já as diretrizes promocionais devem considerar a necessidade de cobrir todo o 

mercado. Os meios de comunicação devem complementar-se, evitando que o candidato use 

uma só forma de comunicação com o eleitor.  
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Segundo Tomazelli, (1988, p.15), “o candidato é um produto que pensa, fala e age por 

conta própria”. O produto é adaptado para a geração em que é criado. O candidato tem 

história como a de um produto, mas ele é um ser humano com capacidade de oratória, de 

pensar e tem personalidade. O produto somente satisfaz as necessidades e desejos do 

consumidor.  

O político está no mercado para angariar votos para a eleição em datas específicas. Já 

o produto está no mercado em tempo integral, oferecendo satisfação na hora da compra, 

imediatamente. 

Com isto, considera-se que o candidato é um produto configurado de um conjunto de 

atributos pessoais. Esses atributos pessoais são constituídos pelas idéias, planos e sua imagem 

pública. Com isto, os eleitores irão questioná-lo, avaliá-lo, testando a credibilidade do 

candidato e, se passar pelo teste do eleitorado, receberá o voto em troca.   

 

Um produto-candidato também tem marca e embalagem que podem influir 
decisivamente na sua penetração junto ao eleitor. A marca do político é o seu 
partido, sua sigla ideológica, da qual deverá extrair toda a inspiração para 
desenvolver os seus ideais políticos. (TOMAZELI, 1988, p.29). 
 

Então no Marketing Político, o produto é o candidato que precisa vender sua imagem 

ao eleitor, buscando através das pesquisas de mercado, moldar seu perfil ao seu público-alvo. 

O posicionamento deve obedecer a um plano específico que atinja todos os aspectos.  

A marca e a embalagem estão na apresentação física, nas expressões e na postura que 

contribuem para que os eleitores tenham apreço pelo candidato. Este deve ter um perfil que 

saiba planejar os objetivos da imagem criada. Porque os eleitores votam com base nessa 

imagem. Para que isto seja alcançado, o candidato deve trabalhar dia-a-dia para poder firmar-

se na mente dos eleitores. 

O político não pode ser vendido de maneira agressiva porque seu público-alvo 

interpreta e cuida suas ações e palavras. Agora quando vende-se um produto tem que haver 

certa agressividade para colocar comerciais a toda hora na mídia.  

Também o produto político tem que alcançar o maior número de votos para se eleger e 

para isto haverá a troca de promessas e votos. Já o produto comercial pode compor uma 

pequena parcela do mercado e mesmo assim obterá lucro, estabelecendo com o mercado, a 

troca do produto pelo valor monetário. 
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Assim como há planejamento no Marketing Comercial, também há o mesmo no 

Marketing Político, contendo todas as etapas (que irão ser discutidas a seguir), partindo do 

princípio que precisa-se de estratégias para poder atingir os objetivos.  

O que difere a estratégia em Marketing Político de qualquer outra definição, é que 

nesse ramo ela pode sempre que preciso sofrer alterações ao longo da sua aplicação, pois uma 

campanha política está sujeita aos diversos fatores externos, como as declarações dos 

oponentes e o comportamento dos eleitores. 

Segundo Tomazeli, (1988, p.18), “para iniciarmos as estratégias de Marketing Político 

devemos ter a identificação das oportunidades”. Primeiro deve-se encontrar estas 

oportunidades no candidato à eleição. Este deve ter personalidade marcante que cative o 

público, seja influente, tenha objetivos amplos, que seja inquieto, goste de estar à frente 

liderando e sinta a necessidade de cumprir um papel com a sociedade. 

 

2.3.2. A Escolha do Partido 

 

Mas esse candidato deve antes de tudo escolher um partido pelo qual irá filiar-se. E 

para isto, o candidato deve avaliar algumas situações antes de entrar no partido, sendo 

semelhante a um briefing3 de planejamento do Marketing Comercial.  

O candidato ao ingressar no partido, deve avaliar quais as suas reais chances dentro do 

mesmo, assim identificando suas possibilidades de expandir-se dentro também no mercado 

eleitoral. “É fundamental que o aspirante político conheça bem o partido, desde suas bases, 

suas principais lideranças nacionais, regionais e locais, seus canais decisórios, sua história e 

dia estratégia para chegar ao poder” (TOMAZELI, 1988, p.19). 

Para um bom entendimento desta fase de identificação das oportunidades, elabora-se 

algumas questões para orientar a tomada de decisão. Antes de escolher o partido, é preciso 

pensar nas seguintes questões:  

• Quais as opções de partidos que se tem?  

• Quais os programas de cada um?  

• Quais seus lideres? 

Após, o candidato identifica o programa que mais combina com o seu. Também deve-

se analisar as ações passadas do partido, se foram coerentes, qual a situação diante do cenário 

nacional, regional e local, certificando-se qual a possibilidade de engrandecimento.  

                                                
3 briefing : significa a passagem de informação de uma pessoa para outra. Que serve como base para o processo 
de planejamento. 
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Deve-se ter consciência do cenário político, perguntar se está disposto a abrir mão da 

privacidade e lazer para nos dedicar integralmente à vida política? Quais os principais 

partidos concorrentes?. 

Após, respondidas estas questões, deve-se analisar outra parte do briefing que seria a 

situação do candidato dentro do partido. Para que a pessoa possa se candidatar, deverá 

conhece-lo profundamente, porque seu eleitorado irá questioná-lo das mais diversas maneiras.  

Então o candidato deverá conhecer a história do partido, como funcionam as tomadas 

de decisões no seu interior, qual seu lema, seu público, as estratégias tomadas e quais serão 

usadas, quem são os mais cotados para se candidatar, qual a real chance como candidato. 

Nesta etapa o político identificou as oportunidades, traçando melhor o seu futuro 

dentro do partido. Segundo Tomazeli, (1998), neste momento o político tem que optar por 

aquela oportunidade mais concreta ou mais audaciosa, de acordo com os objetivos 

preliminares. Desta maneira, o que ocorre no Marketing Comercial, ocorre no Marketing 

Político. 

Nesta fase o político e o partido já devem estar em sincronismo porque ambos 

conhecem quais os objetivos; agora deve-se projetar estes objetivos ao público, tendo uma 

base para iniciar a campanha eleitoral. 

Estes objetivos também podem ser definidos com outras perguntas como:  

• Que tipo de candidatos o partido deseja?  

• Que postura devemos adotar para conquistar nossos correligionários e 

projetar uma boa imagem externa?  

• Quantos votos precisamos, caso haja uma prévia no partido?  

• Quanto tempo dispomos até as prévias, até as eleições?  

• Dispomos dos recursos necessários para enfrentar as disputas que se 

aproximam? 

Mas sempre é preciso estar atento porque pode-se mudar os objetivos no último 

momento, novas situações são criadas no decorrer da campanha. Então, tem haver a 

consciência que o político não pára, porque o cenário político-social está sempre em 

modificação. Após definir os objetivos o candidato terá outras considerações a fazer, mas 

estas, relacionadas ao macroambiente. 

 Com a análise do macroambiente, deve-se entender como funciona o sistema social 

em que estás inserido. 
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Identifica-se as forças do macroambiente que mais afetam o nosso Sistema de 

Marketing, algumas como: mercado, economia, política, concorrência, tecnologia e cultura. 

Passa-se a analisar cada um dos setores do macroambiente, entendendo as forças, avaliando a 

intensidade e a penetração de cada uma delas. O objetivo, é descobrir como se formam os 

valores da sociedade. 

 

2.3.3. Marketing Eleitoral 

 

O Marketing Eleitoral é uma extensão do Marketing Político. Sendo uma visão mais 

ampla que utiliza de forma freqüente os embates eleitorais para posicionar uma imagem. 

Segundo Cândido, (2004), objetivo do Marketing Eleitoral é angariar o maior número 

de votos para ganhar a eleição. O tempo é delimitado, acaba no dia das eleições e portanto é o 

ativo mais importante. 

Para Damasceno, (2006), o Marketing Eleitoral, feito durante os três meses que 

antecedem a eleição, é usado especialmente para as campanhas eleitorais, porque ajuda a 

ganhar, faz racionalizar os recursos, explica antes os questionamentos dos adversários e da 

população. 

No Marketing Eleitoral deve-se ter a consciência da importância dos seguintes fatores, 

eleitor, candidato, pesquisa, eventos, cronograma e campanha eleitoral.  

O primeiro são os eleitores, na maioria dos eleitores não acompanham a política. 

Segundo Cândido (2004, p.2) “com a aproximação do pleito ocorre uma mudança no 

posicionamento do eleitor seguindo as fases de: Indiferença → Indefinição → Indecisão → 

Simpatia → Adesão”. 

Mas com o proximidade da votação os eleitores começam a perceber com mais 

atenção os candidato, suas promessas. Sempre dando ênfase a cada necessidade geral da 

sociedade. 

Damasceno, (2006), faz considerações também sobre os eleitores, este é divido em 

dois grupos, o primeiro grupo que é composto pelas classes A e B, o segundo é formado pelas 

classes C, D e E. Estes grupos distinguem, porque as classes correspondem de maneiras 

diferentes na hora da escolha do voto.  

O primeiro grupo vota prospectivamente, pensando no futuro, nas propostas do 

candidato, analisa as promessas. O segundo grupo vota retrospectivamente, analisa o passado 

do candidato, acredita que se ele cometeu erros no passado, tem uma grande probabilidade de 

cometer novamente. 
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O outro fator é o candidato, segundo Cândido, (2004), deve ser definido como o elo 

entre as causas públicas e o eleitor. É a humanização dos partidos, das ideologias, das idéias, 

das estratégias eleitorais, da política, sendo a soma de todos esses itens. Por isso toda 

campanha eleitoral considera o candidato como conteúdo. 

A pesquisa tem forte contribuição, segundo Damasceno, (2006), não existe Marketing 

Eleitoral sem pesquisa. Isto ocorre porque a construção das estratégias de Marketing são 

baseadas em informações coletadas em pesquisas. Ajuda o candidato a saber o que o eleitor 

pensa, sobre sua campanha, as expectativas, as necessidades da população. 

Para Figueiredo, (1999, p.35), “as estratégias são decididas com base em informações 

das pesquisas de opinião (qualitativa e quantitativa) e na analise das conjunturas social, 

política e econômica que definem o cenário eleitoral”. 

O autor Cândido, (2004), divide em três tipos de pesquisas, utilizados durante a 

campanha: qualitativa, quantitativa e levantamento de dados.  

Qualitativa: utilizada com freqüência um ou mais grupos de foco para conversar sobre 

determinado tema da campanha. A respostas estão serão analisadas por um mediador.  

Quantitativa: é baseada em questionários aplicados, em amostras, no público-alvo. Isto 

é feito através de meios como telefone, e-mail, entre outros. As perguntas do questionário 

devem forçar o público a dar opinião considerações sobre a campanha.  

Levantamento de dados: é todo levantamento de dados pré-existentes, demográficos, 

jornalísticos, culturais, falhas administrativas.  

O evento, segundo Cândido, (2004), é uma das tarefas mais importantes de, uma 

campanha, deve-se organizar eventos levando em conta a lógica do espetáculo. Este será uma 

oportunidade para difundir idéias, promessas, símbolos, materiais e cativar o público pela 

emoção. 

O cronograma é a disposição gráfica do tempo que será gasto na realização da 

campanha eleitoral, de acordo com as atividades a serem cumpridas. Serve para auxiliar no 

gerenciamento e controle deste trabalho, permitindo de forma rápida a visualização de seu 

andamento.  

Mês Fases/Características 
Março/Abril Pré-campanha: 

Pesquisas, levantamento de dados, 
montagem da equipe. Negociações de 

alianças. 
Maio/Junho Lançamento/Convenção: 

Apresentação do posicionamento do 
candidato, seus aliados, suas principais 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 29

propostas. Exploração midiática do evento. 
 

Julho/Agosto  Crescimento: 
Levar a campanha para rua, agenda de 

campanha, reiteração das principais 
propostas, com os devidos ajustes, início dos 

programas de rádio e TV. 
Setembro Consolidação/Maturidade 

Responder aos ataques, consolidar base de 
apoio, conquistar o voto útil, ajustes nos 

programas de RTV baseado em pesquisas, 
grandes concentrações e carreatas. 

Outubro  Reta Final – Votação 
Preparar boca de urna, ato de encerramento 

da campanha, organizar fiscalização e 
apuração, focar nos indecisos, atentar para o 

volume da campanha. Preparar a 
participação nos últimos debates da 

campanha. 
Outubro 2° Segundo turno 

Em vinte e oito dias é necessário montar 
uma outra campanha, com novos apoiadores, 

com mais tempo  de RTV, e com o 
posicionamento ajustado ao novo cenário. 

Quadro 4. Cronograma criado por Adão Cândido, 2004. 

 

A campanha eleitoral é a maneira como os partidos e seus candidatos apresentam-se 

para a população na busca de votos. Segundo Damasceno, (2006), esta pode ser divida em 

quatro fases:  convenção; lançamento, este é o diferencial para as pessoas que contribuirão 

para a campanha porque é neste momento que o incentivo do candidato move sentimentos; 

campanha; final de campanha. 

 

2.3.4. O Candidato e a Campanha Eleitoral 

 

Na análise e entendimento do macroambiente, abre-se um leque de oportunidades 

dentro da campanha eleitoral. 

Deve situar-se no contexto econômico da cidade escolhida pelo candidato, dentro da 

realidade nacional e regional, procurando identificar a economia, de acordo com os anseios 

gerais da sua população. Após, deverá identificar os elementos da cultura local, suas 

influências e manifestações na vida da comunidade, para saber respeitá-los e estimá-los como 

meios de aproximar e valorizar as pessoas em seu ambiente natural seja urbano ou rural. 
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Terá que estudar, para conhecer com profundidade toda a legislação que envolve a 

campanha eleitoral, tanto os meios que poderá utilizar-se para sua promoção, adaptando-se à 

lei, para que possa ser utilizada sua liberdade de expressão, mas com muita criatividade. 

Quanto aos eleitores, o candidato deverá ter uma noção de suas aspirações mais comuns, o 

que poderá ser aprofundado por pesquisas de opinião. A identificação dos grupos de 

influência, que poderá ser decisivo na conquista da opinião pública. 

Então sobre o ambiente político, precisa estar atento aos movimentos, fatos e notícias 

que ocorrem dia-a-dia, acompanhando todas as manifestações comunitárias, de forma que 

possa delas receber o clima e as expectativas políticas da população quanto aos candidatos e 

partidos que estão ou estarão disputando o pleito. Com isto, o candidato poderá confirmar 

convicções ou alterar falsas verdades preestabelecidas. 

Esta análise do macroambiente é onde deve-se compreender a situação do ambiente 

onde o candidato quer inserir-se. Isto favorece, e da rumo a campanha eleitoral que deve ser 

seguida. 

 

Um político, para ser capaz de oferecer resultados concretos ao povo, deve ter 
grande sensibilidade para perceber o que não é percebido pela grande maioria das 
pessoas comuns. Deve compreender com clareza o que move as pessoas, o que as 
faz resistir às dificuldades e como constroem as suas crenças em um mundo 
melhor. (TOMAZELI, 1988, p.21). 

 

Portanto, o candidato utiliza-se do Marketing Político para ir projetando sua imagem, 

fazendo com que o público comece a identificar-se com seu caráter, fazendo com que o 

Marketing Eleitoral torne-se um complemento de adição para a continuidade da divulgação do 

candidato entre o mercado eleitoral. 

Para isto, deve-se conhecer seus concorrentes, saber sobre o seu passado, avaliar 

coisas como suas disputas anteriores, as estratégias utilizadas, seu público-alvo, para 

identificar seus pontos fortes e fracos. 

Para isto, o candidato deverá ter um perfil que atenda as necessidades da população 

mas que tenha personalidade, mantenha transparência do seu passado público e privado. Não 

pode-se ser falso na campanha eleitoral porque o público está olhando cada  detalhe, cada 

erro, assim podendo desclassifica-lo antes mesmo de chegar na urna. 

Existe o desenvolvimento da plataforma de governo, é uma organização dos planos 

que candidato e partido fazem de acordo com a análise feita no macroambiente, isto é, esses 

planos são as promessas feitas aos eleitores. “Uma plataforma nunca estará acabada, será 
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constantemente aprimorada por novas sugestões ou adaptações que a mantenham viva e 

atualizada com a realidade da comunidade” (TOMAZELI, 1988, p.32). 

 Mas para que estas coisas ocorram o político terá que levantar a verba necessária para 

a campanha, e isto vai além do dinheiro, mas também as pessoas que se dedicarão a lutar a 

favor do candidato, fazendo com que abdique de suas atividades particulares. O candidato 

deverá fazer planos de como vai conseguir atingir suas metas, para que o objetivo obtenha 

sucesso. 

Ainda o candidato deve, em relação aos concorrentes, deixar claro para toda a equipe 

qual a sua postura diante da situação da campanha. Tendo uma linguagem uniforme, que 

servirá para combater os concorrentes diante dos votos, dos eleitores. 

Este plano caracteriza-se pelas ações todas em direção à competição dos votos. Aqui 

neste momento é que o Marketing Político e o Marketing Eleitoral encontram-se, 

complementando-se. Segundo Tomazeli, (1988, p.36), “para que o plano de marketing 

político seja realista, teremos que estabelecer metas concretas em termos de votos; neste caso 

será o número de votos necessário para eleger nosso candidato”. 

O candidato e sua equipe devem avaliar bem suas bases, as estratégias de segmentação 

de público, se o potencial de votos é suficiente para ganhar. 

A segmentação é a identificação de grupos, que têm valores relativamente 

semelhantes, manifestando suas necessidades, vontade, desejos. A segmentação, ou como se 

fala no Marketing Comercial, a divisão do mercado, deve levar em conta o comportamento do 

eleitor/consumidor, sua estrutura sócio-econômica, estilos de vida, cultura, sexo, ramos de 

atividades, etc. Mas mais importante a ser utilizado na identificação do público de um 

mercado, deverá ser definidos sempre considerando a natureza da campanha em 

desenvolvimento. 

O objetivo de determinarmos a segmentação do público é qualificar os leitores de cada 

área e dirigir para o público-alvo. Sendo a mesma imagem vendida de maneiras diferentes, 

pois cada grupo social faz uma interpretação diferenciada das informações que recebe. 

 

Deve-se considerar que, sempre divido, o mercado é um todo, pois as pessoas não 
vivem isoladas. Com isso, os diversos segmentos trocam comunicações e podem ter 
influência uns sobre os outros com relação ao candidato. Por esta razão nenhum 
segmento deve ser negligenciado sob pena de perdermos a eleição por falta de 
abrangência da nossa estratégia. Para conquistar cada segmento o candidato deverá 
ser visto pelos membros do grupo como “um dos nossos”, ou seja, ter 
características de participação, misturar-se e comprovar que absorveu a 
necessidades dos seus membros. (TOMAZELI, 1988, p.35). 
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Assim sendo, deve-se ter para cada segmento o desenvolvimento de um plano de 

comunicação, sendo entendido por todos. Mas dentro do desenvolvimento do planejamento, 

uma pessoa fundamental que é o coordenador geral, porque é ele quem distribui as funções 

para os assessores e também libera o candidato das tarefas mais burocráticas. Podendo o 

candidato se dedicar principalmente à busca de votos. 

Os profissionais que auxiliarão na assessoria da campanha são, nas áreas de 

propaganda, relações públicas, jornalismo, transporte, marketing e companheiros políticos. 

Este grupo formará o conselho político, que funcionará como central de inteligência, com a 

qual o candidato debaterá o desenvolvimento da campanha. 

Mas a assessoria importante para a expansão da campanha serão os cabos eleitorais, 

estes darão sua contribuição para ambos os lados, partido e candidato. Assim será feita a 

comunicação pessoal, é o mais eficiente à propagação da propaganda das idéias. A escolha 

dessas pessoas deve ser feita juntamente com o candidato, porque este passará a imagem para 

ser levada às comunidades. 

Temos outros desafios do que simplesmente escolher os cabos eleitorais, um deles é o 

tempo, porque o candidato tem que percorrer todos os lugares, apertar as mãos de seus 

eleitores, debate, os problemas que mais afligem a comunidade. Com isto, a elaboração de um 

calendário político serve para projetar seu tempo no cenário geral, incluindo seus projetos, 

aspirações, marcar eventos entre outras atividades. 

Isto pode ser uma tarefa difícil, porque tem que culminar no alcance dos objetivos de 

sua trajetória, marcando também o tempo para as metas e as estratégias do candidato, 

juntamente com os assessores e seu partido. Este calendário, além de passar cada momento de 

determinado objetivo político, é feito de acordo com a disposição do candidato diante de 

quando irá começar a fazer suas intervenções junto ao público, para angariar votos.  

Alguns têm o privilégio de poder começar perto das eleições e mesmo assim conseguir 

entrar em uma colocação muito boa na mente dos eleitores. O ideal é começar com 

antecedência para que tudo ocorra dentro do previsto e com margem para erro. 

Pode-se dizer que o tempo do candidato é dividido em duas fases: a pré-campanha e a 

campanha. Na pré-campanha o candidato deverá dedicar-se à formação de sua imagem, 

atuando ativamente no meio em que vive. Dedicando-se também ao planejamento estratégico 

da campanha preparando para a próxima fase. Já na fase da campanha cada minuto deverá ter 

o maior aproveitamento. Não podendo deixar compromissos para mais tarde, é preciso correr 

contra o relógio. 
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As táticas de venda são argumentos importantes na estratégia e por isso devem estar 

em perfeita sintonia com a direção geral da campanha. Segundo Tomazeli, (1988), as táticas 

de venda são definidas no sistema de marketing com detalhamento minucioso da estratégia. 

Essa estratégia é usada como idéia central. Porque aqui, que o candidato expressa a proposta 

principal de sua campanha com suas palavras e exemplos, para que todos possam 

compreender as informações. 

Após esse procedimento os cabos eleitorais entram em ação. Penetram-se nas 

comunidades espalhando o plano de governo do candidato. Isto é chamado de táticas de 

vendas ou em termos do marketing político, “táticas políticas”. Para fazer isto, não existem 

regras estabelecidas porque é um processo dinâmico que muda de eleição para eleição. A 

outra tática política é a formação de comitês nas cidades ou nas comunidades, serve para 

descentralizar a campanha, assim envolvendo a todos. 

Os shows, brindes, apoio de artistas, comunicadores, são um atrativo para o eleitor. 

Nesta fase vale aplicar as mais diferentes atividades para obter a atenção do eleitorado, assim 

tendo uma maior chance de vender o candidato. Estas táticas políticas são mais uma maneira 

de convencer o eleitorado de que o candidato é a pessoa certa para vencer. 

A estratégia promocional deve envolver uma minuciosa análise do candidato e do 

meio ambiente para, a partir daí, ser elaborado o plano de comunicação persuasivo. Tomazeli, 

(1988), considera que promoção é o esforço de estimular a venda, difundindo as informações 

para os compradores/eleitores.  

Este composto promocional é um conjunto de atividades que tem como objetivo tornar 

o consumidor/eleitores favorável ao candidato, assim sendo uma estratégia de comunicação 

persuasiva. Essa comunicação de persuasão terá que ir em direção ao público-alvo e para isto 

devemos te-lo bem definido e formatado. Segundo Kotler, (2004), os instrumentos de 

promoção devem produzir consciência, compreensão, convicção e pedido por determinado 

produto ou serviço.  

Com isto, dentro dos princípios de Marketing Político o “produzir consciência”, 

significa fazer o eleitor compreender a campanha, tornando-o consciente das propostas do 

candidato/partido. Fazendo a popularização massificada do candidato. 

A propaganda é mais uma estratégia que ajuda na elaboração da campanha, esta pode 

ser definida como qualquer forma paga e comum de apresentação e promoção de idéias, bens 

ou serviços por um patrocinador identificado. Sendo uma apresentação pública que poderá ser 

amplamente difundida e ampliada através de inúmeros recursos utilizando todos os seus 

meios, o que nos impõe de antemão uma análise das possibilidades ao nosso alcance. 
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Mas primeiramente, deve-se fazer a seleção dos veículos de comunicação e para esta 

definição são três aspectos para avaliar: abrangência, credibilidade e custo. A abrangência é a 

capacidade de cobertura do veículo. Porque nem todos os veículos fazem cobertura em todo 

mercado. A credibilidade é a confiança do público ao veículo, porque este desenvolve uma 

relação junto à fonte de informação. Já quanto ao custo é a análise do custo da informação 

para cada eleitor, esta comparação custo/beneficio é de grande importância, porque para 

atingir um grande público os custos são extremamente mais altos. 

A campanha de propaganda deverá ser feita sobre as diretrizes gerais de Marketing. As 

mensagens precisam combinar com toda a divulgação de imagem do candidato. Nas peças 

publicitárias, imagens e sons deverão vender autenticidade, pois se o segmento de votantes 

sentir que foi forjado, e perceber que não está passando um caráter verdadeiro, poderá zombar 

das mesmas. Cada segmento de público-alvo deverá ser abrangido por mensagens específicas, 

para que cada grupo identifique-se com os planos do candidato.  

Aqui cria-se um clima, entre público-alvo e candidato, de relação emocional 

apropriando-se do indivíduo e através das imagens e sons, a propaganda deve destacar as 

cenas que marcaram a vida política da comunidade. Procurar o apoio das lideranças da região, 

para que a campanha tenha mais valor eleitoral, porque gosta de perceber que pessoas de voz 

ativa na comunidade pensam como ele. Mas nada deve ser exagerado nas peças, pois podem 

dar idéia de gastos exorbitantes e na época em que esta, isto seria uma imagem que não seria 

adequada adquirir. 

Dentro da campanha ainda pode-se explorar a marca de um candidato, o slogan e o 

símbolo do seu partido. O slogan é o grande chamado para a participação do eleitor. Deve 

representar a idéia central da campanha, precisa ser envolvente, deve mexer com a emoção 

das pessoas. A sua repetição em toda a veiculação da campanha ficará na boca do povo 

podendo ser repetido sem perceber, sendo o condicionamento estimulado. O símbolo da 

campanha é outro instrumento de identificação visual do candidato. Este tonar-se-á o logotipo 

do candidato, para ser reconhecido em qualquer lugar, por qualquer pessoa alfabetizada ou 

não. O slogan e o símbolo poderão ser altamente positivos, bastando que sejam bem 

produzidos e muitíssimo divulgados. 

A maior exigência nesta estratégia é a criatividade, porque é nesta característica que o 

candidato alcança o objetivo da mensagem. Segundo Tomazeli, (1988, p.48), “o plano de 

mídia deve ser montado para crescer durante a campanha e atingir o ponto máximo na época 

da eleição”. Cada eleitor terá que ser atingido por mais de um canal de comunicação, 

aumentando assim as chances de persuasão. 
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A cada momento que as eleições se aproximam o candidato deverá deixar claras, as 

diferenças entre os seus objetivos em relação aos dos concorrentes. O candidato deve estar 

seguro seu estando dentro da ação promocional, que deve ser estimulada até o último instante 

para que no momento do eleitor chegar à urna a compra seja satisfatória, ou no caso do 

Marketing Político, o voto seja ganho.  
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2.4. YEDA RORATO CRUSIUS 

 

A candidata Yeda Rorato Crusius iniciou na política em 1990, e nesta mesma data 

ingressa no partido PSDB. Durante o governo de Itamar Franco, em 1993, Yeda foi ministra 

do Planejamento, Orçamento e Coordenação. Foi eleita à Câmara dos Deputados, em 1994 

com mais de cem mil votos, sendo a terceira maior votação para deputada no Rio Grande do 

Sul. Também reeleita em 1998 e 2002, quando obteve sua maior votação para o Congresso, 

170 mil votos. 

Yeda Crusius concorreu à prefeitura de Porto Alegre em duas ocasiões, em 1996 e 

2000. Segundo o site oficial da candidata, na primeira vez, ficou em segundo lugar, com 21% 

dos votos, sendo derrotada ainda no primeiro turno por Raul Pont, do PT, que recebeu 53% 

dos votos. Em 2000, ficaria em terceiro lugar, com 20% de votos.  

Yeda ingressou na Executiva Nacional do PSDB em 1995, chefiou o Secretariado 

Nacional da Mulher de 1998 a 2001, presidiu o Instituto Teotônio Vilela entre 2001 e 2003. 

Foi presidente do PSDB do Rio Grande do Sul de agosto de 2005 a junho de 2006, sendo este 

o cargo que deu oportunidade para tornar-se candidata a governadora do Estado, no ano de 

2006. 

Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul uma mulher se propôs a disputar o 

cargo de governadora do Estado. Yeda Crusius, 62 anos, entra para a história do Rio Grande 

do Sul como a primeira mulher a assumir o governo do Estado, depois de uma virada 

surpreendente no primeiro turno das eleições estaduais, quando subiu do terceiro lugar nas 

pesquisas de intenção de voto para a primeira posição. 

Formada no curso de Economia, paulista, a governadora eleita chegou a Porto Alegre 

aos 26 anos, após casar-se com o também economista Carlos Augusto Crusius, um gaúcho 

natural de Passo Fundo. Durante a campanha, não faltaram insinuações de que uma paulista 

não poderia governar o Estado, mas apesar de todo o movimento dos adversários de criar a 

condição de forasteira não convenceu os eleitores. 

Em quase quarenta anos no Rio Grande do Sul, onde teve um casal de filhos e quatro 

netos, demonstrou, Yeda Crusius, na campanha eleitoral saber cultivar e defender nossas 

raízes.  

A candidata do PSDB, ao governo gaúcho, Yeda Crusius fez toda a sua campanha 

eleitoral, para o ano de 2006, baseada em um conceito: “Um Novo Jeito de Governar”. 

Apresentou-se como oposição ao governo Germano Rigotto (PMDB), apesar de ter 

participado do mesmo desde o início. 
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Após, 18 dias da eleição, o “Novo Um Jeito de Governar” entra em crise dentro de sua 

própria casa. Sem conseguir receber os salários atrasados, a maior parte da equipe contratada 

para produzir a propaganda eleitoral de televisão cruzou os braços e interrompeu o trabalho. 

Parte da equipe, ligada ao marqueteiro Chico Santa Rita embarcou de volta para São Paulo. 

Segundo matéria publicada, dia 13/09/2006, no jornal Zero Hora, da equipe de 60 

pessoas contratadas para a campanha de TV, apenas seis permanecem trabalhando. A matéria 

diz ainda que Chico Santa Rita “se afastou há cerca de 15 dias, em função da inadimplência, e 

acionou um advogado para cobrar a dívida”. 
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3. METODOLOGIA 

 

A natureza deste Trabalho Final de Graduação é a pesquisa qualitativa. Dentro desta 

pesquisa de análise qualitativa.  

A pesquisa qualitativa segundo Minayo, (2001), responde questões particulares, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com um universo de 

significados, crenças, atitudes, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Foca-se no modo como indivíduos e grupos de indivíduos vêem e entendem o mundo 

ou uma parte específica dele, e como constroem significado e conhecimento. Portanto, esta 

pesquisa qualitativa é muito útil para explorar um assunto.  

O método utilizado foi o estudo de caso, explorando as técnicas de coleta, análise e 

interpretação dos dados, com o objetivo de compreender os mais diferentes aspectos desta 

determinada realidade: a do Marketing de Relacionamento na Campanha Eleitoral de Yeda 

Crusius. O estudo de caso pode ser considerado uma tentativa de aproximação dos métodos de 

pesquisa às ciências sociais. Tem como principal motivação fenômenos complexos da vida 

social e que não estão sujeitos à quantificação e análise estatística. 

De acordo com Bonoma, (1985), o método do Estudo de Caso tem sido visto mais 

como um recurso pedagógico ou como uma maneira para se gerar “insights” exploratórios, do 

que um método de pesquisa propriamente dito e isto tem ajudado a mantê-lo nesta condição.  

Houve a procura de autores que estudaram os assuntos propostos. O referencial teórico 

foi elaborado com base em Marketing, Marketing de Relacionamento, Marketing Político e 

Marketing Eleitoral. 

A pesquisa documental deve constar do plano de coleta de dados. O material coletado 

e analisado é utilizado para corroborar evidências de outras fontes e/ou acrescentar 

informações. É preciso ter em mente que nem sempre os documentos retratam a realidade. Por 

isso, é importantíssimo tentar extrair das situações as razões pelas quais os documentos foram 

criados. Os documentos podem fornecer “pistas” sobre outros elementos. Como geralmente a 

pesquisa documental pode ser feita de acordo com a conveniência do pesquisador (ao 

contrário do que ocorre com a entrevista).  

Houve a pesquisa documental, coleta de dados, edições de jornais e sites que serviram 

como amostras. Sendo analisados os Jornais Zero Hora, entre as datas 21 de agosto até 21 de 

novembro, constatou-se a importância da imprensa no Marketing de Relacionamento. 

As entrevistas constituem a principal fonte de evidência de um Estudo de Caso. Trata-

se de relato verbal sujeito os problemas de viés, recuperação de informações e/ou de 
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articulação imprecisa. Há três tipos de entrevistas: aberta – para extrair fatos; opiniões, 

“insights”; focada – perguntas previamente formuladas. Servem para corroborar o que o 

investigador pensa a respeito de determinada situação. A terceira maneira de condução de 

uma entrevista é a estruturada – perguntas pré-formuladas com respostas fechadas. 

Nesta pesquisa, foi utilizado entrevistas com o setor de Marketing da Campanha 

Eleitoral de Yeda Crusius. Para poder analisar as técnicas utilizadas. Entretanto, após muitas 

tentativas de contato, este ocorreu apenas no dia 18 de outubro de 2007, com a responsável a 

Senhora Sandra Terra, que pediu para mandar e-mail com os questionamentos (em anexo), 

mas este não foi respondido. 

Após observar e escolher a metodologia utilizada pôde-se fazer a análise sobre a 

Campanha Eleitoral de Yeda Crusius no ano de 2006. Apresentada no próximo capítulo. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Quadro5. Esquema de cruzamento entre Marketing de Relacionamento, Marketing Político, Marketing eleitoral, 
criado pela autora, 2007. 
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A questão central deste trabalho diz respeito a possível presença do Marketing de 

Relacionamento na campanha eleitoral Yeda Crusius com os seus eleitores.  

Através da conceituação buscou-se relacionar as principais ferramentas de Marketing 

de Relacionamento, Marketing Político, Marketing Eleitoral na campanha eleitoral de Yeda 

Crusius, para compreender esse modo de pensar como “novo” um empreendimento no 

mercado competitivo.  

 No entanto, para analisar a eficácia das estratégias da campanha, a preocupação foi 

compreender até que ponto essas estratégias aproximam o público-alvo do candidato.  

 Permitiu a análise da campanha a partir dos seguintes pontos: os cabos eleitorais, 

comitês do partido, reportagens no Jornal Zero Hora, as coligações feitas com os demais 

partidos, programa de governo, viagens a diferentes localidades permitindo maior contato 

com a candidata, comícios, slogan, símbolo e jingle. 

A instalação nos bairros de comitês para a distribuição de panfletos, jornais, 

palestras, folhetos e pesquisas para comunicar-se com a população, para ouvi-la e identificar 

com clareza suas promessas e demonstrar o que a candidata tem feito pela comunidade são 

estratégias relevantes para incrementar a campanha na hora de reformular as estratégias da 

campanha. 

Dentre as ferramentas utilizadas por Yeda Crusius para a divulgação de sua campanha 

eleitoral, foram feitas visitas à vários municípios, cujas manifestações aconteciam através de 

passeatas, comícios, recepções, visitas aos comitês apoiadores.  

Desta forma a candidata soube qual a real situação da comunidade, ouvindo mais a 

população e sendo presença física nos bairros, vilas, distritos, e sendo isto importante para que 

sintam sua candidata mais próxima do ambiente em que vivem. O chamado corpo a corpo foi 

necessário nesse relacionamento, para diminuir a distância entre os candidata/eleitor. Foram 

fundamentais para a sua aproximação com o público, sensibilizando-os e também tornando 

conhecidos seus cabos eleitorais nas comunidades. 

 Os cabos eleitorais são decisivos no relacionamento entre eleitor e candidata. Devido 

a sua liderança na comunidade, são elos para a candidatura, por conhecerem seu programa de 

governo e o do partido. Este conhecimento veio através de inúmeras reuniões, da candidata 

com seus cabos eleitorais. Nestes encontros eram distribuídos materiais de divulgação, como 

livretos, folder, flyers, com a finalidade de tornar conhecido o seu plano de governo. 

O material avaliado permitiu conhecer o seu plano de governo, cujo princípios básicos 

foram, desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social, finanças e gestão 

pública. 
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 O principio básico das promessas da campanha fundamentou-se no slogan “Um Novo 

Jeito de Governar”, isto significa ser transparente nos problemas, nas estratégias e ações a 

serem tomadas. Segundo Crusius, (2006), “o que propõe neste plano é um conjunto de 

estratégias e ações para voltar a sermos senhores do nosso destino, destino que deve 

corresponder ao tamanho das aspirações e dos valores da gente gaúcha”. 

 Observa-se também que para cada promessa divulgada havia uma chamada diferente, 

mas que sempre utilizava a palavra “crescer”. 

 Também para o material de divulgação foi criado uma logomarca específica, na 

campanha eleitoral de Yeda Crusius. Resultante da “Coligação Rio Grande Afirmativo” (em 

anexo), composto pelos partidos PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), PFL 

(Partido da Frente Liberal), PPS (Partido Popular Socialista), PL (Partido Liberal), PAN 

(Partido dos Aposentados da Nação), PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), PHS 

(Partido Humanista da Solidariedade), PTC (Partido Trabalhista Cristão), PRONA (Partido da 

Reedificação da Ordem Nacional), PT do B (Partido Trabalhista do Brasil). 

 Esta logomarca é composta pelo nome da candidata, do seu vice, qual o cargo a ser 

disputado, o número que a identificava junto ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Ao lado 

do seu nome o mapa do Rio Grande do Sul e o “Y”, do nome, estilizados. Sendo que o “Y”, 

também pode ser interpretado como a comemoração de uma pessoa. 

  Outra ferramenta utilizada na campanha eleitoral foi o jingle. Este foi inspirado no 

seu slogan e usando palavras chaves como “crescer”, “esperança”. Incentivando as pessoas a 

tomarem a bandeira da candidata e irem às ruas. A letra do jingle da candidata Yeda Crusius: 

“No horizonte uma esperança  

Vamos voltar a crescer 

No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer 

Yeda tem competência, tem fibra e experiência 

Junta força, chama a gente 

Para o Rio Grande ir pra frente 

Yeda 45 

Quero te ver levantar essa bandeira 

A gente pode, a gente quer 

Vai dar Yeda 

Yeda será a governadora de todos 

Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo” 
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 Já o texto jornalístico, que é um tipo de texto de caráter mais denotativo, não livre da 

subjetividade mas cujo caráter é mais objetivo, traz várias oportunidades de crescimento para 

o leitor em seu aprimoramento, como cidadão, como indivíduo. Primeiro, porque com ele o 

leitor se informa. Segundo, porque, quando lhe é dada a oportunidade de conhecer a natureza 

e a estrutura de jornais, percebe com maior clareza como os seus valores, linguagens, 

costumes, maneiras de viver e compreender o mundo sofrem influência decisiva desse veículo 

de informação.Terceiro, porque, tomando contato com o texto jornalístico, o leitor pode ir ao 

encontro da Arte, aproximando-se do texto literário. 

No jornal permite que a Campanha Eleitoral atinja ao público, através de estratégias 

utilizadas no Marketing Eleitoral, que é a aproximação dos eleitores com a candidata, 

intensificando sua imagem. Esta estratégia ocorre através da divulgação de reportagens, sobre 

a mesma, que mostrando suas promessas, seus cabos eleitorais, o cronograma diário e suas 

realizações políticas. 

Com isto, deve-se relembrar que procura-se convencer os dois grupos de votantes, ou 

seja, o grupo 1, constituído das classes A e B, onde o voto é decidido pesando no futuro de 

suas promessas, e o grupo 2, formado pelas classes C, D e E, onde o voto é decidido ao pensar 

no passado da candidata. Isto leva-se a conquista de mais votos, porque sabe-se qual a 

estratégia tomar para cada grupo de eleitores. 

De acordo com essas ponderações observa-se que, pela primeira vez o partido de Yeda 

Crusius, apresenta uma candidatura própria ao Governo do Estado no Rio Grande do Sul. O 

PSDB, no Estado, elege quando participa de eleição majoritária. Por três vezes, apresentou 

candidatos vitoriosos e vice-governadores, desde o nascimento do partido em 1988. Quem 

sabe, por essa seqüência de candidaturas o partido não teve a visibilidade que agora se 

manifesta. 

Grande parte das atividades institucionais da esfera política consiste em 
procedimentos dedicados a competição entre forças nela presentes. Trata-se do jogo 
político ou das negociações políticas, ou seja, de uma ampla gama de interações 
entre as forcas políticas que incluem comportamento com acordo, articulações, 
acerto, barganhas, alianças, retaliações, composições e compensações que a esfera 

política é pródiga. (GOMES, 2004, p.83). 
 

 Após essas verificações na Campanha Eleitoral de Yeda Crusius, percebe-se quais os 

pontos em que o Marketing de Relacionamento, Marketing Político e Marketing Eleitoral 

cruzam-se. Com isto chega-se a conclusão deste Trabalho Final de Graduação, que será 

desenvolvido nas próximas paginas.  
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

Toda essa análise permitiu-se concluir que, o Marketing de Relacionamento, 

Marketing Político e Marketing Eleitoral, têm pontos em comum. Entre os quais destaca-se: a 

criação do posicionamento da candidata/empresa; o dinamismo, sujeito a mudanças; a 

conquista de eleitores/consumidores; busca-se satisfazer as necessidades do 

candidato/empresa e eleitor/consumidor. 

O posicionamento da candidata/empresa, é importante porque dependem do 

posicionamento da empresa: em relação aos concorrentes, a estratégia comercial, os seus 

pontos fortes e fracos, os recursos disponíveis e a vontade de realmente mudar.  

Criando um bom posicionamento pode-se aproveitar melhor o feedback dado pelos 

consumidores e assim melhorar cada vez mais seus produtos e serviços ofertados, traçando 

estratégias para que a prospecção e manutenção dos consumidores torne-se mais eficaz e traga 

para a organização os melhores resultados. Quando a organização possui produtos de sucesso 

não há motivos para duvidar das estratégias usadas para o posicionamento dado, mas também 

podem ocorrer erros que direcionam o produto para consumidores “inesperados”. 

Algumas empresas e profissionais de marketing sempre erram ao posicionar seus 

produtos, não realizam as devidas pesquisas ou então deixam estacionados os processos 

produtivos e criativos da organização. Para que isto saia correto e coerente tem-se que buscar 

sempre estudar o mercado, conhecer a empresa e os produtos ou serviços ofertados.  

O melhor posicionamento não é aquele que surge de repente, mas o que foi trabalhado, 

por meio de conhecimentos adquiridos com as informações de mercado, com o feedback do 

consumidor e com a união do desejo da empresa e os objetivos em dar ao consumidor o 

melhor produto que sua empresa pode ofertar. 

A estratégia do lançamento e execução de uma campanha eleitoral deve considerar o 

dinamismo e flexibilidade no meio de comunicação. Por isso é fundamental que se aprimore, 

constantemente, o conteúdo e a forma de divulgação das informações garantindo, assim, uma 

elevada freqüência, o retorno dos votantes e a divulgação de modo espontâneo. O 

gerenciamento inclui todos os esforços necessários para um constante aprimoramento dos 

canais de conquista de novos negócios e fidelização de clientes. 

A conquista eleitores/consumidores as premessas ainda é, e sempre será um dos 

fatores determinantes da escolha dos votantes, porém, à medida que os concorrentes praticam 

promessas semelhantes, ocorre à perda na construção do diferencial competitivo. Da mesma 

forma, investir na divulgação da candidata é fundamental em tempos de grande competição, 
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porém à medida que os concorrentes também entram forte na mídia, os efeitos diferenciadores 

são reduzidos.  

Então é fundamental que a candidata esteja sempre a frente dos seus concorrentes para 

que conserve os eleitores já conquistados, também para que obtenha mais votantes. E nessa 

busca de mais votos a satisfação das necessidades da candidata e do eleitor vem naturalmente. 

Isto faz com que se intensifique o relacionamento entre as partes envolvidas, 

comprovando-se na campanha eleitoral de Yeda Crusius. Não sabe, se o setor de marketing da 

campanha eleitoral de Yeda Crusius, teve a consciência do Marketing de Relacionamento 

durante a execução. Mas após está análise, afirma-se que houve a interferência do Marketing 

de Relacionamento durante a campanha eleitoral de Yeda Crusius. 

Após está analise percebe-se que em uma campanha eleitoral o Marketing de 

Relacionamento apóia em primeiro lugar o Marketing Eleitoral, porque estás linhas de estudos 

tem a base no relacionamento direto entre candidata/eleitor.  

Já o Marketing Político apóia o CRM, porque são estudos mais técnicos, de analisar 

primeiramente o público-alvo em potencial, suas estratégias para depois direcionar a 

campanha. 

Mas este estudo de caso ainda não termina aqui. Porque pode-se ver o Marketing de 

Relacionamento na Campanha Eleitoral de outro ângulo. Que seria estudar este durante a 

excussão de uma Campanha Eleitoral juntamente com todas as outras estratégias e ver a 

consciência e qual a real utilização desta ferramenta.  
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ANEXOS 

 

Folder – distribuído nos comitês. 

 

 

Parte externa. 
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Folder – distribuído nos comitês. 

 

 

Parte interna. 
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Livreto – entregue aos cabos eleitorais. 

 

 

Capa. 
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Livreto – entregue aos cabos eleitorais. 

 

Contra-capa. 
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Agenda – divulgada no Jornal Zero Hora, 09 de setembro de 2006, sábado. 

Pr 
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Programa de horário eleitoral – divulgado no Jornal Zero Hora, 10 de outubro de 2006. 
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Cabos eleitorais e apoiadores – divulgado no Jornal Zero Hora, 22 de outubro de 2006, 

domingo. 
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Anúncio – Jornal Zero Hora, 22 de outubro de 2006, domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 54

E-mail – questionário enviado, dia 18 de outubro de 2007, a Senhora Sandra Terra. 

1. Porque a Governadora Yeda foi escolhida pelo partido como candidata a governadora? 

2. Como Yeda decidiu ser candidata? 

3. Qual seu posicionamento de campanha? 

4. Quais eram suas estratégias básicas? 

5. Quais eram suas estratégias básicas de aproximação com o público? 

6. Qual a imagem que a Governadora Yeda queria passar na sua campanha eleitoral? 

7. Como eram escolhidos os cabos eleitorais? 

8. Foram utilizados bancos de dados, para segmentar o seu público-alvo? 

9. Quando a Governadora Yeda começou seu marketing político? 

10. Quando a Governadora Yeda começou o marketing eleitoral? 

11. Quem administrava a campanha? 

12. Quais foram os canais de distribuição de sua propaganda governamental? 

13. Qual a postura de Yeda diante dos outros concorrentes? 
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