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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a campanha eleitoral da candidata Regina Cioffi nas 

eleições municipais de Poços de Caldas no ano de 2016. O objetivo principal da 

pesquisa é analisar e identificar quais foram as estratégias de marketing eleitoral 

adotadas pela candidata com o objetivo de  eleger a primeira mulher como prefeita 

da cidade de Poços de Caldas. O trabalho obteve como objeto empírico os 

programas eleitorais exibidos durante o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE) na televisão aberta. Primeiramente contextualizamos o cenário político nos 

âmbitos nacional e municipal. Além de apresentarmos a candidata em questão, 

Regina Cioffi. Com o auxílio de pesquisas bibliográficas buscamos esclarecer a 

construção de gênero na política, os conceitos de marketing político e eleitoral, além 

de tratarmos especificamente da propaganda eleitoral no HGPE. A partir do 

desenvolvimento de uma ficha de análise e de um livro de código (que se encontra 

anexo) foram feitas análises de conteúdo acerca da campanha produzida pela 

candidata para a televisão no HGPE. Posteriormente, foram discutidos os dados 

obtidos na análise por meio dos quatro elementos apontados por Rego (1985, p.15) 

como importantes para o marketing eleitoral, quais sejam: a) os recursos que o 

candidato dispunha para realizar a campanha; b) a homogeneidade dos elementos 

da campanha; c) a força dos concorrentes; e c) o conhecimento prévio que o eleitor 

tem do candidato. Por fim, concluiu-se que a candidata Regina Cioffi assumiu um 

posicionamento dúbio frente ao arsenal de possibilidades de ações de marketing 

que tinha à sua disposição. Ela também apresentou-se como a “mulher que cuida”, 

mas ao mesmo tempo os detalhes de sua campanha revelam que ela assumiu a 

postura da “mulher que luta”, na tentativa de se revelar como uma nova política. 

  

Palavras-chaves: Mulher na Política. Marketing Político. Persuasão. Comunicação 

Eleitoral. HGPE. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzed the campaign of Regina Cioffi on county elections of Poços de 

Caldas in 2016. The main goal of this research is to analyze and identify what 

strategies of marketing were used for the candidate to elect a woman for the first time 

to be a Mayor of Poços de Caldas. The main goal was to analyze the political 

advertising broadcasted in Free Time of Political Advertising (in portuguese Horario 

Gratuito de Propaganda Eleitoral - HGPE), starting from the concepts of gender 

defined for Panke (2015) we tried to identify what was the strategy related to gender 

used during the campaign. First of all, we contextualize the political scene at the 

national and municipal levels. In addition to presenting the candidate in question, 

Regina Cioffi. With the aid of bibliographical research we seek to clarify the 

construction of gender in politics, the concepts of political and electoral marketing, in 

addition to dealing specifically with electoral propaganda in the HGPE. From the 

development of an analysis form and a code book (which is attached), content 

analyzes were carried out on the campaign produced by the TV candidate in the 

HGPE. After, the data obtained in the analysis through the four elements pointed out 

by Rego (1985, p. 15) as important for electoral marketing were discussed, namely: 

a) the resources that the candidate had to carry out the campaign; b) the 

homogeneity of the elements of the campaign; c) the strength of competitors; And d) 

the voter's prior knowledge of the candidate. Finally, it was concluded that the 

candidate Regina Cioffi assumed a dubious position in front of the arsenal of 

possibilities of marketing actions that she had at her disposal. She also introduced 

herself as the "caring woman," but at the same time the details of her campaign 

reveal that she has taken the stance of the "struggling woman" in an attempt to 

reveal herself as a new option in the policy. 

 

Keywords: Woman in the politics. Political Marketing. Persuasion. Electoral 

communication. HGPE   
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INTRODUÇÃO 

 

Com o lema “De Poços para cuidar de Poços” a candidata Regina Cioffi se 

apresentava como a futura primeira prefeita de Poços de Caldas, que iria “cuidar da 

cidade com muito carinho e amor”1. A identidade visual da campanha reforçava o 

passado de médica e uma imagem positiva.  

A candidata do partido PPS já era conhecida pelos moradores da cidade - 

ocupou duas vezes o cargo de vereadora, pela primeira vez no ano de (2007-2011) 

e na segunda vez no ano de (2011-2015).  Ocupou também o cargo como a primeira 

presidenta da câmara, no ano de 2015.  

Regina acabou derrotada por um candidato até então desconhecido do 

cenário político de Poços: Sérgio Azevedo (PSDB), mais conhecido como Sérgio da 

Coopoços, foi eleito com (48,88%) dos votos. A eleição foi em 2016, ano do 

impeachment da presidenta Dilma e por eleições municipais marcadas no Brasil 

inteiro por um sentimento de aversão à política tradicional e com a ascensão de 

candidatos denominados como “não políticos” ou “nova política”.  

O objetivo geral deste estudo é investigar quais foram as escolhas da 

campanha da candidata Regina Cioffi nas Eleições de 2016 na cidade de Poços de 

Caldas. E identificar suas características comparando suas escolhas com a literatura 

sobre marketing político e eleitoral. 

Interessa-nos, especialmente, refletir sobre essas escolhas envolvendo uma 

candidata mulher, a fim de identificar se as questões de gênero e política que 

permeiam a esfera pública afetam a definição dessas escolhas. Nosso propósito 

neste trabalho não é explicar qual foi o motivo que levou a candidata Regina Cioffi 

perder as eleições, mas sim quais foram os caminhos que a candidata escolheu 

como estratégias em sua campanha no ano da eleição.  

Como objetivos do estudo se destacam: analisar as peças da campanha 

produzidas especialmente para a televisão durante o Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral da candidata Regina Cioffi nas Eleições de 2016.  

Nosso trabalho parte da premissa de que o universo da política foi e continua 

a ser um espaço predominantemente masculino. Para isso, têm-se os dados do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, ao analisar o panorama político das eleições 

presidenciais de 2010, justamente quando, pela primeira vez, foi eleita uma mulher 

                                                           
1
 Fala da própria candidata exibida no programa eleitoral do dia 30 de setembro de 2016. 
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para a Presidência da República, constatou que ainda que a população brasileira 

fosse formada por 51% de mulheres, o percentual das eleitas para a Câmara dos 

Deputados, por exemplo, foi de 8,7%, somando 45 deputadas em um universo de 

513 parlamentares. Aqui, cabe destacar que o número de mulheres eleitas 

representa 4,8% das 933 que se candidataram ao cargo na época, enquanto que, no 

caso dos homens, elegeram-se 11,8% dos que se candidataram. Já para o Senado 

Federal, foram eleitas 7 mulheres, sendo 8,6% do total de 81 senadores. Neste 

caso, o sucesso entre elas foi de 25,9% das candidaturas, enquanto entre eles foi de 

39,7% (TSE, 2016).  

E tal cenário não se alterou significativamente desde então. 

Conforme afirma Vieira (2005) as mulheres enfrentam obstáculos para 

conseguir construir uma identidade política, visto que, as tentativas da mulher 

contemporânea para estabelecer o que parece ser o seu real perfil vem de encontro 

com o predomínio do discurso masculino, em relação a identidade da mulher aos 

discursos contrários das questões que envolvem a desigualdade de gênero. 

A construção de imagem, conforme Lima (2001),é uma das estratégias 

delineadas pelo marketing eleitoral - conceito chave em nosso trabalho - por ser esta 

a forma como o indivíduo (eleitor) organiza e interioriza as sensações que recebe do 

ambiente externo (candidato), formando imagens por meio das quais reconhecerá 

tais estímulos. 

Neste contexto, as eleições representam um ambiente propício para a análise 

da construção dos papéis sociais, visto que em espaços de disputa de poder ficam 

mais evidentes as diferenças culturais, sociais e políticas que norteiam as relações 

de gênero também e a construção de uma imagem do(a) candidato(a) deve estar 

inserido dentro desses contextos. 

E, se tal cenário já é preocupante por si só, quando o assunto é a 

(des)construção da imagem de uma mulher que deixa de ser submissa e 

materializada segundo estereótipos de gênero da cultura atual para ser vista como 

alguém competente o suficiente – não somente para concorrer de igual para igual 

em um universo essencialmente masculino, mas também para representar os 

anseios de toda uma população –, a discussão acerca da imagem feminina na 

política tem grande relevância, justificativa para a proposta do presente estudo. 

Nosso trabalho se organiza do seguinte modo. No primeiro capítulo vamos 

abordar o contexto geral envolvendo o objeto analisado, ou seja, a candidata a 
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prefeita Regina Cioffi nas eleições de 2016 em Poços de Caldas. Apresentamos 

também neste conteúdo o cenário político de 2016, para compararmos a situação 

atual da política no Brasil. E também o contexto político poços-caldense, para que 

possamos observar os acontecimentos e as pesquisas que foram realizadas na 

cidade no período das eleições. 

O segundo capítulo deste trabalho aborda as questões de gênero no cenário 

político e social. Como temos o objetivo de compreender as estratégias de marketing 

eleitoral de Regina Cioffi, pretendemos analisar se essas estratégias seriam 

afetadas por se tratar de uma candidata mulher para as eleições na cidade de Poços 

de Caldas. 

O terceiro capítulo trata do conceito de marketing político e eleitoral e de sua 

relação com a comunicação e a construção da imagem do candidato(a), apontando 

a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. O primeiro conceito é 

algo mais permanente e está relacionado com a formação da imagem do político em 

longo prazo, já o segundo, conforme Kuntz (1998), tem como foco exclusivo as 

ações de comunicação e divulgação voltadas para um determinado pleito eleitoral, 

sendo, portanto, uma estratégia de curto prazo e objetivo bem definido.  

O quarto capítulo refere-se ao (HGPE) Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral, um dos recursos que compõem uma campanha eleitoral e também um dos 

meios de marketing que contribui para que os candidatos possam apresentar suas 

ideias, suas propostas, e também para a formação de sua imagem política. De modo 

que a visibilidade do candidato se torna ampliada quando se tratando de rádio e 

televisão, que atinge um grande número de eleitores.  

No quinto capítulo vamos contextualizar a metodologia, explicando os 

métodos utilizados para coleta de dados e informações, bem como a forma que se 

realiza a pesquisa e sua análise para compor o resultado do presente estudo. 

No sexto capítulo apresentamos a análise e os resultados que pesquisa 

discute com a literatura, para concluir sobre as escolhas de marketing político e 

eleitoral da campanha da candidata Regina Cioffi. 

Por fim, no sétimo e último capítulo concluímos nosso trabalho com a 

discussão, em que obtivemos os resultados da análise dos vídeos na campanha da 

candidata Regina Cioffi.  
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CAPÍTULO 1 – LOCALIZANDO A PESQUISA 

 

O propósito deste trabalho é refletir sobre as estratégias de marketing eleitoral 

da candidata Regina Cioffi em um contexto marcado por vários fatos: o impeachment 

da primeira presidente mulher do Brasil, investigações e prisões de “velhos políticos” 

pela operação Lava-Jato, a polarização no debate político entre “coxinhas e 

mortadelas”, crise econômica no país com o aumento do desemprego, a ascensão 

de candidatos que se autodenominavam como “não-políticos”2.  

Isso nos leva a questionar se as estratégias tradicionais do marketing eleitoral 

de uma candidata mulher para a prefeitura de uma cidade do interior de Minas 

Gerais seriam afetadas por tais fatores, ainda mais em um ano especialmente 

problemático para as mulheres na política, com o afastamento de Dilma Rousseff e a 

derrota de Hillary Clinton3 nos Estados Unidos. 

De tal forma, consideramos interessante iniciar este Trabalho de Conclusão 

de Curso com a contextualização do caso investigado - o cenário político de 2016, o 

cenário de Poços de Caldas, e a candidata Regina Cioffi - para então no próximo 

capítulo articularmos o objeto empírico com a discussão teórica sobre gênero e 

política e marketing político e eleitoral. 

 

1.1 O cenário político de 2016  

 

O ano de 2016, período referente ao recorte temporal relacionado com o 

objeto do presente estudo – as eleições municipais – foi marcado por um contexto 

político fortemente marcado pela questão do gênero, diante da vigência do segundo 

mandato da presidente eleita Dilma Rousseff (2010 e 2014), incontestavelmente a 

primeira mulher eleita para a presidência do Brasil, e por um cenário marcado por 

denúncias, por parte das figuras políticas que, por sua vez, protagonizaram uma das 

fases mais agressivas e destrutivas para a democracia brasileira. 

Segundo Lima (2016), é importante destacar que a partir de 2010, quando a 

presidenta Dilma Rousseff foi eleita pela primeira vez, a história política brasileira 

sofreu alguns acontecimentos que se tornaram significativos e transformadores, 

                                                           
2
 Como o candidato João Doria, do partido PSDB em São Paulo, e Alexandre Kalil do partido PHS em 

Belo Horizonte. 
3
 Hillary Diane Rodham Clinton, advogada e política norte-americana, foi candidata à Presidência pelo 

partido democrata nas eleições de 2016.  
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podendo-se citar não somente a presença mais atuante da mulher na política, como 

também o grande papel da internet neste cenário, uma vez que a mesma é utilizada 

de forma massificada pelos candidatos e também pelos eleitores.  

Também 2014, ano da reeleição de Dilma Rousseff, foi brutalmente lembrado 

pelo uso da internet para fins políticos e eleitorais de uma maneira mais intensa, 

visto que, a população obteve maior acesso aos aparelhos tecnológicos e fizeram 

dessa eleição a eleição virtual, onde debates, discussão, piadas e trocas de ideias 

entre os candidatos tiveram uma alta repercussão na rede durante o período 

eleitoral (LIMA, 2016).  

Assim, se por um lado, esse período de campanha eleitoral aproximou o 

eleitor da política cotidiana, em outro ver, o mesmo criou um clima de rivalidade e 

disputa entre a população, fazendo com que o cenário político se dividisse, 

essencialmente, entre oposição e governistas. Clima que se manteve após a eleição, 

durante o segundo mandato da presidenta eleita. 

Nesse cenário, enquanto as diferenças históricas entre governo e oposição, 

esquerda e direita se tornaram cada vez mais acirradas, principalmente na internet e 

em todos os meios e redes sociais, no centro da política em si, ou seja, no 

congresso, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. A discussão sobre a 

corrupção desenfreada foi se tornando cada vez mais evidente, o que fez com que 

surgisse um despertar social que acusava que esse conturbado e corrupto cenário 

político andava em consonância com a crise econômica no Brasil. A realidade 

brasileira a partir de então ficou marcada pelo desemprego, altos juros, queda do 

poder de compra, aumento da inflação, quebra da Previdência Social, endividamento 

e tantos outros problemas que fizeram a população “despertar” e resolver agir em 

nome dos seus direitos de cidadãos4. 

Ainda nesse sentido, no contexto político não somente a relação entre 

aumentos dos gastos públicos versus a falta de verba, desequilíbrios nas contas 

públicas e condição orçamentária precária afetaram diretamente a imagem da 

política e de seus atores. É preciso considerar os desdobramentos da Operação 

                                                           
4
 Tal cenário foi discutido na imprensa, como pode ser visto nas publicações do site da Revista Carta 

Capital (<https://www.cartacapital.com.br/politica/em-2016-o-pt-sofre-com-a-debandada-de-
candidatos> disponível em 30/09/2016); 
portal da BBC Brasil (<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37532784> disponível em 2/10/2016), 
portal UOL (<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/eleicoes-2016-40-dos-eleitores-prefere-
candidatos-da-oposicao/> disponível 4/10/2016); 
e site Valor Econômico (<http://www.valor.com.br/politica/4325770/eleicao-de-2016-tera-recorde-de-
prefeitos-candidatos-novo-mandato> disponível em 23/11/2015). 

https://www.cartacapital.com.br/politica/em-2016-o-pt-sofre-com-a-debandada-de-candidatos
https://www.cartacapital.com.br/politica/em-2016-o-pt-sofre-com-a-debandada-de-candidatos
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37532784
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/eleicoes-2016-40-dos-eleitores-prefere-candidatos-da-oposicao/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/eleicoes-2016-40-dos-eleitores-prefere-candidatos-da-oposicao/
http://www.valor.com.br/politica/4325770/eleicao-de-2016-tera-recorde-de-prefeitos-candidatos-novo-mandato
http://www.valor.com.br/politica/4325770/eleicao-de-2016-tera-recorde-de-prefeitos-candidatos-novo-mandato
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Lava Jato, deflagrada em 2014 e, indubitavelmente, considerada a maior 

investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve, ao investigar 

recursos desviados dos cofres da Petrobras, a maior estatal do país, representando 

o ápice da corrupção econômica e política dos suspeitos de participar do esquema, 

em sua maioria, políticos de todos os escalões do governo e de todas as 

ramificações do poder público. 

A crise política brasileira, então, surge invadindo os temas de conversas, as 

casas dos cidadãos, talvez pela primeira vez, independente de região, classe social, 

grau de escolaridade, idade, sexo ou quaisquer outros elementos que, até então, 

diferenciavam os cidadãos no contexto social. 

O resultado disso – no cotidiano dos brasileiros – foi a mobilização, 

convocação e divulgação de movimentos como panelaços, passeatas, ataques 

pessoais e políticos, sociais e partidários, seja na mídia virtual, escrita ou televisiva. 

Já no cotidiano dos poderes e dos bastidores da política, o resultado foi o 

rompimento de partidos historicamente permanentes e atuantes (de uma maneira 

agradável ou não) nas altas esferas do governo, a polarização cada vez mais crítica 

entre os partidos – especialmente o PT, o PMDB e o PSDB –, demonstrando que a 

política brasileira, na realidade, é extremamente flexível e até mesmo frágil diante da 

ambição por poder que gere a política brasileira. 

Assim, imerso em um cenário de corrupção e disputa política, em 2 de 

dezembro de 2015 teve início o processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, ocasião em que o agora ex-presidente da Câmara dos Deputados 

Eduardo Cunha, deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel 

Reale Júnior e Janaína Paschoal, acerca do pedido do processo em questão, com a 

justificativa de que a então presidente havia cometido crime de responsabilidade 

pela prática das chamadas "pedaladas fiscais" e pela edição de decretos de abertura 

de crédito sem a autorização do Congresso que, por sua vez, agravam ainda mais a 

crise econômica, sendo o descumprimento da meta fiscal a pior consequência 

destes supostos atos (MACHADO, 2016). 

O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, embora tenha 

seguido todas as etapas constitucional e penalmente previstas, se encerrou em 31 

de agosto de 2016, após 273 dias, tendo como resultado a cassação do mandato, 

mas sem a perda dos direitos políticos da presidente, com o então vice-presidente 

Michel Temer assumindo a presidência da República (MACHADO, 2016). 
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Outro resultado foi o início da era do golpe, do “fora Temer” e de protestos, 

agora girando em torno das reformas da previdência e trabalhista, atualmente em 

tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

Diante disso, tem-se que, no contexto político do ano de 2016, elementos 

como a corrupção e a crise econômica que se misturaram ao “despertar” do povo 

brasileiro com relação ao seu importante papel neste cenário. Consideramos 

também que paralelamente ao processo existe justamente uma discussão sobre 

gênero como motivação para o processo de afastamento, representada pelo fato de 

uma sociedade e de uma política patriarcal e sabidamente considerada machista 

terem trabalhado para desconstruir a imagem da primeira mulher eleita e reeleita 

presidente do país.  

E é nesse cenário, primeiramente visto de maneira macro, ampla, nacional, 

que tem lugar a análise da política em sua visão micro, regionalizada e, aqui, 

direcionada ao município de Poços de Caldas e à candidata Regina Cioffi. 

 
1.2 Contexto político poços-caldense em 2016 

 

Neste contexto vamos abordar o cenário político das eleições de 2016 de 

Poços de Caldas, cidade localizada no Sul de Minas Gerais, com aproximadamente 

164 mil habitantes, segundo dados do (IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

Por meio de pesquisa de intenção de votos realizada em 2008 pelo Ibope, 

28% dos poços-caldenses não demonstraram ter nenhum interesse pela política, 

sendo esse número ainda maior na região sul da cidade e entre os menos 

instruídos. Apenas 12% dizem ter muito interesse ao que acontece no cenário 

político da cidade. 

O anterior prefeito, Eloísio do Carmo Lourenço do partido do PT, é natural da 

cidade de Alfenas, Minas Gerais, e tomou posse da prefeitura de Poços de Caldas 

no ano de 2012. Eloísio foi eleito na época com 44,05% dos votos, correspondendo 

a 35.847 dos votos pela população. O candidato, que disputou pela primeira vez o 

cargo de prefeito, venceu ao lado de seu vice, Nizar El Khatib, formando a coligação 

"Mudança Já". 

Eloísio já havia participado como Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

por dois mandatos, com atuação destacada pelas denúncias em relação à 
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contratação de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

para gestão do PSF (Programa de Saúde da Família). 

Outra pesquisa, realizada há alguns anos, no dia 18 de novembro de 2015 

pela Paraná Pesquisas, fez o levantamento ouvindo 510 eleitores, apontou que a 

disputa de cargo seria entre os candidatos ex-prefeito Paulinho Courominas, sobre o 

prefeito atual na época Eloísio do Carmo Lourenço (PT). 

Os dados apontavam Paulinho com 24% na liderança, Eloísio em segundo 

lugar com 14,1% e Regina Cioffi aparecia em terceiro lugar com 11,8% dos votos. 

Sergio da Coopoços, o candidato eleito, estava abaixo nas pesquisas com o 

percentual de 4,9% dos votos. 

Em setembro de 2016 a MDA Pesquisa, foi contratada pelo Jornal de Poços 

para realizar as intenções e rejeições de votos sobre os candidatos.  A pesquisa foi 

realizada com 600 eleitores, divididas entre o sexo feminino e masculino com idade 

entre 16 a 24 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, de 45 a 59 anos e maiores de 

59 anos.  

Segundo as pesquisas, Sergio da Coopoços liderava com 30,7% dos votos, 

Eloísio foi para o segundo lugar com 21,5% e Paulinho Courominas em terceiro com 

14,2% dos votos. Regina Cioffi foi para o quarto lugar com 7,0% dos votos. Na 

mesma pesquisa, foi divulgada a porcentagem de rejeições, que foi permitido aos 

eleitores citarem mais de um candidato. Eloísio estava com 32,2% de rejeição, 

enquanto Canjiquinha 25,2% seguido de Paulinho Courominas 21,5%, Rovilson de 

Lima 16,0% e Regina Cioffi com 12,7%. O menor índice de rejeições foi para Sérgio 

com 5,3%. 

Eloísio do Carmo Lourenço, mesmo se mantendo em segundo lugar nas 

pesquisas, liderava em rejeição pelos eleitores da cidade. Nas entrevistas, os 

resultados mostraram que a população de Poços de Caldas não estava satisfeita 

com os candidatos ao partido do (PT). 

O resultado das eleições elegeu Sérgio Azevedo (PSDB), com 37.284 votos 

(48,88%), como o novo prefeito da cidade. O candidato à reeleição, Eloísio do 

Carmo Lourenço (PT) ficou em segundo lugar com 24,57% totalizando 18.746 votos. 

Em terceiro lugar foi o ex-prefeito Paulinho Courominas (PSB) com 16,23% (12.383). 

Já Regina Cioffi (PPS) em quarto lugar com 4,74% (3.617). 

De acordo com as informações do site Eleições 2016, o segundo turno é uma 

etapa adicional da eleição, que só ocorre quando nenhum candidato alcança a 
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maioria dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos. E só pode acontecer nos 

municípios com mais de 200 mil eleitores. Portanto, por conta do número de 

eleitores de Poços de Caldas não é realizado segundo turno na cidade. 

 

1.3 Perfil da candidata: Regina Cioffi 

 

Este trabalho analisa as estratégias de marketing eleitoral de uma candidata 

específica para a prefeitura de Poços de Caldas: Regina Cioffi. Portanto, nesta 

seção apresentamos um breve histórico da candidata. Tais informações serão 

importantes para a análise empírica (capítulo 6 e 7). 

Natural de Poços de Caldas, Regina Maria Cioffi, nasceu em 1956. 

Frequentou o colégio São Domingos e se formou em Magistério pela instituição. Em 

1980, Regina se formou em Medicina na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais 

e, no mesmo ano, se casou com Aloizio Batagini. No ano seguinte (1981), nasceu a 

primeira filha do casal, Nayara. E em 1989 nasceram as gêmeas Naryan e Nayane. 

Assim que se formou e constituiu família, Regina retornou para Poços de 

Caldas e iniciou uma busca por emprego na sua área de formação. Sem sucesso, 

ela e o marido abriram uma loja de materiais elétricos na cidade. Em 1985, a médica 

foi aprovada em um concurso público da Prefeitura e passou a trabalhar no posto de 

saúde do bairro Santo André, local onde exerce a sua profissão desde então. 

Posteriormente, Regina passou a integrar o corpo clínico da Santa Casa de 

Poços de Caldas. Seu envolvimento acabou resultando numa candidatura ao cargo 

de Diretora Clínica da Santa Casa no ano de 1997. 

  

Quando eu falei que iria me candidatar, todos falavam que era uma loucura, 
que mulher nenhuma aguentaria o tranco de ter um cargo de diretora do 
hospital. Mas fui eleita com 64% dos votos. A primeira mulher a dirigir o 
setor clínico da Santa Casa de Poços” (CIOFFI

5
). 

  

Uma vez eleita, exerceu a Diretoria Clínica entre os anos de 1997 a 2007. 

Durante seus mandatos, Regina foi responsável pela liderança da instituição do 

Pronto Socorro, do teste da orelhinha. Realizou, também durante esse período, a 

implantação da UTI Neonatal e Pediátrica e do plantão presencial. 

                                                           
5
 Afirmação retirada do site da candidata Regina Cioffi. 
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Com o objetivo de se especializar na área, a médica voltou para os estudos 

no ano de 2006 e embarcou para Lisboa, em Portugal. Retornou ao Brasil bacharel 

na área de gestão de saúde pela INDEG/ISCTE Executive Education. Após sua 

especialização, Regina entrou para o Conselho Municipal de Saúde de Poços de 

Caldas e foi eleita vice-presidente. No ano seguinte (2007) estreou o programa 

“Saúde em seu lar”, que foi produzido durante nove anos pela TV Plan6 e atualmente 

é produzido pela TV Poços7. 

A trajetória política de Regina Cioffi teve início no ano de 2008, quando foi 

eleita vereadora com 1.732 votos, logo em sua primeira candidatura. Com propostas 

voltadas para as áreas de saúde, meio ambiente e justiça tributária, Regina foi eleita 

também Presidente da Comissão de Justiça do Legislativo, em seu primeiro 

mandato como vereadora de Poços de Caldas. Em meados deste mandato (2010), a 

médica iniciou o atendimento voluntário de crianças carentes na Fundação Gota de 

Leite.  

Em 2012, foi reeleita vereadora com 2.782 votos e, em 2015, se tornou a 

primeira mulher a ser eleita como Presidente da Câmara Municipal da cidade 

com  nove votos ao seu favor, cinco brancos e um nulo. Neste período, a vereadora 

demonstrou insatisfação com seus colegas de partido que, na época, foram contra 

sua candidatura à Presidente da Câmara Municipal: 

  

Após a eleição, a vereadora discursou no plenário e citou ameaças de 
cassação do mandato que surgiram dentro do próprio partido. "Eu não sabia 
que teria problema de pessoas do meu partido serem contra a colocação do 
meu nome. Isso eu fiquei sabendo agora à tarde. São pessoas que estão no 
partido e que são contra o partido. Mas acho que está todo mundo no calor 
da emoção, todos estão tensos. Acredito que isso tudo deva passar e a 
gente vai caminhar com tranquilidade” (CIOFFI, POÇOS JÁ, 23/12/2014). 

  

Durante todo seu mandato como Presidente da Câmara Municipal, Regina 

Cioffi ressaltou a importância do inédito fato da Câmara possuir como presidente 

uma mulher. Desde então, a candidata passou a se posicionar e expor a importância 

da participação das mulheres tanto na área da política como em nas outras áreas: 

  

"Nós temos que procurar caminhar juntos, mas que as oportunidades sejam 
iguais para ambos os gêneros para que a gente possa também demonstrar 
nosso trabalho e colocar a nossa roupagem. Estou muito feliz de 
representar as mulheres de Poços de Caldas e acho que isso traz uma 

                                                           
6
 Emissora de televisão da cidade de Poços de Caldas - MG. 

7
 Emissora de televisão da cidade de Poços de Caldas - MG. 
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responsabilidade muito maior na gestão tanto administrativa quanto política” 
(CIOFFI, POÇOS JÁ, 23/02/2015). 

  

Com apenas dois meses eleita como Presidente da Câmara os eleitores e a 

imprensa poços-caldense já apontava Regina Cioffi como uma futura candidata à 

prefeitura de Poços de Caldas, visto que, em 2016 ocorreriam as eleições 

municipais. Quando questionada sobre o assunto, a candidata não se esquivava ou 

tampouco negava a possibilidade de sua candidatura: 

  

"Se eu for candidata, e o Eloísio é candidato à reeleição, eu não vou fazer 
nada para tripudiar em cima do prefeito, como presidente da Câmara. Tem 
que ganhar aquele que for melhor, aquele que construir mais, agregar mais, 
que tiver uma visão melhor para Poços de Caldas. Vamos competir com 
dignidade dentro do processo democrático, que ainda está crescendo e 
precisa melhorar muito em termos de visão democrática" (CIOFFI, POÇOS 
JÁ, 23/02/2015). 

  

Já em 2016, o PPS (Partido Popular Socialista) apresentou à população 

poços-caldense a, então vereadora, Regina Cioffi, como candidata à Prefeitura da 

cidade, ao lado de Felipe Mesquita, do PSD (Partido Social Democrático), como seu 

vice-prefeito. 

Neste capítulo buscamos apresentar o arsenal de possibilidades estratégicas 

relacionadas ao contexto e à história da candidata. No próximo capítulo 

apresentamos a discussão acerca da questão do gênero, a fim de identificar como o 

marketing político e eleitoral trata e pode vir a contribuir para a formação da imagem 

feminina na campanha política. 
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CAPÍTULO 2 – A QUESTÃO DO GÊNERO NA POLÍTICA 

 

Vamos abordar neste capítulo a questão de gênero na política, uma 

importante discussão do nosso trabalho, para compreender as relações do papel 

feminino no ambiente político, uma vez que nosso objeto de estudo trata-se de 

analisar a campanha eleitoral de Regina Cioffi, candidata a prefeita nas eleições de 

2016 na cidade de Poços de Caldas.  

Dentre as já conhecidas – e assumidas – disparidades de gênero nas mais 

diversas esferas da sociedade, a participação da mulher na política talvez seja um 

dos exemplos mais evidentes, seja quando se fala em cargos mais concorridos nas 

esferas representativas do Poder Executivo no país, seja quando a busca por 

representatividade é local. 

 

2.1 A construção do gênero na sociedade 

 

Para abrirmos a discussão neste capítulo, sobre a construção de gênero na 

sociedade, vamos abordar o livro O Segundo Sexo, escrito por Simone de Beauvoir, 

publicado originalmente no ano de 1949. 

Nessa obra Beauvoir explica a questão da formação da identidade feminina, a 

forma que a sociedade espera da postura da mulher (BEAUVOIR, 1970). Analisando 

os conceitos relacionados ao papel feminino, e esclarecendo o porquê do 

pensamento discriminatório que envolvem as mulheres nas civilizações do passado 

e na época contemporânea. 

A autora ressalta que ainda quando a mulher é uma criança é desenvolvida 

uma passividade, destino esse que se torna imposto pela sociedade no geral, que 

determina o modo em que a mulher deve se comportar diante das pessoas e a forma 

que deve cuidar da sua aparência, tornando-se assim um objeto passivo 

(BEAUVOIR, 1970). 

Beauvoir (1970) reforça que, mesmo depois da mulher ter conquistado o 

direito de voto, ela ainda sim sofre uma grande discriminação, seja no trabalho ou 

em outros setores inseridos na sociedade. Para ela, não adianta ter o direito de votar 

se ainda não se conquistou uma liberdade financeira. 

A autora diz que muitas mulheres trabalham por necessidade e ainda assim 

são exploradas, e por esse fato elas preferem ficar em suas casas cuidando de seus 



24 
 

filhos, do esposo e da casa (BEAUVOIR, 1970). A expressão que Beauvoir usa é 

que a mulher recebe “um salário de fome”, dessa forma ela não terá dinheiro o 

bastante para conseguir cuidar de sua imagem, em consequência não poderá 

conquistar os homens, que segundo a autora a sociedade cobra principalmente das 

mulheres que são jovens. 

Ao contrário do que acontece no universo masculino, ninguém julga um 

homem andando pela rua estando mal vestido, isso consequentemente será culpa 

da mulher, que tem o papel de cuidar se seu esposo se preocupando com a 

aparência dele. 

Contudo, ainda nos dias de hoje, mesmo que a mulher tenha adquirido sua 

independência profissional, torna-se dividida entre seus interesses profissionais e 

particulares, tendo que dar conta de exercer tantas funções. Tornando assim, vista 

como uma pessoa frágil e nervosa.   

Em suma, conclui-se que mesmo com o passar de tantos anos após a 

publicação de Beauvoir, ainda convivemos em uma sociedade que pensa da mesma 

forma que nos tempos passados e que muitas coisas não mudaram de lá pra cá. 

É evidente que muitas mulheres conquistaram alguns direitos, como o direito 

de votar, o direito ao acesso de profissões que eram destinadas somente aos 

homens. No entanto, esse universo ainda é considerado masculino. O homem ainda 

tem mais liberdade do que a mulher, estando sempre livre das regras que a 

sociedade impõe. 

Entendemos que os estereótipos referentes à mulher são decorrentes ao 

tradicionalismo de gênero (MATOS, PINHEIRO, 2012), que se tem ligação aos 

atributos pessoais e políticos, e também quando estão relacionados às crenças e 

culturas individuais dos homens e das mulheres.  Matos e Pinheiro (2012) trazem 

que, os estereótipos tem relação ao modo tradicional de convivência, do 

tradicionalismo. Uma vez que, esses estereótipos se evidenciam por meio de um 

modelo divergente em relação a mulher – que se torna a responsável por cuidar da 

família, e é a dona de casa. Enquanto o papel principal do homem é ser o chefe da 

casa e o principal responsável financeiramente.  

Por fim, destacamos que essa discussão sobre o papel feminino insere-se no 

campo de estudos sobre gênero. Matos e Pinheiro (2012, p. 56) distingue o gênero 

como "um campo estruturado e estruturante, uma construção social e política que 

determina relações entre os homens e as mulheres". Nosso trabalho busca 
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justamente identificar a construção social e política de uma mulher candidata, no 

caso Regina Cioffi, por meio das estratégias do marketing eleitoral. 

 

2.2 A história da participação da mulher na política 

 

No ano de 1880, Isabel de Mattos Dillon convocou na justiça a Lei Saraiva 

(que permitia aos detentores de títulos científicos votar). Desse modo, essa atitude 

abriu portas para diversas iniciativas isoladas a fim de permitir o voto feminino. No 

ano de 1894, o município de Santos, no litoral paulista, decreta o direito das 

mulheres votar. Contudo, a medida foi derrubada no ano seguinte. No ano 1905 três 

mulheres conseguiram o direito de votar no estado de Minas Gerais. 

A primeira prefeita no Brasil foi Alzira Soriano de Souza eleita no ano de 

1928, na cidade Lages, no Rio Grande do Norte. Entretanto, o direito das mulheres 

votarem só se tornou possível no ano de 1932. Progressivamente, as mulheres 

foram conquistando cargos, adquirindo espaços que até então eram relacionado ao 

papel masculino. Em 1933 Carlota de Queirós de São Paulo foi eleita a primeira 

deputada federal do País. 

As primeiras senadoras eleitas no Brasil foram Júnia Marise do estado de 

Minas Gerais e Marluce Pinto de Roraima, no ano de 1990. Em 1994, Roseana 

Sarney foi a primeira escolhida pelo voto popular para chefiar um estado, o 

Maranhão. 

A primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, tomou posse em 1 de 

Janeiro de 2011. Anteriormente, ela havia ocupado cargos importantes no governo 

municipal de Porto Alegre, no Ministério de Minas Energia e na casa Civil da 

Presidência da República. 

E no Parlamento, como vice-presidentas da Câmara dos Deputado, foram 

eleitas Rose de Freitas, do Espírito Santo e do Senado Marta Suplicy, de São Paulo. 

Diante de tal histórico, e tal como nos dias de hoje, a participação feminina na 

política vem avançando, ainda que a pequenos passos. 

 

 

2.3 Participação feminina na política atual 
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De acordo com os dados das pesquisas realizadas e divulgada pela 

Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), no Brasil a participação da mulher na 

política tem apresentado pequenos avanços nos últimos anos. Por ocorrência nas 

eleições de 2008, 6.450 mulheres conseguiram se eleger para ocupar cargos nas 

câmaras municipais. Contudo, no ano de 2012 foram eleitas 7.782 vereadoras. 

A participação das mulheres nas prefeituras do Brasil no ano de 2012 obteve 

o alcance de 672 mulheres, o que representa 33% comparando com o registro do 

ano de 2008, que somou 507 prefeitas.  

Conforme pesquisa de SPM (Secretaria de Políticas para as Mulheres), essas 

7.782 vereadoras brasileiras, representam o total de 13,5% dos cargos nas Câmaras 

municipais. Contudo, comparado ao percentual de homens, que representam 86,5% 

no total. 

Diante dos dados, no entre os anos de 2008 e 2012, o número de candidatas 

para as Câmaras Municipais aumentou 72.476 para 133.864, ganhado um 

crescimento de 84,5%. Mas a questão é que mesmo com o grande número de 

candidatas, a porcentagem de mulheres eleitas foi baixa diante do número de 

candidatas, caindo para 8,9% que se elegeram para as Câmaras Municipais, este 

percentual caiu em 2012 para 5,7%.  

Portanto, a desigualdade de gêneros pode ser vista também na política, onde 

a atuação feminina é inferior ao que se espera. Como por exemplo, no Senado que 

atualmente as mulheres representam o número de 12 senadoras diante dos 81 

eleitos para a Casa Legislativa. Logo na Câmara do Deputados, diante dos 512 

parlamentares, apenas 50 mulheres ocupam os cargos.  

Este contexto nos demonstra ainda que Brasil tenha elegido Dilma Rousseff a 

primeira presidenta do Brasil, a participação feminina na política não apresenta 

grandes avanços na atualidade. Entretanto, apesar dos números de candidatas 

eleitas apresentarem um ponto positivo. Mesmo assim, diante de um cenário onde a 

maioria se predomina masculina, a partição feminina nos cargos fica relativamente 

pequena. 

Destaca-se que, o baixo número de mulheres que representam o Poder 

Legislativo se mantém estável mesmo depois da aprovação da Lei Eleitoral (9.100), 

que foi decretada no ano de 1995, no qual os cargos deveriam ser ocupados por 

20% das mulheres. Após isso, no ano 1997, a Lei foi alterada para 30%. E por fim, 
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no ano de 2010 o (TSE) Tribunal Superior Eleitoral promoveu uma nova reforma na 

Lei, para que se tornasse obrigatória a participação mínima em 30% das mulheres.  

Contudo, em uma visão geral do contexto exposto anteriormente, constata-se 

que este problema existe pelo fato de que a sociedade define para cada tipo de sexo 

uma determinada função, associando o papel do homem sendo mais forte, e as 

mulheres estando propícias a lidar com situações sociais e emocionais. 

Mas, esses tipos de definições entre o sexo masculino e do feminino tem-se 

mudado ao longo dos anos das sociedades tradicionais. E para reforçar esta ideia, 

as mulheres estão se tornando mais politizadas, e conscientes de seus valores no 

mercado de trabalho. A disputa na igualdade de oportunidades, influência na 

construção da identidade feminina, visto que as mulheres realmente são aptas a se 

ingressarem nos determinados cargos, que anteriormente eram associados apenas 

para o público masculino. 

 

2.4 O marketing eleitoral e a relação com a mulher 

 

De acordo com Alves, Pinto e Jordão (2012), o universo da política ainda é 

predominante pelo sexo masculino, tornando-se possível falar que, devido a isso, as 

normas que temos na sociedade como um todo, foram e ainda são em sua maioria, 

estabelecidas fundamentalmente pelos homens. Portanto as mulheres procuram 

sempre superar os estereótipos de que cabe ao homem resolver os problemas 

públicos e de que a mulher não é apta para entender a complexidade de uma 

sociedade.   

Panke e Iasulaitis (2016) exemplificam que, quando um homem consegue ser 

bem sucedido, este sucesso se deve ao seu grande esforço por mérito e por sua 

competência. Enquanto a mesma ação vinda de uma mulher que é bem sucedida 

isso é atribuído a sorte. 

Do mesmo modo quando os homens fracassam, é atribuída a má sorte. Já 

para as mulheres não existe essa mesma definição, se uma mulher fracassar, isso 

será associado com a falta de capacidade que ela terá para determinar certos tipos 

de coisas.  

Portanto, é possível compreender o motivo pelo qual os homens sempre 

foram identificados como pertencentes ao universo da política, sendo retratados 

como eficientes para estar em cargos políticos de grande importância. Diferente do 
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estereótipo vinculado a mulher, que a qualifica como responsável pela casa e pela 

família, sendo assim encaixada “em um quadro doméstico”, destacando-se como a 

mulher mãe, a que cuida da família, cheia de compaixão.  

Segundo Panke e Iasulaitis (2016), se tratando de “traços típicos de cada 

gênero”, o papel feminino inserido nos cargos políticos são notados de forma mais 

honestas, sendo confiáveis e aptas para lidarem com seus eleitores. De outro modo, 

os candidatos masculinos são vistos com maior capacidade para defrontar com as 

crises, considerados com postura, com mais força e consequentemente mais 

competentes.  

Ainda assim, para Panke e Iasulaitis (2016) mesmo que a circunstância 

pareça ser desmotivadora, os autores ressaltam que não somente o poder político 

estereotipado é atribuído para o sexo feminino, mas também para diversos casos. 

Vale ressaltar que, um número relevante de candidatas aos cargos político, utiliza-se 

das estratégias bem elaborada do marketing eleitoral, abrindo mão dos estereótipos, 

para alcançarem mais votos dos eleitores. Ou seja, usam as críticas machistas de 

forma positiva em suas campanhas, mostrando que ser mulher não significa 

fraquezas ou limitações.  

Levando em consideração os conceitos empregados por Panke e Lima (2017) 

na discussão de gênero na política, entende-se que na construção da imagem de 

uma candidata política devem ser levar diversas considerações, devido ao ambiente 

dominado pela figura masculina. Portanto, para ganhar a atenção e destaque nas 

eleições, as candidatas se elegem com um discurso que busca elevar a ideia de que 

a mulher tem a capacidade de ocupar um cargo político como qualquer outro 

candidato do sexo oposto. Desta forma, candidatas políticas que competem em 

eleições costumam usar determinados fatores em seus discursos para se 

destacarem perante aos candidatos da oposição (principalmente, quando a oposição 

é composta por homens, pois são referências especialmente femininas). 

Com relação a isso Panke e Lima (2017) destaca que, em uma campanha 

eleitoral a mulher costuma explorar em seu discurso os fatores que a distingue 

como: a) uma mulher guerreira, b) mãe ou c) profissional. No entanto esses fatores 

têm uma subclassificação. A primeira subclassificação está relacionada a mulher 

guerreira, sendo esta dividida em duas definições, a guerreira que é líder e a 

guerreira dura. A segunda classificação está alinhada a definição de mulher mãe, 
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que pode ser compreendida como a mãe responsável ou sensível. E por último a 

mulher profissional, que pode ser entendida como a trabalhadora e a subordinada. 

Para Panke e Lima (2017), o termo líder, inserido na tipologia de mulher 

guerreira, representa o perfil de uma mulher determinada, motivada e empenhada 

em suas buscas, lutando sempre ao lado do povo. Já o termo dura, vai caracterizar o 

perfil da mulher corajosa, que não tem medo de polêmica, que briga pelos seus 

ideais. 

A autora conceitua também a tipologia mãe, apresentando dois fatores, o de 

mãe responsável e de mãe sensível, ambos relacionados ao perfil da mulher 

cuidadora, emocional, que defende e protege todos. 

  

Enquanto a figura da mãe está inserida entre papeis de mulher mais 
tradicionais, a guerreira provoca rompimento com a imagem pré-concebida 
direcionada ao grupo feminino.  (PANKE, 2017, p.67). 

  

A partir dessas duas tipologias apresentadas por Panke e Lima (“mulher 

guerreira” e “mulher mãe”, que em nosso trabalho chamamos de “mulher que cuida”) 

que procuramos entender nos programas da candidata Regina Cioffi, passados no 

período de eleição no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. 

De acordo com essas definições feitas e analisada pela autora, destacamos 

que em nossa análise tivemos como objetivo identificar se a candidata usou em seus 

programas, um discurso focado em propostas de busca por melhorias, contribuindo 

para a ideia de que, seus argumentos discursivos a representa como uma mulher 

guerreira líder, ou se o discurso focava em uma mulher mãe, que cuidaria da cidade 

de Poços, em um tom maternal.   

Miguel (2010) também afirma que os estereótipos de gênero podem impactar 

nos procedimentos eleitorais dos candidatos, quando se percebe aspectos comuns 

sobre as responsabilidades dos mesmos. As campanhas podem estar voltadas a 

pedidos considerados mais eficientes, observando que os estereótipos políticos de 

gênero não são as únicas variáveis que definem para a sub-representação da 

mulher na política. 

  

A participação política das mulheres é limitada por fatores materiais e 
simbólicos, que prejudicam sua capacidade de postular candidaturas, 
reduzem a competitividade daquelas que se candidatam e atrapalham o 
avanço na carreira política daquelas que se elegem (MIGUEL, 2010, p. 25).  
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Entretanto, isto cabe propriamente ao marketing eleitoral e político, que usam 

das estratégias para a construção da imagem feminina na política, no qual essa 

imagem vai muito além do doméstico, compreendendo também a presença 

masculina inserida nesse campo, apresentando o cenário político da atualidade, 

assim como os anseios da sociedade, de acordo com o que foi discutido pelo 

presente estudo. 

No próximo capítulo abordamos justamente essa definição de marketing 

político e eleitoral.  
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CAPÍTULO 3 – MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 

 

Neste capítulo apresentamos o conceito chave do TCC: as definições de 

marketing político e eleitoral. O objetivo é identificar na literatura as estratégias de 

persuasão tradicionalmente empregadas em campanhas eleitorais, para então 

compararmos às estratégias adotadas por Regina Cioffi apresentadas no capítulo de 

análise. 

Conforme inicia Tavares (2003), o marketing pode ser compreendido como 

uma ciência que tem como intuito a identificação e análise dos anseios do mercado, 

como forma de suprir esses desejos posteriormente, o marketing é um conceito que 

obtém muita importância, uma vez que, está vinculado ao imaginário social, 

construído por meio de discursos e significados. 

De acordo com Lima (2002) o marketing, historicamente, ganhou notoriedade 

após a Segunda Guerra Mundial, com a evolução da tecnologia industrial, que 

permitiu a produção de bens de consumo em escala superior ao que era produzido 

na época. Nesse processo de produção elevada, as técnicas de marketing foi 

amplamente utilizado, inicialmente, pelas empresas, como forma de alavancar as 

vendas e o consumo. No decorrer do tempo, o marketing passou a ser um método 

estratégico importante no mercado, sendo constantemente usado pelas empresas 

para identificar os desejos e anseios do público consumidor, além de ser um 

instrumento relevante para a comunicação de bens e serviços ao público, como 

forma de diferenciação de uma empresa para outras da concorrência. 

Torquato (2004) afirma que, ao oferecer um conjunto de atividades 

determinadas a promover as relações de troca entre um emissor e um receptor, no 

momento certo, por meio de canais adequados e mensagens apropriadas e capazes 

de atingir o foco de interesse dos segmentos-alvo, o marketing é um recurso que 

tem como objetivo avaliar as oportunidades, obter satisfação de desejos e 

proporcionar estímulos de troca entre produtores e consumidores.  

Sendo assim e de acordo com Lima (2002), entende-se que o marketing não 

é apenas usual para o mercado, mas é uma tática satisfatória para compreender e 

comunicar-se com o consumidor, que, se usada de maneira correta, em um contexto 

empresarial ou não, poderá se obter vantagens competitivas acima do esperado. 

Portanto, e ainda de acordo com Lima (2002), o conceito de marketing e a 

aplicação de suas atividades, podem ser amplamente utilizados em diversos 



32 
 

campos, como o empresarial, industrial, comercial, social, educacional e político, 

sendo o último de maior interesse no nosso trabalho, já que, nosso objeto de estudo 

está inserido no campo político, pois analisamos a campanha de Regina Cioffi para a 

prefeitura de Poços de Caldas. 

 

3.1 O conceito de marketing político 

 

Como foi citado anteriormente, o marketing tem uma área muito ampla de 

atuação, com conceitos direcionados para cada atividade executada. Dentre as 

diversas áreas que trabalham com o marketing, abordaremos a seguir o marketing 

político, que em suma pode ser compreendido como as estratégias utilizadas na 

construção da imagem de forma positiva, de um político, com objetivos em longo 

prazo de introdução, aceitação e estruturação de uma possível carreira de sucesso, 

levando em consideração a eficácia das técnicas utilizadas como forma de atingir o 

público alvo. 

De acordo com Rego (1985), no Brasil os políticos cada vez mais encontram 

no marketing uma forma aprimorada e estratégica de se fazer política no país, 

colocando em prática as habilidades e experiências adquiridas ao longo da carreira 

política, em prol de seu reconhecimento, atingindo de forma tática seu público alvo. 

Podendo assim, gerar uma possível identificação entre o emissor candidato e o 

receptor eleitor, que, muitas das vezes, à aproximação vai além do candidato político 

com seu eleitorado, mas também entre eleitor e o partido político. Isso tudo por meio 

de um processo eficaz e bem estruturado, que é o marketing político. 

No contexto do cenário político, Figueiredo (1994) aponta que o marketing 

político surge como um conjunto de técnicas e procedimentos voltados para adequar 

um candidato ou candidata ao seu eleitorado potencial, o que se dá, 

essencialmente, em dois momentos: fazer o candidato ser conhecido por meio de 

um maior número de eleitores possível e, em seguida, mostrar o que o diferencia – 

positivamente – de seus adversários, fazendo com que sua imagem seja difundida, 

vista e lembrada a todo tempo e da melhor maneira possível. Para Silva, o marketing 

político trata-se de um conjunto de ações, planos e atividades que visam não apenas 

as eleições, mas também programas de governo, aprovação de projetos de lei e 

desempenho parlamentar, entre outras atividades originárias do campo político 

(SILVA, 2002, p.12) 
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Ainda sobre o conceito, Garcia (2004) traz que o marketing político pode ser 

definido como a arte de informar e comunicar o eleitor, além de orientar e direcionar 

as ideias do partido, candidato e governo, em função das necessidades que se 

detectam, ou seja, é definir o seu público e satisfazê-los, criando e potencializando 

relações duradouras com os eleitores. Em suma, para o autor, o marketing político é 

a vertente do marketing capaz de ajustá-lo às necessidades do estado e da 

sociedade, aos anseios dos cidadãos, no sentido de servi-los sempre melhor, 

aproximando o governo dos governados. 

Por conseguinte, um político tem como dever cumprir com suas obrigações 

enquanto representação do povo, atendendo os anseios e necessidades dentro do 

contexto da sociedade onde vivem. Podendo assim dizer, que quando um candidato 

político se compromete a torna possível os desejos de seus eleitores após uma 

possível vitória e ocupação do almejado cargo político, à uma troca, mesmo que 

involuntariamente da parte do povo, onde o candidato enquanto emissor de ideias 

pede um voto de confiança do povo, dando em troca as propostas de melhorias 

futuras de acordo com o esperado pela sociedade, ou seja, como o próprio Rego 

fala, à uma promoção de interesses e valores (REGO, 1985).  

Entretanto, esses valores estão relacionados ao desejo, poder, busca por 

mudanças, estabilidade, desenvolvimento, entre outros. Para um candidato 

conseguir despertar no eleitor o interesse e identificação, é necessário que haja 

legitimidade em suas práticas políticas, ou seja, que tudo que seja feito pelo 

candidato gere uma aproximação do eleitor, podendo assim haver uma identificação 

de valores. Para que esse processo de identificação entre candidato e eleitor ocorra 

é necessário ações estratégicas bem direcionadas dentro de um planejamento de 

marketing político. E é nesse momento que as técnicas de marketing surge como 

uma opção bem estruturada e eficaz em uma campanha política.  

Segundo Rego (1985), a importância do marketing na política se dá por 

decorrência da evolução social, pois com as transformações ocorridas na sociedade 

o ambiente político se alterou, gerando conflitos de interesses, elevando o número 

de candidatos competindo por um cargo político, decaindo a sociedade coronelista e 

consolidando uma sociedade não passiva, cheias de exigências. Além de outras 

transformações que vieram com a industrialização e urbanização que, foram e ainda 

são processos importantíssimos para o crescimento e evolução do nosso país, 
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afetando não apenas os processos políticos, mas também a sociedade como um 

todo (Rego, 1985, p.14).  

Portanto entende-se que o marketing político é um método estratégico mais 

permanente, uma vez que está relacionado com a formação da imagem em longo 

prazo de um determinado ator ou partido político. Como afirma Silva,  

  

Mais abrangente que o marketing eleitoral, o marketing político faz parte 

não somente do momento eleitoral, como também acompanha e história de 
vida de um político ou de um partido político. Compõe uma técnica de 
comunicação que visa a promoção de uma imagem favorável aos olhos da 
opinião pública (SILVA, 2002, p. 55). 

 

3.2 A especificidade do marketing eleitoral 

 

No universo do marketing político está contido o marketing eleitoral, que é 

justamente o conceito norteador da análise deste trabalho. 

  

O marketing eleitoral consiste em implantar técnicas de marketing 

político e comunicação social integrados, de forma a conquistar a aprovação 
e simpatia da sociedade, construindo uma imagem do candidato que seja 
sólida e consiga transmitir confiabilidade e segurança à população elevando 
o seu conceito em nível de opinião pública (MANHANELLI, 1992, p. 22).  

  

Portanto vale ressaltar que, a maioria dos candidatos chega à ação do 

marketing eleitoral tendo passado necessariamente pelo marketing político. Para 

Silva (2002) este instrumento de comunicação está ligado diretamente ao momento 

eleitoral, pois começa na campanha eleitoral, momento em que é ditado o ritmo, a 

estratégia imediata, os rumos e as decisões a serem tomadas no decorrer da 

disputa. Além disso, o marketing eleitoral começa já na fase de planejamento da 

campanha, desde as etapas que precedem as eleições até o sucesso nas urnas, 

objetivo de toda campanha eleitoral. 

Kuntz (1998) afirma que, diferentemente do marketing político, o marketing 

eleitoral tem como foco exclusivo as ações de comunicação e divulgação voltadas 

para um determinado pleito, o que faz com que seja uma estratégia de curto prazo e 

objetivo muito bem definido e, portanto, muito mais fácil de ser analisada e 

mensurada. Manhanelli define o marketing eleitoral como: 
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A arte de impetrar ações com intuito de destacar um nome e suas 
qualidades junto aos eleitores. Isso deve ser feito de forma mais clara e 
definitiva possível, levando, nestas ações, informações de conteúdo que 
façam o eleitorado assimilá-las com o objetivo de, no primeiro instante, 
eleger um nome a um cargo eletivo (1992, p. 15). 

  

 Assim, enquanto ferramenta que se preocupa com a formação e 

consolidação da imagem em curto prazo, o marketing eleitoral abrange todas as 

técnicas de comunicação, sendo estas indispensáveis no que se diz respeito a um 

bom planejamento estratégico para uma campanha bem estruturada.  

De acordo com Manhanelli (1992), para se ter coerência e bom uso das 

técnicas de comunicação e do marketing político, como forma de se obter bons 

resultados estratégico frente ao eleitorado, é necessário fazer um mix de 

comunicação integrada, sendo este estruturado pelas técnicas: 1) do marketing 

(pesquisa,sondagens, avaliações, táticas, estratégias, criação, novas ações); 2) das 

ações segmentadas de comunicação (malas diretas, vídeo-releases, 

documentários especiais, eventos restritos, eventos especiais); 3) da mídia 

eletrônica (filmagens, produção, pós-produção, formatação de vídeos, spots, mídia 

training, técnicas de abordagem); 4) da propaganda e publicidade (estudos de 

mídia, veiculações, criação artística, fornecimento de lay-outs, outdoors, peças 

publicitárias); 5) da radiocomunicação (rádio-releases, matérias jornalísticas, 

pautas para rádio) e 6) da mídia impressa (assessoria de imprensa, orientação de 

pautas, acabamento jornalístico, forma de abordagem, alocação de notícia, 

atendimento à imprensa, orientação para coletivas).  

Tendo como base essa estrutura comunicacional, entendemos a importância 

de uma boa comunicação do candidato com seu eleitorado, pois, por meio de um 

planejamento eficiente e coerente ao contexto ao qual o mesmo está inserido, a 

eficácia de um mix de comunicação integrada pode salvar uma campanha e garantir 

o voto do público alvo. Vale lembrar que, como explica Lima (2002), seguir a risca o 

planejamento estratégico, que inclui outras atividades do marketing, como, identificar 

o objetivo, a pesquisa, as definições de conceito, o plano operacional entre outros, 

que, assim como o plano comunicacional, devem ser bem executados, podem gerar 

um possível resultado satisfatório, pois quando não há uma preocupação com o 

planejamento, a possibilidade de fracasso pode ser maior do que o esperado, já que, 

apenas uma boa estrutura comunicacional não seria o suficiente para sustentar uma 

campanha. 
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No marketing eleitoral, várias técnicas são usadas, tais como ações, 

declarações e o próprio posicionamento para introduzir parcela de racionalidade. 

Nosso trabalho busca justamente identificar as técnicas empregadas e é por isso 

que o marketing eleitoral não pode – e nem deve – estar dissociado do marketing 

político, pois um complementa o outro, tanto no período pré quanto pós-eleitoral. 

Estas são técnicas com possibilidades reais e com limitações, mas se usadas 

corretamente, alcançam a eficácia. 

Portanto, entende-se que o marketing eleitoral consiste no agrupamento das 

técnicas do marketing político e da comunicação integrada, com o objetivo de 

estruturar a imagem do candidato político ao esperado pela sociedade, gerando 

identificação entre candidato e eleitor. Vale ressaltar que essas técnicas utilizadas 

na formação da imagem do candidato constituem em um curto período de tempo. 

Devido a este detalhe crucial na elaboração das atividades do marketing eleitoral, é 

indispensável que o candidato desenvolva um trabalho contínuo para a idealização 

de sua imagem perante seu público alvo, objetivando aumentar sua influência sobre 

o eleitor na decisão do voto.  

Dentro dos conceitos vistos e entendidos até aqui, é relevante distinguir e 

atentar se, à escolha estratégica de marketing, que mais se adequa ao propósito do 

candidato ou partido. 

Rego (1985) explica que:  

  

[...] a escolha do tipo de marketing a ser utilizado dependerá dos recursos 

que cada candidato possui, da homogeneidade dos segmentos, das forças 
dos concorrentes e do conhecimento que o eleitor possui do candidato. 
Assim, se o eleitor é cativo, o candidato pode, por exemplo, desenvolver 
estratégias conjuntas, visando a atrair novas correntes (REGO, 1985, p.15).  

  

Recapitulando a explicação de Rego, dentro do marketing político, há três 

alternativas estratégicas (marketing não diferenciado, marketing diferenciado e o 

marketing concentrado) que implicam na forma que o candidato alcançará o seu 

público alvo.  

Como explica Rego (1985), o marketing não diferenciado tem como objetivo 

projetar a mensagem do político de forma massiva. Já no marketing diferenciado tem 

como princípio, planejar uma campanha de forma que a mensagem do candidato 

atinja diversos segmentos de público. Finalizando, o autor dá sua concepção 
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estratégica de marketing concentrado, que é uma alternativa que visa concentrar 

uma campanha em um público específico.  

Amparado por estes conceitos trazidos por Rego, em relação às estratégias 

de marketing utilizadas pelo candidato no período de eleição, nosso trabalho busca 

compreender no capítulo analítico (capítulo 6 e 7) o método estratégico de marketing 

utilizado por Regina Cioffi em sua campanha para prefeita no ano de 2016. 

 

3.3 Diferenças entre marketing político e eleitoral 

 

A partir dos conceitos vistos anteriormente, é possível entender que o 

marketing político visa a construção da imagem de um político em longo prazo, com 

o intuito de promover junto ao público, uma imagem estável de um político para 

futuras ações políticas. Sendo essa definição, uma das principais características que 

diferencia o marketing político do marketing eleitoral, pois o último tem como objetivo 

único, introduzir ações de comunicação e de planejamento estratégico em curto 

prazo de tempo, com intervenções voltadas para um determinado pleito, ou seja, por 

meio de um conjunto de técnicas que tem como finalidade conquistar o eleitor e 

obter voto no período eleitoral.  

Segundo Manhanelli (1992), o marketing eleitoral consiste em implantar 

técnicas de marketing político e de comunicação integrada por meio do voto. 

Para Figueiredo (2000), o marketing político e o marketing eleitoral estão 

diretamente ligados, uma vez que ambos procuram aproximar um candidato ou 

partido ao seu público alvo, por meio de ações estrategicamente realizadas, tais 

como pesquisas de mercado e técnicas de comunicação.  

Nesse sentido, Figueiredo (2000) destaca que um dos aspectos mais 

relevantes, tanto para o marketing político como para o marketing eleitoral é o uso 

da comunicação e da mídia, sendo importante que os chamados marqueteiros e, 

consequentemente, os candidatos, elaborem e desenvolvam um trabalho contínuo e 

sistemático de formação de imagem, objetivando aumentar seu poder de influência 

sobre o eleitor na decisão de voto.  

Portanto é perceptível que um é muito diferente do outro, devido às metas 

que cada um almeja atingir dentro do ambiente político. Vale ressaltar que, o 

marketing eleitoral em hipótese alguma deve ficar separado do marketing político, 

pois dentro do contexto político um complementa o outro, sendo o marketing eleitoral 
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um método específico de angariar a aprovação da sociedade,por meio de técnicas 

decorrente do marketing político, consequentemente, a utilização dos dois em 

sintonia, buscando uma sinergia podem ser importantes tanto no período pré 

eleitoral quanto pós 

 

3.4 Articulações teóricas e definições da pesquisa 

 

Ressaltamos que até aqui, este capítulo buscou apresentar as definições do 

conceito de marketing político e eleitoral, a fim de compreender as técnicas e 

estratégias utilizadas na construção da imagem de um candidato político, seja com 

ações planejadas para se obter resultados em longo prazo (marketing político) ou 

em curto prazo (marketing eleitoral), sendo este último focado no período de eleição. 

Por meio do conceito, procuramos assimilar, investigar e descrever no capítulo da 

análise, os principais métodos do marketing político aplicado por Regina Cioffi em 

sua campanha política para prefeita no ano de 2016 na cidade de Poços de 

Caldas.   

Após a revisão de literatura, compartilhamos da perspectiva de Francisco 

Gaudêncio Torquato Rego (1985) que interpreta o marketing político como um 

“esforço planejado para se cultivar a atenção, o interesse e a preferência de um 

mercado de eleitores, é o caminho indicado e seguro para o sucesso de quem 

deseja entrar na política” (REGO, 1985, p.14).  

Interessa-nos também identificar na análise empírica as estratégias de 

persuasão eleitoral definidos por Figueiredo (1997) em uma campanha. Segundo o 

autor, as “estratégias eleitorais a serem adotadas são dependentes da posição que 

cada competidor ocupa no jogo de persuasão e que este jogo tem regras próprias 

que ditam as estratégias dominantes e em que circunstâncias podem ser adotadas” 

(FIGUEIREDO, 1997, p.200).  

O método de persuasão, com a finalidade de ganhar o voto da maioria, o 

autor explica, que, é mais natural do que o imaginado, sendo muito utilizado em 

várias etapas de uma campanha eleitoral. Uma dessas etapas se refere ao debate 

eleitoral, onde o candidato recorre a argumentos ficcionais, ou seja, para convencer 

o eleitor de suas qualidades, enquanto político que se preocupa com o povo, o 

candidato emprega a ideia de um mundo parecido com o real, só que melhor, dentro 

de sua concepção estratégica.  
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Segundo Figueiredo (1997, p.186), este tipo de argumentação persuasiva, se 

encaixa em duas vertentes, a do “mundo está ruim, mas ficará bom” que é um 

argumento intensivamente utilizado pela oposição, e a do “mundo atual está bom e 

ficará melhor”, usado por políticos candidatos a reeleição. Para Figueiredo, estas 

são argumentações ficcionais, primeiro, porque um está relacionado a um objetivo 

futuro não realizado até o momento, e o outro por está se referindo a uma 

idealização ao qual se pretende firmar um momento presente que não há certeza de 

mudanças. 

O autor se utiliza de uma metáfora do copo com água pela metade para 

exemplificar o conceito. Para muitos o copo pode desencadear dois tipos de 

interpretações, sendo a primeira de “um copo quase vazio”, representando 

negatividade com relação ao mundo atual possível; e a segunda de “um copo quase 

cheio”, sendo este, uma visão positiva do mundo vivido. Nas palavras do autor, 

  

Nesta metáfora do copo, a sentença “o copo está vazio ou está cheio” 
constitui uma inferência interpretativa ilegítima, portanto representaria 
mundos não possíveis. Finalmente, as sentenças “se acontecer (ou 
fizermos) X o copo ficará cheio (mundo desejável) ou o copo ficará vazio 
(mundo indesejável)” representam mundos futuros possíveis (FIGUEIREDO, 
1997, p.187).  

  

Portanto, para se obter êxito em uma campanha eleitoral, o candidato 

necessita planejar de forma estruturada suas estratégias de persuasão, para atingir 

resultados satisfatório em suas argumentações relacionadas a propostas focada em 

um mundo possível futuro. Em vista disso, Figueiredo (1997, p.187) cita quatro 

estruturas discursivas fundamentais para a elaboração de um discurso persuasivo 

adequado ao propósito do candidato que disputam uma eleição. A primeira condiz 

com o fato de o candidato descrever um mundo atual possível que seja similar com o 

vivido pelos seus eleitores. Já com relação ao segundo, que seria o mundo futuro 

possível, o certo seria descrever um mundo aspirado pela maioria dos eleitores. O 

terceiro ato condiz em dar certeza aos eleitores, que para se alcançar o mundo 

futuro desejável será feito algo. E quarto e último da estrutura discursiva é a garantia 

dada de que aquele algo será verdadeiramente feito pelo candidato. 

  

Um discurso com esta estrutura constitui-se na retórica da persuasão 
eleitoral. Esta retórica é o argumento da campanha. Decifrar o argumento 
de uma campanha, isto é, a sua retórica, é o primeiro passo, e talvez o mais 
importante, para compreendermos e explicarmos por quê candidatos ou 
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partidos ganham ou perdem eleições (FIGUEIREDO,1997, p.187, apud 
RIKER, 1996). 

  

Em suma, dentro dos conceitos apresentados por Figueiredo (1997), entende-

se que, em uma disputa política entre candidatos, a possível vitória sempre será 

daquele que estrategicamente usar a persuasão ao seu favor, usando 

principalmente interpretações e comparações do mundo futuro. Portanto, de acordo 

com o autor, a campanha que se apresenta com falas e interpretações dominantes 

com relação aos seus oponentes, segue a frente com vantagens e relevância, 

restando para a oposição as possíveis opções de se dá como derrotado e 

abandonar o debate ou utilizar o caminho mais acertado, que é o de desqualificar 

seu oponente em vantagens maiores e conquistar seus eleitores com suas 

propostas, tornando-as dominante (FIGUEIREDO, 1997, p. 196). 

Vale destacar que, para compreender se as ações estratégicas de marketing 

e de comunicação de um candidato estão de acordo com sua posição em uma 

disputa política, é necessário classificar o conteúdo dos programas exibidos durante 

a campanha em categorias do concorrente à reeleição e da oposição. Sendo o 

último de interesse maior em nosso trabalho, já que Regina Cioffi, nas eleições de 

2016 para prefeita, se posicionava como a candidata da oposição. Nesse sentido 

entendemos que nossa análise deve observar o que Figueiredo (1997, p.192) diz 

sobre as estratégias empregadas por um candidato da oposição em uma disputa 

eleitoral: elas devem ter um forte apelo a mudanças, deve ser ofensiva e ao mesmo 

tempo com propostas esperançosas para o futuro. Ou seja, buscamos entender as 

estratégias utilizadas por Regina Cioffi em sua campanha política, de forma a 

encontrar os principais métodos da candidata com relação aos conceitos 

empregados por Figueiredo (1997), isto é, se suas propostas tinham apelo para um 

futuro possível, usando do discurso persuasivo de que o copo estava quase vazio e 

que poderia ficar cheio, tendo como garantia as propostas feitas pela candidata, 

sendo estas, uma probabilidade de um futuro melhor possível. 

  



41 
 

CAPÍTULO 4 – A PROPAGANDA POLÍTICA ELEITORAL 

 

No capítulo anterior buscamos definir os conceitos de marketing político e 

eleitoral, pois nosso trabalho procura compreender as estratégias de persuasão 

presentes no marketing eleitoral da candidata Regina Cioffi. Devido a isso, este 

capítulo é relevante para entendermos os métodos comunicacionais utilizados pela 

candidata em sua campanha nas eleições de 2016 para atingir seus eleitores. 

Entende-se que, a propaganda política é um processo estratégico no âmbito 

comunicacional que tem como finalidade a busca e captação de um determinado 

público alvo, ou seja, são formas utilizadas por um candidato ou partido por meios 

publicitários para garantir o voto. 

Desta forma, compreendemos que a propaganda política no âmbito eleitoral é 

o que nos interessa neste trabalho, já que buscamos assimilar os métodos e 

estratégias comunicacionais de Regina Cioffi no período da eleição, ou seja, 

estamos interessados especificamente na propaganda eleitoral da candidata exibida 

no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. Portanto, nesta seção iremos 

apresentar brevemente o que é a propaganda política, para então apresentarmos as 

características do HGPE, que é o objeto empírico deste trabalho. 

Gomes (2004, p.216), explica que a propaganda eleitoral tem como finalidade 

evidenciar um candidato político para seu eleitor, divulgando por meio de 

mensagens, a candidatura e propostas políticas, a fim de representar para o 

eleitorado os candidatos na disputa mais aptos a assumir um cargo político, 

determinando assim o voto. O autor esclarece que, a propaganda eleitoral é uma 

categoria da propaganda política, que tem como finalidade um discurso elaborado 

ideologicamente com ideias, visões de mundo e interesses. 

Gomes explica que, 

  

A atividade da propaganda consiste, então, na exposição pública das 
posições, dos sujeitos que as sustentam e dos argumentos que se pretende 
defender contra qualquer posição contrária ou distinta, com o fim de 
convencer um determinado conjunto de pessoas à adesão (GOMES, 2004, 
p.201).  

  

Nesse sentido, entende-se a importância da propaganda no trabalho de 

exposição do candidato, uma vez que ela é fundamental para o conhecimento das 

ideias e filosofias, a fim de conquistar a confiança do maior número possível de 

eleitores. 
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Portanto, a melhor forma de se conseguir esse resultado é por meio das 

técnicas do marketing, que usa ferramentas apropriadas dentro da publicidade como 

forma de vender um produto. Assim na  construção da imagem de um candidato não 

deve ser diferente, ou seja, é preciso fazer que a imagem do candidato se 

assemelhe a de um produto - o qual terá seus pontos positivos ressaltados - a fim de 

se aproximar dos interesses de seu público consumidor, que nesse caso são os 

eleitores. 

Consequentemente, como explica Silveira (2000), o político obterá bons 

resultado nas urnas se for cauteloso ao emitir sua mensagem ao seu público/eleitor 

e ter, dentre esses cuidados, a preocupação em transmitir uma imagem adequada 

de acordo com o esperado pela maioria. 

  

A construção dessa imagem dá-se a partir de alguns rearranjos no modo do 
candidato apresentar-se, como se ele fosse um ator para o eleitor. O 

objetivo é um só, ou seja, é o mesmo no marketing e na propaganda 

publicitária: conquistar as pessoas, mexer com seus sentimentos e suas 
emoções, pulsões, motivações inconscientes e desejos. Além de tentar 
ajustar a imagem percebida de um candidato ideal, desejado de forma não-

artificial, os especialistas de marketing procuram também posicionar 

corretamente o candidato na disputa (SILVEIRA, 2000, p. 129). 

  

Aqui, vale destacar que, durante um processo eleitoral, além da propaganda 

presente na mídia, o estabelecimento de uma relação e identificação entre o 

candidato e seus eleitores é de fundamental importância, visto que seu maior intuito 

eleitoral é apresentar ao público sua imagem e posição, bem como as preocupações 

e expectativas principais. Consequentemente, a capacidade real dos agentes 

políticos é o que determinará o sucesso ou fracasso da obtenção dessa relação 

entre candidatos e eleitores, sendo que o concorrente político deve trabalhar para 

obter o sucesso e estabilizar o eleitor, mostrando que possui qualidades e atributos 

políticos necessários para conquistar seu voto nas urnas. 

Segundo Poyares (1998), algumas características e elementos particulares 

dos candidatos, como o modo de falar, empatia, simpatia, aparência física, vestuário, 

expressão de sentimentos e emoções, e o modo de se portar diante de situação são 

levadas em consideração pelos eleitores. Logo, um candidato que apresente tais 

características certamente tem mais chances de atingir positivamente seu eleitorado 

e conseguir o voto. 
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Entende-se que esse conjunto de ações estratégicas dentro de uma 

campanha política pode ser crucial para o sucesso de um candidato em uma eleição. 

No caso da Regina Cioffi, esses conceitos são essenciais  em nossa análise, como 

forma de compreender se a candidata se utilizou destes conceitos em sua 

campanha para tentar alcançar o cargo em disputa, se tentou elaborar um discurso 

persuasivo e de identificação com seus possíveis eleitores e se  trabalhando 

estrategicamente sua imagem. 

  

[...] imagem, mídia e marketing constituem hoje as palavras-força que 

mobilizam dirigentes de toda a espécie de instituições públicas ou 
particulares, fascinam políticos de todas as idades, apaixonam iniciantes e 
conduzem uns à glória e outros à ruína em sua carreira ou até na vida 
privada (POYARES, 1998, p. 17). 

  

Então, podemos concluir que a formação da imagem positiva de um candidato 

tem início com as estratégias aplicadas no marketing eleitoral e são fomentadas pelo 

marketing político. No âmbito do marketing eleitoral a construção da imagem desse 

candidato é formada para que a mesma se amplie entre a população a fim de se 

obter sua aceitação e a diminuição de todo e qualquer tipo de rejeição referente ao 

candidato.  

Consequentemente, o trabalho nas campanhas eleitorais do especialista em 

marketing é atribuir competência e credibilidade por meio de exposição pública dos 

candidatos, além de criar e cuidar da identidade da campanha eleitoral e, 

logicamente, quanto mais articulado, persuasivo e popular for o candidato, mais fácil 

será conseguir a confiança do povo e, com isto, atingir o objetivo principal, ou seja, 

os votos. Sendo estes uns dos principais estímulos para se criar uma imagem e 

obter resultados positivos, a propaganda eleitoral será um método que terá como 

objetivo o reforço dessa imagem do candidato em sua campanha eleitoral. 

 

4.1 Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

 

Neste contexto de propaganda eleitoral tradicional exposta na seção anterior, 

partimos para o entendimento sobre as estratégias dos candidatos utilizadas 

especificamente no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, o qual pode ser 

compreendido como uma importante ferramenta para identificar e conhecer a 

comunicação entre os eleitores e os candidatos, uma vez que, por meio do HGPE os 
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candidatos possuem a chance de expor suas mensagens de forma controlada. Por 

isso, o presente trabalho analisa as estratégias expostas na campanha da candidata 

Regina Cioffi no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, especificamente o 

transmitido pela televisão.  

O HGPE é um dos principais métodos que constituem uma campanha 

eleitoral, o mesmo pode ser definido como o: 

  

[...] conjunto de atividades legais organizadas ou desenvolvidas pelos 
partidos, coligações ou comitê de eleitores e candidatos com o objetivo de 
arrecadar votos para que determinados políticos possam ocupar, por 
representação, os cargos políticos públicos (GOMES, 2014, p.14). 

  

De acordo com autor, compreendemos a campanha eleitoral na condição de 

um mosaico, que é dada por meio da união de vários pontos de peças que se 

interligam.  

Contudo, são as áreas da comunicação que estão inseridas no programa do 

HGPE, exemplo disso são as campanhas realizadas nas ruas, os cabos eleitorais, a 

identidade visual, as propagandas e a campanha na internet. É utilizada também 

dentro da logística, a estrutura para os comícios, o transporte e a equipe de apoio de 

cada candidato. E a elaboração do plano de governo administrativo e jurídico.  

A Propaganda Eleitoral Gratuita ocupa, portanto um lugar de grande 

importância nas estratégias de comunicação em uma campanha.  Compreendendo 

que a veiculação dos programas contribui para despertar o eleitor na decisão do seu 

voto no momento das eleições.  

Compreendemos que, o HGPE, é um dos meios de marketing, que se torna 

um espaço de contribuição para que os candidatos possam expor suas propostas e 

ideias. Neste momento os candidatos perante a orientação de seus assessores de 

comunicação e política, trabalham em função de convencer o eleitorado, 

apresentando na maioria das vezes sua formação na carreira política, com o objetivo 

de demonstrar confiabilidade e o compromisso para que possa representar o eleitor 

na política.  

Segundo o artigo Palanque Eletrônico em Eleições Locais: Aspectos do 

Acesso dos Municípios ao HGPE na Televisão, o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral foi criado por meio da Lei n° 4.115, na data de 22 de agosto de 1962, e 

desde então no decorrer dos anos vem sofrendo várias alterações. 



45 
 

Garantido por lei, o HGPE é transmitido na programação das emissoras de 

televisão e rádio em horários específicos, essas plataformas são utilizadas pelos 

partidos políticos para a divulgação das campanhas políticas e a propaganda de 

seus candidatos nas eleições. O código eleitoral brasileiro que é responsável pela 

regulamentação das eleições desde o ano de 1930 possui como regra principal, 

respeitar a vontade da população brasileira.  

Com a Lei nº 1.164 deu-se início a regulamentação do uso dos meios de 

comunicação tradicionais, a lei foi reconhecida na data de 24/7/1950. Nesta época o 

Horário Eleitoral ainda não era gratuito e as emissoras eram obrigadas a atender 

todos os partidos políticos e estabelecer uma tabela fixa de preços iguais para todos 

os partidos. A Lei obrigava as emissoras de rádio a reservarem no período de 90 

dias, que antecedem as eleições, duas horas para a propaganda eleitoral. 

Mas, apesar da regulamentação, somente os candidatos afortunados 

possuíam acesso ao rádio naquela época. E a chegada da televisão ainda era 

recente no país, sua abrangência e cobertura eram bastante limitadas. Então, os 

impactos culturais e políticos causados pela televisão ainda estavam em fase de 

construção e desenvolvimento. 

A criação do HGPE aconteceu em 22/08/1962, e ocorreu por meio da Lei n° 

4.115, garantindo o acesso gratuito ao rádio e a televisão durante as campanhas 

eleitorais. Com a implementação da nova lei, as emissoras de televisão precisavam - 

obrigatoriamente - ceder um espaço de duas horas em suas programações para a 

propaganda eleitoral.  

Diante de tal contexto, cabe ressaltar que segundo pesquisas realizadas no 

site do Tribunal Superior Eleitoral8, publicado na data de 20 de maio de 2016, 

existem novas regras eleitorais e mudanças no cálculo do tempo do horário do rádio 

e da televisão. Tais mudanças foram implementadas e apresentadas pela Reforma 

Eleitoral no ano de 2015, com a Lei (13.165/2015). 

Com as novas regras, a reforma reduz também o tempo de 45 para 35 dias 

de propaganda para rádio e televisão. Sendo assim, a campanha terá dois blocos, 

com 10 minutos cada, os partidos terão o direito de inserções de 70 minutos diários, 

que poderão ser divididos pelos candidatos a prefeito, que ficarão com (60%), e para 

os vereadores que terão (40%) de tempo estimado. 

                                                           
8
 Disponível em: www.tse.jus.br 
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Contudo, no tempo total da propaganda, serão divididos em (90%) ao número 

de representantes que cada partido possui na Câmara Federal. E os outros (10%) 

restantes serão compartilhados igualmente. Se caso houver a união entre as 

eleições majoritárias, considera-se a soma dos deputados federais que são filiados 

aos maiores partidos da coligação.  

Tal condição leva à uma desproporcionalidade na distribuição do tempo no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral - quanto mais deputados mais tempo, o 

que motiva a formação de coligação partidária nas eleições - mas ao mesmo tempo 

garante a todos os candidatos um mínimo no disputado espaço de visibilidade 

ampliada: os meios de comunicação de massa.   

Esta atuação do HGPE tem lugar na afirmação de Almeida (1997, p.132), ao 

apontar que 

  

Se o horário não fosse gratuito, os custos de uma campanha seriam ainda 
mais elevados, permitindo somente aos grandes partidos e aos candidatos 
com recursos aparecerem nos meios de comunicação, diminuindo 
significativamente a disputa eleitoral (ALMEIDA, 1997, p.132). 

  

  

Portanto, afirma-se que a propaganda com o formato de horário gratuito, 

tende a favorecer os partidos para cumprirem uma função central em sua efetivação. 

Vale ressaltar que o HGPE contribuiu para o favorecimento do partido, já que 

assegura o caráter político da propaganda eleitoral. Permitindo o controle em relação 

ao que é levado ao ar e passado diretamente para os eleitores. 

Por essa razão, a propaganda política gratuita desempenha um grande papel 

para as campanhas, justamente por adequar o acesso gratuito dos partidos de 

televisão e proibir que a propaganda seja paga. 

Segundo Afonso de Albuquerque (1999), o formato de propaganda política na 

televisão se diferencia de outros que são empregados por outros países. 

Todavia, no âmbito brasileiro o HGPE funciona de forma diferenciada, as 

exibições dos programas eleitorais são feitas em horário fixo no período da manhã e 

da tarde, e são passadas em todas as emissoras de tv aberta. Esse modelo de 

transmissão permite que muitos eleitores tenham acesso aos programas eleitorais, 

isso acaba possibilitando que os eleitores possuam mais conhecimento sobre os 

partidos e seus candidatos.  
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Gomes (2004) ressalta que a grande ocorrência de sucesso do Horário 

Eleitoral Gratuito é dada por particularidades da população brasileira. Mas, que a 

maioria dos brasileiros ainda não possui acesso às tecnologias digitais, inseridas no 

meio virtual. Ressalta que, no caso dos eleitores que são analfabetos, será por meio 

da televisão que irá conseguir compreender as imagens e os sons que são 

passados, sendo nesse momento, que o sujeito passa a conhecer o candidato e as 

propostas de cada partido político. 

Apesar da alta popularização do acesso à internet, as eleições divulgadas 

neste meio ainda propiciam pouco impacto sobre a população brasileira, quando 

comparada com a repercussão que é gerada pela televisão diante dos eleitores. 

 

4.1.1 As contribuições do HGPE para a eleição 

Panke e Cervi (2011) abordam que, o HGPE dá visibilidade à campanha 

eleitoral e desperta o eleitor para o pleito.  

  

Além da função informativa e de servir como fonte distintiva das imagens 
públicas dos candidatos, o HGPE tem outro importante papel nas disputas 
eleitorais brasileiras. Ele indica aos eleitores o início do “tempo da política”, 
o momento em que a política entra nos espaços privados das famílias 
através da televisão e do rádio, invertendo a lógica do debate político. Até o 
início do horário eleitoral o cidadão comum só acessa informações sobre 
candidatos em espaços públicos e as leva para a esfera privada – caso 
tenha interesse no assunto. Já com o HGPE essa lógica se inverte. As 
informações políticas surgem no espaço privado e são “levadas” para o 
debate em espaços públicos. É graças a essa “inversão” da privacidade dos 
eleitores que as campanhas políticas ganham importância para o debate 
público e os critérios de escolha dos candidatos podem ser comparáveis. 
(PANKE; CERVI, 2011, p. 392). 

  

De acordo com Panke e Cervi (2011), o HGPE apresenta grande relevância 

no comportamento cultural uma vez que antes da Propaganda Eleitoral Gratuita a 

maioria das reflexões acontecia na esfera pública e geralmente os assuntos não 

eram levados para dentro de casa. Após a veiculação do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral no rádio e também na televisão, as ordens dessas informações 

foram invertidas, e a discussão política passou a fazer parte do contexto privado nas 

casas das famílias. Indicando a cada eleitor que esse é o momento de se informar 

melhor e debater sobre os assuntos de política eleitoral.   

Segundo Magalhães (1995), a Propaganda Eleitoral no Brasil, principalmente 

com o HGPE, tira os eleitores da inércia.  
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O HGPE deve retirar os indivíduos de um contexto no qual suas 
preocupações estão estruturadas em função dos problemas do cotidiano e 
transformá-los em um público eleitoral, com o mínimo de atenção ao 
processo que lhes demanda atenção (MAGALHÃES, 1995, p. 125).  

  

 O HGPE contribui para democratizar a campanha eleitoral (VEIGA,  2000), 

uma vez que possibilita a participação de todos os partidos pelo acesso ao rádio e a 

televisão. O eleitor vai captar as mensagens transmitidas de acordo com sua 

compreensão e seus valores, que muitas vezes é marcado pela falta de percepção 

do assunto. Então, a Propaganda Eleitoral Gratuita entra na campanha política com 

o intuito de facilitar a forma de entendimento do eleitor, apresentando os pontos 

mais importantes que irão colaborar para a decisão do voto.  

Portanto, o rádio e a televisão contribuem para que todos os eleitores tenham 

a oportunidade de assistir ou ouvir o Horário Eleitoral, mesmo que de primeiro 

momento não desperte o interesse.  

Ribeiro (2004) afirma que o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral contribui 

para as estratégias, que se qualificam como aquelas que servem de apoio para os 

eleitores acreditar em seus candidatos como escolhas confiáveis, definindo assim, 

decisões tomadas por meio das características pessoais que constitui a imagem do 

candidato ao cargo que representa. 

 

4.1.2 O HGPE e o marketing político 

 

O HGPE é uma estratégia de comunicação do marketing eleitoral pela qual a 

imagem do candidato é formada. E sua importância está presente no fato de que os 

partidos políticos podem organizar as participações de seus candidatos nos 

programas eleitorais de forma significativa, tanto em relação a sua imagem pública 

quanto o seu desempenho nas urnas. 

Durante o período das campanhas segundo Schmitt, Carneiro e Kuschnir 

(1999), a valorização do candidato e do partido é buscada essencialmente pela 

propaganda gratuita do rádio e da televisão, levando aos autores a atribuição da 

campanha eleitoral e o estatuto indicador do sucesso ou fracasso inseridos na 

campanha política. 

Segundo os autores, a imagem dos candidatos é um dos elementos que mais 

influenciam no momento da escolha eleitoral, capaz de responder a decisão do 

eleitor por optar em votar no candidato/ partido A e não no candidato/partido B.  



49 
 

Para Lima (1988, p.56): 

  

Uma imagem é a soma das crenças, ideias e impressões que o eleitor tem 
do candidato, e quanto mais ela contribuir para reforçar e justificar o 
comportamento do eleitor, maiores serão as possibilidades de vir a obter 
seu voto (LIMA, 1988, p.56). 

  

Entretanto, o HGPE uma das principais ferramentas do marketing eleitoral, 

contribui para a construção da imagem do candidato nas campanhas. Justamente 

por isso, buscamos neste trabalho analisar a imagem construída acerca de Regina 

Cioffi no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral.  

Algumas estratégias de comunicação são empregadas para que o HGPE seja 

direcionado corretamente, conforme apontam Ortiz e Marchamalo (2005), recursos 

como a música, a entonação da voz, a linguagem corporal e até mesmo o silêncio e 

os ruídos. 

Por exemplo, a música pode ser compreendida como a linguagem das 

emoções devido aos aspectos sensoriais, que são capazes de provocar nas 

pessoas a comoção, suspense ou alegria (ORTIZ, MARCHAMALO, 2005). Todavia, 

o silêncio é capaz de causar no ser humano a necessidade de assimilar uma 

situação, criando então um efeito de suspense sobre alguma situação.  

Já Albuquerque (1999) descreve outras três particularidades presentes no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, que eles chamam de: segmento da 

campanha, metacampanha e auxiliares.  

De acordo com o autor, a campanha se forma pelo núcleo que compõe o 

HGPE, que são a discussão dos problemas políticos, os ataques recebidos pelos 

candidatos e a construção da imagem dos candidatos. Já em metacampanha são as 

mensagens com a finalidade de falar do andamento da campanha, como exemplo, 

os comícios, as carreatas, as pesquisas de opinião, etc; No último segmento, 

auxiliares, estão inseridos os clipes políticos, os jingles e as vinhetas.  

Albuquerque (1999) esclarece que, o personagem principal do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral, é o candidato que faz parte como protagonista, 

transmitindo os conteúdos políticos, criando laços com os eleitores.   

Sendo assim, as estratégias de comunicação utilizadas nas mensagens 

transmitidas pela televisão permitem que as campanhas busquem uma maior 

intimidade com o eleitor, a fim de persuadi-lo.   
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4.1.3 Os efeitos da televisão no HGPE 

 

Para Gomes (2013), durante as exibições dos programas na televisão, todos 

os tipos de telespectadores são alcançados. Por essa razão, o público é o eleitor em 

geral, podendo haver segmentações como as abordagens diretas, voltadas para o 

homem, a mulher, o trabalhador, os jovens e os idosos. Estes ainda permanecem 

sendo tratados como eleitores de forma plural. 

Nesse sentido, o autor refere-se que o HGPE possui características e 

elementos muito específicos e singulares, esses que estão ligados ao meio em que 

é apresentado. Portanto, tanto rádio quanto a televisão utilizam do entretenimento 

como a fala principal em sua programação, sendo assim, os programas eleitorais 

precisam de apropriação para esse processo.  

Gomes (2004, p.24) destaca:  

  

[...] a necessidade de conversão do discurso político segundo a gramática 
do audiovisual e as fórmulas de exibição e de narração próprias do universo 
do entretenimento. Decorre desse pressuposto a evidência da centralidade 
de estratégias voltadas para a produção e administração de afetos e de 
emoções, para a conversão de eventos e ideias em narrativas e para o 
destaque daquilo que é espetacular, incomum ou escandaloso (GOMES, 
2004, p.24). 

  

Dessa maneira, mesmo que a maioria dos políticos recorra em contratar 

agências de propaganda e comunicação, ou produtoras para a realização dos 

trabalhos profissionais, para que seja possível a construção de produção dos 

programas, a situação de uma campanha e as frequentes mudanças são constantes 

no cenário eleitoral, podendo influenciar cada conteúdo veiculado.   

Os limites impostos pelo HGPE segundo Azevedo (2010), fizeram que os 

programas procurassem uma forma de se adaptar ao discurso político, 

estabelecendo aproximação de um formato de um programa de televisão. O HGPE 

que desempenha um papel de grande importância nas campanhas eleitorais, no 

geral, nas grandes cidades, conta com programas de alto nível de produção, criados 

com os princípios de estratégias de marketing bem elaboradas. 

Porém, existe desigualdade entre as grandes e pequenas candidaturas, pelos 

investimentos na estrutura de comunicação, que contratam todos tipos de 

profissionais, como exemplo as produtoras de áudio e vídeo e todos os outros 

profissionais envolvidos. 
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Conforme mencionado, mesmo com as desigualdades estruturais e 

financeiras, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, também garante clareza 

mínima aos partidos e candidaturas de menor porte. 

Contudo, destacamos que o HGPE precisa lidar com a questão da 

desconfiança em relação às organizações política que, segundo Moisés e Carneiro 

(2008), já que o panorama político atual aponta que o eleitor não acredita em seus 

representantes e igualmente tende a não acreditar na propaganda para a escolha 

daqueles que formarão as organizações políticas. 

No entanto, Moisés e Carneiro (2008), ressalta que o HGPE, se implementou 

na legítima ferramenta eleitoral ao longo de mais de 50 anos. 

   

Efetivamente, o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão transformou-se, 
ao longo das últimas décadas, em peça fundamental da democracia 
brasileira. Para os eleitores, espectadores ou ouvintes, tornou-se um hábito, 
um marco do início do “tempo da política”, da disputa eleitoral mais acirrada 
que mobiliza mesmo os cidadãos mais distantes da política (FIGUEIREDO; 
ALDÉ, 2010, p. 26). 

  

Para reverter essa desconfiança, de acordo com os autores Panke e Cervi 

(2011) destacam que os objetivos principais da propaganda eleitoral estão na 

comunicação realizada pelo conceito do candidato.  Ainda que, chegando a esse 

instante é necessário que as equipes façam pesquisas sobre as necessidades do 

eleitorado, as crenças do candidato, sua personalidade e o conceito principal do 

candidato adversário. Com estes dados, é que se pode começar o trabalho de 

verificação do perfil da candidatura. 

Contudo, segundo Figueiredo (2000), a forma de vestir e falar, a postura física 

e o histórico, são elementos que contribuem para o seu fortalecimento e a 

divulgação de cada candidato. 

Além disso, para garantir um diferencial, as estratégias utilizadas na 

campanha e para a construção de sua imagem, pode-se utilizar de recursos para 

que possa conseguir enfoque em temas que possam gerar polêmicas, ou englobar 

temas universais, reproduzindo memorização e inclusão.   

Ademais, Bezerra e Silva (2002), destaca que a adequação do modelo do 

programa do HGPE acarreta adotar o ritmo e a estrutura que se aproximam do 

lúdico, justamente por se tratar de política e entretenimento. A televisão ganha 

destaque pelo fato de que, ao facilitar o entendimento, precisamente por agregar 
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imagem em movimento, sons diversos, texto falado e escrito compondo mensagens 

que poderiam se unir a certo tipo de educação política. 

De outro modo, os autores asseguram que esse fácil entendimento pode 

gerar apatia utilização do veículo para conduzir a produção das mensagens 

conforme a forma mais interessante ao grupo que as emite, anulando outros 

sentidos. 

Para os autores, “as estratégias de sedução, articuladas na construção da 

imagem política, buscam o entretenimento, o novo, o extraordinário, o lúdico, o 

espetacular, através de manipulação de efeitos sonoros, de jogos de imagens” 

(BEZERRA; SILVA, 2002, p. 5).  

Concluímos este capítulo ressaltando que o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral é fundamental, e dentro do contexto de marketing eleitoral, utilizado como 

recurso que ocupa um lugar muito importante, uma vez que ele passa a ser gratuito 

e obrigatório por lei. 

Portanto, o nosso trabalho busca justamente identificar a relevância e o 

contexto da Propaganda Eleitoral Gratuita da candidata Regina Cioffi. 

Essa revisão foi necessária no sentido de que ela justifica a escolha empírica 

do nosso trabalho, uma vez que o HGPE é um aspecto central, que compõe um 

conjunto de recursos da campanha inserida no marketing eleitoral. 

Entretanto, outro elemento importante é que além do Horário Eleitoral ser 

gratuito e instituído por lei, ele contribui para democratizar o processo da escolha na 

eleição, dando a oportunidade à todos partidos e candidatos. 

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral tem uma grande importância 

devido a visibilidade ampliada, pelo fato de atingir um grande número de pessoas no 

rádio e na televisão. 

O terceiro objetivo que tentamos cumprir nessa revisão de literatura, foi 

mostrar a relação do Horário Eleitoral com a televisão, de modo que entendemos 

quais são as características e os recursos que podemos encontrar. 

Toda essa revisão nos ajuda a construir um olhar analítico e a metodologia de 

análise. Tendo como objetivo maior, tentar entender as características do HGPE, 

para que possamos caminhar para a análise, especificamente o Horário Eleitoral 

Gratuito de Regina Cioffi nas eleições de 2016. 

Portanto, no próximo capítulo abordaremos a metodologia, que buscamos 

justamente articular toda a revisão teoria desenvolvida até aqui sobre marketing 
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eleitoral, a questão de gênero e o HGPE, com as preocupações de pesquisas que 

temos. 
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA 

 

A fim de cumprir e entregar resultados do objetivo principal deste trabalho que 

é analisar e definir quais foram as escolhas de marketing eleitoral da candidata 

Regina Cioffi no contexto de gênero e política, optou-se pela articulação dos 

conceitos de marketing político definidos por Rego (1985) e Figueiredo (1994) 

juntamente com a noção de gênero e política definida por Panke e Iasulaitis (2016). 

Segundo Figueiredo (1994) o marketing político pode ser compreendido como 

um aglomerado de técnicas e procedimentos voltados para moldar um candidato ou 

candidata ao seu potencial cabível. Nas eleições este processo ocorre por meio de 

duas etapas, quais sejam fazer o candidato ser conhecido do maior número de 

eleitores possível e, em seguida, mostrar o que o diferencia – positivamente – de 

seus adversários, colaborando para que sua imagem seja divulgada, vista e 

lembrada pelos eleitores da melhor maneira.  

Já Rego (1985) discursa que as estratégias de marketing de cada candidato 

político dependem predominantemente dos recursos que o mesmo obtém, sejam 

eles de caráter de homogeneidade dos segmentos, das forças dos concorrentes e 

do conhecimento que o eleitor possui do candidato. Uma vez que este tipo de 

estratégia por recursos foi apresentado, acreditava-se que que a candidata utilizaria 

deste método para elaborar sua campanha nas eleições municipais de 2016. 

Por possuir um histórico na área política e, também, na área da saúde, as 

hipóteses deste trabalho eram de que Regina Cioffi utilizaria desses recursos para 

construir a estratégia de marketing eleitoral em sua campanha, seja inserindo seu 

desempenho como vereadora do município ou apresentando aos eleitores seus 

feitos enquanto médica.  

Acreditava-se, ainda, que a candidata empregaria, ao decorrer de toda a 

campanha, os discursos e depoimentos de familiares, a fim de acentuar a questão 

da construção de gênero na política. Ao longo de todo o trabalho abordou-se a 

hipótese de que a candidata reforçaria durante sua candidatura o estereótipo – 

enraizado na sociedade – de que a mulher deve possuir uma imagem de cuidadora, 

dona de casa, afetiva, subjetiva e, também, ser social e culturalmente responsável 

pelos filhos e pela união da família, conforme Matos e Pinheiro (2012) definem esse 

tipo de estereotipização. Esperava-se, dessa maneira, que Regina Cioffi se 

apresentasse para seu eleitorado como uma mulher dentro do quadro “doméstico”, 
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no qual a figura feminina está inserida, destacando predominantemente a ideia de 

uma mulher que cuida, zela e protege sua família.  

Ainda reforçando esse estereótipo, ansiava-se pela ideia de que a então 

candidata à prefeitura de Poços de Caldas também evidenciasse seu papel como 

médica pediatra, mais uma vez trazendo ao público o conceito de cuidado e zelo. Ou 

seja, as hipóteses do presente trabalho foram levantadas de acordo com a 

concepção defendida por Panke e Iasulaitis (2016) que afirmam que – algumas – 

mulheres se apropriam deste estereótipo estipulado para conquistarem seus votos: 

  

[...] convém ressaltar que não apenas essas competências políticas 
estereotipadas são atribuídas às mulheres candidatas, mas também, em 

diversos casos, as próprias candidatas e seus estrategistas de marketing 

eleitoral lançam mão de tais estereótipos para angariar votos (PANKE; 
IASULAITIS, 2016, p.391). 

  

Com o propósito de confirmar ou ratificar as hipóteses apresentadas, optou-se 

pela análise do conteúdo apresentado pela candidata Regina Cioffi, durante o 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, para a campanha eleitoral municipal de 

Poços de Caldas, em 2016. A análise ocorreu por meio da realização de uma análise 

de conteúdo a partir de uma ficha de análise construída por meio de um livro de 

códigos (ver apêndice) que abordou determinadas variáveis a fim de auxiliarem na 

obtenção de um resultado final. 

Essas variáveis foram elaboradas a partir dos conceitos metodológicos já 

apresentados neste trabalho, tendo como referência os elementos de marketing 

eleitoral e a questão de gênero na política. Visto isso, torna-se imprescindível 

investigar em todo o material os recursos utilizados pela candidata, a fim de 

identificar e compreender quais foram as estratégias utilizadas em sua campanha. 

 

5.1 Corpus da pesquisa 

 

O corpus desta pesquisa se baseia nos 339 vídeos da campanha eleitoral da 

candidata que foram veiculados durante o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, 

                                                           
9
 São 34 programas, contudo, o programa de número dez encontra-se indisponível da plataforma. 

Dessa maneira, a análise foi realizada acerca dos 33 vídeos acessíveis. 
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os quais se encontram disponíveis para acesso no canal de Regina Cioffi, na 

plataforma YouTube10.  

O material, que foi exibido durante o período de 2 a 28 de outubro de 2016 

para toda a população de Poços de Caldas, foi minuciosamente analisado pelo 

grupo, visto que foram realizadas cerca de quatro diferentes análises. Duas dessas 

análises foram executadas em duplas para que, posteriormente, fosse efetuada uma 

terceira análise em conjunto com o grupo.  

Os vídeos, que possuíam cerca de 59 segundos11 (a maioria), tratavam de 

formas alternadas de diferentes temas, por isso, a análise tomou rumo a partir da 

criação de uma ficha de análise que, em consonância com o desenvolvimento do 

livro de códigos, colaborou para a execução desta metodologia.  

Entendeu-se como essencial a análise exclusivamente dos programas 

exibidos no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral devido ao fato de que o 

material produzido para este tipo de veiculação possui como principal objetivo 

enfatizar as propostas e apresentar para os eleitores os candidatos dos partidos 

políticos, como enfatiza Panke (2011): 

  

O Horário Político Eleitoral (HGPE), tanto no rádio quanto na televisão, é 
uma importante fonte de informações para os eleitores.  É a partir dele que 
as elites políticas, representadas por partidos e coligações com candidatos 
participando das disputas, conseguem apresentar suas propostas, criar 
cenários e apresentar os perfis de lideranças políticas que possam ser 
comparáveis entre si (PANKE, 2011, p.392). 

  

Outro motivo importante para a escolha do corpus do presente trabalho deve-

se ao fato de que o conteúdo exibido no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral é 

passível de sofrer transformações, ou seja, o que é exposto nos programas dos 

partidos políticos é absorvido pelo público e levado em debate para os espaços 

públicos, conforme Panke (2011). 

O foco da análise deste corpus é a de identificar e compreender quais foram 

as estratégias utilizadas por Regina Cioffi para a construção de sua imagem política 

nas eleições municipais de 2016, tanto em relação ao marketing eleitoral como na 

questão da construção do gênero na política. 

                                                           
10

 O YouTube é um site de compartilhamento de vídeos em formato digital; qualquer pessoa com 
cadastro no site pode carregar seus vídeos e deixá-los disponíveis para o acesso de todos. 
11

 O programa 1 contou com 2:13 de duração; já o programa 2, contou com 2:18; o programa 3, com 
1:56; o programa 4, com 1:54; o programa 6, com 1:01; o programa 27, com 0:57; e, por fim, o 
programa 29, contou com 1:00 de duração. 
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5.2 Método – ferramentas  

 

5.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

Compreende-se como pesquisa bibliográfica o estudo que possui os atos de 

fichar, relacionar, compreender e resumir todo e qualquer tipo de assunto que se 

relacione com aquilo que está sendo estudo. Tal tipo de metodologia possui como o 

principal intuito investigar e compreender as várias contribuições científicas já 

existentes sobre determinado assunto, de uma maneira que o pesquisador possua a 

chance de utilizar desses estudos já construídos para compreender, afirmar e 

enriquecer suas teorias e suposições sobre seu objeto de estudo, conforme defende 

Boccato (2006, p.266): 

 

[...] a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 
por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 
várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. (BOCCATO, 2006, p.266). 

  

Segundo Stumpf (2010, p.51) este método de pesquisa se baseia em um 

conjunto de ações que possuem como objetivo identificar as informações 

bibliográficas que colaboram diretamente com o assunto que está em pauta na 

pesquisa.  

Assim como todos os tipos de pesquisas metodológicas, a pesquisa 

bibliográfica também possui uma sequência de etapas que devem ser seguidas para 

um bom resultado da pesquisa, como define Fonseca (2002):  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

  

É de suma importância que a pesquisa bibliográfica possua toda a bibliografia 

utilizada durante todo o trabalho e traga para a pesquisa, de forma resumida, os 
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principais pontos a serem discutidos e abordados sempre apresentando as ideias e 

conceitos dos autores utilizados ao longo do processo de pesquisa.  

Com a ausência da pesquisa bibliográfica a pesquisa perde todo seu valor, 

uma vez que, os conceitos abordados pelo pesquisador não podem ser 

comprovados de forma válida, por isso é importante um embasamento em trabalhos 

já publicados de outros autores para que todo o assunto exposto na pesquisa tenha 

sua importância e veracidade, comprovadas por meio de outras publicações.  

Ou seja, para se obter o resultado final sobre o objetivo do trabalho é de suma 

importância que a pesquisa bibliográfica seja realizada em primeira instância, para 

que os conceitos que construirão a teoria da pesquisa sejam compreendidos para 

posteriormente serem interpretados e relacionados com o objeto de estudo. 

 

5.2.2 Análise de conteúdo 

 

A estratégia metodológica escolhida para a realização do presente trabalho foi 

a análise de conteúdo (AC) para a observação do material de estudo e posterior 

interpretação.  

Entendeu-se a AC como significativa para o presente trabalho, uma vez que 

este tipo de pesquisa, segundo Bauer (2008), pode ser compreendida como uma 

técnica para produzir inferências de algo para seu contexto social de maneira 

objetivada, ou seja, é por meio deste tipo de pesquisa que obtermos resultados 

concretos de um conjunto de3 diversos elementos presentes no corpus deste 

trabalho se tornou possível. 

Como o corpus refere-se aos programas da candidata Regina Cioffi, durante o 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, é relevante enfatizar a importância do 

estudo realizado acerca do HGPE já que, segundo Panke (2011), este tipo de 

estudo permite ao pesquisador descobrir como as elites políticas se apresentam aos 

eleitores em cada disputa, o que é – em suma – o objetivo central deste trabalho. 

  

A análise de conteúdo (AC) do horário eleitoral é um procedimento de 
pesquisa que permite mostrar como as elites políticas se apresentam aos 
eleitores em cada disputa. Portanto um dos objetivos complementares da 
Análise de Conteúdo do HGPE é a identificação do uso que os candidatos 
fazem desse espaço para criar e difundir uma imagem pública (PANKE, 
2011, p.392). 
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Ultrapassando apenas a inferência de conceitos estatísticos, a técnica de AC 

– aplicada na área de comunicação – possibilita uma importante reflexão acerca das 

subjetividades das mensagens contidas no corpus, ou seja, este tipo de estudo torna 

possível a compreensão de todas as mensagens que se encontram em um segundo 

plano. 

Segundo Herscovitz (2007), a AC é compreendida como uma forma de 

inclusão, a qual pode trabalhar com diversos conteúdos em um único estudo, por 

isso, este tipo de pesquisa nos possibilita desconstruir o corpus do trabalho, a fim de 

encontrar posteriormente os indicadores de significados não explícitos no material de 

estudo. 

É oportuno lembrar, mais uma vez, que o presente trabalho aponta diversas 

hipóteses que serão esclarecidas a partir da análise de conteúdo, com o objetivo de 

encontrar quais foram as estratégias utilizadas pela candidata durante toda sua 

campanha eleitoral. Visto isso, a AC foi compreendida como a melhor maneira de 

obter esses resultados, uma vez que:  

  

A análise de conteúdo ao mesmo tempo que permite descobertas, pela sua 
função heurística, possibilita a confirmação ou negação das hipóteses ou 
proposições, por meio da análise sistemática de provas que poderão ser 
verificadas. Esta metodologia desafia a pesquisador ao permitir a utilização 
de diferentes procedimentos analíticos, tanto interpretativos quanto 
estatísticos (SANTOS, 2017, p.128). 

  

Por fim, vale destacar que a análise de conteúdo do trabalho foi realizada pelo 

próprio grupo, em diferentes etapas, e com o auxílio de uma ficha de análise e de 

um livro de códigos. Foram analisados 33 vídeos, exibidos durante o HPGE, que 

constituíram a campanha eleitoral da candidata Regina Cioffi nas eleições 

municipais de Poços de Caldas, em 2016. 

 

5.2.3 Estudo de caso 

 

Além da análise de conteúdo, destacamos que este TCC trata-se de um 

estudo de caso. Segundo Duarte (2010, p.215) o estudo de caso é capaz de 

fornecer ao pesquisador um método de pesquisa qualitativa, a qual não se aplica a 

utilização de pesquisas intuitivas que acabam desvalorizando o caráter da pesquisa.  
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Segundo Ventura (2007, p. 384) o estudo de caso possui como objetivo 

principal investigar como uma única unidade quais são os elementos e 

características importantes para o objeto de estudo do trabalho.  

Levando em conta o objeto de estudo do presente trabalho é de extrema 

importância o estudo de caso como metodologia para esta pesquisa, uma vez que, 

este tipo de pesquisa segundo Vasconcelos. Yoshitake, França e Silva (2015, p.50) 

colabora para uma análise profunda daquilo que se pretende obter respostas. 

  

O emprego do método possibilita a elaboração de explicações e respostas a 
situações concretas, dotadas de níveis distintos de complexidade, por meio 
da análise profunda de um objeto. (VASCONCELOS et al., 2015, p.50). 

  

Para a realização do estudo de caso é de suma importância que as etapas 

principais desta metodologia sejam seguidas, são elas: (1) planejamento, (2) 

aplicação prévia da pesquisa em campo para corrigir quaisquer falhas de 

planejamento, (3) coleta de dados, (4) análise da informação e (5) redação do 

relatório, segundo Duarte (apud Wimmer e Dominick, 1996, p. 162).  

Tais etapas foram realizadas no presente trabalho ao longo da classificação 

do corpus do trabalho, onde os vídeos foram previamente analisados, selecionados 

e classificados, com base nos resultados encontrados foram criados a análise e o 

relatório final. 

 

5.3 Método – livro de código e variáveis 

 

5.3.1 Livro de códigos 

 

A fim de colaborar para a análise de todo o material, foi elaborado um livro de 

códigos com os principais elementos a serem examinados de acordo com o corpus 

da pesquisa. O livro, em suma, traz questões essenciais que aparecem nos vídeos 

da candidata e que contribuíram para os resultados da análise final.  

Compreendeu-se como essencial a elaboração do livro de códigos uma vez 

que, este tipo de metodologia auxilia a investigação do problema central do trabalho, 

segundo Bauer (2008), a codificação é uma maneira de se alcançar respostas 

dentro de um conjunto de alternativas:  
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Um referencial de codificação é um modo sistemático de comparação. Ele é 
um conjunto de questões (códigos) com o qual o codificador trata os 
materiais, e do qual o codificador consegue respostas, dentro de um 
conjunto predefinido de alternativas (valores de codificação) (BAUER, 2008, 
p.199). 

  

No livro foram inseridas as diversas variáveis presumidas a partir dos 

conceitos metodológicos já abordados neste trabalho. Essas variáveis auxiliaram na 

identificação e compreensão das estratégias utilizadas em toda a campanha, sejam 

elas escolhidas por meio dos fundamentos do marketing eleitoral, sejam elas 

escolhidas acordadas com a questão de gênero. 

  

Diversas considerações entram em jogo na construção de um referencial ou 
sistema de categorias: a natureza das categorias, os tipos de variáveis de 
código, os princípios organizadores do referencial de codificação, o 
processo de codificação e o treinamento para codificação (BAUER, 2008, 
p.200). 

  

O livro se baseia em códigos numéricos que foram posteriormente inseridos 

em uma ficha de análise. Os números 0 e 1 colaboraram para a soma final de todas 

as variáveis, sendo o número 0 a representação da ausência da variável em questão 

e o número 1 indicando a presença da mesma. 

Todos os vídeos precisavam – impreterivelmente – entrarem em uma das 

categorias das variáveis, visto que em nenhum momento havia a possibilidade dos 

vídeos não apresentarem uma codificação realizada, já que isso comprometeria no 

resultado final de toda a análise. Ou seja, os vídeos possuíam sempre ou o número 

0, representando a ausência de um elemento, ou o número 1, representando a 

presença deste elemento. Outro fato importante para se destacar é que, apenas a 

variável de análise “tipo de mulher” dava margem para a inserção de duas 

categorias ao mesmo tempo. Nas demais variáveis foram conferidos aos vídeos um 

único valor de codificação, sendo ele 0 ou 1. 

 

5.3.2 Variáveis 

 

5.3.2.1 Depoimentos 

 

A primeira variável presente no livro de códigos é a de depoimentos, visto que 

procura identificar quais foram os principais tipos de personalidades utilizadas pela 

candidata para apoiarem o seu material de campanha. 
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 Primordialmente acreditava-se que a candidata utilizaria em seu material 

eleitoral predominantemente seus familiares e colegas de trabalho da área de saúde 

e também da Câmara Municipal, por isso a variável foi dividida em nove diferentes 

categorias, sendo elas: familiares, colegas de trabalho da Câmara, colegas de 

trabalho da área da saúde, pacientes ou beneficiários de seus projetos sociais, 

coronéis, cidadãos ordinários, especialistas, mulheres e homens. 

 Na variável “familiares” esperava-se depoimentos e discursos de membros da 

família da candidata que fortalecesse o estereótipo de que a mulher possui uma 

imagem de quem cuida dos filhos, casa e família. Quando houvesse a presença de 

uma dessas personalidades o código na ficha de análise seria 1, confirmando a 

presença, caso não houvesse o código utilizado seria 0. 

Já na variável “colegas de trabalho - Câmara” aguardava-se o depoimento de 

personalidades que contribuíram e acompanharam o desenvolvimento da candidata 

como vereadora na Câmara de Poços de Caldas, a fim de apresentar ao eleitor sua 

trajetória na carreira política e seus feitos na área.  

 Em “colegas de trabalho - saúde/projetos sociais” a expectativa era de 

depoimentos que mostrassem e agregassem para a imagem da candidata Regina 

Cioffi como médica e seus projetos já realizados socialmente na área da saúde.  

 Na categoria “pacientes”, mais uma vez, esperava-se depoimento de pessoas 

que fortificassem a imagem de Regina como médica e seus feitos na área da saúde. 

 Em “apoio político” a expectativa era da presença de personalidades da 

política local que reforcem, mais uma vez, a força política de Regina. 

Uma das variáveis talvez mais importantes da análise é a de “cidadãos ordinários” 

que procura analisar quantas vezes os cidadãos poços-caldenses foram inseridos 

nos programas eleitorais da candidata, a fim de reforçar a popularização da 

candidata com os demais eleitores da cidade. 

 Na variável “especialista” aguardava-se o depoimento de especialista de 

diversas áreas como saúde, educação, política, economia, administração ou demais 

áreas. Este tipo de depoimento era aguardado com o intuito de enfatizar algo dito 

durante os programas eleitorais, ou seja, este tipo de depoimento poderia tanto 

favorecer as propostas de Regina Cioffi quanto atacar as propostas da gestão 

responsável pelo município naquele período. 
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 Em questões de gênero as variáveis foram divididas entre “homem” e “mulher” 

com o objetivo de descobrir se a candidata havia utilizado mais a imagem de 

mulheres para enfatizar a questão de gênero na política. 

 

5.3.2.2 Locais de gravação 

 

No eixo “local de gravação” procurou-se investigar quais foram os principais 

locais utilizados nas gravações dos programas eleitorais de Regina Cioffi, as 

variáveis foram divididas de acordo com espaços que transmitem ideias de família, 

trabalho ou locais públicos, por isso havia seis diferentes variáveis, são elas: casa 

(seja da própria candidata, de seus familiares ou de outras pessoas), hospital ou 

qualquer outro local que remete a questão da saúde, fundação Gota de Leite ou 

outros espaços onde a candidata já teria realizado projetos sociais, ruas e espaços 

públicos, locais fechadas ou a Câmara Municipal. 

 

5.3.2.3 Tipo de linguagem/retórica 

 

Um dos eixos mais importantes desta pesquisa foi o tipo de linguagem e 

retórica utilizada nos vídeos que compõem o corpus deste trabalho, neste eixo 

procurou-se compreender e identificar - exatamente - o tipo de linguagem utilizada 

por Regina Cioffi para transmitir suas mensagens para os eleitores. O eixo foi 

dividido em três diferentes variáveis: linguagem de ataque, linguagem de proposta e 

linguagem emocional. 

Na de ataque enfatizou-se as falas da candidata onde a mesma procurava 

atacar seus concorrentes políticos ou a gestão responsável pelo município na época. 

Na variável proposta foram destacados os momentos em que Regina Cioffi 

apresentava e enfatizava suas propostas para a cidade, sejam elas de quaisquer 

setores. E o emocional procurou identificar em quais momentos a candidata e sua 

equipe fizeram o uso do apelo emocional para atingir os eleitores poços-caldenses.  

 

5.3.2.4 Tipo de mulher 

 

Outro eixo essencial para a pesquisa foi o tipo de mulher, este que era 

definido ao final da análise de todos os vídeos onde era identificado o conjunto de 

características que definiam qual era a tipologia de mulher que a candidata havia 
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transmitido no material analisado. A tipologia, inspirada por Panke (2017) era 

constituída originalmente por três categorias, quais sejam a mulher guerreira, a 

mulher maternal e a mulher profissional. Segundo a autora (2017, p.2), “cada 

tipologia tem dois perfis principais que são, respectivamente, líder ou dura; atenciosa 

ou sensível; e trabalhadora ou subordinada”. Entretanto, levando em consideração 

que o aspecto profissional da candidata Regina Cioffi transita entre a mulher 

guerreira – visto que já estava no seu segundo mandato como vereadora da cidade 

–, e a mulher maternal – devido a profissão que exerce de médica pediatra –, 

decidimos que as variáveis mulher materna (ou mulher que cuida, como intitulamos) 

e mulher guerreira são mais pertinentes ao presente estudo, desconsiderando, 

dessa forma, a mulher profissional. 

 A variável mulher que cuida era definida por meio de um conjunto de 

características onde a candidata era apresentada como uma mulher que cuidaria da 

cidade, ou seja, nesta categoria os estereótipos de mulher seriam fortemente 

enfatizados. Nesta variável a candidata procura focar suas falas e propostas em 

questões familiares, domésticas, da área de saúde e enfatiza a importância do 

cuidar e de conceder atenção para o que for necessário. 

 Já a variável mulher guerreira se trata de um conjunto de elementos que 

trazem Regina Cioffi como uma candidata que lutará pela cidade, onde no material a 

mesma daria destaque em suas propostas e promessas para o município, com foco 

em seus feitos como vereadora ou médica na área da saúde, sempre contra 

atacando seus concorrentes e destacando seu potencial e propostas. 

 

5.3.2.5 Temas 

 

Por fim, existem os eixos “temas do vídeo” e “imagem visual”, o primeiro 

procura definir - concretamente - qual foi o tema abordado durante cada um dos 33 

vídeos analisados, os quais foram divididos em 13 temas. 

O primeiro tema compreendido como variável é a “biografia familiar e histórias 

pessoais” que se encaixa nos vídeos onde - possivelmente - a candidata aparece 

relatando sua vida ou apresentando sua família para os eleitores. 

Já em “valores abstratos” são compreendidos como aqueles momentos em 

que durante os vídeos a candidata demonstra gratidão, ou enfatiza suas lutas 

dificuldades enfrentadas durante sua trajetória pessoal. 
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Outras duas variáveis são as de trabalho na área da saúde e trabalho como 

vereadora, considera-se que para esses temas os vídeos devem apresentar 

conteúdo em que Regina Cioffi aborda, somente, seus feitos e conquistas nas áreas 

da saúde e em sua carreira como vereadora de Poços de Caldas. 

Seis destas variáveis procuraram identificar o tema das propostas inseridas 

nos vídeos da candidata, entre elas estão as questões relacionadas às seguintes 

áreas: saúde, educação, emprego/economia, meio ambiente, urbanização e 

trânsito/transporte público. 

A variável “corrupção/partido político” procurava identificar em quais 

momentos a candidata abordou o assunto que se encontrava em ascensão na 

época das eleições, bem como as questões sobre os partidos políticos, sejam esses 

que lhe apoiem ou de seus concorrentes.  

Já “denuncia/ comparação sobre outros candidatos” possuía como objetivo 

destacar os vídeos em que Regina Cioffi realizava algum tipo de denúncia referente 

aos demais candidatos ou ao governo do período eleitoral, bem como comparações 

de seus trabalhos, conquistas e histórico pessoal em relação aos demais 

concorrentes eleitorais.  

Por fim, entendeu-se como importante identificar quais os vídeos traziam para 

os programas eleitorais os jingles utilizados na campanha da candidata. 

Já o último eixo possui como objetivo principal identificar as características 

visuais mais importantes dos vídeos, tais como iluminação, vestimentas da 

candidata, sua postura, edições de filmagem, enquadramentos, entonação da voz, 

uso de músicas, entre outros. 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, de modo geral, os dados estatísticos 

da análise. A discussão sobre as implicações desses dados será feita no próximo 

capítulo. 

 

6.1 Depoimentos 

 

Dentre o total de 33 vídeos que foram veiculados durante o HGPE da 

campanha de Regina Cioffi, apenas os três primeiros contém depoimentos de seus 

familiares. A candidata não utilizou depoimento de nenhum colega de trabalho da 

Câmara Municipal e, em apenas um vídeo contém o depoimento de uma colega de 

trabalho da área da saúde. 

Nos vídeos destinados à área da saúde, a candidata apresentou apenas dois 

vídeos em que quatro mães de pacientes (crianças) depuseram em seu favor. A 

candidata conta também com os depoimentos de duas mulheres que foram suas 

pacientes quando crianças, em um de seus vídeos. 

Já no quesito que leva em consideração imagens de outros políticos, Regina 

Cioffi contou com a utilização da imagem do ex-prefeito de Poços de Caldas e ex-

deputado federal, Geraldo Thadeu, em quatro vídeos. 

Em 14 vídeos, do total de 33 que foram analisados, a candidata conta com o 

depoimento de cidadãos ordinários. 

Em nenhum vídeo a candidata utiliza o depoimento de especialista em 

quaisquer áreas de atuação. 

As mulheres se fazem presentes em 19 vídeos ao passo que os homens se 

apresentam em apenas oito. 

 

6.2 Locais de gravação 

 

Levando em consideração os locais utilizados para a captação do que viria a 

ser o programa eleitoral, a candidata utilizou, em sete vídeos, um cenário 

característico ao do interior de uma casa, ainda que o vídeo não tenha sido 

protagonizado por ela – mas por uma das figuras que depuseram em seu favor. 
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Apenas dois vídeos trouxeram imagens de um consultório, dentre os 33 analisados. 

Em um vídeo a Fundação Gota de Leite aparece em destaque. 

       Contudo, o cenário externo (principalmente nas ruas de Poços de Caldas), foi 

um dos mais utilizados para a campanha da candidata, sendo o total de 18. Os 

locais fechados foram priorizados em 10 vídeos, sendo que a sua maioria foi no final 

da campanha. A Câmara Municipal aparece ao fundo em dois vídeos. 

 

6.3 Tipo de linguagem/retórica 

 

Em um total de dez vídeos a candidata Regina Cioffi faz algum tipo de ataque, 

seja contrapondo algo dito ao seu respeito ou atacando o atual governo. Contudo, 

Regina priorizou trabalhar durante a sua campanha nas suas propostas de governo, 

visto que são 19 vídeos nos quais a candidata aparece apresentando ou ressaltando 

suas propostas para as diversas áreas de Poços de Caldas. Já levando em 

consideração o aspecto emocional de linguagem, 12 vídeos possuem esse tipo de 

caráter. 

 

6.4 Tipo de mulher 

        

Dentre os 33 vídeos analisados, apenas 5 trazem a candidata no papel da 

mulher que cuida, ou seja, sustentam o foco nas questões familiares, domésticas, do 

trabalho de médica, da importância de cuidar ou de dar atenção. Dessa maneira, 

nos 28 vídeos restantes da campanha, Cioffi aparece desempenhando o papel da 

mulher guerreira que, ora ataca os seus concorrentes, ora ataca o atual governo ou 

até mesmo apresentando e ressaltando as propostas de seu governo. 

 

6.5 Temas 

 

 Dentre os temas explorados pela candidata, listamos nossas expectativas 

baseadas nas abordagens recorrentes, que são encontradas na maioria das 

campanhas eleitorais, a fim de verificar quais destas a candidata teria empregado 

em sua própria campanha.  

Entre os conteúdos listados, estão temáticas como a biografia familiar e/ou 

histórias pessoais; os valores abstratos; os trabalhos desenvolvidos como 
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profissional e seus projetos sociais e os que foram desenvolvidos como política e 

suas leis aprovadas; as propostas para as áreas de saúde, educação, emprego 

/economia, meio ambiente, urbanização/esgoto/asfalto/moradia, trânsito/transporte 

público; a corrupção de outros partidos políticos; a denúncia e/ou comparação com 

outros candidatos; a violência; o uso de jingles; e a reafirmação da sua identidade. 

Contudo, Regina Cioffi usufruiu da maioria desses temas (mas não todos), como 

descrevemos a seguir. 

O histórico familiar da candidata é retratado em apenas três vídeos. As 

filmagens, que contém caráter emocional, abordam depoimentos de familiares e da 

própria candidata, que contam um pouco de suas histórias nos primeiros vídeos da 

campanha. Em sete vídeos da campanha os valores abstratos são abordados, seja 

eles de gratidão pelo seu passado ou um simples agradecimento para aquelas 

pessoas que apoiaram sua candidatura e ajudaram a alcançar seu sucesso 

profissional ou pessoal. 

Em apenas dois vídeos são abordados os trabalhos da candidata na área da 

saúde e, apenas em três, são abordados suas realizações como vereadora. 

Cinco vídeos da campanha são utilizados para apresentar para a população 

as propostas da candidata para a área da saúde, enquanto a área da educação 

conta com dois vídeos. Já as propostas para os setores de empregos e da economia 

contam com cinco vídeos, ao passo que o meio ambiente tem foco principal em 

apenas um vídeo. Em apenas um vídeo (dentre os 33 da campanha), a candidata 

apresenta suas soluções e propostas para problemas como a urbanização, o esgoto, 

o asfalto e a moradia. Contudo, apenas um vídeo apresenta a questão do trânsito e 

do transporte público como ponto principal, no qual a candidata apresenta suas 

propostas para a melhoria da área. 

É importante ressaltar que em nenhum vídeo da campanha, Regina Cioffi, 

aparece atacando agressivamente ou citando quaisquer assuntos relacionados à 

corrupção ou acerca dos demais partidos políticos.  

Em apenas um vídeo a candidata ressalta os problemas da violência na 

cidade de Poços de Caldas e quais são as suas propostas para manter a cidade 

segura. O jingle da campanha aparece completo em apenas um vídeo, enquanto a 

candidata faz uso de três vídeos para reafirmar a sua identidade. 
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6.6 Observações gerais 

         

Ao final da análise de todos os vídeos veiculados na campanha, foi possível 

observar que, na maioria dos programas da campanha da candidata Regina Cioffi, 

houve problemas técnicos de iluminação e edição. O uso de trajes que não eram 

harmônicos entre si também chamou a atenção nos seus vídeos, como, por exemplo 

o uso que a candidata fez de camisas de cores fortes, tirando o foco do seu 

discurso, o que acabou por desfavorecê-la. 

        A imagem em preto e branco foi utilizada com frequência nos seus últimos 

vídeos com o objetivo de enfatizar o teor dramático, uma vez que discorriam a 

respeito de temas polêmicos e de interesse público. Assim como a imagem frontal 

em primeiro plano (selfie12) foi utilizada a fim de aproximar a candidata de seus 

eleitores, promovendo maior interação. 

        Na maioria dos vídeos, os enquadramentos transitam de acordo com o tema 

abordado e o local de captação, contudo foi possível perceber uma tendência 

contra-plongée13, no qual Cioffi foi filmada acima do telespectador/eleitor, sugerindo 

a sua superioridade. 

  

                                                           
12

 Tipo de autorretrato no qual a própria pessoa que está sendo fotografada e/ou filmada é quem 
segura o equipamento. 
13

 Posicionamento em que a câmera fica abaixo do nível dos olhos do personagem, voltada para 
cima. Esse tipo de enquadramento, também chamado de câmera baixa, situa a pessoa ou o objeto 
filmado acima do espectador, engrandecendo o personagem e sugerindo, por consequência, a sua 
superioridade. 
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CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Neste capítulo discutiremos o resultado teórico-metodológico da análise 

realizada acerca dos vídeos da campanha eleitoral – transmitida durante Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral – de Regina Cioffi. O capítulo se organiza em torno 

dos quatro elementos apontados por Rego (1985, p.15) como sendo estratégias de 

marketing eleitoral, quais sejam “os recursos do candidato, a homogeneidade do 

segmento, a força dos concorrentes e o conhecimento que o eleitor tem do 

candidato”. 

Para cada um dos referidos elementos apresentamos a definição, segundo o 

autor, seguida por uma análise prévia devidamente amparada no histórico da 

candidata (como explicado no cap.1), além de tratarmos das expectativas de 

identificação a respeito de cada um dos elementos para, só então, discutirmos os 

resultados obtidos na análise. 

  

7.1 Recursos disponíveis 

  

Segundo Rego (1985, p.21), os recursos disponíveis versam sobre o 

esquema de financiamento que o candidato precisa arrecadar a fim de ajustar a 

questão orçamentária para a realização da campanha, uma vez que é imprescindível 

ter recursos financeiros para assegurar a execução das estratégias que foram e/ou 

serão adotadas. 

Contudo, para além dos recursos que são financeiros, a análise prévia 

apontou que Regina Cioffi dispunha de determinados recursos simbólicos que 

estavam ao seu favor (a priori) e que poderiam justificar as escolhas acerca do 

marketing eleitoral que foi desenvolvido ao longo da sua campanha. 

Visto isso, apontaremos todos os recursos disponíveis, quais sejam os 

financeiros e os simbólicos, a fim de discuti-los e balanceá-los como estratégias de 

campanha da candidata. 

  

7.1.1 Recursos Financeiros 

  

A fim de demonstrar os recursos financeiros que a candidata tinha à sua 

disposição, recorremos a prestação de contas, realizada por ela, para o Tribunal 

Superior Eleitoral. 
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Regina Maria Cioffi Batagini, de acordo com o TSE, arrecadou para sua 

campanha nas eleições municipais de 2016 um total de R$169.577,12. Acerca deste 

valor que foi recolhido, a candidata atesta que contribuiu com 46,72% da 

quantia.  Ataides Tavares Franca, sócio da empresa Sonner Sistemas de Informática 

– que no ano de 2016 prestava serviços para a Prefeitura Municipal de Poços de 

Caldas –, contribuiu com 23,59%. Já os partidos políticos contribuíram com 20,63% 

na campanha, sendo 11,79% derivado do PPS (Partido Popular Socialista) e 8,84% 

do PSD (Partido Social Democrático).  

O restante recolhido para a campanha – um total de R$4.231,00 – foi doado 

por Carlos Zanetti, candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2016, 

pelo PSD. 

Do montante recolhido para investimentos na campanha, a candidata e sua 

equipe aplicaram grande parte em materiais audiovisuais – os quais se tornaram 

materiais de estudo deste trabalho –, sendo, ao total, 23,53% de toda a arrecadação 

destinada para a Produtora Gramofone LTDA (resultando no total de R$35.000,00). 

Já 17,43% do valor foi destinado para o pagamento pelos serviços de elaboração e 

fabricação de material de divulgação impresso, realizado à empresa O Jornalista 

LTDA. 

O valor de R$25.000,000 foi destinado para João Luiz de Araujo Silva – sócio 

do jornal local Poços Já –, 12,73% foram gastos com despesas referentes ao serviço 

prestado pelos Correios pela entrega de materiais impressos da campanha e 

7,013% foi destinado para a empresa Start Veiculação de Mídia Exterior LTDA, 

responsável pela fabricação e aplicação das mídias alternativas que foram utilizadas 

na campanha. 

Já o restante do valor – um total de 22,487% – foi destinado para despesas 

básicas como gasolina, locomoção da candidata e de sua equipe e diversas outras 

despesas que não foram especificadas por Regina Cioffi. 

Conforme apontado por Rego (1985, p.21), “o que não pode faltar são 

recursos para concretizar os programas”. Dessa maneira, vale ressaltar que a 

candidata e sua equipe declararam ao Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos 

em R$575.449,59, mas foram gastos no total R$169.577,12, como já foi citado 

anteriormente. Ademais, é válido apresentar que a candidata declarou ao TSE o 

valor total de R$1.005.645,22 em bens pessoais. 
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Posto isso, concluímos que Regina, ao mesmo tempo em que tinha recursos 

financeiros para investir – e que investiu, de fato –, não utilizou nem metade do que 

tinha como limite de gastos.  

  

7.1.2 Recursos simbólicos 

 

Conforme já foi mencionado anteriormente, iremos trabalhar, nesta seção, os 

recursos simbólicos que acreditamos que Regina Cioffi tinha à sua disposição. A 

importância de discuti-los reside na possibilidade de esclarecimento acerca das 

estratégias adotadas para o desenvolvimento da sua campanha eleitoral. 

  

7.1.2.1 História de vida 

  

Um dos recursos que a candidata dispunha era da sua própria história de 

vida, uma vez que foi a partir da narrativa biográfica que Cioffi deixou claro aos 

espectadores o porquê da sua candidatura. Nos três primeiros programas, Regina 

contou com o depoimento de cinco figuras femininas, quais foram a prima Cleide, a 

madrinha Floripes e as três filhas, Nayara, Naryan e Nayane, respectivamente. 

Os vídeos seguem o mesmo objetivo: despir Doutora Regina e apresentá-la 

como uma mulher humilde, que valoriza a família e sente orgulho de suas origens. 

Para tal, a primeira frase do seu primeiro programa é bastante emblemática: 

“Doutora Regina, mas pra nós é a Regina, né?” (Programa da Doutora Regina, 

HGPE, 26/08/2016). A frase, dita por sua prima Cleide, remove o título adquirido 

profissionalmente a fim de afirmar que, por detrás da qualificação, encontra-se uma 

mulher que continua simples, como sempre foi. 

Os dois primeiros vídeos, por conseguinte, são de caráter emocional e cuidam 

de revelar uma candidata que aparece andando à cavalo, relembrando o quanto a 

sua infância foi feliz. Ela conta, entre outras confissões, que aprendeu a nadar em 

açude e andar descalça na terra, mas que o motivo maior da sua felicidade era a 

união da sua família. Regina ainda narra as complicações financeiras que teve na 

infância, visto que seus pais construíram a vida com muita dificuldade – mas com 

muita determinação e vontade de vencer – e que, devido a essas adversidades, 

conheceu o lado mais humilde da vida. 
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Quando meu pai começou a vida, ele começou lavando cavalo, ele e minha 
mãe sempre juntos, sempre lutando. Muitas vezes meu pai chegava em 
casa  e colocava fubá em cima da mesa pra que a minha mãe pudesse 
fazer a sopa de fubá. Que era o que tinha, não tinha outra condição de mais 
nada (Programa de Doutora Regina, HGPE, 27/08/2016). 

  

O último vídeo bibliográfico (programa 3) cuida de relatar a patologia urinária 

que apresentou quando tinha seis anos de idade. Por falta de atendimento e de 

condição financeira, a patologia se agravou e Regina acabou precisando se 

submeter a um procedimento cirúrgico. Após algumas complicações e quase 60 dias 

internada, Cioffi se recuperou completamente. E foi aí que descobriu a sua missão 

no mundo: seria médica e cuidaria de criança. “Pois ela ainda se recuperou pra ser 

uma médica pra cuidar dos outros” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 

29/08/2016). O trecho que finalizou o vídeo foi dito pela madrinha da candidata, 

identificada como Floripes. 

  

7.1.2.2 Histórico na área médica 

  

Dentre esses recursos estavam o seu histórico como médica, visto que atua 

como pediatra desde o ano 1985, além de ter sido a primeira mulher a exercer a 

Diretoria Clínica da Santa Casa, entre os anos de 1997 e 2007. Conforme citado 

anteriormente, durante seus mandatos como Diretora Clínica, Regina liderou a 

instituição do Pronto Socorro e o teste da orelhinha, além de ter sido responsável 

pela implantação da UTI Neonatal e Pediátrica e do plantão presencial. Ademais, a 

candidata atende voluntariamente crianças carentes na Fundação Gota de Leite 

(FUNGOTAC), desde 2010. 

Contudo, em apenas um vídeo (do total de 33), a candidata fez uso do 

depoimento de uma colega de trabalho14 da área da saúde. Mesmo não sendo 

colega de profissão, Iara Pioli é tesoureira da FUNGOTAC e depõe em favor da 

candidata ao longo do programa 5. Em seu depoimento, Iara Pioli ressalta o carinho 

com o qual Doutora Regina atende os pacientes da Fundação, e ainda afirma, nas 

suas palavras, que “uma pessoa que já tem um passado de comprometimento com o 

ser humano vai ter um comprometimento muito grande com a cidade” (Programa de 

Doutora Regina, HGPE, 31/08/2016). 

                                                           
14

 Consideramos como colega de trabalho da área da saúde porque ambas trabalham na mesma 
Fundação. 
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Ainda levando em consideração o histórico da candidata enquanto médica 

pediatra – como um de seus recursos –, são apresentados, em apenas dois vídeos 

(programas 4 e 5), os depoimentos de quatro mães de pacientes cuidados por ela. 

E, num segundo momento, outro vídeo (programa 12) conta com os depoimentos 

favoráveis de uma mulher e uma jovem dizendo que foram cuidadas pela médica 

desde crianças.  

O programa 4 é elaborado a partir dos depoimentos de três mães  – 

devidamente identificadas15 – que iniciam relatando os problemas de saúde que 

seus filhos apresentavam e que, invariavelmente, não obtinham o tratamento que 

precisavam. No decorrer do vídeo, elas vão narrando como encontraram a Doutora 

Regina e como a pediatra auxiliou no processo de cura das crianças. Uma dessas 

mães, em especial, atribui a vida do filho à bondade da médica, posto que Regina 

não tinha obrigação de ter feito da maneira que o fez. Outra mãe finaliza dizendo: 

“Poços de Caldas está precisando de uma mulher assim, guerreira, forte e que faça 

alguma coisa para nós, que somos cidadãos” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 

30/08/2016). O programa 5 (dedicado à FUNGOTAC) também conta com o 

depoimento materno – devidamente identificado –, no entanto, este é mais breve e 

atesta a qualidade do serviço prestado pela médica pediatra. 

Já os depoimentos encontrados no Programa 12 – programa em que a 

candidata utiliza para se defender de calúnias e difamações a respeito do cargo de 

Servidora Pública que a mesma ocupa há mais de 30 anos – apresentam caráter 

diferente dos anteriores: se antes os depoimentos falavam por si só e eram 

identificados, dessa vez eles surgem como um suporte ao discurso anterior feito por 

Regina Cioffi e não contém nenhuma identificação. Além disso, os depoimentos das 

duas mulheres que afirmam terem sido pacientes da Doutora Regina quando eram 

crianças, é feito no formato de selfie, diferindo, novamente, dos primeiros – captados 

por uma terceira pessoa. Ainda nesse programa, um homem também depõe (no 

mesmo formato de selfie e sem identificação), a fim de agradecer e afirmar que a 

médica se faz presente no PSF16 onde é servidora pública. Esse formato de 

filmagem sugere que os cidadãos estão unidos na defesa das calúnias e difamações 

feitas contra a candidata, visto que é como se as pessoas tivessem enviado os seus 

                                                           
15

 Aqui cabe uma observação, visto que apenas os depoimentos maternos dos pacientes da Doutora 
Regina são identificados com seus respectivos nomes. Os demais depoimentos aparecem sem 
qualquer identificação. 
16

 Sigla para Programa Saúde da Família. 
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próprios vídeos – (implicitamente) de livre e espontânea vontade –, a fim de 

atestarem a veracidade do pronunciamento de Regina Cioffi. 

  

7.1.2.3 Carreira política 

  

Sobre sua carreira política, a candidata poderia ter ressaltado suas conquistas 

durante as vigências de seus mandatos (com início em 2008 e reeleição em 2012), 

que inclui o fato de ter sido eleita Presidente da Comissão de Justiça do Legislativo 

em seu primeiro mandato como vereadora. 

Entretanto, Regina Cioffi evidenciou, no programa 6, um único projeto que 

indicou e que se tornou lei: “Oxigenoterapia Domiciliar”. A lei, que beneficia inúmeras 

pessoas – segundo a vereadora –, consiste no auxílio do tratamento de doenças 

pulmonares crônicas, no qual as pessoas que utilizam o equipamento não precisam 

pagar a energia elétrica pela utilização do mesmo. Neste vídeo, a candidata conta 

com o depoimento emocionado de um casal que faz uso do equipamento, mas 

ambos não são identificados. Por fim, Regina deixa claro que sente orgulho da 

conquista, uma vez que salva e melhora a qualidade de vida de quem precisa. 

No programa 13 – no qual Regina Cioffi discursa sobre “a guerra contra a 

droga” e sobre a falta que uma clínica pública para atender os dependentes 

químicos faz para a cidade –, a vereadora aponta que desde 2010 está trabalhando 

junto à INB17 para a doação da área (terreno apresentado no vídeo) para a 

construção da Clínica Municipal, a fim de cuidar do problema. 

Já no programa 15 – no qual a candidata utiliza para falar dos índices de 

violência e de suas propostas para reverter esse quadro –, Regina Cioffi também cita 

um projeto de sua autoria que se transformou em lei, na qual as instituições 

financeiras ficam responsáveis pela instalação de câmeras de segurança no centro 

da cidade. No entanto, esta é mais uma lei está na gaveta da Prefeitura – segundo a 

vereadora –, já que não foi posta em prática. 

Ainda sobre projetos de autoria da candidata que não foram postos em prática 

está o “Remédio em Casa”, citado no programa 22, que consistia em levar 

medicamentos na casa dos idosos e dos deficientes físicos. No referido programa, a 

candidata também menciona o “Centro da Melhor Idade” – uma lei de sua autoria 

como vereadora e que também não saiu do papel. O Centro consistia num espaço 

                                                           
17

 Sigla para Indústrias Nucleares do Brasil. 
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que disponibilizaria médico geriatra, fisioterapeuta, psicólogo e advogado, ou seja, 

“tudo o que um idoso precisa” (segundo a própria Regina) e que seria implantado em 

seu governo, caso fosse eleita. 

Outro recurso que a candidata tinha à sua disposição era o fato de ter sido a 

primeira mulher a ser eleita Presidente da Câmara Municipal, já no seu segundo 

mandato como vereadora da cidade (em 2015). No entanto, Regina cita essas duas 

informações apenas uma vez, no início do programa 7 – no qual que a candidata 

usa para reafirmar a sua identidade, narrar a sua trajetória profissional dentro da 

cidade e revelar que o resultado do seu trabalho proporcionou diversos convites 

para ir embora, mas que escolheu ficar e está pronta para cuidar de Poços de 

Caldas.  

No quesito depoimento, a candidata, por sua vez, não investiu nesse artifício, 

visto que não usou o depoimento de nenhum colega da Câmara Municipal. 

Entretanto, a candidata contou com a aparição do Deputado Geraldo Thadeu em 

três vídeos, quais sejam os programas 14, 25 e 28. Thadeu, que já foi Prefeito da 

cidade na gestão dos anos de 1997 à 2001, teve suas últimas contribuições políticas 

como Deputado Federal durante três mandatos (2003-2007, 2007-2011 e 2011-

2015). A aparição, mesmo que silenciosa, ao lado de Regina, é bastante simbólica, 

pois o apoio político acaba conferindo legitimidade ao discurso proferido por ela. De 

acordo com Rego (1985, p.22) a base de alianças feitas entre os candidatos é 

altamente eficiente, visto que regionalizam a campanha e cercam a abrangência, o 

que contribui para a diminuição do alcance dos concorrentes. 

Entretanto, a candidata ressaltou – coincidentemente – em três programas, 

quais sejam 16, 32 e 34, que não fez, segundo suas próprias expressões, nenhum 

tipo de conchavo ou acordo político e ainda afirmou que o seu compromisso não é 

com partidos políticos, mas com o eleitor (que ela chama de “você” nos vídeos).  

 

7.1.2.4 O vice como recurso 

  

A candidata dá voz ao seu companheiro de chapa em somente três vídeos, 

quais sejam os programas 8, 20 e 26. O programa 8, que cuida de apresentar o 

candidato à vice-prefeito Popó Mesquita, não é dedicado exclusivamente a ele, visto 

que Regina assume a partir do segundo 00:36 e conclui o programa. Já os 

programas 20 e 26 são compartilhados entre Cioffi e Popó nos quais discutem 
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acerca da Reforma Administrativa que estão propondo, a fim de fazer cumprir a Lei 

do Piso Salarial para os professores. 

Ademais, a imagem do vice é recorrente nos programas 7, 11, 13, 14 e 25, 

como parte integrante do jingle, visto que aparecem imagens variadas da candidata 

se relacionando com a população poços-caldense. Nos programas que exibem as 

carreatas realizadas durante a campanha – programas 21 e 28 – e no programa que 

se refere ao debate realizado pela EPTV, Popó Mesquita também se faz presente. 

 

7.1.2.5 Domínio dos meios de comunicação 

  

Um outro recurso que Regina tinha disponível em seu favor era o domínio dos 

meios de comunicação, visto que a mesma tem um programa de TV intitulado 

“Saúde em seu lar”. Como citado anteriormente, o programa está desde 2007 no ar 

e foi, durante nove anos consecutivos, produzido e veiculado pela TV Plan, mas 

atualmente é produzido e veiculado pela TV Poços. 

Este recurso, em específico, pode ser considerado ora positivo, ora negativo, 

tendo em vista que a candidata já era uma figura conhecida entre os cidadãos 

poços-caldenses. O aspecto positivo reside justamente na credibilidade que Regina 

Cioffi adquiriu por meio do conteúdo transmitido em seu programa, posto que o 

mesmo encontra-se no ar por dez anos e já foi adaptado para o rádio, tornando-se 

parte da programação da rádio Estúdio FM18 – 87,9mhz. O aspecto negativo, por 

sua vez, acaba se fundamentando no próprio cenário político nacional, visto que o 

movimento por uma nova política estava ganhando cada vez mais força, num 

contexto que vai de encontro à realidade da candidata. 

Independente de qual tenha sido o motivo, Regina Cioffi não fez menção ao 

programa “Saúde em seu lar” em nenhum de seus vídeos. 

  

7.1.2.6 Familiaridade com determinados espaços 

  

A candidata também tinha ao seu favor a familiaridade com determinados 

espaços que poderiam legitimar o seu discurso, como o PSF, onde atende por mais 

de 30 anos; a Fundação Gota de Leite, onde também atende voluntariamente; e a 

Câmara Municipal, onde foi Presidente e exerceu dois mandatos como vereadora. 

                                                           
18

 Rádio comunitária da Zona Sul de Poços de Caldas - MG. 
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No entanto, Regina Cioffi executa outra estratégia, visto que a maioria das 

suas aparições foram feitas nas ruas da cidade. Foram 21 vídeos – num total de 33 

– captados externamente. Os locais escolhidos interagem com os temas 

apresentados nos vídeos, já que a candidata transita pelo espaço enquanto fala 

sobre ele. O fato de ter ido às ruas sugere que a candidata conhece a sua cidade e 

se encontra disponível e acessível aos cidadãos poços-caldenses. 

Os três primeiros programas – que cuidam de apresentar a história da 

candidata – mesclam as captações realizadas no interior da casa de sua madrinha 

Floripes e sua prima Cleide (as figuras familiares que mais depõe sobre a Regina) e 

captações externas nos arredores do local. Contudo, o programa 3 – no qual Regina 

Cioffi narra sobre a patologia que a fez descobrir a sua missão no mundo – retrata, 

num consultório, a candidata exercendo a sua profissão de médica pediatra com a 

fisionomia bastante realizada de estar ali. 

Os locais fechados que foram utilizados durante a campanha tiveram 

finalidades diferentes. Os programas 4 e 5 – que foram produzidos a partir de 

depoimentos de terceiros –, por exemplo, além de a candidata não aparecer, estão 

consonantes locais de gravação e depoimentos coletados, visto que o programa 4 

apresenta os depoimentos maternos dos pacientes de Regina inseridos no interior 

de uma casa residencial e o programa 5 apresenta a Fundação Gota de Leite e é 

gravado no próprio local. O programa 12, que é usado pela candidata para se 

defender de ataques, é gravado num local fechado que se assemelha a um 

escritório (mas que não foi reconhecido pelo grupo), insinuando a seriedade do 

assunto abordado. Esse mesmo espaço também serve de locação para os 

programas 25, 32 e 34, visto que seguem o mesmo roteiro. Já o programa 20 – que 

também aparenta ser um escritório – é diferente da locação anterior e traz os 

candidatos Regina Cioffi e Popó Mesquita discutindo juntos sobre educação e 

propondo a primeira ação que irão realizar caso assumam a Prefeitura. Os 

programas 16, 30 e 33 – que são narrados – foram montados a partir da captação 

das imagens dos debates, sendo que o 16 foi captado na Associação Comercial de 

Poços de Caldas; o 30, no estúdio da EPTV19 e o 33, no estúdio da TV Poços. 

Há ainda os vídeos que mesclam os ambientes ora externos, ora internos, 

como é o caso do programa 8 – que é utilizado para apresentar o candidato à vice-
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 Sigla para Emissoras Pioneiras de Televisão – são uma rede regional e interestadual de televisão 
brasileira, afiliada à Rede Globo. 
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prefeito, Popó Mesquita –, que inicia em locação externa e exibe imagens dele 

enquanto narra a sua história. A partir do segundo 00:36, Regina Cioffi assume, em 

um local fechado, atestando a legitimidade da escolha do parceiro de chapa. O 

contrário ocorre no programa 23, no qual a candidata inicia o vídeo em local fechado 

(que se assemelha a um escritório, mas que não foi reconhecido pelo grupo) 

discorrendo sobre Poços de Caldas estar em último lugar no ranking de geração de 

empregos e finaliza em local aberto, no qual propõe a criação do projeto “Viver 

Melhor” – que consiste em gerar empregos aos moradores de cada bairro, para que 

cuidem dos parquinhos e das pracinhas. 

A candidata ainda cuida de gravar dois vídeos em frente à Câmara Municipal, 

quais sejam os programas 6 – no qual ela aponta que, enquanto vereadora, criou o 

projeto de lei “Oxigenoterapia Domiciliar” – e o programa 7 – que a candidata utiliza 

para reafirmar sua identidade e ressaltar que foi a primeira mulher a assumir a 

Presidência da Câmara Municipal. 

Como aspirante ao cargo eletivo de Prefeita, Regina Cioffi, faz uma única 

captação em frente à Prefeitura – no Programa 29 –, e discorre sobre o 

comportamento que assumirá caso seja eleita. 

  
7.1.2.7 Pioneirismo feminino 

  

Por fim, o último e mais importante recurso – sob a ótica do presente trabalho 

– recurso que a candidata tinha disponível era, de fato, o seu pioneirismo feminino 

nos segmentos mais importantes da sua vida. Regina Cioffi, enquanto médica, foi a 

primeira mulher a exercer a Diretoria Clínica da Santa Casa – eleita com 64% dos 

votos –, entre os anos de 1997 e 2007. E, enquanto vereadora, foi a primeira mulher 

a ser eleita como Presidente da Câmara Municipal da cidade no seu segundo 

mandato, em 2015, tendo nove votos ao seu favor, cinco brancos e um nulo. Além 

de ser a primeira mulher a se candidatar à Prefeitura de Poços de Caldas. 

Apesar de o fato de ter sido a primeira mulher a dirigir o Setor Clínico da 

Santa Casa ser um dado de extrema relevância, a candidata opta por não declará-lo 

ao longo de toda a sua campanha. Já o fato de ter sido a primeira mulher eleita 

Presidente da Câmara Municipal (em 143 anos), como mencionado anteriormente, 

Regina Cioffi irá citá-lo uma única vez – durante o programa 7. 

Após essa menção, a candidata retornará a evidenciar o fato de ser mulher 

apenas no programa 17 – no qual propõe a criação do “Centro de Apoio à Mulher”, 
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enumerando os atendimentos que serão oferecidos no local, como a possibilidade 

de realizar consultas com ginecologista, obstetra, mastologista e psicólogo, além de 

disponibilizar advogado e assistente social, a fim de garantir a defesa da mulher que 

é vítima de violência doméstica. Regina Cioffi finaliza pedindo o voto e afirmando 

que, “de mulher para mulher”, irá cuidar de todas como nunca um prefeito o fez. O 

programa ainda conta com os depoimentos – em tons de denúncia – de seis 

mulheres, não identificadas, relatando sobre a falta de comprometimento com a 

saúde da mulher. As imagens, tratadas em preto e branco, apresenta a transcrição 

de falas (estratégicas) destacadas em vermelho, a fim de conferir legitimidade à 

proposta apresentada pela candidata. 

Posteriormente, a candidata irá trabalhar o fato de ser mulher apenas nos 

últimos programas, quais sejam o 29, 30, 31, 32 e 33. 

No programa 29, Regina Cioffi aparece em frente à Prefeitura e relata das 

dificuldades que encontrou e confirmou durante toda a caminhada que fez ao longo 

da sua campanha. A candidata ainda afirma que os poços-caldenses sofrem com 

uma cidade que não está nos cartões postais e que, como primeira prefeita, irá 

recuperar o orgulho de ser um cidadão local. 

Já o programa 30 – programa que é apresentado por um narrador –, realça 

que Regina Cioffi é a única mulher entre os candidatos e que foi destaque no debate 

promovido pela EPTV 

O programa 31, por sua vez, é um apelo ao público feminino, visto que 

apresenta demandas que estão relacionadas ao universo da mulher e expressa um 

discurso claro e direcionado, no qual a candidata afirma que o número de habitantes 

do sexo feminino é maior que o do sexo masculino, além de convocar as mulheres a 

participarem da vida política e lutarem por seus direitos, suas conquistas e suas 

vidas. Regina Cioffi finaliza afirmando que vai “cuidar de todas nós com muito 

carinho e muito amor” e diz estar contando com o voto de todas no dia das eleições. 

O programa conta com os depoimentos – em tons de reivindicações – de cinco 

mulheres e com o depoimento de uma (última) – em tom de elogio – que alega já ter 

passado da hora de Poços de Caldas ter uma mulher Prefeita. Os depoimentos não 

são identificados e as imagens permanecem coloridas, além de não ter nenhuma 

transcrição de falas em destaque. O vídeo finaliza com o jingle da campanha, no 

qual as imagens exibidas retratam a candidata abraçando apenas mulheres. 
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Apresentando uma retórica de ataque, Regina Cioffi utiliza o programa 32 

para alertar o eleitor quanto à veracidade de algumas pesquisas e quanto ao 

candidato que parece uma novidade mas não é. A candidata afirma não ser fantoche 

dos “velhos coronéis” e que, diferente dos outros, ela não fez nenhum acordo 

político porque o seu compromisso é com o eleitor. Conclui dizendo que quem quer 

mudar a cidade precisa fazer o seu voto e que ela é a melhor opção – se for eleita a 

primeira Prefeita de Poços de Caldas, irá desempenhar o melhor trabalho de sua 

vida. 

Assim como o programa 30, o 33 é apresentado por um narrador. Ele afirma 

que saiu nos jornais que Regina Cioffi se sobressaiu no debate e apresentou as 

melhores propostas para a cidade e, por isso, é a candidata mais preparada para 

assumir o cargo. Ressalta ainda que é a primeira vez que uma mulher se candidata 

ao cargo. Cioffi encerra dizendo que está nas mãos do eleitor a oportunidade de ter 

uma mulher no executivo. 

Portanto, de um modo geral, avaliamos que a candidata não explorou ou 

explorou pouco os recursos simbólicos que tinha disponível. Partiremos agora para o 

próximo aspecto a ser analisado, qual seja a homogeneidade dos segmentos. 

 

7.2 Homogeneidade dos segmentos 

  

De acordo com o Rego (1985, p.25), a homogeneidade dos segmentos está 

relacionada aos pontos de equilíbrio que precisam ser encontrados e mantidos 

durante a campanha, a fim de se manter uniforme. 

Visto que o êxito maior é eleger o candidato e cientes de que elementos 

dissonantes – quaisquer que sejam eles – afastam o eleitor, discutiremos, a seguir, 

os pontos-chave (que deveriam resultar no equilíbrio) das técnicas adotadas para o 

desenvolvimento da campanha de Regina Cioffi. 

  

7.2.1 Conceito de campanha 

  

Segundo o autor (1985, p.17), é importante o desenvolvimento de um 

conceito e de uma identidade que agregam filosofia política ao candidato que seja 

capaz de moldá-lo para que o mesmo se mantenha coerente ao longo de sua 
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campanha. Visto isso, analisaremos a seguir como foi realizada a construção do 

conceito de campanha da candidata em questão. 

Regina Cioffi é candidata pelo Partido popular Socialista (PPS) que, em união 

com o Partido Social Democrático (PSD) – partido do seu companheiro de chapa, 

Popó Mesquita – apresentam o seguinte slogan da coligação: “De Poços para cuidar 

de Poços”.  

Nesse sentido, o que se espera da candidata é que ela desempenhe o papel 

da mulher que cuida que, segundo Panke e Lima (2017, p.9) “a tipologia maternal 

está ligada à importância dada ao papel da mãe. Candidatas reforçam que, caso 

eleitas, irão cuidar do povo como apenas uma mãe faria por seus filhos”.  

Todavia, concluímos em nossa análise que Doutora Regina assume o papel 

de ser “a mulher que luta”, visto que em 22 programas prevaleceram características 

demarcadas dessa tipologia. Segundo Panke e Lima, “a mulher guerreira se 

caracteriza por estar à frente de decisões, ter iniciativa e atuar politicamente em prol 

das mudanças sociais” (PANKE, LIMA, 2017, p.9). Um programa, em especial, 

trouxe muito forte a presença dos dois papéis – a mulher que luta e a mulher que 

cuida – e, justamente, por isso, foi classificado nas duas categorias. O programa em 

questão é o último da análise, o de número 34. 

O programa 34 é peculiar porque exibe a candidata Doutora Regina séria, 

numa locação fechada, acomodada numa espécie de poltrona para dizer que a hora 

da decisão está chegando e que precisa conversar olhos nos olhos com o 

espectador/eleitor, já que somente juntos (candidato e eleitor) poderão mudar o 

futuro da cidade. A candidata inicia a conversa com o seguinte discurso “tenho uma 

vocação, a vocação de cuidar, mas também, importante dizer, que tenho 

determinação para fazer aquilo que é preciso para você ter qualidade de vida” 

(Programa de Doutora Regina, HGPE, 29/09/2016, grifo nosso). Pouco depois, ela 

afirma que o compromisso que ela tem é com o eleitorado – que ela chama de 

“você” – e não com os partidos políticos. Finaliza a conversa dizendo “daqui a pouco 

vocês vão ter a oportunidade de assistir mais um debate pela tv. E vão perceber que 

enquanto os outros candidatos brigam entre si, eu luto para ter uma cidade melhor 

pra você” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 29/09/2016, grifo nosso). Os dois 

papéis – que vão além do grifo – mesclam a presença da mulher que quer cuidar do 

eleitor e, por isso, senta para conversar sério, com a presença da mulher que vai 
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lutar para garantir que o eleitor tenha qualidade de vida e uma cidade melhor para 

morar. 

Dessa maneira, podemos afirmar que a mulher que cuida se sobressaiu em 

apenas 10 programas, contrariando o conceito sugerido pelo slogan da coligação e 

pelo jingle da campanha – que será apresentado a seguir: 

  

Poços de Caldas precisa mudar de verdade 
Precisa de alguém que ame essa cidade 
Doutora Regina cuida com o coração 
Por mais saúde, mais emprego, pelo bem do cidadão 
 
Com Doutora Regina vamos juntos crescer 
É quem cuida de Poços, é quem sabe fazer 
Com Doutora Regina vamos juntos crescer 
É 23, é Regina, o melhor pra você 
(Programa de Doutora Regina, HGPE, grifo nosso). 

  

Segundo Rego (1985, p.17), é fundamental que o candidato se mantenha 

coerente com a imagem que está transmitindo, evitando discursos dissonantes que 

possam instigar os eleitores a questionarem qual é o seu real posicionamento. 

  

Tal identidade formará um composto de imagem que precisa chegar aos 
eleitores com a máxima fidelidade. Quando a imagem transmitida não 
corresponde à imagem recebida – e isso é muito comum no Brasil – os 
mapas cognitivos e as predisposições dos eleitores não retém o candidato 
(REGO, 1985, p.17). 

  

Essa quebra de conceito e de expectativa não só deixa o eleitor confuso 

acerca da imagem do candidato, como afasta-o, já que não sente segurança para 

depositar seu voto. Para o autor (1985, p.17), “discursos difusos, inconsistentes, 

confusos, afastam o eleitor. É necessário lembrar que muitos eleitores não esperam 

qualquer benefício do candidato, cobrando dele apenas coerência de posições”. 

  

7.2.2 Retórica utilizada 

  

Além da dissonância presente no próprio conceito da campanha, é possível 

apontar outras incoerências, como a promessa de qual será a primeira ação após a 

vitória da eleição, por exemplo. Nesse sentido, os programas 11 e 26 acabam 

entrando em contradição quanto a proposta da primeira ação, nos quais a candidata 

assume retóricas divergentes, o que resulta no enfraquecimento de seu discurso. 
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No programa 11 – programa que expõe imagens retiradas da internet a 

respeito da enchente ocorrida no dia 19 de janeiro de 2016 –, a candidata afirma que 

a sua primeira ação será limpar os rios. Ela afirma que para evitar tragédias 

semelhantes, colocará em ação o “Plano de Macrodrenagem” (plano que a Doutora 

Regina diz nunca ter saído do papel, mas não confirma a autoria). 

Não obstante, a candidata afirma, em seu programa 26 – programa em que 

divide com o seu candidato de chapa, Popó Mesquita, no qual ambos falam sobre a 

educação –, que a primeira ação será pagar o piso salarial dos professores com os 

recursos da “Reforma Administrativa” que pretendem realizar, fazendo valer a Lei do 

Piso Salarial dos Professores. 

Outro problema retórico diz respeito aos compromissos que a candidata 

assume durante a sua campanha eleitoral, uma vez que esse discurso não aparenta 

ter sido previamente definido. No programa 7 – programa em que Doutora Regina 

fala um pouco sobre a sua trajetória profissional – a candidata afirma “o meu 

compromisso é com a vida, meu compromisso é com o futuro” (Programa de 

Doutora Regina, HGPE, 02/09/2016). No entanto, em alguns dos programas 

posteriores, a candidata vai se apropriar do compromisso com o eleitor. Os 

programas em questão são os de números 20, 29, 32 e 34, nos quais Doutora 

Regina repetirá enfaticamente: “meu compromisso é com você”. Ainda que o 

compromisso assumido anteriormente pudesse estar diretamente relacionado com o 

eleitor, a informação não fica clara. 

Ainda sobre a retórica que foi utilizada, a candidata em questão não 

desenvolveu nenhuma frase de efeito que pudesse fortalecer a sua identidade e 

que, de fato, marcasse a sua campanha, visto que a maioria dos programas 

continham frases de encerramento muito diferentes entre si. Nem mesmo as frases 

de fechamento que possuíam o mesmo objetivo eram idênticas, como é o caso dos 

programas 25, 26 e 28 em que a candidata finalizou com “no dia 2 de outubro, vote 

Doutora Regina, 23!”. Já nos programas subsequentes – de números 31 e 32 – 

concluiu com “no dia 2 de outubro, vote 23, Doutora Regina.”. Até que o último 

programa, o 34, encerrou novamente com “no dia 2 de outubro, vote Doutora 

Regina, 23!”. 
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7.2.3 O público para quem fala 

  

No que se refere ao público para quem a candidata fala, podemos afirmar 

que, segundo a análise realizada, a campanha eleitoral de Doutora Regina é ora 

direcionada para vários segmentos diferentes, visto que contém um programa e/ou 

mensagem específica para cada um deles, ora direcionada para o público poços-

caldense no geral, por meio do emprego de mensagens genéricas. 

Consoante ao Rego (1985, p.15) a estratégia de marketing diferenciado “é 

apropriada para o político planejar sua campanha com mensagens aos diversos 

segmentos de eleitores. Com isso, ele visa a atingir impacto em grupos 

diferenciados”. Já o marketing diferenciado serve, segundo o autor (1985, p.15), 

para “o político projetar sua mensagem de maneira massiva, dirigindo-se a todos, 

indistintamente”. 

 A partir desses conceitos, podemos concluir que a candidata em questão não 

focou em nenhum dos dois marketings, mas empregou os dois ao mesmo tempo. O 

uso do marketing diferenciado pode ser comprovado a partir da análise dos 

programas 13, 17, 22, 26, 27 e 31. O programa 13 se dirige às famílias que sofrem 

com a dependência química. Já os programas de números 17 e 31 focam no que a 

candidata fará para as mulheres, especificamente. O programa 22, por sua vez, 

destaca o acolhimento ao idoso. Por fim, os programas 26 e 27 falam com os 

professores e com as mães que precisam de vagas nas creches, respectivamente. 

O marketing não diferenciado é realizado, dessa maneira, nos demais vídeos 

em que o discurso é voltado para todos, indistintamente. Os programas que se 

comunicam com todos os eleitores poços-caldenses são os de números, 9, 11, 15, 

18 a 20 e 23 a 25. O programa 9 exibe a candidata afirmando que a cidade precisa 

voltar a crescer e, de maneira genérica, Doutora Regina afirma que conhece e sabe 

do que a cidade precisa. A candidata finaliza tranquilizando o eleitor, já que ela vai 

cuidar da cidade. Já no programa 11, a candidata fala à respeito da implantação do 

“Plano de Macrodrenagem”, a fim de evitar tragédias como a enchente que ocorreu 

na cidade no dia 19 de janeiro de 2016. No programa 15, por sua vez, a candidata 

apresenta diversas propostas voltadas para a segurança e conclui dizendo que irá 

trabalhar muito para a cidade voltar a ser tranquila. O programa 18 é dedicado às 

propostas de geração de empregos e de moradias, por meio do projeto “Morar com 

Dignidade”, apontado por Doutora Regina. Já o programa 19 é voltado para as 
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propostas de melhorias na saúde, por meio do “Saúde sem Demora”.  No programa 

20, a candidata, juntamente com seu parceiro de chapa, fazem referência à 

“Reforma Administrativa” que garantirá – entre outros benefícios – recursos para o 

cumprimento da Lei do Piso Salarial dos Professores. O programa 23 é dedicado à 

propostas de geração de empregos por meio do projeto “Viver Melhor”. Já no 

programa 24, Doutora Regina discursa sobre o “Plano de Mobilidade Urbana” que 

deseja implantar, caso seja eleita. E, por fim, o programa 25 cuida de apresentar 

propostas relacionadas ao turismo da cidade. 

  

7.2.4 Identidade Visual 

  

Como aponta Rego (1985, p.37), “o candidato deve possuir uma sintaxe 

visual. Para isso, precisa ter uma identidade de marca, que transmita a sua 

personalidade, gerando, em consequência, sua imagem”. Posto isso, analisaremos a 

seguir a identidade visual que foi aderida pela candidata, Doutora Regina, a fim de 

discutirmos quais foram as suas escolhas. 

Os elementos que serão analisados ao longo de toda a campanha eleitoral 

são as vinhetas de abertura e encerramento de todos os programas; a inserção de 

um símbolo do lado superior direito; o uso das imagens em preto e branco; e o uso 

da transcrição de falas (tipografias) que são inseridas no decorrer dos vídeos. Além 

de analisar a identidade visual da própria candidata, na apresentação de seus 

programas. 

“Esse programa deve conter os elementos definidores de sua campanha, as 

cores, os traços particulares, as variantes de uso do seu slogan, os caracteres 

tipográficos, etc” (REGO, 1985, p.37). 

 

7.2.4.1 Vinheta de abertura 

 

A campanha eleitoral de Doutora Regina não manteve homogeneidade em 

relação à abertura de seus programas, já que foi possível identificar três vinhetas de 

abertura – que são bem diferentes entre si – em seus programas, como nos 

exemplos registrados a seguir. 
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Figura 1 - Vinheta de abertura dos programas 6 e 8 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Os círculos desciam um a um, de cima para baixo e da esquerda para a 

direita, até ficarem todos no mesmo nível, como na imagem. 

  

Figura 2 - Vinheta de abertura dos programas 7, 9 e 29 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Nos programas 7 e 9, um conjunto de imagens que apresentam uma 

sequência de diferentes tipografias do número 23. Todavia, o programa 9 exibe, 

inicialmente, várias imagens em preto e branco (representando os problemas mais 

visíveis que a cidade enfrenta) para, posteriormente, ser inserida a vinheta de 

abertura. Ademais, o programa de número 29 exibe apenas 10 imagens contendo o 

número 23. 
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Figura 3 - Vinheta de abertura dos programas 11 a 13, 15 a 28, 30 a 34 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Neste caso, o círculo contendo o número 23 cai de cima para baixo e pula 

duas vezes na tela, para depois se fixar como na imagem registrada. 

Além das divergências apresentadas acima, a comunicação da candidata 

ainda apresentou alguns programas sem a existência de nenhuma vinheta de 

abertura. Os programas em questão são os de números 1, 2, 3, 4, 5 e 14. 

 

7.2.4.2 Vinheta de encerramento 

  

Assim como na vinheta de abertura, a vinheta de encerramento também não 

manteve uniformidade, visto que foi possível apontar quatro maneiras – também 

bem diferentes entre si – que estão registradas a seguir. 

  

Figura 4 - Vinheta de encerramento dos programas 1 a 8 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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 A imagem surge de fora para dentro da tela enquanto as faixas e o círculo 

que compõem o logo exibem um alto nível de transparência que vai diminuindo até 

que a imagem se fixe ao fundo e as faixas e o círculo (que antes estavam 

transparentes) se tornem opacos. Todavia, apenas o programa 7 apresenta uma 

dissonância, já que a imagem vibra na batida do jingle que encerra o vídeo. 

  

Figura 5 - Vinheta de encerramento dos programas 9, 11, 13, 14 e 25 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

A assinatura surge por detrás das montanhas, no horizonte, como se Doutora 

Regina fosse a luz que a cidade está precisando para iluminar-se. O céu movimenta-

se rapidamente enquanto o nome se fixa. 

  

Figura 6 - Vinheta de encerramento dos programas 12, 15, 16, 23, 26, 27, 30 e 
33 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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Como já explicado anteriormente, a vinheta (idêntica à de abertura da maioria 

dos programas) é desenvolvida a partir do círculo contendo o número 23 caindo de 

cima para baixo e pulando duas vezes na tela, para se fixar posteriormente.  

  

Figura 7 - Vinheta de encerramento dos programas 17 a 22, 24, 28, 29 31, 32 e 
34 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Assim como a primeira vinheta de encerramento apresentada, a imagem 

também surge de fora para dentro da tela enquanto as faixas, o círculo e (agora ) a 

ilustração que compõem o logo exibem um alto nível de transparência, que vai 

diminuindo até que a imagem se fixe ao fundo e os elementos (que antes estavam 

transparentes) se tornem opacos.  

  

7.2.4.3 Uso do símbolo do lado superior direito 

  

O símbolo que aparece do lado superior direito como um memorando do 

número da candidata também não é homogêneo, visto que se altera à medida em 

que os programas vão sendo apresentados. 

Os quatro primeiros programas da campanha contam com um símbolo 

transitório que surge e some completamente, em um intervalo de poucos segundos 

entre si, ao longo dos vídeos. O primeiro círculo (contendo a palavra 

“VOTE”) aparece na imagem, assim como na fig.8, se transforma no segundo círculo 

(que é numérico), como demonstrado na fig.9, para, posteriormente, se tornar o 

terceiro círculo (contendo o nome da candidata, “DRA. REGINA”), como registrado 

na fig.10.  
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Figura 8 - Símbolo transitório (1º quadro – programa 1) 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Figura 9 - Símbolo transitório (2º quadro – programa 1) 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Figura 10 - Símbolo transitório (3º quadro – programa 1)  

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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Figura 11 - Símbolo transitório (4º quadro – programa 1) 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

O quarto quadro comprova o intervalo de aparição entre um símbolo e outro. 

No entanto, o programa 11 trará este mesmo símbolo transitório com apenas uma 

diferença, qual seja o terceiro círculo (contendo o nome da candidata, “DRA. 

REGINA” – como registrado na fig.10 e fig.11) não desaparece completamente, 

ficando fixo até nova aparição do primeiro círculo – e assim sucessivamente, até 

completar quatro aparições. 

Embora os círculos 1 e 2 da sequência sejam idênticos aos que são exibidos 

na vinheta de abertura do programa 6, as cores do círculo 3 não são coincidentes. 

Na vinheta, o círculo apresentava um tom de vermelho queimado e tipografia 

amarela, enquanto no símbolo, o círculo apresenta um tom de verde e tipografia 

também amarela. 

  

Figura 12 - Símbolo fixo em marca d’água 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube  
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Os programa de números 5 a 9 contam com o símbolo fixo em marca d’água 

ao longo de todo o material. A tipologia numérica, neste caso, é idêntica à que foi 

usada anteriormente (vide segundo quadro, fig.9). 

  

Figura 13 - Símbolo fixo opaco (menor) 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Entretanto, partir do programa 12 o símbolo se torna opaco e adquire uma 

nova tipografia, qual seja a mesma que é utilizada na vinheta de abertura da maioria 

do material desenvolvido para a campanha eleitoral da candidata Doutora Regina. 

Contudo, ao longo dos vídeos, o mesmo vai sofrendo alterações de tamanhos, ora 

estando menor, ora ficando maior, como no exemplo a seguir. 

  

Figura 14 - Símbolo fixo opaco (maior) 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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7.2.4.4 Uso das imagens em preto/branco 

  

 A maioria da utilização de imagens tratadas em preto e branco, na 

comunicação da candidata Doutora Regina, sugerem a denúncia de algum 

problema, a reivindicação de direitos e/ou a manifestação de depoimento negativo. 

Porém, alguns programas acabam executando o tratamento de maneira contrária, 

fazendo com o propósito das imagens em preto e branco se perca, e se esvazie de 

significado. 

  

a) Nas denúncias 

  

Figura 15 - Imagens de denúncia em preto e branco sem letreiro 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, disponível no YouTube. 

 

 Figura 16 - Imagens de denúncia em preto e branco com letreiro 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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Figura 17 - Imagens de reivindicação em cores sem letreiro 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

 Ainda que haja disparidade entre programas com tratamento em preto e 

branco com e sem a aparição do letreiro, a quebra acontece quando o programa 31 

apresenta a reivindicação de direitos femininos em imagens coloridas. 

  

b) Nos depoimentos 

  

Figura 18 - Depoimento positivo em cores 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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Figura 19 - Depoimento positivo em preto e branco 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

 O mesmo acontece neste caso, visto que os depoimentos positivos estão 

coloridos e cheios de vida, diferentemente do que acontece no programa 30 – no 

qual os depoimentos em apoio à desenvoltura da candidata Doutora Regina no 

debate promovido pela EPTV, têm as suas imagens tratadas em preto e branco. 

  

7.2.4.5 Uso do adesivo 

  

 Partindo, neste momento, para análise da identidade visual apresentada pela 

candidata, é possível perceber que a homogeneidade também não pôde ser 

aplicada aqui, visto que Doutora Regina ora não portava nenhum adesivo, ora 

portava um ilustrado, ora outro numérico. 

  

Figura 20 - Programa sem o uso de adesivo 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube  
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 Os programas de números 1 ao 9, 18, 19, 29 e 31 exibem a candidata sem o 

uso de nenhum adesivo de identificação da sua campanha. 

  

Figura 21 - Programa com o uso de adesivo numérico 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

 Já os programas de números 12, 14 a 17, 20 a 26, 28, 30 e 32 a 34, 

demonstram a candidata fazendo uso de um adesivo numérico do lado esquerdo do 

peito – trazendo um simbolismo sugestivo de que a candidata está dentro do 

coração. 

  

Figura 22 - Programa com o uso de adesivo estampado 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

 Os programas de números 11, 13 e 27 apresentam a candidata portando o 

adesivo estampado, também do lado esquerdo do peito. Aqui, é importante ressaltar 

que o adesivo não dá tanta leitura, visto que reflete a luz na maior parte do vídeo.  
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7.4.2.6 Trajes escolhidos 

  

 Por fim, o último elemento da identidade visual que será analisado serão os 

trajes escolhidos para a produção do material da sua campanha eleitoral. No 

entanto, a candidata, assim como em todas as demais variáveis, se manteve 

incoerente, visto que não escolheu um vestuário que fosse harmônico entre si. 

 Aqui, vale ressaltar que a análise não quis ditar como uma mulher deve ou 

não se vestir, já que um dos propósitos principais do trabalho é descortinar toda a 

construção social que é feita ao redor da imagem feminina. A investigação, neste 

caso, baseia-se tão somente na falta de uniformidade que a aparência da Doutora 

Regina revela durante a sua campanha – o que faz com que a sua imagem fique 

dissonante. 

  

Figura 23 - Camisa com padronagem grande e botões 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Figura 24 - Camisa verde com decote em V e sem botões 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube  
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 Nestes casos, nos quais a candidata está portando cores muito fortes e 

abertas, a atenção, invariavelmente, se volta para os pontos de cor do vídeo – 

deixando, em segundo plano, a mensagem que está sendo passada. 

  

Figura 25 - Camisa roxa com decote em V e sem botões 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Figura 26 - Camisa com padronagem pequena e botões 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 
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Figura 27 - Camisa azul com botões, calça jeans e cinto fino

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

 

Figura 28 - Regata estampada 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube 

  

Figura 29 - Camisa salmão com botões e terninho escuro 

 

Fonte: Programa de Doutora Regina, HGPE, 2016 – disponível no YouTube  
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7.3 Força dos concorrentes 

  

Segundo Rego (1985, p.18), analisar a força dos concorrentes é fundamental 

para auxiliar na construção da estratégia do candidato, visto que pode se aproveitar 

das falhas conceituais da oposição e apresentar um posicionamento diferenciado. 

Conhecer os concorrentes, analisar seus potenciais, suas formas de conduta 

e os mercados-alvo que procuram atingir constitui medida de amplo alcance, pelas 

possibilidades que oferece, pois, conhecendo bem os adversários, um candidato 

fortalecerá a sua estratégia de atuação (REGO, 1985, p.18). 

Visto isso, discutiremos as estratégias utilizadas pela candidata com vistas às 

forças dos principais concorrentes, quais sejam o atual prefeito, Eloísio Lourenço e o 

principal nome de oposição, Sérgio de Azevedo. 

  

7.3.1 Ataque como defesa 

  

Tendo em vista que Regina Cioffi se candidatou pela primeira vez ao cargo de 

prefeita da cidade, sua campanha eleitoral se fundamentou, primordialmente, na 

apresentação de propostas que visaram melhorar a qualidade de vida do eleitor 

poços-caldense. 

Ainda que essas propostas estejam carregadas de pequenas provocações, 

em nenhum momento, a candidata escandalizou ou afrontou agressivamente 

quaisquer que sejam os candidatos. Entretanto, Doutora Regina deixou claro o 

ataque em três programas, quais sejam os de números 12, 32 e 34 e deixou 

subentendido o ataque em outros dois, quais sejam os programas 16 e 33.  

O programa 12 foi utilizado para a candidata se defender de calúnia e 

difamação à respeito do cargo de servidora pública que exerce no PSF há mais de 

30 anos, no entanto, Doutora Regina é incisiva e sugere “vejam o histórico de cada 

um dos candidatos, histórico de vida e as propostas que têm pra você” (Programa de 

Doutora Regina, HGPE, 08/09/2016). O programa 32, por sua vez, exibe Regina 

Cioffi, séria, que discursa em tom de alerta: 

  

Peço que fique atento às falsas pesquisas, estão tentando te manipular. 
Cuidado com quem parece novidade, mas não é. Não sou fantoche dos 
velhos coronéis que você conhece bem. Diferente de outros candidatos, 
eu não fiz acordos políticos, o meu compromisso é com você. Se você 
quer mudar a cidade, não desperdice o seu voto, faça seu voto ser útil. Eu 
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sou a sua melhor opção (Programa de Doutora Regina, HGPE, 
28/09/2016, grifo nosso). 

  

Já no programa 34, a candidata aponta que a hora da decisão está chegando 

e que precisa conversar, olhos nos olhos, com o espectador/eleitor para dizer que, 

somente juntos, serão capazes de mudar o futuro da cidade. Posteriormente, Regina 

Cioffi faz o seguinte convite: “daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de assistir 

mais um debate pela tv. E vão perceber que enquanto os outros candidatos 

brigam entre si, eu luto para ter uma cidade melhor pra você” (Programa de 

Doutora Regina, HGPE, 29/09/2016, grifo nosso). 

Os programas 16 e 33 são montados em mesmo formato, visto que ambos 

retratam a candidata proferindo fragmentos de discursos retirados da sua 

participação em debates. O debate ao qual o programa 16 se refere é o que foi 

realizado no Fórum de Debates da Associação Comercial de Poços de Caldas. 

Durante esse debate, a Doutora Regina insinua: “temos que dar as oportunidades 

para a nossa população. Quem ama a cidade, quem realmente tem um 

compromisso com Poços de Caldas. Que não terminando uma gestão pega a 

sua mala e vai embora” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 13/09/2016, grifo 

nosso). A provocação que acontece de forma subentendida – visto que ela não falou 

diretamente, mas dentro de outro contexto –, é direcionada, principalmente20, ao 

prefeito atual, Eloísio do Carmo Lourenço, visto que o mesmo é natural da cidade de 

Alfenas, Minas Gerais. Já o debate ao qual o programa 33 extrai fragmentos do 

discurso proferido por Regina Cioffi é promovido pela TV Poços. Ao longo do debate 

a candidata brada “é muito bonito falar que vai fazer, mas é importante 

mostrarmos a forma, como fazer” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 

27/09/2016). Ao proferir a sentença anterior, Regina Cioffi se exalta, e ataca 

indiretamente os candidatos que estão realizando propostas sem demonstrar a 

maneira que irão efetivá-las. Isso se deve ao fato de que as propostas realizadas por 

ela ao longo deste debate tinham a “Reforma Administrativa” como parâmetro de 

execução. 

                                                           
20

 A provocação também poderia ter sido direcionada ao candidato Sérgio de Azevedo, visto que o 

mesmo é natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Contudo, é menos provável, já que o candidato 
mora em Poços de Caldas há 26 anos. 
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Para além desses ataques, manifestados em sua defesa, a candidata também 

faz uso de uma retórica recorrente, qual seja a de apresentar propostas como forma 

de ataque, como discutiremos a seguir. 

  

7.3.2 Retórica recorrente 

  

De acordo com Figueiredo et al. (1997, p.186),  

  

No debate eleitoral, os candidatos usam uma retórica cuja argumentação é 
de natureza ficcional. Neste caso, para convencerem a maioria dos 
eleitores, todos constroem um mundo atual possível, igual ou pouco 
diferente do mundo atual real, e com base nele projetam um novo e bom 
mundo futuro possível. A estrutura dessa argumentação tem duas vertentes: 
“o mundo atual está ruim, mas ficará bom” ou “o mundo atual está bom e 
ficará ainda melhor”. A primeira vertente é típica da argumentação da 
oposição e a segunda da situação (FIGUEIREDO et al., 1997, p.186). 

  

A partir disso, é possível identificar que a retórica empregada pela candidata é 

a que destaca que a situação atual é lamentável, mas que se for eleita, tudo 

funcionará com eficiência, assim como deve ser. Devido a isso, é possível identificar 

que a maioria dos seus programas apresentam propostas como forma de ataque, 

quais sejam os de números 9, 11, 13, 15, 17 a 20, 22 a 27, 29 e 31. 

Nos programas de números 9, 11, 13 e 24, são empregadas imagens, 

tratadas em preto e branco, para atacar o aspecto negativo da gestão atual.  

Nos programas de números 17 a 19, 22 e 27, são empregados o uso de 

depoimentos de cidadãos ordinários, tratados em preto em branco, em tons de 

denúncia da situação atual. 

Nos programas de números 15, 20, 23, 25, 26 e 29, a candidata foca em 

apresentar propostas que implantam os projetos que não saíram do papel e/ou 

cumprem com ações que já deveriam ter sido cumpridas pela gestão vigente. 

No programa 31, são requeridos direitos da mulher, em cores, por meio da 

reivindicação de cinco mulheres. 

  

7.4 Conhecimento do eleitor 

  

Como mencionado anteriormente, o eleitor já tinha o conhecimento da 

candidata por várias vias, quais sejam a médica pediatra, a apresentadora do 

programa “Saúde em seu lar” e/ou a vereadora eleita em dois mandatos 
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consecutivos. Todavia, Regina Cioffi vai assumir um posicionamento dúbio e adotar 

um discurso divergente do que o eleitor – que já a conhecia – espera. Ainda nesse 

sentido, é de extrema relevância reforçar qual era o contexto político no qual as 

eleições municipais ocorreram, visto que o eleitorado brasileiro estava vivenciando 

um momento de “despertar” coletivo. 

Desse modo, discutiremos o quanto o cenário político nacional poderia 

influenciar na sua campanha, além de relatar o posicionamento adotado pela 

candidata. 

  

7.4.1 A influência do contexto político 

  

Como já foi exposto anteriormente, o cenário das eleições municipais de 

Poços de Caldas se encontrava concomitante a um dos períodos mais agressivos e 

destrutivos da democracia brasileira, visto que a corrupção e a crise econômica 

estavam em seu ápice, marcando o período com desempregos, altos juros, queda 

do poder de compra, aumento da inflação, quebra da Previdência Social, 

endividamento, entre muitos outros problemas. 

Além do aumento dos gastos públicos versus a falta de verba, o desenrolar da 

Operação Lava Jato – considerada a maior investigação que o de lavagem de 

dinheiro que o país já teve –, a sequência de escândalos e denúncias constantes 

fizeram com que a primeira Presidenta mulher da história nacional – eleita e reeleita 

democraticamente nos anos de 2010 e 2014, respectivamente – fosse destituída de 

seu cargo, no dia 31 de agosto de 2016, por meio do processo de impeachment que 

durou 273 dias. 

O ano de 2016 se estabeleceu, definitivamente, como um cenário 

extremamente conturbado, marcado por uma polarização política altamente acirrada, 

pelos debates acerca da questão de gênero, aversão aos velhos políticos e pelo 

despertar do eleitor brasileiro enquanto parte desse contexto. 

Tendo em vista que o pleito eleitoral municipal teve este cenário como pano 

de fundo, a candidata Doutora Regina tinha um grande desafio para persuadir os 

eleitores e sair vencedora das eleições. 

De acordo com Rego (1985, p.16), o político que deseja alcançar seus 

objetivos precisa, invariavelmente, saber ler o meio ambiente, a fim de identificar e 

interpretar seus riscos e oportunidades. Um leitura bem feita dará embasamento 
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para o desenvolvimento de uma campanha que seja capaz de alinhar as demandas 

dos eleitores e dos candidatos. 

A partir dessas informações, analisaremos o posicionamento que foi adotado 

pela candidata concorrente ao cargo de prefeita, na cidade de Poços de Caldas. 

  

7.4.2 O posicionamento adotado 

  

A candidata Regina Cioffi não assume – de maneira clara – qual é 

posicionamento que adota ao longo de sua campanha, posto que ao mesmo tempo 

em que deseja se posicionar como uma candidata da nova política acaba deixando 

de enfatizar alguns recursos que tinha disponíveis ao seu favor que poderiam levá-la 

à vitória.  

De forma análoga, como o PT estava sendo deposto do poder naquele 

momento (ano de 2016) e o candidato à reeleição era petista – e, portanto, fazia 

parte da velha guarda política –, o foco da candidata deveria ter sido (se tivesse 

analisado o ambiente) voltado à quem estava se propondo como novidade. 

O fato de ser mulher também poderia ser considerado um agravante, visto a 

primeira Presidenta mulher estava sendo destituída do cargo enquanto a primeira 

candidata à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas tentava conquistar o eleitorado 

e vencer a eleição. Nesse sentido, Doutora Regina realiza dois programas 

específicos às mulheres, quais sejam os de números 17 e 31, e dá voz ao total de 42 

mulheres ao longo da campanha, enquanto apenas 10 homens têm voz. No entanto, 

23 dessas mulheres soltam suas vozes apoiando a candidata de maneira positiva, 

como forma de elogio; 13, como forma de denúncia da situação atual; e 6, como 

modo de reivindicar direitos (lembrando que as formas de denúncia e reivindicação 

de direitos também são maneira de apoiar a candidata). Em contrapartida, como já 

foi mencionado, a candidata não faz menção ao fato de ter sido a primeira mulher a 

dirigir o Setor Clínico da Santa Casa e citará apenas uma vez (programa 7) o fato de 

ter sido a primeira mulher eleita Presidente da Câmara Municipal. 

O posicionamento indeciso também pode ser confirmado a partir da análise 

de variáveis como a supressão de depoimentos acerca da sua carreira política, além 

de não deixar claro o apadrinhamento do ex-deputado federal e ex-prefeito de Poços 

de Caldas, Geraldo Thadeu. 
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Além disso, Doutora Regina dá preferência às ruas – e isso não é um fator 

negativo, visto que sugere proximidade ao cidadão ordinário –, porém, a candidata 

possuía uma série de locais que seriam capazes de atestar a sua competência 

profissional, seja na área médica, seja na área política, que não foram explorados. 

Ademais, a candidata não menciona, em nenhum momento, qualquer informação 

referente ao seu programa “Saúde em seu Lar” – que é transmitido na tv e veiculado 

no rádio. 

Em suma, a candidata, assim como já foi mencionado anteriormente (vide 

subseção 7.3.2), reforça o posicionamento sugerido por Figueiredo et al. (1997, 

p.186) no qual vai adotar o discurso de ataque ao candidato que estava concorrendo 

à reeleição e descuida de avaliar os demais concorrentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Finda a discussão da análise da campanha da candidata Regina Cioffi, iremos 

neste capítulo fazer as considerações à respeito das estratégias que a candidata 

empregou durante o HGPE da sua campanha eleitoral. 

É de extrema relevância afirmar que as eleições municipais se desenrolaram 

num período especialmente conturbado no âmbito da política nacional, visto que as 

crises política e econômica ocorreram de maneira concomitante. A sequência de 

denúncias e escândalos fizeram com que o eleitorado brasileiro despertasse para o 

sua função enquanto parte integrante do contexto político democrático. 

 Ser a primeira candidata mulher à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas 

enquanto a primeira mulher Presidenta da República Federativa do Brasil estava 

sendo deposta de seu cargo – do qual foi eleita e reeleita democraticamente –, 

definitivamente, trouxeram à Regina Cioffi um ônus muito maior do que o desafio de 

construir uma carreira política nesse ambiente que ainda é tido como 

essencialmente masculino. 

A fim de destacar aqui as estratégias de corpus eleitoral que a candidata 

adotou para a produção da sua campanha, é preciso relembrar que o objetivo não é 

explicar o porquê Regina Cioffi não venceu a disputa, mas apontar quais foram seus 

artifícios. 

Primeiramente, é possível afirmar que a candidata possuía recursos 

financeiros suficientes para executar a campanha, além de dispor de determinados 

recursos simbólicos que poderiam assegurar que a sua trajetória profissional seria 

valorizada. Contudo, Regina Cioffi abre mão da maioria desses recursos, uma vez 

que tenta se apresentar como nova política. Desse modo, a candidata faz uso de 

apenas um depoimento de uma colega da área da saúde – mesmo não sendo 

colega de profissão – e não apresenta nenhum depoimento de colegas de trabalho 

da área política, visto que exerceu dois mandatos como vereadora, chegando a se 

tornar a primeira mulher Presidente da Câmara Municipal. 

Além disso, vários locais de trabalho poderiam ter sido explorados como 

locação para a produção da sua campanha, como o PSF Santo André, onde atende 

como médica pediatra há mais de 30 anos, por exemplo. Porém a candidata volta o 

seu foco para as ruas de Poços de Caldas, visto que 50% dos seus vídeos são 

captados pelas ruas da cidade, sugerindo sua acessibilidade e proximidade junto 
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aos moradores da cidade. Com esse mesmo objetivo, Regina Cioffi dá voz a um total 

de 39 cidadãos ordinários (sendo 29 mulheres e 10 homens), seis pacientes (sendo 

que quatro são mães dos pacientes), cinco mulheres da família e, como já foi 

mencionado, uma colega da área da saúde. 

Todavia, embora a candidata tenha ressaltado, por três vezes, durante a sua 

campanha que não fez nenhum tipo de acordo político, o ex-deputado federal e ex-

prefeito da cidade de Poços de Caldas, Geraldo Thadeu, aparece ao seu lado em 

quatro vídeos. O apadrinhamento, dessa maneira, não é esclarecido e o discurso 

torna-se contraditório. 

Sobre a homogeneidade dos segmentos, é possível afirmar que a candidata 

busca se apresentar como a mulher que cuida, visto que o tema da sua campanha é 

“De Poços para cuidar de Poços” e, ao longo de toda a sua comunicação, frases 

como “Tenho certeza que estou pronta para cuidar de Poços de Caldas” (Programa 

de Doutora Regina, HGPE, 02/09/2016) e “Podem estar certos de que vou cuidar de 

Poços de Caldas” (Programa de Doutora Regina, HGPE, 05/09/2016), são bastantes 

recorrentes.  

No entanto, nossa análise demonstra que Regina Cioffi se posiciona como a 

mulher que luta – por meio dos ataques – em 22 programas, ou seja, em 64,7% do 

tempo. Ainda que os papéis se misturem e seja, quase impossível, descolar uma 

identidade da outra, o posicionamento da candidata acaba tornando o seu discurso 

dissonante do esperado. 

Outro ponto que penalizou a sua comunicação foi a ausência de um conceito 

de campanha bem delineado e de uma identidade visual fixa e de um vestuário 

harmônico, visto que esses elementos são cruciais para a construção da imagem do 

candidato perante aos eleitores. Tendo em vista que, se a imagem é divergente e 

não se sustenta nas escolhas que faz, não passa credibilidade, e o eleitor tende a se 

afastar. 

Ademais, acerca da força dos concorrentes, é possível depreender que 

Regina Cioffi não faz uma análise das forças e oportunidades do ambiente – qual 

seja o próprio cenário político nacional, marcado pela decepção com a “velha 

política” –, já que ela ataca o candidato petista que está tentando a reeleição (o que 

podemos considerar como parte integrante da velha guarda política) e se esquece 

daquele que se apresenta como novidade - no caso, o candidato Sérgio da 
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Coopoços, que mesmo sem nenhum mandato eletivo anterior foi eleito como prefeito 

da cidade.  

Já em relação ao conhecimento do eleitor, é sabido que o mesmo já conhecia 

Regina Cioffi, seja como a médica pediatra que atende desde 1985 no PSF Santo 

André, ou desde 2010 na Fundação Gota de Leite; seja como a apresentadora do 

programa “Saúde em seu lar” – que não é mencionado em momento nenhum –, 

desde 2007; seja como a vereadora eleita em dois mandatos consecutivos, nos anos 

de 2008 e 2012, respectivamente. Entretanto, a candidata assume um 

posicionamento dúbio a partir das estratégias adotadas para o desenvolvimento de 

sua campanha eleitoral, como considerado acima. 

Em suma, acreditamos que a candidata Regina Cioffi possuía um arsenal de 

possibilidades de ações de marketing para o desenvolvimento da sua campanha 

eleitoral no HGPE, e, sendo acertadas ou não, acabou colocando em prática o que 

acreditou ser melhor para si naquele momento. O objetivo ao qual o presente 

trabalho se propôs era o de vislumbrar quais tinham sido as suas escolhas 

estratégicas enquanto mulher que cuida e mulher que luta e, este, confiamos ter 

concluído com sucesso. 
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ANEXO – LIVRO DE CÓDIGOS 

 

Eixo 1 - Tipo de Depoimento 

 

v1. Depoimento de familiares: 

0. não, não utiliza de depoimento de familiares 

1. sim, utiliza de depoimento de familiares 

 

v2. Depoimento de colegas de trabalho da Câmara: 

0. não, não utiliza de depoimento de colegas de trabalho da Câmara 

1. sim, utiliza de depoimento de colegas de trabalho da Câmara 

 

v3. Depoimento de colegas de trabalho da Saúde/Projetos Sociais: 

0. não, não utiliza de depoimento de colegas de trabalho da Saúde/Projetos 

Sociais 

1. sim, utiliza de depoimento de colegas de trabalho da Saúde/Projetos Sociais 

 

v4. Depoimento de Pacientes/Beneficiários de seus Projetos 

0. não, não utiliza de depoimento de Pacientes/Beneficiários de seus Projetos 

1. sim, utiliza de depoimento de Pacientes/Beneficiários de seus Projetos 

 

v5. Depoimento de “Coronel” (pessoas tradicionalmente influentes na política, líderes 

comunitários, formadores de opinião) 

0. não, não utiliza de depoimento de “Coronel” 

1. sim, utiliza de depoimento de “Coronel” 

 

v6. Depoimento de Cidadãos ordinários 

0. não, não utiliza de Cidadãos ordinários 

1. sim, utiliza de depoimento de Cidadãos ordinários 

 

v7.   Depoimento de Especialistas 

0. não, não utiliza de Especialistas 

1. sim, utiliza de depoimento de Especialistas 

 



111 
 

v8.   Depoimento de Mulher 

0. não, não há a presença de mulheres nos depoimentos do vídeo 

1. sim, há a presença de mulheres nos depoimentos do vídeo 

 

v9.  Depoimento de Homem 

0. não, não há a presença de homens nos depoimentos do vídeo 

1. sim, há a presença de homens nos depoimentos do vídeo 

 

Eixo 2 - Local de Gravação 

 

O local onde o vídeo é gravado é: 

 

v10. Casa (seja dela ou de outras pessoas) 

0. Não 

1. Sim 

 

v11. Hospital/Posto de Saúde/Ambiente da área de saúde 

0. Não 

1. Sim 

 

v12. Fundação da Regina Cioffi/Projetos Sociais 

0. Não 

1. Sim 

 

v13. Rua/espaço público 

0. Não 

1. Sim 

 

v14. Local Fechado/escritório (não confundir com casa) 

0. Não 

1. Sim 

 

v15. Câmara de Vereadores 

0. Não 



112 
 

1. Sim 

 

Eixo 3 - Tipo de linguagem/retórica 

 

A fala da candidata Regina Cioffi apresenta o seguinte tipo de linguagem: 

 

v16. Linguagem de ataque (termos agressivos, críticos, raivosos, acusação, 

denúncia) 

0. Não 

1. Sim 

 

v17. Proposta (a fala da candidata é técnica, foca em apresentar tecnicamente 

promessas de campanha) 

0. Não 

1. Sim 

 

v18. Emotiva (a fala da candidata apela para a emoção, sensibilidade, construção de 

empatia, seja em direção a ela, ou em direção a determinados grupos da sociedade) 

0. Não 

1. Sim 

 

Eixo 4 - Tipo de Mulher 

 

Ao final do vídeo, quais características de mulher prevalece como argumento do 

vídeo: 

 

- Mulher que cuida (foca em questões familiares, domésticas, do trabalho de 

médica, da importância de cuidar, de dar atenção) 

- Mulher guerreira (foca em apresentar projetos/promessas, linguagem técnica, 

fazer denúncia, se apresentar como primeira mulher presidente da Câmara, primeira 

mulher prefeita, etc) 

 

Eixo 5 - Tema do Vídeo 
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Ao final do vídeo, o tema que pode ser identificado como argumento central, como 

principal objeto de discussão: 

 

1. Biografia familiar / histórias pessoais 

2. Valores abstratos (gratidão, luta, dificuldades) 

3. Trabalhos como pediatra/médica/sus/projetos sociais 

4. Trabalhos como vereadora/leis aprovadas 

5. Propostas para Saúde 

6. Propostas para Educação 

7. Propostas para Emprego / economia 

8. Propostas para Meio Ambiente 

9. Propostas para Urbanização/esgoto/asfalto/moradia 

10. Propostas para Trânsito/Transporte Público 

11. Corrupção / partido político 

12. Denúncia/Comparação sobre outros candidatos 

13. Jingle 

14. Violência 

15. Reafirmação de identidade 

 

Eixo 6 - Imagem Visual 

 

Ao finalizar a análise, foi escrito no espaço as características visuais que 

chamaram a atenção, tais como problemas de luz, de enquadramento, de técnica e 

edição de filmagem, roupa da candidata, postura do corpo da candidata, entonação 

da voz da candidata, entre outros elementos. 
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