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Olá!Olá!  
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Nosso objetivo é trazer aspectosNosso objetivo é trazer aspectos
básicos para definição de umabásicos para definição de uma
candidatura. O que levar emcandidatura. O que levar em
consideração, no âmbito daconsideração, no âmbito da

política e técnica, para começarpolítica e técnica, para começar
uma campanha?uma campanha?



Decidindo ser
candidata

Aspectos políticos

Aspectos técnicos

NesseNesse
materialmaterial
você vaivocê vai

encontrar:encontrar:
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Esta é uma decisão pessoal e/ou
coletiva, que só pode ser tomada
pela própria candidata. Porém,
existem alguns pontos a serem

levados em consideração, antes de
decidir uma candidatura ao

executivo ou legislativo. 
Antes de tudo, algumas questões

para refletir...

  “Devo ser candidata?”“Devo ser candidata?”  
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Em 2020

Vote em Mulheres



O que leva uma mulher a serO que leva uma mulher a ser
candidata?candidata?  
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    Convergência com sua trajetória de
trabalho e/ou lutas sociais

    Decisão coletiva do grupo e/ou partido
que faz parte

    Vontade pessoal, aptidão e/ou vocação



O que atrapalha umaO que atrapalha uma
mulher se tornar candidata?mulher se tornar candidata?

Autoestima baixa e inseguranças

Não se sentir preparada o suficiente 

Em alguns casos família, relação
matrimonial, partido, falta de tempo

Ausência de incentivo e apoio para tornar-
se candidata
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Por quais motivos quero ser 
candidata?

E por quais motivos não quero ser
candidata? (Se existirem)

Decidindo ser candidataDecidindo ser candidata
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Estou preparada para ganhar ou perder? 
Qual é a minha expectativa com esta candidatura?

Com quem posso contar nesse processo?



Não existemNão existem
respostasrespostas
certas oucertas ou
erradas.erradas.

Alguns pontosAlguns pontos
para serempara serem
levados emlevados em

conta...conta...

É normal se sentir insegura
durante esse processo, essa

é uma característica das
mulheres, principalmente
por mulheres na política

ainda serem uma minoria.
Analise se são critérios mais

objetivos que dificultam a
decisão, como falta de

tempo livre para campanha.
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Alinhe expectativas!Alinhe expectativas!
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Com você mesma e com o grupo/coletivo/partido do
qual você faz parte.

Ser eleita é um processo. Muitas mulheres eleitas não
obtém êxito eleitoral na primeira candidatura.
Mesmo perdendo, o aprendizado fica, e deve ser usado
futuramente!

A campanha é um momento importante para a defesa
de pautas e projetos. E para a construção de alianças.
Pense de forma estratégica!



Legislativo ou executivo?Legislativo ou executivo?
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Geralmente, a definição de uma candidatura ao
legislativo ou executivo são processos bem

diferentes.
O legislativo acaba por ser uma “porta de entrada”
para mulheres na política, por haver mais assentos

na disputa, e porque, o voto no sistema
proporcional favorece a eleição de mulheres.

Para candidaturas ao executivo, normalmente
existe uma relação com o partido, e em alguns

casos é necessário participar de prévias internas ao
partido para definição do candidato a prefeito.



As atribuições de uma prefeita e de vereadoras
também são diferentes. Antes de se candidatar,
é preciso conhecer mais o papel de cada uma no
município, e qual destes cargos tem mais relação

com seu perfil e objetivos. 

Legislar, fiscalizar e representar os cidadãos
ou executar políticas públicas, definir
prioridades da agenda de governo,

governar a cidade?
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Os aspectos políticos são aqueles relativos a
conversa, negociação, crenças políticas e

defesa de ideias
Alguns destes aspectos estão no controle das

candidatas - como a escolha de qual partido se
filiar - e outros não - como quem serão os

candidatos a prefeitos na sua cidade. Por isso
mesmo, é importante estudar o cenário e estar

preparada!

Aspectos PolíticosAspectos Políticos
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  Partido PolíticoPartido Político
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Para a escolha do partido é importante levar em
conta sobretudo aspectos ideológicos -

concordância com projeto e pautas do partido -
afinidade de ideias com os membros partidários,
e também o funcionamento do partido: como são
feitas as decisões internas? Como é o partido na

sua cidade e/ou estado?
Pode haver muita variação, dentro de um mesmo

partido, a depender de onde será sua
candidatura



1313

Além da ideologia, a prática é outro critério.

O partido defende mulheres na política, mas
quantas mulheres elegeu na última eleição?

Quantas mulheres estão na direção partidária?

Como votou e votam os deputados e vereadores
do partido? E qual o trabalho que prefeitos e

governadores deste partido têm como bandeira?

  Partido PolíticoPartido Político



Chapa de candidatosChapa de candidatos
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Você sabe o que é o quociente eleitoral?

Na eleição brasileira são utilizados dois sistemas de
forma simultânea - o voto individual e a eleição da
chapa. Isso significa que quando um candidato tem

muitos votos, acima do quociente, há chances de outros
candidatos elegerem-se com estes votos.

Para saber mais acesse o site do TRE-SC : http://www.tre-
sc.jus.br/eleicoes/calculo-de-vagas-deputados-e-vereadores

http://www.tre-sc.jus.br/eleicoes/calculo-de-vagas-deputados-e-vereadores


A equipe pode ser considerada um aspecto técnico
e político. Por que?

Porque convencer as pessoas a fazerem parte da
equipe - especialmente de forma voluntária - passa

por convencimento, afinidade de ideias, crenças
dos apoiadores e da candidata! É por isso que ter

ideais e projeto político é importante para se
destacar em meio a tantos candidatos. 

EquipeEquipe
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Histórico de votosHistórico de votos
Você sabe em quais candidatos os eleitores da
sua cidade costumam votar? Quais foram os

últimos prefeitos e vereadores eleitos? E qual o
partido mais votado? Tudo isso conta na hora de

planejar a filiação e a candidatura.

Faça esta pesquisa e estime seus votos a partir de
candidatos com perfil e partido de espectro

semelhante ao seu. 
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Aspectos TécnicosAspectos Técnicos
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Os aspectos técnicos são aqueles que dependem
de conhecimento, ferramentas e dados. 

Ao contrário dos aspectos políticos, ligados a
crenças e valores, os critérios técnicos estão

embasados em conhecimento científico. 
Aqui estão incluídas as estratégias de redes

sociais, o planejamento de campanha, a
operacionalização da arrecadação de recursos.



Voz é como especialistas em campanha chamam a
forma de contar a sua história. Isso significa, que

partindo da sua trajetória e levando em consideração
suas pautas, existem diferentes maneiras de contar sua

história ao público, de “encontrar sua voz”. 

Está ligado a opinião do eleitor, sobre quais assuntos
são interessantes, mas também ao tom que será usado
pelas candidatas, que seja confortável e coerente com

quem são.

História e vozHistória e voz
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A mobilização também tem aspectos políticos e técnicos. 

Entre os técnicos estão como atrair pessoas para serem
multiplicadoras ativas da sua campanha, quantos níveis

de envolvimento gerar e qual a frequência do contato
ideal com pessoas interessadas em te ajudar na pré-

campanha e campanha.

 Conversas individuais ou em grupo? 
O que mobiliza mais a sua campanha?

 Mobilização Mobilização
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Ter um planejamento de campanha, pactuado e por
escrito, é fundamental para que o que foi pensado se

concretize.
 Um cronograma, um orçamento, uma lista de

atividades e a definição de equipe são alguns pontos de
um planejamento de campanha.

 Além de planejar, é preciso monitorar a execução.
 Está tudo saindo como o previsto?

 O que precisa ser ajustado?

Para saber mais confira nosso material 
Planejando uma Campanha. 

 Planejamento Planejamento
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 Arrecadação Arrecadação
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Para arrecadar dinheiro para a campanha é preciso
conhecer as formas legais de arrecadação; definir quem

será o responsável por arrecadar e gastar o dinheiro;
conversar com o partido sobre financiamento da

campanha e pedir doações, individuais ou via
financiamento coletivo. 

Lembre-se que a doação prevista em lei será sempre
efetuada no CNPJ da candidatura, nunca para o CPF da

candidata.



Questões JurídicasQuestões Jurídicas
O ideal é encontrar assessoria jurídica, oferecida pelo

partido ou contratada via campanha. Certifique-se
de conhecer as legislações eleitorais vigentes,

guardar comprovantes e realizar a prestação de
contas em conformidade com as normas

estabelecidas. 

A campanha em redes sociais também possui regras
específicas e é preciso ficar atento as datas em que é

permitido pedir voto.

2222  



ComunicaçãoComunicação
Conheça os outros candidatos que concorrem com você, as

propostas e no que a sua candidatura se diferencia. Confira
também as redes sociais, e veja o que outras candidaturas estão

realizando. 
Site, grupos de What'sApp, diário audiovisual da

campanha. Estude qual o formato que funciona mais nas suas
redes: vídeos, cards (imagens informativas), stories ou texto. 

Não esqueça de referenciar a cidade na qual você será candidata
em suas publicações, para que os eleitores te conheçam e para
que os algoritmos das redes entreguem para seus eleitores em
potencial. Monitore em quais cidades estão seus seguidores e

direcione esforços para atingir eleitores da sua cidade!
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Aspectos PessoaisAspectos Pessoais
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Por fim, existem aspectos pessoais, individuais a cada
candidata. Algumas dicas:

Provavelmente, nunca haverá um cenário ideal de
candidatura. Avalie se mesmo assim é possível se

candidatar, adequando expectativas

Torne sua campanha uma tarefa coletiva, com seu
grupo, coletivo, apoiadores

Estude e busque informação mas também faça
campanha!



Mapa de votos da cidade

Com base nos dados do TSE
2016, consulte:

Partido e número de votos
obtidos pelo prefeito da cidade

Partido do presidente da
Câmara Municipal

 Número de votos e partido de
cada vereador eleito

  Número de votos do vereador
eleito com menos votos

ExercícioExercício
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Parabéns porParabéns por
chegar até aqui!chegar até aqui!  

Esperamos que esse conteúdo tenha te
ajudado a analisar sua candidatura e quais

estratégias adotar para avançar no seu
projeto. Na próxima cartilha falaremos um

pouco sobre articulação local e
mobilização. 

Te esperamos lá!Te esperamos lá!  



IniciativaIniciativa  
BrasilianasBrasilianas    

iniciativabrasilianas.orginiciativabrasilianas.org

iniciativabrasilianas@gmail.com
11 97581-7018

Flávia Batista
Tamara Cranstschaninov 

Thaisa Torres

IniciativaBrasilianas

Contato:Contato:  


