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RESUMO 

 

 
A velocidade da informação e do conhecimento instaurou na sociedade contemporânea uma 

constante busca pela melhoria dos processos informacionais, com vistas a garantir maior 

rapidez nos processamentos e resultados. No universo público, as exigências caminham de 

modo similar, sob o olhar do eleitor cidadão, portanto, a proposta da pesquisa é promover um 

panorama do sistema eletrônico de votação brasileiro, mais precisamente a Urna Eletrônica e 

transitar desde a concepção do projeto nos idos da década de 90 até o momento atual, 

apontando um olhar científico para as ações comunicacionais do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), no sentido de promover campanhas publicitárias para fomentar a conscientização do 

sistema informatizado de voto pelos eleitores, supostamente mais rápido e eficiente. A 

pesquisa utiliza para fins descritivos múltiplas visões da comunicação da urna: por intermédio 

do órgão mantenedor, os políticos, diretamente envolvidos no pleito competitivo e os 

consultores políticos, atuantes nas estratégias de bastidores das campanhas eleitorais. Essa 

diversidade de visões e posições acerca da credibilidade do sistema busca propiciar a pesquisa 

um caráter de macro compreensão dos impactos de um sistema informatizado em um 

ambiente democrático. 
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RESUMEM 
 
 
La velocidad de la información y el conocimiento en la sociedad contemporánea presenta una 

búsqueda constante de los procesos de mejora de la información, con el fin de garantizar un 

tratamiento más rápido y los resultados. En la opinión pública mundial, los requisitos van de 

una manera similar, bajo la mirada de los ciudadanos votantes, por lo que la propuesta de 

investigación es proporcionar un panorama del sistema brasileño de voto electrónico, 

específicamente la urna electrónica y llevó el proyecto desde la concepción de los idus 90 

hasta la actualidad, apuntando a una mirada científica a las acciones de comunicación del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), para promover campañas de sensibilización sobre el 

sistema automatizado de voto por los electores, supuestamente más rápida y eficiente. La 

investigación se realizó con fines descriptivos múltiples puntos de vista de la comunicación: a 

través del encargado del cuerpo, los políticos que participan directamente en las elecciones 

competitivas y consultores políticos, que trabajan entre bastidores en las estrategias de las 

campañas electorales. Esta diversidad de opiniones y posiciones con respecto a la credibilidad 

del sistema tiene como objetivo proporcionar un estudio de carácter macro de entendimiento 

de los impactos de un sistema informático en un entorno democrático. 
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ABSTRACT 
 

 

The speed of information and knowledge in contemporary society introduced a constant 

search for improved information processes, in order to ensure more rapid processing and 

results. In the world public, the requirements go a similar way, under the gaze of the citizen 

voter, so the research proposal is to provide a panorama of Brazilian electronic voting system, 

specifically the electronic ballot box and carried the project from conception of the ides 90´s 

to the present time, pointing to a scientific look at the communication actions of the Supreme 

Electoral Tribunal, to promote campaigns to raise awareness of the computerized system of 

voting by electors, supposedly faster and more efficient. The research used for descriptive 

purposes multiple views of a communication: through the body maintainer, politicians 

directly involved in competitive elections and political consultants, working backstage in the 

strategies of electoral campaigns. This diversity of views and positions regarding the 

credibility of the system aims to provide a character study of macro understanding of the 

impacts of a computerized system in a democratic environment. 
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1 INTRODUÇÃO 
O Brasil desde o seu descobrimento, passou por inúmeras alterações em seu processo 

eleitoral influenciado por segmentos da sociedade em busca de poder e monopólio de recursos 

financeiros e terras. Um problema apresentado historicamente foi o processo de transparência 

na escolha de representações políticas que perdura em debates na sociedade brasileira até os 

dias atuais. 

Países com raízes de colonização como o Brasil e demais nações da América Latina, 

sofreram influências relacionadas ao comportamento cultural, social e político do velho 

continente europeu. Situações dessa magnitude são fatores intrínsecos no que tange a 

evolução democrática de um país. 

Com predominância portuguesa, o Brasil, diferente de seus países limítrofes, cuja 

influência colonizadora foi balizada pela ordem espanhola, recebeu por séculos características 

lusitanas no comportamento de seu povo, das tradições culturais à influência de seleção de 

seus representantes políticos. 

Em qualquer análise histórica, o processo democrático não surge sem pressões 

populares ou manifestações e organizações opositoras com o direcionamento para a liberdade 

do voto. Cabe à pesquisa apontar os momentos mais significativos relacionados à evolução do 

sistema de eleição dos representantes brasileiros, em momentos históricos desde a época da 

chegada dos portugueses em território nacional. 

Segundo Branco (2006, p.36) “a história do voto no Brasil começou 32 anos após 

Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da 

primeira vila fundada na colônia portuguesa São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para 

eleger um Conselho Municipal”. 

Predominantemente formada por portugueses, as vilas desenvolvidas em território 

brasileiro funcionavam como uma extensão do país colonizador, que por décadas, serviram de 

representação lusitana para gerenciamento e controle. Foram coordenadas com indicação de 

gestores, vinculados à corte portuguesa, com grande influência na representação do Conselho 

de Portugal, que por sua vez, possuíam relação direta com o representante do trono. 

O cenário brasileiro à partir de 1800 era de uma mistura cultural acentuada, mesmo 

porque, o processo de miscigenação étnica já ocorria pelo menos dois séculos passados. Com 

um número de nativos aumentando e a necessidade de representação nacional crescente, o 

comportamento societal da época já apresentava descontentamento das diretrizes portuguesas, 
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pelo fato de não estarem mais em sintonia governamental com as características evolutivas 

brasileiras.  

Na visão de Porto (2002, p.11) “antes de 1822, o Brasil conheceu, somente, eleições 

para os conselhos ou câmaras, algumas, como as de Salvador, Rio, São Luís e São Paulo, 

tendo recebido o título de [Senado da Câmara]”. 

A primeira legislação eleitoral brasileira foi elaborada por ordem de Dom Pedro I e foi 

utilizada para eleição da Assembleia Constituinte. Uma medida para amenizar as tentativas de 

fraude foi à criação do título de eleitor instituído em 1881 por meio da chamada Lei Saraiva. 

Mas o novo documento não adiantou muito, pois os casos de fraude continuaram acontecendo 

porque o título não possuía foto do eleitor. 

Mesmo depois da Proclamação da República em 1889, o voto ainda não era direito de 

todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e 

integrantes do clero estavam impedidos de votar. 

O fenômeno da burla em sistemas eleitorais é um problema enfrentado em diversas 

nações, relatados em seus anais eleitorais, bem como na história eleitoral brasileira. A disputa 

pelo poder político em uma determinada região ou nação é tratada por muitos grupos de 

interesse como vital para as suas articulações comerciais e financeiras, visto que em muitos 

casos, visando o sucesso no pleito eleitoral, a opção pela fraude é escolhida, com objetivo de 

manter o domínio político perante população envolvida e vigente. 

Na história eleitoral brasileira, o período mais analisado pelas instâncias científicas é o 

período de 1900 até os dias atuais, pelo fato de apresentar material com maior acesso a 

pesquisadores e por apresentar características republicanas que justificam o sistema político 

econômico atual. 

A década de 30 foi marcada por crises e desequilíbrios políticos e econômicos. O país 

estava em um processo de adaptação e formação de um posicionamento realmente 

nacionalista. No período com intervalo da década de 30 até 80, o modelo democrático, com o 

sufrágio do voto para a população nem sempre foi implantado.  

No período do Estado Novo institucionalizado por Getúlio Vargas no ano de 1937, o 

ambiente de eleições diretas foi sucumbido, ações nos bastidores político nacional foram 

articuladas para tomada do poder federal, limitando o processo eleitoral até então dominado 
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nas últimas décadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, período denominado 

República do Café com Leite1.  

O método de Vargas estava em aproveitar cada meio de comunicação de 
forma eficaz para mobilizar toda a nação. Ele usou de veículos de forma 
multiplicada, montando toda uma engenharia de produção para difundir a 
ideologia do regime. A vida política passou a ser construída com a 
divulgação feita pelos meios de comunicação, pois, com o avanço da 
propaganda política, a classe popular passou a ter uma participação efetiva 
na vida do estado. Seu discurso reforçava o ideário do Estado Novo, 
enfatizando que era real e positivo tudo o que dizia, buscando não só 
conseguir a compreensão, mas despertar a convicção. (AMARAL, 2006, 
p.132). 

Nesse mesmo período, nos momentos posteriores ao ano de 1945, com o fim do 

Estado Novo, outras conquistas representativas foram implantadas como a conquista do voto 

para as mulheres, bem como representação política eletiva, título eleitoral com foto para 

inibição de fraudes, criação de novos partidos e voto secreto. O país vivia um processo de 

tomada de decisões com relação de formalização do melhor modelo eleitoral para 

implantação. Na visão de Duverger (1990, p.36) 

A escolha de um sistema eleitoral é consequentemente determinada por 
fatores concretos, depende, sobretudo, da função que os representantes 
eleitos devem exercer. Se o objetivo é formar um governo forte e estável, 
capaz de tomar decisões no decorrer de toda a legislatura, o sistema de 
pluralidade é o melhor método. Se o objetivo é formar uma assembleia 
consultiva que expresse todas as nuanças de um país, a representação 
proporcional é claramente preferível. 

 Após o regime do Estado Novo, o Brasil vivenciou um período de estruturação 

democrática que sobreviveu até o golpe militar de 1964. Nesse período eleitoral, muitas ações 

políticas foram desenvolvidas com o objetivo de fomentar e enriquecer o processo eleitoral 

brasileiro. Reformulações constitucionalistas, processo desenvolvimentista econômico e a 

implantação de um conceito de sustentabilidade e autonomia decisória nos rumos do país. 

 A conquista das mulheres é um dos pontos fortes nesse período, principalmente com 

relação à participação eleitoral, seja como eleitora ou candidata para cargos proporcionais. Na 

visão de Avelar (1989, p. 16) 

Há claros sinais de que as mulheres adquiriram novos papéis econômicos e 
políticos, e, de algum modo, tentam redefinir suas relações, tanto no interior 
da família quanto na sociedade. Seus esforços nesse sentido ampliaram-se, 
chegando até os valores culturais, como é possível depreender dos debates 
em torno de questões como divórcio, aborto, independência. [...] Parece-nos 
importante reafirmar e introduzir como elemento essencial na análise o fato 

                                                            
1 O período da República do Café com Leite marcou a história política e desenvolvimentista brasileira, pois apresentou 
comportamentos de domínio territorial e de grupos políticos influentes até a primeira metade do século XX dos estados de 
São Paulo e Minas Gerais. Esse monopólio foi rompido com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, proveniente da região 
sul do país, mais precisamente Rio Grande do Sul. 
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de que essa desvinculação das mulheres brasileiras do universo tradicional 
consolidou uma nova realidade objetiva para grande parte delas. Daí decorre 
a explicação dos padrões ou tendências do voto e das orientações políticas da 
mulher deve ser buscada no contexto dos papéis em que se expressa a tensão 
produzida por essa mudança.  

 
 Porém, a tomada do poder político brasileiro pelos militares em 64 foi iniciada por 

justificativa de zelo da estrutura nacional para a não implantação do regime comunista, até 

então rumorejada sua implantação pelo presidente em vigência no período do golpe, João 

Goulart. 

Segundo Branco (2006, p. 86) o golpe militar de 1964 impediu a 
manifestação mais legítima de cidadania, ao proibir o voto direto para 
presidente da República e representantes de outros cargos majoritários, como 
governador, prefeito e senador. Apenas deputados federais, estaduais e 
vereadores eram escolhidos pelas urnas. O regime que destituiu o presidente 
João Goulart fechou emissoras de rádio e televisão, e a censura tornou-se 
prática comum. 

A atuação militar no Brasil (1964-1985) foi caracterizada por manifestações 

desenvolvimentistas, com claro objetivo patriótico inerente do comportamento militar. Duas 

correntes analíticas descrevem esse período: o posicionamento favorável explana acerca dos 

fatores positivos do desenvolvimento estatal nacional com aumento dos índices econômicos e 

posicionamento do Brasil perante nações em franca ampliação econômica nos idos dos anos 

70. 

Outra linha de reflexão remete à violenta repressão política ocorrida no período, onde 

manifestações de caráter social e liberdade de expressão não eram toleradas. Vários atos 

institucionais (AI) foram instaurados com o objetivo de anular manifestações e articulações 

políticas realizadas nos bastidores por membros da sociedade civil, com vistas ao retorno do 

momento democrático brasileiro. 

Com o desgaste de imagem pública do governo militar brasileiro, o final da década de 

1970 e início da década de 1980 foram marcados por movimentos populares em prol da 

liberdade de expressão, imprensa e eleitoral. Em 1984 milhares de pessoas foram as ruas 

exigir à volta das eleições diretas para presidente, com um movimento intitulado “Diretas 

Já”2.  

Ulysses Guimarães foi uma das principais lideranças da campanha e tornou-se um dos 

maiores opositores ao regime militar passando a ser chamado de “Senhor Diretas”. Apesar da 

pressão popular, a proposta de emenda a Constituição que restituía o voto direto do deputado 
                                                            
2 O movimento das Diretas ocorreu pelo anseio dos brasileiros desgastados com o posicionamento limitador do regime 
militar, instaurado nas instâncias políticos nacionais. Dentre as várias reinvindicações estavam a anistia para presos políticos 
e o direito ao voto direto para todos os cargos do executivo e legislativo, antes permitido apenas para o parlamento. 
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Dante de Oliveira foi rejeitada. Na definição do papel de Ulysses Guimarães, segundo 

Pinheiros (2009) “nele, tais virtudes se tornaram o ponto de referência que impediu o 

naufrágio, durante a longa e perigosa travessia do autoritarismo, na campanha empolgante 

pelas eleições "Diretas Já" e nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte”. 

Em 1985 o primeiro presidente civil após o Golpe de 64 foi eleito: Tancredo Neves. 

Apesar de indireta, sua escolha entusiasmou a maioria dos brasileiros marcando o fim do 

Regime Militar e o início da redemocratização do País, porém com a morte de Tancredo, logo 

após sua eleição, a presidência foi ocupada pelo vice-presidente (José Sarney). 

 Após esse período até presente data, o modelo democrático de direito está em vigor 

com liberdade de expressão pelos órgãos de fomento informacional e abertura para 

participação da sociedade civil no processo eletivo de representantes proporcionais e 

majoritários. 

A situação eleitoral é o locus privilegiado de interação entre atores políticos: 
os partidos apresentam seus programas e candidatos, frutos de decisões pré-
eleitorais, e o eleitorado, com maior ou menor consciência política, seleciona 
seus produtos e consubstancia tais preferências no voto. A eleição, portanto, 
é feita para os eleitores e para os partidos, atendendo a uma dupla 
determinação: permitir que aqueles se façam representar e escolher o 
governo, ou parte dele. (LIMA JUNIOR; SANTOS, 1992, p.134). 

 O sistema político brasileiro vigente permite integração dos diversos atores da 

sociedade em prol de debates temáticos nos processos decisórios nacionais. Além de propiciar 

uma atividade conjunta com o poder privado nas ações público-privadas relacionadas à 

captação de recursos e desenvolvimento de projetos com caráter desenvolvimentista.  

A democracia em sua égide histórica conviveu em harmonia com a evolução do 

homem e da sociedade nas organizações sociais, culturais, econômicas e políticas, embora o 

conceito democrático tenha sofrido em muitos momentos históricos, afrontas ditatoriais com 

processos hostis que inibiram o direito universal de liberdade de escolha e expressão em 

nações e etnias. 

 A evolução tecnológica trouxe consigo benefícios para produção industrial nas últimas 

décadas, acentuada a partir da década de 1970, mas também promoveu um ambiente de 

dependência da tecnologia por parte dos mais variados grupos sociais e, consequentemente, 

no cotidiano dos seus indivíduos. A velocidade da informação cresce exponencialmente e a 

necessidade de adaptação dos sistemas atuais é fato e, supostamente, estimula uma realidade 

de constante reciclagem, decorrente do cenário competitivo. 

A revolução da tecnologia da informação foi essencial para a implementação 
de um importante processo de reestruturação do sistema capitalista a partir 



23 

 

 

 

da década de 1980. No processo, o desenvolvimento e manifestações dessa 
revolução tecnológica foram moldados pelas lógicas e interesses do 
capitalismo avançado, sem se limitarem as expressões desses interesses. O 
sistema alternativo de organização social presente em nosso período 
histórico, o estatismo, também tentou redefinir os meios de consecução de 
seus objetivos estruturais, embora preservasse a essência desses objetivos: 
ou seja, o espírito de reestruturação. (CASTELLS, 1999, p. 50). 

 Na visão eleitoral o Brasil se posicionou nos últimos quinze anos, como uma das 

referências mundiais no quesito de informatização do sistema de votação eleitoral por 

intermédio da urna eletrônica e seu sistema logístico de distribuição e apuração de votos. 

Apesar de estável e respeitado pelos organismos gerenciadores de sistemas eleitorais pelo 

mundo, muitas premissas ainda são levantadas a respeito da integridade e veracidade do 

sistema transitando pelas extremidades que se aderem ao fundamento ideológico da imagem 

constituída do direito do voto até a visão pragmática do modelo de implantação tecnicista. 

A busca por um sistema eleitoral que apresente qualidade, integridade e eficácia é 

objeto de pesquisa em diversos países pelo mundo. Escolher a melhor forma de explicitar e 

gerenciar uma eleição, independente da esfera que ocorra, é um passo diretamente relacionado 

com o histórico político do país, bem como seu sistema político vigente. 

O Brasil passou por vários modelos eleitorais em sua trajetória histórica, muitos deles 

adaptados com a realidade territorial, pois um fator relevante na adoção de um sistema 

eleitoral é a capacidade de integrar as regiões pertencentes à votação e distribuição logística 

dos protocolos de voto. 

Desde 1996 o Brasil vivencia uma nova realidade, quanto ao processo eleitoral, visto 

que a evolução tecnológica é fator intrínseco nos segmentos da sociedade. A implantação do 

sistema do voto eletrônico vem com a base da modernidade no procedimento estrutural 

nacional e trás consigo um arcabouço de questionamentos, análises e versões quanto ao seu 

desempenho. 

      Com base nessas premissas e partindo do pressuposto que o sistema de votação eletrônico 

brasileiro apresentou uma nova dinâmica comportamental de operação e compreensão da sua 

utilização, o problema da pesquisa foi: QUAL A INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE VOTO 

ELETRÔNICO NO PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA NO PAÍS? 

  Para chegar nesse foco de pesquisa foi necessária a descrição do processo evolutivo 

eleitoral brasileiro em todos os seus períodos contrapondo com a relação espaço/tempo 

relacionado às inovações tecnológicas da época. Apesar de, aparentemente, o sistema eleitoral 

brasileiro só receber elogios diplomáticos e boas avaliações dos grandes veículos de 
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comunicação massiva o assunto tecnologicamente em contrapartida é envolto por correntes 

contrárias ao modelo que está em funcionamento atualmente implantado pela última vez nas 

eleições municipais do ano de 2008. 

 Como a responsabilidade de um pesquisador se fundamenta na exposição dos dois 

lados do objeto de estudo, positivos e negativos, assumindo o posicionamento descritivo com 

imparcialidade e coerência científica foi proposta da pesquisa apontar quais os entraves 

abordados pelas correntes contrárias ao processo e, todavia, descrever como o modelo do 

sistema eleitoral funciona hoje, sob o olhar da instância legal responsável, o Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 A problemática se segue no que se refere compreender como o sistema eleitoral 

vigente pode ser cada vez mais seguro e quais são as pretensões evolutivas dos órgãos 

nacionais competentes na questão eleitoral para os próximos anos e eleições por intermédio de 

novos modelos de interface de comunicação tecnológica com o cidadão usuário do sistema. 

 Por meio do processo de pesquisa acerca do sistema eleitoral eletrônico brasileiro via 

coleta de dados e informações de órgãos competentes na área, a primeira hipótese é que o 

sistema de votação eletrônica, apesar de ser um projeto avaliado positivamente por outras 

nações, ainda necessita de evolução no critério de transparência no processo de validação dos 

votos no momento da apuração eleitoral, visto que um dos grandes entraves discutidos por 

especialistas na área tecnológica é a dificuldade de prover garantia plena de que o computo do 

voto do cidadão realmente procedeu para o candidato escolhido, pois a ausência de 

comprovação impressa dificulta o procedimento de verificação da informação. 

 Sequencialmente, é válido ressaltar segunda hipótese no que observa o poder de 

interação tecnológica em um sistema eleitoral com um número representativo de eleitores, em 

um universo de aproximadamente 190 milhões de habitantes. As perspectivas reais de agregar 

novos eleitores ou criar condições de diminuir o número de justificativas eleitorais de 

ausência com o auxílio do voto pela Internet e da validação presencial do voto via leitura 

eletrônica de impressões digitais do eleitor. 

 Com o processo gradativo de implantação do sistema de votação, os eleitores 

brasileiros em todas as regiões foram estimulados e orientados como proceder em um sistema 

eleitoral sem cédulas impressas de papel, mas com uma interface diferenciada por meio de 

uma urna eletrônica para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos no composto 

eleitoral que acontece de dois em dois anos considerando à alternância de cargos micro e 

macro regionais. 
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 As ações de comunicação realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e suas 

respectivas sucursais para conscientização da importância do voto, bem como a pré-

disposição de apoiar um sistema de votação rápido e veloz foram eficientes, reportando 

segundo dados do TSE (2008), aprovação de 97% dos eleitores brasileiros relativos ao uso da 

urna eletrônica para votação.  

 A descrição das campanhas e do foco de abordagem em cada momento bienal será 

apresentada no decorrer da pesquisa e corroborará para comprovação da hipótese de 

aprovação do modelo pela sociedade civil e demais entidades do sistema social brasileiro. 

 Na visão dos profissionais de comunicação política responsáveis nas campanhas pré-

eleitorais e eleitorais, apresenta-se como hipótese condicionante de preocupação na 

operacionalização do período eleitoral, isto é, um sistema que é organizado numericamente 

com foco no número do candidato, que em muitos momentos é maior do que a própria 

nomenclatura do ator político, até porque a interface da urna não permite análise prévia do 

candidato na tela de escolha, mas primeiramente aguarda o eleitor proceder com a informação 

do número do respectivo postulante ao cargo eletivo.  

Essa preocupação reflete no desenvolvimento do material de campanha, formas de 

abordagem para persuasão do público eleitor, impactos na mídia, dentre outros fatores de 

imagem eleitoral e planejamento estratégico de comunicação nas eleições e construção de 

imagem do ator político. 

 Apesar do processo de implantação do modelo de sistema eleitoral eletrônico ter 

iniciado no Brasil treze anos atrás, em uma analogia à velocidade da informação e da 

evolução tecnológica, o marco de comparação representa um período significativo no sentido 

de adoção de tecnologias inovadoras e pioneiras, sendo coerente e cabível reiteração do 

pioneirismo brasileiro perante os demais países em sistema de votação direta nos idos da 

década de 1990. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar quais alterações comportamentais e 

estruturais que ocorreram no planejamento da propaganda política no Brasil com a 

implantação do modelo de votação eletrônica aplicado desde 1996, tanto no sentido do poder 

público, como na necessidade de conscientização da população sobre nova forma de 

compreender uma eleição e sistema de votação, consonante com o lado dos profissionais de 

comunicação política, que adaptaram suas diretrizes de campanha: materiais, abordagem da 

mensagem de acordo com o conceito de identificação eletrônica e numérica do candidato (a). 
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Como objetivo específico a pesquisa se propôs descrever a evolução do processo 

eleitoral brasileiro, apontando peculiaridades de cada modelo decorrente do espaço e tempo 

de vigência. Apresentar o modelo estrutural do voto eletrônico atual, identificando sua 

estrutura logística, tecnológica, apuração de votos e capacitação dos procedimentos de uso, 

bem como novos conceitos que poderão ser implantados nos próximos anos e descrever como 

que a propaganda política brasileira integra essa nova modalidade de voto e como o processo 

midiático analisa esse novo paradigma eleitoral. 

Existe vasta bibliografia que coloca no cerne da discussão à evolução do processo 

eleitoral brasileiro. Muitos autores tratam esse processo evolutivo como reflexo irreversível 

da sociedade informacional. Segundo Castells (1999, p. 98), “a sociedade informacional é 

compreendida como uma interligação de redes culturais que são intensificadas pelo 

favorecimento do fluxo de informações”. 

Na visão de Camarão (1997, p.36), “o voto informatizado é um fruto da busca cada 

vez mais rápida da informação e dos avanços tecnológicos da sociedade moderna, onde vários 

países já incorporam esta cultura como evolução natural dos meios democratizados”. 

Em contrapartida a essa corrente, muitos autores e profissionais da área de tecnologia 

colocam em dúvidas a veracidade do processo eleitoral brasileiro como é desenvolvido 

atualmente. “A falsa impressão do voto seguro e eficaz é o que permite incentivar o descaso 

com a democracia no país, dificultando todo o ambiente político de expressar credibilidade”. 

(MANESCHY, 2003, p.142). 

 Um benefício potencial desta pesquisa é permitir aos demais estudiosos da área de 

propaganda política que compreendam como se deu o processo de adaptação de campanha em 

relação a este novo tipo de votação. Permitir o debate de uma temática polêmica que permeia 

os conceitos de cidadania e garantia da permanência do processo democrático no país. 

Por ser uma tecnologia ainda discutida pelos canais de fomento científico, público e 

pela sociedade civil, torna-se necessário à promoção de pareceres e visões de pesquisa que 

possam esclarecer potenciais dúvidas sobre a transparência do sistema e ferramentas 

informatizadas que possam ser incorporadas com o decorrer dos anos para ampliar o ambiente 

de democratização do processo de votação. 

 Pesquisadores na área de comunicação podem e devem contribuir para o debate de 

ideias, proposituras e análises de parâmetros dessa ferramenta normalmente discutida em 

caráter exclusivamente técnico e lógico sistêmico, todavia, como o sistema eleitoral eletrônico 

é um produto fruto do interesse público, sua estrutura, aplicabilidade e limitações podem 
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adotar caráter discursivo polivalente, agregando novos olhares para a relação de democracia e 

eficácia eleitoral. 

 Em uma visão macro organizacional, o sistema eleitoral brasileiro é mantido e 

gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, situado na capital brasileira com braços 

operacionais distribuídos pelas federações nacionais, com nomenclatura de Tribunal Regional 

Eleitoral.  

Cabe a cada estado promover auditoria, controle e fiscalização em seu território 

zelando pelo bom andamento do sistema de votação, cadastramento e fomento as eleições 

realizadas bienalmente, com alternância de eleições para Prefeito e Vereadores, e em outro 

momento para Deputados Estaduais, Federais, Senadores, Governadores e Presidente da 

República. 

 Com relação ao papel da Justiça Eleitoral, vale ressaltar Jobim (2005, p.17)  

É importante notar, em nossa trajetória, que começamos com a exigência de 
uma idade mínima de 25 anos e renda de 100 mil réis para chegar, hoje, ao 
voto obrigatório para maiores de 18 anos, facultativo para maiores de 16. A 
questão relativa a maioria, ou melhor, a cidadania eleitoral ativa é assunto 
praticamente resolvido. Marginalmente tenta-se pautar a discussão sobre a 
manutenção da obrigatoriedade do voto, assunto que considero inoportuno, 
pois claramente se percebe que a população quer votar. A população vota. 

 O sistema eleitoral brasileiro de forma mais acentuada no período posterior à 

redemocratização brasileira ocorrida nos idos dos anos 80, promove como cerne de discussão 

e garantia de direitos o conceito da cidadania eleitoral. Por diversos momentos na história 

eleitoral, a cidadania relacionada ao direito de escolha de seus representantes ficou ofuscada 

por atitudes centralizadoras de pequenos grupos de interesse político, na qual criavam 

mecanismos que propiciavam condicionamento do voto, popularmente conhecido como “voto 

de cabresto”, na qual por intermédio de ameaças e hostilizações o eleitor e direcionado à 

determinado candidato, mesmo sem a sua real vontade de escolha. 
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Figura 1: Cartaz do Partido Democrático 

Fonte: Passarelli (2005, p.19) 

No cartaz acima, proveniente do partido Democrático para as eleições de 1928, faz 

referência à figura do voto de cabresto, em que o chefe político local durante república velha, 

manipulava resultados através do controle do eleitor e do processo eleitoral. Apesar da 

fiscalização da Justiça Eleitoral para o completo extermínio dessa prática, a pressão e ameaças 

para direcionamento do voto ainda ocorre na contemporaneidade, devido à população 

brasileira possuir grande representatividade de eleitores em más situações de trabalho, baixo 

grau de instrução e em muitos casos desinteresse na participação ativa na escolha de seus 

representantes. 

O sistema eleitoral no período anterior ao Estado Novo e no momento intermediário 

com o fim do regime de Vargas até o início da ditadura militar de 1964, o sistema de apuração 

de votos era susceptível a fraudes, devido fragilidade logística e de controle cadastral dos 

eleitores. As cédulas eram de papel, com certa facilidade de manipulação de resultados. 

O episódio eleitoral, em lapsos regulares, a base de um sufrágio universal, 
estruturado como competição entre diferentes programas institucionalmente 
representados e livres para apresentar-se publicamente, serve para garantir 
que o poder político não se torne um quinhão estável dos que o exercem. O 
poder político que se torna patrimônio de um grupo é expropriado da esfera 
civil, que sobre ele perde o controle que lhe é de direito num sistema 
democrático. As eleições têm o propósito de fazer com que o poder político 
retorne aos cidadãos para que, de tempos em tempos, possam, de novo, o 
atribuir a outros sujeitos e posições de disputa. (GOMES, 2008, p. 127). 

Em momentos históricos do sistema eleitoral brasileiro, o voto não era secreto, o que 

reportava em uma condicionante mais acentuada para manipulação de votos e resultados. Na 
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estruturação da Justiça Eleitoral, por um longo período o seu quadro funcional era deficitário, 

o sistema começou a se estruturar com maior eficácia na década de 80, quando equipes de 

trabalho direcionadas às atividades eleitorais eram selecionadas e capacitadas com o objetivo 

de inibir potenciais fraudes. 

Até esse momento as eleições eram trabalhadas contando com quadros de 

colaboradores designados pelos prefeitos dos municípios, o que tornava o trabalho difícil de 

impedimentos de más intenções de grupos interessados em manipular resultados e influenciar 

no processo de cadastramento eleitoral. 

Foi só recentemente que a qualificação do eleitor passou a ser ato da Justiça 
Eleitoral [...] Atualmente, a qualificação eleitoral está mais aperfeiçoada, 
ainda que persista bastante reduzida, a possibilidade de fraude. O eleitor 
pode votar sem o título, basta que se identifique que seu nome seja conferido 
na listagem e que o número (em mãos da mesa) que lhe corresponda seja 
acionado para a abertura da urna. Se houver conivência da mesa, outra 
pessoa (ou até um mesário) pode votar em seu lugar. (JOBIM, 2005, p.19). 

 O conceito democrático requer estrutura necessária para o seu fortalecimento e 

fundamentação, pois isso o papel da Justiça Eleitoral em qualquer país adotante do sufrágio 

do voto direto deve observar e criar mecanismos para estimular à importância da participação 

popular no processo.  

No Brasil de hoje, a perda da memória institucional é fato muito grave, em 
todos os níveis de escolaridade, percebe-se uma descontinuidade, um hiato 
muito grande na memória institucional. De duas ou três décadas para cá, 
formou-se no Brasil uma visão muito negativa do passado histórico, como se 
nada jamais tivéssemos criado de útil, e, especialmente, nenhuma instituição 
importante. Há ceticismo a respeito de todas as instituições. É claro que há 
razões para isso, mas o prisma histórico, recolocando as instituições e na 
formação das democracias na devida perspectiva evolutiva. (LAMOUNIER, 
2005, p.37). 

 Ainda em uma análise do impacto democrático na sociedade, Habermas (1994, p, 362) 

descreve em uma visão contemporânea “de acordo com a teoria do discurso, o sucesso da 

política deliberativa depende não de uma ação coletiva da cidadania, mas da 

institucionalização dos procedimentos e das condições correspondentes da comunicação, 

assim como da interconexão de processos de deliberação institucionalizados com opiniões 

públicas desenvolvidas informalmente”.  

Segundo essa lógica, esse processo reflexivo aplicado prejudicaria um ambiente 

democrático harmonioso, pois processos de decisão política destruiriam a base de seu 

funcionamento no caso de bloqueamento de fontes espontâneas das esferas públicas 

autônomas ou se desconectassem dos aportes provenientes da flutuação livre de questões. 
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 Diante desse cenário, compreender a Tecnologia da Informação (TI) como um 

ferramental estratégico na otimização de operações públicas e privadas é senso 

contemporâneo e necessário em uma sociedade integrada em recursos tecnológicos cada vez 

mais condicionados a resultados e processos em tempos de realização cada vez menores. 

Descrever sobre a utilização da TI a favor da democracia é explanar a atitude da 

Justiça Eleitoral brasileira em projetar, desenvolver e implantar gradativamente um sistema 

eleitoral eletrônico, com vistas em melhorar procedimentos, bem como criar mecanismos que 

inibissem fraudes tradicionais, comumente apresentadas e realizadas nas últimas décadas. 

Na visão de Maia (2008, p. 277) “os dispositivos das novas tecnologias de 

comunicação e informação, interativos e multifuncionais, têm sido frequentemente notados 

como recursos para favorecer o processo democrático”. 

O conhecimento das potencialidades tecnológicas permite a estrutura que a implanta 

não somente visão técnica, mas também integração de ferramentas como: Planejamento 

Estratégico, Sistemas de Informação, Gestão Organizacional, dentre outros. Recursos 

observados analiticamente e organizados podem contribuir de maneira intrínseca na melhoria 

de rendimento das estruturas organizacionais. 

O setor público difere-se do setor privado no sentido de rapidez nas decisões 

estratégicas e de uso das potencialidades e ferramentas tecnológicas, pois não é movido pelo 

mesmo espírito competitivo apresentado e enraizado na livre concorrência. O poder público se 

mostrou interessado nas ferramentas tecnológicas em meados da década de 90 do século 

passado, quando apresentou diversos projetos federais que incentivavam a implantação de 

recursos tecnológicos para melhoria das rotinas instauradas na gestão pública. 

Apesar de o processo tecnológico estar presente na esfera pública nos mais diversos 

ambientes, vale ressaltar o mérito brasileiro, no desafiante processo de implantação de sistema 

de votação eletrônico em um universo de eleitores numericamente representativo, no qual o 

processo logístico das urnas, e consequentemente dos dados provenientes dos pleitos 

eleitorais devem abranger um território amplo e com grandes problemas estruturais. 

Segundo Neves (2005, p. 149) Não é preciso lembrar-se dos problemas que 
tínhamos e alguns que ainda temos no Brasil em razão das nossas 
particularidades, começando pelas dimensões, mais de oito milhões e meio 
de metros quadrados, pela população de mais de 180 milhões de habitantes e 
por um eleitorado de mais de 120 milhões de pessoas. São números que 
agigantam a tarefa. 

A Tecnologia da Informação tem sido considerada como um dos componentes mais 

importantes do ambiente organizacional atual, sendo que as organizações brasileiras têm 
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utilizado ampla e intensamente essa tecnologia nos níveis estratégicos e operacionais 

(ALBERTIN; MOURA, 2005, p. 36). 

  Quando se trata de uma gestão governamental, gerir de forma eficaz uma organização 

pública, além de eticamente correta é estrategicamente necessária no que tange ao trabalho de 

fortalecimento da imagem de um ator político ou uma agremiação partidária que pretende 

alicerçar sua estrutura para embates eleitorais futuros.  

Modelos de gestão integrada e funcional são utilizados como peças publicitárias para a 

população, independente dos níveis em que pertençam: municipais, estaduais ou federais, 

implantando a concepção que tecnologia aliada ao planejamento público pode garantir ótimos 

resultados na administração. 

Uma forma de manter a credibilidade de um órgão público que controla um processo 

organizacional relacionado à eleições é desenvolver um sistema de base de dados eficiente, 

cadastramento eleitoral com maior precisão possível, com o objetivo de viabilizar uma eleição 

e apuração de votos com a menor margem de erro possível e aceitável.  

Em literatura publicada pelos órgãos relacionados ao Tribunal Superior Eleitoral ou 

nos Tribunais Regionais Eleitorais, a manifestação de preocupação em desenvolver um 

sistema eleitoral eficiente e seguro sempre foi objetivo principal desse segmento. 

A evolução tecnológica veio contribuir para que esse desejo organizacional pudesse 

conseguir formato mais alicerçado em controle eletrônico, sem muita interferência humana, 

como relatos históricos até meados da década de 90. Na visão de Cardoso (2006, p. 64) os 

impactos da tecnologia são invitáveis para a evolução da política 

A palavra, nos dias de hoje, é a “mensagem” e o meio de sua difusão é 
eletrônico e não mais o púlpito ou a tribuna. Os efeitos do rádio (e, 
posteriormente, da TV) já se faziam sentir na “política de massas”, que 
caracterizou as mobilizações fascistas e autoritárias de modo geral e que 
serviu de argamassa ao populismo terceiro-mundista. Agora é a própria 
política democrática que apela a esses meios e a Internet. Tudo ocorre em 
tempo real, a despeito da distância física, mas com uma diferença: a Internet 
é essencialmente interativa a pouco a pouco o rádio, a TV e mesmo o jornal 
e a revista vão criando espaços democráticos para o “outro lado”, para a 
reação das pessoas. 

A gestão da tecnologia constitui em um processo de decisão destinado a introdução 

planejada de novas tecnologias e a manutenção em funcionamento de vigentes, 

compreendendo: prospecção, avaliação, disseminação, absorção, monitoramento e 

administração do uso das tecnologias, funções que no caso da tecnologia da informação para o 

poder público devem ser desempenhadas por uma unidade competente da organização, a fim 

de que estratégias e objetivos organizacionais tenham plena sintonia e funcionalidade. 
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Segundo Rezende e Abreu (2000, p. 25), pode-se conceituar a Tecnologia da 
Informação como recursos tecnológicos e computacionais para a geração e 
uso da informação. Esse conceito enquadra-se na visão de gestão da TI e do 
Conhecimento. Outro conceito para TI pode ser todo e qualquer dispositivo 
que tenha capacidade para tratar dados ou informações, tanto de forma 
sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada ao produto, quer esteja 
aplicada ao processo. 

 A Tecnologia da Informação não se restringe aos equipamentos (Hardware), 

programas (Software) e comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento 

de informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte ao software, aos processos de 

produção e operação, ao suporte de Hardware.  

 A abordagem principal da Justiça Eleitoral com relação ao sistema de votação é mais 

direcionada à logística do Hardware do processo, pois a urna eletrônica, em sua atual fase de 

execução funciona com o componente eletrônico Off-Line, isto é, não conectado a nenhuma 

rede de troca ou recebimento de informações da central eleitoral. 

 A interface do sistema eleitoral é também relevante quando se percebe a necessidade 

de criar um mecanismo de comunicação com o eleitor de fácil compreensão, mesmo porque o 

eleitor brasileiro, desde à redemocratização brasileira não existe a necessidade de comprovar 

escolaridade, nem tampouco conhecimento prévio em recursos e interfaces tecnológicas. 

 É pertinente salientar as diferentes realidades culturais e econômicas nas mais diversas 

regiões brasileiras, portanto criar um sistema de interface com o eleitor unificado foi um 

grande desafio do processo de votação eletrônica com o uso de fundamentações tecnológicas. 

 Uma das formas de fomentar o conhecimento do eleitor com o sistema eletrônico foi 

com o desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre o método de votação, bem 

como sua importância de participação desse movimento democrático nacional. 

Quando se é reportado à concepção do uso da tecnologia, automaticamente surge a 

preocupação quanto ao grau de interatividade necessária para o fluxo harmonioso de 

informações e dados. Em pleno século XXI, os impactos tecnológicos ainda são dificultosos 

de serem assimilados como uma evolução comum pela sociedade, dito a velocidade intensa de 

suas inovações e mudanças. 

Na visão de Castells (1999, p. 57), “as novas tecnologias da informação estão 

integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade. A comunicação mediada por 

computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais”. 

No cenário característico à velocidade de informação, o informacionalismo se 

apresenta diferente do que era apresentado na era industrial, onde as exigências eram outras e 
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em muitos casos limitadas. No ambiente atual, a necessidade de obter mais resultados em 

menos tempo pressiona por consequência o poder público na apresentação de solução que 

favoreça um crescimento econômico e social. 

Nesse ambiente conflitante entre dado e informação, Machado (2000, p. 84) 
define que “a distinção básica entre a definição de dado e informação está 
relacionada ao contexto e ao propósito. Dados brutos podem ser até 
informação, mas não necessariamente. Apesar de representarem 
significados, não geram conhecimento com propósito orientado. 
Informações, ao contrário, é relevante para certas ações, pois além de levar a 
compreensão, é diretamente aplicável a um objetivo. Enquanto os dados são 
mensagens geradas, processadas e transmitidas por via eletrônica, o termo 
mensagem é usado para comunicações verbais ou escritas”. 

A produtividade, competitividade e velocidade das mudanças na era informacional são 

baseadas na geração de conhecimentos e no processamento de dados, independente do 

ambiente em que estão envolvidos, sejam públicos ou privados. A geração de conhecimento e 

a capacidade tecnológica são ferramentas fundamentais para o fomento da concorrência. 

A convergência da evolução social e das tecnologias da informação criou uma nova 

base material para o desempenho de atividades em toda a estrutura social. Essa base material 

construída em redes define os processos sociais predominantes, consequentemente dando 

forma a própria estrutura social. (CASTELLS, 1999, p. 567). 

A incorporação de novas tecnologias no cenário organizacional é tradicionalmente 

relacionada com buscar indicadores de produtividade dos recursos humanos e a otimização de 

custos operacionais, especialmente na redução ou simplificação da mão-de-obra. Com o 

fenômeno de integração global dos mercados e o crescimento exponencial da concorrência, 

esses fatores não são suficientes para explicar a intensificação do uso de novos recursos 

tecnológicos de comunicação e informação nas organizações públicas e privadas. 

À medida que se sedimenta uma informação, qualquer atividade pode ser elaborada 

com um custo menor, com menos recursos, em tempo reduzido e com melhores resultados. 

Atualmente, existem mais computadores, periféricos e tecnologias gerando informações úteis, 

precisas, oportunas a um custo menor, em menos tempo usando menos recursos e gerando 

riquezas. (REZENDE; ABREU, 2000, p. 76).       

É viável observar o eleitor como um consumidor de um serviço, o poder público não 

pode deixar de acompanhar a mudança desse perfil de brasileiro que se depara diariamente a 

formas de interação, atendimento e suporte cada vez mais integrados, oferecidos 

principalmente pelos serviços privados, das mais diversas origens.  

Com a evolução tecnológica, clientes do mercado privado, 
consequentemente os mesmos envolvidos com o sistema público começam a 
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tornar mais seletivos com relação aos serviços prestados, muitos não estão 
dispostos a aceitar falhas no sistema e demora no atendimento, como 
também a ausência de eficácia nas operações e prazos de entrega. O 
comportamento desse indivíduo envolvido no mundo tecnológico e da alta 
velocidade da informação influencia substancialmente o desenvolvimento da 
demanda por bens e serviços de alta qualidade. (MACEDO, 2009, p.244). 

O caráter de morosidade na prestação de um serviço é muito relativo, mesmo porque 

demorar para receber um serviço em 24 horas, por exemplo pode ser um tempo coerente para 

uma determinada pessoa, porém um absurdo para outra da mesma região e características de 

comportamento.  

Na sociedade da informação, que se manifesta sobretudo pela conexão e difusão dos 

meios de comunicação de massa, a satisfação dos usuários torna-se fator decisivo para o 

sucesso do plano de tratamento de dados implantado. Um sistema de votação rápida e 

funcional permite ao eleitor uma visão positiva no processo democrático, e consequentemente 

com os órgãos regulamentadores e o poder público no geral. 

A influência da TI no poder público pode direcionar para a gestão pública, na busca de 

melhorias no ambiente interno da organização, no aumento da eficácia organizacional 

(agilização de processos, da estrutura, da comunicação e a eliminação da burocracia), uso 

estratégico da tecnologia na administração dos recursos de informática que pode (e deve) 

melhorar o atendimento da população e os serviços prestados ao cidadão. 

A governança e a administração de TI, com seus processos de planejamento, 
organização, direção e controle, tem como objetivo garantir a realização 
bem-sucedida dos esforços para o uso das informações, desde a sua 
definição com o alinhamento estratégico influenciado pelo contexto até a 
mensuração dos seus impactos no desempenho organizacional. A 
governança e a administração de TI não devem ser realizadas apenas pelos 
gestores estratégicos da área, mas são uma responsabilidade da quais os 
gestores de negócios tem participação decisiva no seu sucesso. (ALBERTIN; 
MOURA, 2005, p.94). 

Três passos são de suma importância para a valorização da informação no cenário de 

planejamento de gestão pública, é necessário conhecer, selecionar e usar as informações. 

Quando ocorre uma má seleção de dados, a causa pode acarretar sérios danos no sistema 

prejudicando os envolvidos no serviço prestado.  

Quando se observa um modelo eleitoral, é notório preocupar-se com potenciais erros 

no sistema, pois diferente de outras realidades de aplicação tecnológica, o voto representa 

uma ludicidade diferenciada no que se refere à transparência no processo oferecido. Mesmo 

com um trabalho incessante tecnologicamente, o sistema eleitoral funcionando corretamente, 

o eleitor demonstra poucas manifestações analíticas, porém basta uma falha em uma eleição 
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ou região eleitoral para que o sistema possa ser compreendido pela sociedade como ineficaz e 

potencialmente aberto a falhas. 

Esse cuidado é caráter primordial quando se trata em TI aplicada a serviço da 

democracia.  

É preciso levar em consideração que, para fortalecer a democracia, são 
necessárias não apenas estruturas comunicacionais eficientes, ou instituições 
propícias a participação, mas também devem estar presentes a motivação 
correta, o interesse e a disponibilidade dos próprios cidadãos para engajar-se 
em debates. As novas aplicações tecnológicas, independentemente de 
favorecer ou dificultar a democracia, devem ser pensados de maneira 
associada com os procedimentos da comunicação estabelecida entre os 
sujeitos comunicantes concretos e seus respectivos contextos sociais e 
históricos. (MAIA, 2008, p. 278). 

Para organizar as informações, é necessário avaliar e observar com atenção aos 

questionamentos quanto ao uso da tecnologia moderna de banco de dados e interface com o 

usuário do sistema, de agilidade de acesso, produtividade, menor custo de operação e maior 

retorno, sejam financeiro, de conhecimento ou situacional. 

A aplicação e a utilização da TI na esfera pública demonstram-se cada vez mais 

operantes e situação sine qua non para uma gestão integrada com relação à informação e 

objetivada ao sucesso de administração pública. Não é mais possível visualizar um cidadão 

compreender a ineficácia de processos e serviços públicos, bem como compreender como 

plausível haver um disparate entre o ambiente privado do público na era da informação. 

A estratégia de TI é um aspecto fundamental para a aproximação do 
executivo com a população e sua implantação requer o domínio do 
alinhamento estratégico. Um grande desafio dos planejadores das estratégias 
de TI é de como administrar toda a demanda gerada pelas áreas antes 
atuantes de maneira distinta. Alinhamento estratégico é um conceito que 
vem sendo explorado por empresas da área de tecnologia desde a década de 
80, como exemplo a IBM (MURAKAMI, 2003, p. 54). 

O poder público pode apreender muito e crescer sustentavelmente com o modelo e 

velocidade de implantação presentes no ambiente privado, pois o fomento a novas tecnologias 

propicia uma melhoria nos produtos e serviços, como também exige novas estratégias de 

interação com o usuário, criando um laço de fidelização e credibilidade. 

A gestão da TI na administração pública deve vislumbrar não apenas o contexto 

interno da organização que visa obter a eficácia organizacional, mas principalmente o 

ambiente externo, no qual diferencia a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, 

contribuindo para uma atuação eficaz do poder público na área de atuação de sua 

competência. 
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O conceito evolutivo da Justiça Eleitoral baseia-se na inserção contínua de novos 

métodos e ferramentas para estruturar cada vez mais o sistema de votação apoiado pela 

operação das urnas eletrônicas. Conforme a tecnologia avança e implantação é direcionada 

também para os eleitores nos dias de pleito eleitoral e em momentos de cadastramento ou 

serviços nos intervalos das eleições, nos cartórios eleitorais, o clima de inovação é suprido e a 

imagem de um órgão moderno e pré-disposto a novas implantações é fixada para a sociedade. 

O sistema de votação eletrônico, apesar de aparentemente ser um processo simples e 

implantado na maioria dos países democráticos, ainda gera controvérsias com relação a sua 

funcionalidade e veracidade nas transparências das informações. 

A primeira manifestação da Justiça Eleitoral relacionada à aplicação tecnológica no 

processo de eleitores não ocorreu apenas em 1996, quando ocorreu implantação por 

amostragem da urna eletrônica. Em 1986, ainda no início da informática no mundo, o Brasil 

foi um dos países pioneiros no fomento à informatização e integração de informações nos 

bancos de dados dos eleitores brasileiros. 

Obviamente que concomitante com o processo de cadastramento e organização da 

estrutura eleitoral, o objetivo intrínseco do órgão federativo era de contribuir no combate a 

fraudes relacionadas ao cadastramento de pessoas com documentos falsos, ou até mesmo, o 

uso de cédulas de votação e títulos de pessoas já falecidas. 

Com relação ao cadastramento eleitoral de 1986, Neves (2005, p. 149) relata 

A partir daquele momento passamos a ter um banco de dados seguro, um 
banco de dados confiável, cujos registros eram regularmente conferidos para 
evitar duplicações, respeitando e seguindo os procedimentos que impedem, 
por exemplo, que alguém se inscreva como eleitor na Bahia, no Amapá ou 
no Maranhão. Antes era bastante difícil descobrir essa fraude. Hoje, com o 
sistema todo integralizado, não há mais essa possibilidade. Claro que não 
excluo a possibilidade de ainda ser tentada a falsa inscrição. Mas a dupla 
inscrição, aquela que é feita apenas com a apresentação dos documentos 
verdadeiros em dois cartórios eleitorais ficou muito mais difícil. 

Nos anos sequenciais ao mandato de José Sarney, o Brasil vive em um período 

democrático no que se refere no pleito de escolha de seus representantes. A década de 90 

trouxe uma grande novidade na história do voto no Brasil: as urnas eletrônicas. Em 1996, elas 

foram utilizadas pela primeira vez nas eleições municipais e, em 2000 foram introduzidas em 

todo o País.  

  Michel et al (2004, p.147) “acredita que essa nova experiência trouxe mais 

confiabilidade ao processo eleitoral, agilizou a apuração, e o que é melhor: reduziu 

significativamente ou praticamente eliminou as fraudes”. 
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Atualmente há um consenso entre os historiadores e as autoridades ligadas à questão 

eleitoral de que o sistema brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Na visão de Silva 

(2002, p.32) um exemplo disso é que observadores dos Estados Unidos vieram ao País para 

aprender sobre o voto eletrônico.  

A parceria entre a Justiça Eleitoral e a Informática permitiu resultados quanto à 

otimização de tempo e eficácia de uma eleição.  O Cadastro Único Computadorizado de 

Eleitores permitiu a consulta de informações sobre qualquer eleitor dentro do território 

nacional. Isso possibilitou a Justiça Eleitoral identificar inscrições duplas, triplas ou múltiplas 

de eleitores e eliminá-las gradualmente.  

Em seguida, veio à totalização de resultados por meio do computador. A totalização é 

a soma dos números finais de cada urna para saber o eleito em cada município, estado ou no 

País. Antes essa soma era feita a mão, e, posteriormente, com o auxílio de máquinas de 

calcular. No entanto, esse tipo de manuseio resultava, algumas vezes, em erros de soma 

(propositais ou não), que distorciam o resultado de toda uma eleição. 

Segundo Monteiro et al (2001) “em 1996, o processo de votação e de 
apuração torna-se 100% eletrônico, ou seja, com a menor interferência 
humana possível. Com a urna eletrônica, o eleitor digita diretamente o 
número do candidato escolhido no teclado próprio, semelhante ao de um 
telefone comum. O voto é armazenado em um disquete que fica no interior 
de cada urna, cujos dados só podem ser acessados através dos computadores 
do TRE”.  

Depois o disquete é levado a central de totalização, onde os dados são transmitidos, 

obtendo-se assim o resultado final da eleição. A apuração manual, que em muitos momentos 

colocava em risco a democracia foi sendo gradualmente extinta com a urna eletrônica.  

Em 1998, todos os municípios com mais de 40.500 eleitores tiveram votação 

eletrônica, representando cerca de 5,2 milhões de eleitores em Minas Gerais (distribuídos em 

45 municípios) e 57 milhões de eleitores no País (537 municípios). Já em 2000 houve a 

primeira eleição 100% informatizada em todo país.  

De um total de 5.561 municípios no ano em questão, as eleições aconteceram em 

5.559 cidades brasileiras, com exceção de Brasília onde não há eleições municipais e o 

município de Luís Eduardo Magalhães na Bahia, criado no dia 30 de março de 2000 onde por 

lei só poderia haver eleição naquele ano os municípios criados até o dia 31 de dezembro de 

1999, correspondendo a um total de 109.823.461 eleitores no Brasil. 

  O desafio do eleitorado nas eleições de 2002 foi digitar na urna seis votos diferentes 

na seguinte ordem: Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador 1, Senador 2, Governador 



38 

 

 

 

e Presidente da República. Em 2004, 2006 e 2008 respectivamente a Justiça Eleitoral realizou 

aplicabilidade da votação nos moldes de 2000 e 2002. 

 Com o objetivo de agregar novas informações e técnicas no sistema eleitoral 

eletrônico, nas eleições de 2008 alguns municípios brasileiros foram escolhidos por 

metodologia de amostragem para implantação da urna eletrônica biométrica, com o objetivo 

de garantir maior eficácia no momento de validação do eleitor nas seções eleitorais. 

 O sistema de identificação biométrica é realizado por intermédio de validação de 

usuário, no caso de eleitores. Para que o processo funcione corretamente, é necessário o 

armazenamento prévio do eleitor com suas impressões digitais e foto para que posteriormente 

ocorra a identificação no momento da eleição. 

 Atualmente o sistema de validação do eleitor é realizado por apresentação do título de 

eleitor ou qualquer outro documento de instâncias legais com foto do eleitor, sendo a 

identificação feita pelo mesário, no qual acessa lista prévia preparada pela Justiça Eleitoral 

com o objetivo de entrega do comprovante de votação e assinatura do mesmo. 

Caso o projeto vingue, além de colocar o Brasil na dianteira dessa 
tecnologia, poderá tirar de campo mais de 1,5 milhão de mesários - os 
eleitores convocados para trabalharem em dias de eleição. Num cenário 
esperado pelo TSE, só fiscais do próprio tribunal seriam responsáveis pelas 
seções. A nova urna impedirá, por exemplo, que mesários corruptos assinem 
a lista de presença no lugar de pessoas que não compareceram no dia da 
eleição e, de posse dos dados, votem por elas. O Brasil possui hoje 432.630 
urnas eletrônicas. Segundo o TSE, o custo de implantação do sistema não 
será bilionário como se espera em casos de nova tecnologia nesses 
processos. O software é desenvolvido pelos técnicos brasileiros, e a inserção 
do leitor digital no aparelho ficará a um custo de R$ 30 por urna. Dentro 
desses cálculos, um investimento esperado em torno de R$ 13 milhões só 
para a implantação. (MAZZINI, 2007). 

 Os municípios escolhidos para a primeira implantação de testes foram: São João 

Batista em Santa Catarina, Fátima do Sul em Mato Grosso do Sul e Colorado do Oeste em 

Rondônia.  

Na eleição de 2010, a ampliação da usabilidade biométrica ocorreu conforme 

diretrizes do TSE, com escolha de 43 municípios, distribuídos em 16 estados da federação 

brasileira. O objetivo é que nas próximas duas eleições, isto é, nos próximos quatro anos a 

implantação possa ocorrer em âmbito nacional, na totalidade.  

 

1.1 Metodologia 

A estruturação da pesquisa foi desenvolvida para que a contribuição na comunidade 

acadêmica versasse sobre componentes históricos da evolução do voto no Brasil nos mais 
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diversos momentos de sua história, bem como apresentar um objeto de estudo que impacta 

diretamente no cotidiano da população brasileira, no caso o sistema eleitoral eletrônico, por 

intermédio da urna informatizada ou máquina de votar eletrônica. 

No levantamento histórico, a coleta de dados foi estruturada em consultas nos diversos 

repositórios de canais informacionais, como: fontes impressas específicas no universo 

democrático, bibliografias na área de tecnologia e sociedade, ciências sociais, com 

abrangência na história do voto no Brasil, leituras eletrônicas, como periódicos ou portais 

comunicacionais que tratam do assunto eleitoral, sempre com o intento de formação do 

arcabouço filosófico e histórico evolutivo da democracia na sociedade brasileira. 

O estudo e a aprendizagem, em qualquer área do conhecimento, são 
plenamente eficazes somente quando criam condições para uma contínua e 
progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. A assimilação, por 
sua vez, precisa ser qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a 
complexidade e a enorme diversidade das várias áreas do saber atual. [...] a 
documentação temática visa coletar elementos relevantes para o estudo em 
geral ou para a realização de um trabalho em particular, sempre dentro da 
determinada área. Na documentação temática, esses elementos são 
determinados em função da própria estrutura do conteúdo do trabalho em 
realização. (SEVERINO, 2000, p.35-37). 

A documentação levantada para explanação de um painel cronológico da evolução do 

voto no Brasil teve grande influência de documentos e publicações oriundas dos Tribunais 

Eleitorais de vários estados da federação, principalmente quanto às publicações realizadas em 

eventos e datas comemorativas, quanto o fato histórico é citado como referencial de 

credibilidade no sistema vigente. 

O tipo de pesquisa escolhida para fundamentação do trabalho foi a pesquisa 

exploratória. Segundo Gil (1996, p.67), “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. 

A pesquisa exploratória e observacional nas instâncias organizacionais da Justiça 

Eleitoral foram fundamentais para a compreensão dos pontos de externalidade, no que se 

refere à complexa estrutura do sistema eletrônico de votação. As fontes promotoras da 

fundamentação teórica foram unidas as informações dos órgãos públicos reguladores do 

processo eleitoral eletrônico, no caso do Brasil, a Justiça Eleitoral, mais precisamente o 

acervo eleitoral em posse do Tribunal Superior Eleitoral, localizado na cidade de Brasília no 

Distrito Federal.  

Estrategicamente posicionado como condição limitadora da pesquisa, o recorte de 

maior intensidade analítica foi no período da substituição da votação eleitoral tradicional, com 
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apuração via contagem de cédulas de papel, preenchidas pelos eleitores para o momento da 

implantação gradativa da urna eletrônica até os dias atuais, criando condições de 

desenvolvimento real de um panorama evolutivo do tripé: tecnologia, democracia e sociedade. 

Aliado a esse conceito, a tese objetivou descrever um parecer conceitual, operacional e 

estrutural da comunicação política no Brasil e apontar as principais influências de autores de 

outros cenários mundiais. Explicar a comunicação política brasileira, principalmente no 

caráter de aplicações profissionais no desenvolvimento de imagens de candidatos, políticos 

eleitos, gestões públicas, aliados ao convívio harmonioso com o sistema eleitoral nacional. 

 Essa estrutura aborda dois temas relacionados ao ambiente político de forma 

organizada no que se refere às relações descritivas e de compreensão de leitura de potenciais 

pesquisadores posteriormente. Na visão de Eco (1977, p.5) “fazer uma tese significa, pois, 

aprender a pôr ordem nas próprias ideias e ordenar os dados: é uma experiência de trabalho 

metódico, quer dizer, construir um objeto que, como princípio, possa também servir aos 

outros”. 

Não é possível deixar de expor as conjunturas oposicionistas do sistema de votação 

eletrônica vigente, apresentando os principais movimentos e manifestos em andamento no 

Brasil acerca da viabilidade da urna eletrônica e seu sistema de apuração de votos. É objetivo 

apontar os principais pontos de divergências com atores contrários ao sistema de votação 

eletrônico atual, bem como elencar os potenciais problemas que a urna eletrônica e a apuração 

de votos podem propiciar na sociedade quando se refere ao seu sistema de validação de votos, 

auditoria de contagem eleitoral e cadastramento de eleitores. 

Para o envolvimento com o objeto de estudo principal, a pesquisa concentra esforços 

para fundamentar qualitativamente a evolução e apresentação do modelo de votação 

eletrônico com a urna eletrônica para a população brasileira. Foram inventariadas as 

campanhas de conscientização que foram utilizadas pela Justiça Eleitoral nos últimos anos na 

promoção do senso participativo nos eleitores brasileiros, como também orientá-los em como 

proceder no processo de votação presencial. 

Para Thiollent (2000, p. 76) no quadro geral da pesquisa de comunicação de 
massa, os críticos apontam principalmente fatos de dependência, dominação, 
manipulação ou alienação. Esses conceitos precisam ser relativizados, pois 
diversas categorias de público não são tão dependentes e se mostram capazes 
de dar uma reinterpretação do conceito das mensagens. [...] tais pesquisas 
são organizadas em pequena escala e não se pretende produzir alterações ao 
nível da sociedade como um todo.  
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A pesquisa direciona um capítulo para apresentação do processo qualitativo, pois 

aponta como relevante a opinião dos diversos atores da sociedade no que tange a 

aplicabilidade e aceitabilidade do sistema eleitoral com a urna eletrônica. Para esse fim, por 

intermédio de entrevistas, foram abordados dois tipos de personagens envolvidos no contexto 

eleitoral: o profissional de comunicação política e o ator político, na situação de eleito pelo 

voto popular.  

Segundo Bauer e Gaskell (2002, 75) “fundamentalmente, em uma entrevista 
em profundidade bem feita, a cosmovisão pessoal do entrevistado é 
explorada em detalhe. Embora tais pontos de vista pessoais reflitam os 
resíduos ou memórias de conversações passadas, o entrevistado possui o 
papel central no palco. É a sua construção pessoal, no decurso de tal 
entrevista, é fascinante ouvir a narrativa em construção: alguns elementos 
são muito bem lembrados, mas detalhes e interpretações falados podem até 
mesmo surpreender o próprio entrevistado. Talvez seja apenas falando que 
nós podemos saber o que pensamos”. 

 A entrevista qualitativa contribuiu na pesquisa quanto ao mapeamento e compreensão 

do ponto de vista dos participantes perante o ambiente e objeto de estudo. Esse tipo de 

método oferece os dados básicos para o desenvolvimento e observação dos atores sociais e a 

situação, permitindo a verificação dos pontos retratados nas pesquisas dispostas pelos órgãos 

relacionados ao poder público eleitoral. 

 Na visão de Trujillo (2001, p.32) a entrevista em profundidade consiste em uma 

entrevista individual de longa duração. Utiliza-se um instrumento de coleta de dados não 

estruturado e não padronizado [...] assim como os grupos, a entrevista em profundidade 

depende totalmente da linguagem utilizada pelo respondente. 

No momento de analisar uma pesquisa qualitativa, o pesquisador refaz o 
caminho percorrido durante a sessão, examinando os fatores relevantes que 
ocorreram e procurando entender o problema a luz das informações que 
ficaram durante as sessões. A principal preocupação do pesquisador será 
verificar o que está presente no discurso dos respondentes e de que forma o 
que está presente e se faz presente. (TRUJILLO, 2001, p.46). 

 Quanto aos atores políticos, a prévia da pesquisa direcionou o universo de deputados 

federais e senadores presentes no parlamento federal. A escolha foi realizada embasada na 

hipótese de que, representativa parte das personalidades eleitas para o cargo parlamentar 

federal, em eleições passadas também terem sido, no seu respectivo histórico político gestores 

regionais, como prefeitos em municípios de origem, secretários ou até mesmo deputados 

estaduais. 

 Como a métrica de levantamento de informações foi presencial, com entrevistas 

realizadas no gabinete dos parlamentares ou nas salas de imprensa da Câmara e Senado, a 

condicionante era de objetivar integrar metodologicamente e estatisticamente, do universo de 
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513 deputados, parlamentares das cinco macro regiões brasileiras: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. 

 Um cuidado sempre presente no momento de agendamento das entrevistas era de não 

considerar questionários respondidos eletronicamente, visto que a possibilidade de que as 

respostas sejam promovidas pelos assessores e não pelos políticos era representativa e não 

corroborativa com a diretriz da pesquisa, comportamento diferente dos consultores políticos. 

Desse universo apresentado, 14 entrevistas foram realizadas, tendo como distribuição 7 

senadores da República e 7 deputados federais, de parlamentares que se dispuseram em 

colaborar com o procedimento de pesquisa doutoral. 

 Os dados foram interpretados e apresentados informações acerca da credibilidade da 

urna eletrônica, aceitabilidade do sistema, receptividade em novidades tecnológicas e 

perspectivas para os próximos anos na visão dos entrevistados, com entrevistas na íntegra, 

presentes no Apêndice do presente trabalho e, principais apontamentos no quarto capítulo da 

tese.  

Em face das informações das entrevistas, o objetivo da pesquisa sempre foi de traçar 

um contraponto com entraves técnicos discutidos por eleitores em fóruns específicos no 

ambiente eletrônico que fundamentaram a tese de que a urna eletrônica não apresenta 

segurança necessária, apesar do que é trabalhado comunicacionalmente pela Justiça Eleitoral. 

A segunda vertente de pesquisa foi embasada na visão dos Consultores Políticos, 

profissionais de comunicação, gestão pública, marketing político e governamental. Com o 

intuito de coleta de dados de profissionais sem embasamento teórico e prático das ações 

eleitorais e pós-eleitorais, como ação estratégica de triagem dos selecionados, o levantamento 

informacional foi desenvolvido com o auxílio da Associação Brasileira de Consultores 

Políticos, denominada ABCOP com atividades desenvolvidas desde 1991. 

Nessa situação, foram contatados eletronicamente todos os sócios previamente 

regularizados pela instituição, com abertura de participação da pesquisa via questionário 

eletrônico. Nesse cenário, o recurso tecnológico foi utilizado, visto que predominantemente os 

consultores políticos mantém contato direto com sua rede de contatos, evitando terceirizar as 

atividades. 

 Até o mês de março de 2011 o universo de sócios regularmente associados era de 127 

consultores, desse contingente, 11 consultores realizaram devolutiva do contato e, 

consequentemente dos apontamentos, dentre os participantes o presidente da ABCOP e 

diversos diretores nacionais e estaduais. 
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CAPÍTULO I - HISTÓRIA DO VOTO E SISTEMA ELEITORAL NO 

BRASIL 
 

  Para efetuar um panorama do voto no Brasil é necessário compreender as bases 

históricas que propiciaram a evolução do sufrágio universal e o ambiente democrático. Os 

sistemas políticos nacionais não foram instaurados e mantidos sempre na mesma 

condicionante eletiva, pelo contrário, esse comportamento eleitoral é uma explícita 

manifestação do dinamismo dos governos e consequentemente da população regional. 

 Vale salientar que de todos os países da América Latina, o Brasil é marcado pela 

colonização portuguesa, diferentemente dos demais países integrantes do eixo sul-americano 

cuja predominância cultural é hispânica. Apesar de Espanha e Portugal na época da disputa 

colonial possuírem sistemas monárquicos, as características que foram instauradas nas 

colônias possuem diferenças acentuadas no que tange à conquista pelo direito de implantação 

de um regime republicano e não monárquico. 

 Desde o período da chegada dos portugueses no Brasil, as vilas e cidades eram 

predominantemente formadas por portugueses exilados, por decorrência de crimes cometidos 

em Portugal, como dívidas com a coroa portuguesa e outras formas de ser excluído do 

convívio comum na corte lusitana.  

 Ainda assim, havia a possibilidade de votar no seu representante para os conselhos 

municipais, porém sem nenhum dinamismo implantado nas ações de representação popular. 

Como qualquer outra nação, o Brasil naturalmente foi fomentando e articulando 

características própria, independente das características da coroa portuguesa. 

Segundo Nicolau (2002, p.7) em 1891 foi promulgado a primeira lei eleitoral 
brasileira, que regulou as eleições para os representantes da Constituinte de 
1823. Desde 1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, 
foram eleitas 51 legislaturas para a Câmara dos Deputados. E somente 
durante o estado novo (1937-1945) as eleições para a Câmara foram 
suspensas.  

 A necessidade de representação já foi instituída no Brasil, visto à necessidade da 

Coroa Portuguesa manter controle nos processos de exploração dos recursos disponíveis para 

extração. A melhor maneira de promover esse controle era estar envolvida com representantes 

que seriam sua visão social e política nesse cenário de colônia. 

 Aparentemente os conchavos políticos surgiram posteriormente à implantação do 

sistema republicano, porém esse comportamento político já era manifestado nas relações da 
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colônia com a sede, pois o receio de punição caso não ocorresse o controle português era 

muito representativo.  

Na visão de Abreu apud Porto (2002, p.11) “reuniam-se em Câmaras 
Municipais, órgãos de administração local, cuja importância, então e sempre 
menos, nunca pesou decisivamente em lances momentosos, nem no reino, 
nem aqui, apesar dos esforços de escritores nossos contemporâneos, iludidos 
pelas aparências fugazes ou cegados por ideias pré-concebidas”. 

 É pertinente salientar que para a criação de procedimentos e controle nas ações de 

qualquer processo novo, fatores territoriais são fundamentais para favorecer ou prejudicar a 

comunicação dos diversos grupos da sociedade. O Brasil nesse período era formado por 

pequenos povoados e vilarejos, distantes uns dos outros fisicamente e, em muitos casos o 

ambiente de controle unilateral de um membro do povoado ou família era situação comum de 

acontecer.  

 

2.1 O sufrágio eleitoral: a Colônia e o Império 

 Um país territorialmente representativo normalmente apresenta um quadro dificultoso 

para instituir um regime político. Na contemporaneidade, os recursos logísticos: em vias 

aéreas, rodoviárias e fluviais permitem, além de desenvolvimento econômico, facilidade no 

estímulo de união da federação, além da tecnologia atual permitir grande facilidade no 

mapeamento de telecomunicações, garantindo maior interatividade entre culturas e etnias. 

 Segundo dados do IBGE (2009) a evolução tecnológica observada nos últimos 60 anos 

proporcionou a melhoria geral dos processos de aquisição digital de informações geográficas. 

[...] nestas circunstâncias, obteve-se para a área do Brasil o valor de 8.514.876,599 km2. 

 Apesar de dados atuais, em questão de territorialidade no período posterior a 1800 

poucas alterações territoriais ocorreram em âmbito nacional, permitindo a compreensão da 

real dificuldade enfrentada pelos brasileiros de épocas históricas no trato político nacional, 

principalmente no que se refere à difusão de novas ideologias e sistemas sociais e 

econômicos. 

 Até 1960 os meios de comunicação nacionais não contribuíam para o alinhamento de 

ideários políticos, nem o fomento de novas diretrizes de informação devida baixa estrutura 

comunicacional existente e a dificuldade de locomoção física de pessoas. Os meios de 

comunicação audiovisuais e impressos, em grande parte da história estivem presente nas mãos 

de poucos grupos de investidores, permitindo uma silenciosa dominação de espaço e 

condicionantes de comportamento social e político. 
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 Reportando ao momento histórico das Câmaras, o papel de seus representantes 

nomeados já como vereadores, nomenclatura utilizada até os dias atuais, as funções no 

período eram descritas conforme Porto (2002, p.12)  

aos vereadores pertence ter carrego (encargo) de todo o Regimento da terra e 
das obras do Conselho, e de tudo que puderem saber, e entender, porque a 
terra e os moradores dela possam bem viver, e nisso hão de trabalhar. E se 
souberem que se fazem na terra malfeitorias, ou não é guardada pela Justiça, 
como deve, requererão aos juízes, que olhem por isso. 

 Nesse período, a influência de ordens religiosas no manifesto de diretrizes e controle 

de ações era acentuada, não mais tão acentuado quanto nos duzentos anos após chegada da 

ordem Jesuíta1 em território nacional, de qualquer modo, pelo fato do regime imperial 

permitir à ordem católica de estruturação organizacional nas colônias. 

 Após os episódios jesuíticos, onde desencadeou a Reforma Pombalina, Portugal não 

mais confiou tamanha responsabilidade em ordens religiosas com o receio de perder o ritmo 

das diretrizes governamentais, principalmente em um período de entraves políticos no velho 

continente, muitos desses conflitos diplomáticos relacionados pela competitividade de 

posicionamento nas colônias no continente americano e africano. 

 A política colonial portuguesa tinha como objetivo a conquista do capital necessário 

para sua passagem da etapa mercantil para industrial. Porém Portugal não conseguiu alcançar 

este objetivo, pois a nação que se destacava neste período era Inglaterra, bastante beneficiada 

pelos lucros coloniais dos portugueses. 

Na visão de Seco e Amaral (2009, p.3) “tais reformas visavam transformar Portugal 

numa metrópole capitalista, seguindo o exemplo da Inglaterra, além de adaptar sua maior 

colônia o Brasil a fim de acomodá-la a nova ordem pretendida em Portugal”. O objetivo dessa 

ação intervencionista era de posicionar Portugal em uma situação mais confortável no cenário 

político europeu, principalmente como país de relevância na posse de riquezas pertencentes a 

sua colônia.  

Com um papel de gestor interventor, Pombal influenciou politicamente no território 

brasileiro, bem como no ambiente econômico, onde procurou criar mecanismos de incentivo à 

industrialização, principalmente na indústria naval considerando o posicionamento geográfico 

e climático da colônia para o fomento no escoamento de produção, principalmente para 

                                                            
1 Integrantes da Companhia de Jesus, os Jesuítas pregavam condicionantes do cristianismo. Era uma ordem religiosa que 
compreendia os conceitos organizacionais e, no Brasil, esse senso de gerenciamento e organização permitiu que a ordem de 
padres construísse um império de poder e influências nas bases administrativas da colônia de Portugal. Combatendo esse 
feito, ocorreu no ano de 1760 a Reforma Pombalina, cujo objetivo principal era a tomada do patrimônio, desenvolvido pela 
ordem nos últimos séculos, visto que, os primeiro Jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549, com a expedição de Tomé de 
Souza. 
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Inglaterra e o próprio país, pois todas as ações foram realizadas com o objetivo de 

desenvolvimento e potencial escoamento de lucros para a ordem imperial. 

Pombal fomentou um processo de absorção da tomada do poder decisório das 

capitanias hereditárias, comprando de seus detentores de direitos e transformando em 

capitanias reais, sob o controle do reinado. Essa ação foi realizada estrategicamente com a 

finalidade de maior controle territorial e político, visto que todo o trabalho era realizado com 

o objetivo de aumento de produção e consequentemente de lucros para a coroa. 

Como compreendeu a potencialidade dos recursos naturais da colônia, Pombal 

direcionou a mineração de pedras preciosas para o controle do império, no que se chamava 

Real Extração. Outro ponto fundamental para as articulações econômicas e políticas, além das 

intervenções com a ordem dos Jesuítas e controle político sob a influência nas estruturas 

políticas era a mudança da capital Salvador para Rio de Janeiro, local onde ficou instalada até 

a década de 50 do século XX. 

Assim, Pombal procurou industrializar Portugal, decretando altos impostos 
sobre os produtos importados. Fundou a Companhia dos Vinhos do Douro, 
que monopolizou a comercialização dos vinhos em Portugal, prejudicando a 
nobreza que produzia vinhos em suas quintas. Incentivou a produção 
agrícola e a construção naval. Reformou a instrução pública e fundou várias 
academias. Confiou a reorganização do Exército português ao conde de 
Schaumburg-Lippe, militar alemão. Acabou com a distinção entre cristãos-
novos e cristãos-velhos. Entretanto, o exemplo mais conhecido de suas ações 
reformadoras é a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus domínios. 
(SECO; AMARAL 2009, p. 3). 

Após a expulsão dos jesuítas de Portugal, Pombal de maneira incisiva limitou e excluiu 

as atividades jesuíticas na colônia, visto o grande desenvolvimento econômico que a ordem 

havia desenvolvido nos últimos séculos e o consequente poder que a amplitude e poderio 

territorial podem oferecer a um grupo, seja imperial, civil ou religioso. Obrigando também a 

sair do Brasil em 1760, criou o Diretório dos Índios para substituir os jesuítas na 

administração das missões. 

Na visão de Niskier (2001, p.34) “a organicidade da educação jesuítica foi consagrada 

quando Pombal os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas 

‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como 

os Beneditinos, os franciscanos e os Carmelitas”.  

Pombal não agia por intenção, mas pelas opções determinadas pela posição 
de Portugal no sistema de Estado mercantilista do século XVIII. No caso da 
expulsão dos jesuítas, o que pretendia era a supressão do domínio dos 
religiosos sobre a fronteira, acordada no tratado de Madri, onde estavam 
situadas as sete missões jesuíticas. Seu objetivo era que os índios fossem 
libertados da tutela religiosa e se miscigenassem para assegurar um 
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crescimento populacional que permitiria o controle do interior, nas 
fronteiras. (MAXWELL, 1996, p.48) 

 Com relação ao poder político exercido pelas Câmaras representativas no período 

posterior ao da intervenção de Pombal, o Código Filipino ou Ordenações Filipinas editadas 

em 1603, a pedido do rei Felipe II, que vigorou no Brasil desde sua criação até a 

Independência pode ser considerada uma das maiores e mais conservadoras diretrizes 

políticas do império. 

O Código Filipino era apenas uma reformulação do Código Manuelino que 
vigorou em Portugal e no Brasil de 1513 a 1569, porém, praticamente 
manteve a mesma estrutura das Ordenações Manuelinas, sofrendo vários 
acréscimos [...] O Código Filipino, composto de cinco livros que continham 
os regimentos dos magistrados e oficiais de justiça, regulava as relações 
entre Estado e Igreja, continha processo civil e comercial, direito das 
pessoas, das coisas e direito penal. (SANTOS, 2009). 

De acordo com Porto (2002, p.13) “o código Filipino trouxera modificações a 

organização cameral dos municípios, acentuando-lhe o caráter administrativo, reduzindo-lhes 

as funções jurídicas”. 

 O senso de fiscalização de uma Câmara Municipal contemporânea muito se inspirou 

nas diretrizes do Código Filipino, mesmo depois de quase dois séculos de implantação, as 

diretrizes de controle e ordem observacionais da sociedade são semelhantes. Obviamente são 

consideradas limitações de um sistema onde não era possível independência autárquica e onde 

o poder controlador não era embasado na democracia republicana, mas sim no império. 

Em uma definição atual do papel do vereador é possível citar Comerlatto 
(2002, p.15-37) o vereador talvez exerça a função mais importante na 
estrutura do poder porque está mais perto de quem lhe atribui o poder. E, ao 
mesmo tempo, estabelece a conexão, a ligação mais legítima, entre o 
problema e a solução, entre o sonho e a realidade, entre quem tem o 
problema e pode resolvê-lo. [...] o vereador é o princípio, o fundamento do 
poder. O homem nasce no município e morre no município também. Tanto é 
verdade, que não conheço maternidade ou cemitérios federais. Então, o 
vereador é a classe da escala ascendente do poder. 

 O processo eleitoral, e acordo com as limitações estruturais da época era então uma 

determinada massa de votantes, indicando seis eleitores que possuíam o objetivo de designar 

o número de pessoas necessárias para servir o oficio pelo período de três anos. Em uma visão 

governamental, o período propiciava o desempenho ativo de atividades relacionadas à 

comunidade. “Do voto, não era excluído o analfabeto: dispunha-se, expressamente, que, não 

sabendo os eleitores escrever, ser-lhes-á dado um homem bom, que com eles escreva com 

juramento, que não descubra o segredo da eleição”. (PORTO, 2002, p.15). 

Durante o império, elegia-se representantes para ocupar diversos postos do 
sistema político. No âmbito local, votava-se para juiz de paz (responsável 
para redimir pequenos conflitos e manter a ordem na paróquia) e para 
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vereadores. Como não havia prefeitos, cabia aos vereadores a 
responsabilidade pela vida administrativa das vilas e das cidades. A Câmara 
Municipal, compostas por sete membros nas vilas e nove membros nas 
cidades, era presidida pelo vereador mais votado. Votava-se ainda para a 
Assembleia Provincial (Poder Legislativo das Províncias), para a Câmara 
dos Deputados e para o Senado. (NICOLAU, 2002, p.10). 

 As diretrizes transmitidas pelas Ordenações Filipinas se estenderam até o ano de 1828, 

passando a vigorar o Regimento das Câmaras Municipais do Império. 

 O eleitorado nesse período era concentrado em poucos grupos sociais, visto que o 

pleito ainda era proibitivo para as mulheres e existia uma limitação financeira para os 

participantes, no caso todos que não possuíssem renda anual superior a cem mil réis estavam 

impossibilitados de exercer o direito de escolha, como também escravos que até então não 

eram tidos como membros da sociedade, no viés cidadão. 

 No novo regimento posterior ao das Ordenações Filipinas “pelo artigo da lei 1º de 

outubro de 1828, as câmaras passaram a serem corporações meramente administrativas, não 

exercendo jurisdição alguma contenciosa”. (PORTO, 2002, p.21). 

Eleições, no Império, era um acontecimento muito especial. Nesses dias 
sempre solenes, marcados por muita liturgia cívica, o mais modesto cidadão 
vestia sua melhor roupa, ou a menos surrada, e exibia até sapatos, peças do 
vestuário tão valorizadas entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com 
essa maioria de gente nada refinada no trajar, destacava-se uma minoria 
sempre vestida com pompa e circunstância. Vestimentas de gala de 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, roupas importadas – tudo do bom 
e do melhor compunha a indumentária de quem era mais que um cidadão 
qualquer e queria exibir em público essa sua privilegiada 
condição.  (CAVANI, 2007). 

 Em um comparativo com a contemporaneidade, o processo de envolvimento das 

classes na manifestação do voto foi gradativo e dificultoso. A disparidade de classes no 

Brasil, desde a época de Império era acentuada, em contrapartida com a estruturação da 

República, à incorporação do cidadão para exercer o processo eleitoral, independente do grau 

de instrução, onde ocorreu também nos períodos posteriores a implantação do voto feminino. 

 Uma característica é marcante no que tange uma análise do comportamento de uma 

sociedade, independente da relação de espaço/tempo, pois os representantes da sociedade em 

uma cronologia de estudo, tiveram envolvimento com a elite da comunidade local, seja por 

interesses econômicos ou pelo alinhamento que ainda ocorre em muitas regiões brasileiras 

vinculadas a prática do coronelismo2. 

                                                            
2 A nomenclatura coronelismo é utilizada até os dias atuais para reportar a imposição de opiniões e diretrizes de pessoas com 
poder financeiro e político perante a grande massa na sociedade. Originalmente desenvolvida com mais intensidade na região 
nordeste e norte do Brasil, a prática se dava pela alta quantidade de terras e poder concentradas com poucos, estimulando 
imposições e ameaças aos mais desafortunados, normalmente como donos de latifúndios, eram conhecidos como coronéis. 
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Segundo relato de Nicolau (2002, p.11) a Constituição de 1824 não 
condicionou o direito de voto a alfabetização, mas entre 1824 e 1842, a 
legislação exigia que a cédula fosse assinada, o que limitou a prática dos 
votos dos analfabetos. Entre 1842 e 1881, os analfabetos puderam ser 
votantes e eleitores. Por exemplo, um levantamento de lista de votantes de 
1876, feito em oito paróquias da cidade do Rio de Janeiro, revela um 
contingente significativo de votantes que não sabiam nem ler e escrever: um 
entre cada quatro. 

O Brasil viveu um período de regência que teve origem pela limitada idade que Pedro 

II tinha quando foi nomeado para o império. Com o retorno da família real para Portugal, 

Dom Pedro I deixou no Brasil seus filhos, no qual o seu caçula, Pedro II estava na ordem se 

sucessão, porém naquele momento estava apenas com cinco anos de idade.  

Como a Constituição homologava que para assumir a posição de imperador, a idade 

mínima seria de 18 anos, medidas para o gerenciamento e representação foram tomadas, com 

o objetivo de garantir um período regente para a colônia até que Pedro II reunisse tal idade. 

 Enquanto não atingia maioridade, o governo seria regido em primeiro momento por 

uma pessoa de confiança do príncipe herdeiro, porém na ausência de tal pessoa, a Regência 

era nomeada pela Assembleia Geral, composta de três membros dos quais o mais velho seria 

o presidente. 

Segundo Porto (2002, p. 51) Lei aprovada em 14 de junho de 1831, dispôs 
sobre a forma de uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, 
composta por três membros, com a pluralidade absoluta de votos dados em 
escrutínio secreto. A Regência, assim designada exerceria, com a referência 
do ministro competente, todas as atribuições que, pela Constituição, 
competissem ao poder moderador e ao chefe do poder executivo, mas com 
limitações e exceções, entre essas a impossibilidade de dissolver a Câmara 
dos Deputados, de conceder títulos, honras, ordens militares e distinções, 
ratificar tratados e declarar guerra.   

 Com governos e atores políticos brigando pelo poder na regência, o período regencial 

no Brasil demonstrou através de suas articulações e formação de grupos de poder, Lobby3 e 

conchavos de apoios políticos que muito antes do processo republicano em território 

brasileiro, a luta e disputa pelo poder já ocorria de maneira intensa em picos de embates de 

forças políticas e econômicas da colônia.  

 

 

 

                                                            
3 A prática do Lobby, na origem da atividade, sempre foi realizada pelas organizações sociais na história da humanidade, 
visto que o eixo norteador da proposta de articulação de bastidores, sempre se direciona para a conquista e disputa pelo 
poder, em diversas manifestações de controle. No período do reinado, a articulação ocorreu de bastidores, objetivando liderar 
e manter o poder da colônia enquanto o rei ainda não atingia a maior idade. A prática do Lobby, termo originário do Reino 
Unido no século passado não é regulamentado como profissão no Brasil, diferente de outros países do globo. 
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2.2 O período do Sistema de Voto Distrital no Império monarca  

O fim do período de Regência aconteceu no ano de 1840, quando ainda menor de 

idade, o jovem imperador Pedro II assume o seu posto em uma linha imperial já instaurada no 

território. 

A elite política imperial nunca se deixou enganar a respeito da existência de 
um total controle sobre o sistema político por parte da estrutura burocrática 
ou, mais especialmente, pela sua cúpula diretiva. Os juízos de valor quanto a 
situação poderiam variar, mas todos estavam de acordo quanto ao fato. Por 
volta de 1840, começaram circular na corte opiniões quanto a conveniência 
de se aperfeiçoar a legislação eleitoral, na esperança de que, com isso, as 
eleições de aprimorassem (os estadistas imperiais tinham consciência de que 
o mal não estava propriamente nas leis, mas não foram capazes de 
operacionalizar uma solução alternativa, visto que as principais causas da 
situação eleitoral eram intratáveis na época). (CAVALCANTI, 1975, p. 65). 

Um dos temas polêmicos que atinge a contemporaneidade e também já foi implantado 

no período de 1855 a 1930 é o voto distrital4. Tido por muitos como uma forma de permitir à 

real inserção de representantes atuantes na região teve seu período de aplicação no período 

império e uma parte da república. 

Atualmente as articulações sobre o voto distrital no Brasil são discutidas com o intuito 

de inibir a conquista de votos pelos vultosos valores financeiros de campanhas, pois 

postulantes a cargos proporcionais estaduais e federais podem conquistar votos em todo o seu 

estado de origem, mesmo que a sua atuação parlamentar pertença à outra região do estado.  

O grande debate do voto não distrital é a dúvida se realmente existe atuação do 

parlamentar no estado todo ou apenas os candidatos mais bem dotados de recursos podem 

conquistar uma cadeira na Assembleia Estadual ou Câmara dos Deputados na capital da 

República. 

A implantação de um sistema de voto distrital naquela época afrontava alguns pontos 

que pesavam nas articulações políticas. O primeiro deles se deu com a intervenção apenas no 

âmbito eleitoral, mesmo porque o conceito continuava de grau duplo de escolha, não 

reportando na plena atuação do distrito na função de administração regional. 

O segundo ponto direciona-se aos partidos políticos, pois no período os mesmos 

haviam desvinculado-se dos pressupostos socioeconômicos do império, visto a entropia que 

vivia o sistema de representação brasileiro, pelo fato da ampliação de lideranças vindas de 

                                                            
4 Essencialmente, o voto distrital é realizado em países de representatividade territorial, cuja estrutura sistêmica de 
representação pública se baseia no caráter de desenvolvimento regional, portanto, em uma eleição, um território é dividido 
em distritos, que terão candidatos e eleitores condicionados a escolha de um representante realmente regional. Essa opção de 
vertente busca evitar que candidatos originários de outras regiões, conquistem votos em regiões, cuja atuação no parlamento 
não ocorrerá com grande impacto, em decorrência de baixo interesse e pouca visibilidade para os próximos embates 
eleitorais. 
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Portugal e de família brasileiras que também já possuíam forças perante seus grupos sociais e 

políticos. 

O terceiro ponto é o grau de conhecimento da população dos processos políticos 

vigentes. O que se demonstrava era uma situação quase nula com relação à participação da 

sociedade nas ações dos Conselhos, Câmaras e Assembleias, onde de maneira resumida o 

poder se concentrava nas mãos de poucos atores da sociedade e a grande massa sofria por 

situações de descaso nas ações do império e nas cobranças de seus supostos representantes 

legais. 

Notoriamente em um comparativo com os dias atuais é evidente a influência e carga 

cultural que foi transmitida por gerações dentro do universo político nacional, é pertinente 

explanar que fenômenos desse aporte político aconteceram e acontecem em outros países do 

globo, nos mais diversos continentes.  

É errôneo acusar somente o sistema eleitoral brasileiro, pois no período político que 

pode ser considerado até idos de 1900, apresentavam características semelhantes no trato com 

colônias. Situações parecidas podem ser analisadas dentro do universo político eleitoral do 

Reino Unido com a suas ex-colônias, dentre elas à Indiana. 

Na visão de Cavalcanti (1975, p.77) “Distrito eleitoral ou círculo, como se também 

dizia no Império, é um espaço geosociopolítico em que se divide o estado em província para 

fins de determinado tipo de eleição, segundo critérios variáveis fixados em lei”. 

Em uma explicação mais detalhada sobre o conceito distrital, os votos recebidos são 

atribuídos aos candidatos a uma ou mais vagas pertencentes a um determinado distrito 

eleitoral, portanto em um mesmo estado é possível existir mais de um distrito e os parâmetros 

normalmente utilizados são os critérios de territorialidade e densidade populacional. 

Quanto a implantação legal do Círculo de um chefiado por Honório Hermeto, Marquês 

do Paraná, representante da Assembleia e Senado também apresentaram descontentamento 

relacionado à implantação do mesmo, isso prova a dificuldade da implantação e manutenção 

do sistema distrital na sociedade, independente da relação de espaço/tempo. 

Se os círculos eleitorais do projeto tinham por fim a liberdade do voto, a 
sinceridade da eleição pioraria o estado das coisas para o qual se procurava 
remédio: a opressão seria mais intolerável, crescendo o vexame do povo na 
razão da eficácia que haviam de adquirir, com a nova ordem de coisas, as 
influências locais. O intuito de fazer entrar na representação nacional e 
provincial todas as opiniões existentes no país importaria, antes, em uma 
veleidade de cavalheirismo político do que um plano talhado a conseguir o 
fim proposto. Haveria, ainda, um equívoco no objetivo de pôr os candidatos 
em contato com o eleitor; os candidatos iriam se identificar, em verdade com 
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os dominadores das localidades: o estudo e discussão dos interesses locais e 
peculiaridades de cada província tocariam, com mais propriedade, as 
câmaras dos distritos e assembleias provinciais. (PORTO, 2002, p.73). 

O voto distrital pode acontecer com apenas o ato de votar no distrito e isso não 

significa que o representante no qual a comunidade escolheu seja efetivamente o 

representante na Câmara, nessa situação existe a votação distrital, porém sem real 

proporcionalidade. 

Com a organização de cadastramento eleitoral ocorrendo apenas em 1932 no Brasil, 

antes desse período foram tentadas várias formas de controlar o sistema de eleitores via 

cadastramento. Como forma de organização de eleitores, que em 1842 já ampliavam 

gradativamente devido ao crescimento das maiores cidades do território, o alistamento dos 

eleitores passou a ser realizado no próprio dia do pleito eleitoral.  

Com o papel do juiz de paz, cada paróquia tinha a responsabilidade de fazer uma lista 

de todos os cidadãos aptos a votar. Naquela época os títulos eleitorais não eram utilizados, por 

isso a justificativa por listas e cadastramento prévio era uma forma de controle da situação no 

dia das eleições. 

Os problemas eram constantes por decorrência de má interpretação e preparo dos 

responsáveis em cada região. A métrica de análise do eleitor era muito fraca em comparação 

com os pleitos realizados posteriormente, obviamente o momento era de evolução, portanto as 

limitações eram naturais devido à ausência de maturidade política e eleitoral. 

Nesse sentido de utilização de Igrejas para os pleitos eleitorais, torna-se pertinente o 

relato de Belisário apud Porto (2002, p. 47) 

Custar-vos-á enormemente romper a multidão que se atropela na entrada. 
Dentro, tereis o espetáculo de um pandemônio, salvo a irreverência (que não 
é nossa, mas do que ali se acham), pois estamos no interior de um templo 
cristão; na verdade, foram retiradas todas as imagens, os círios, os 
candelabros, tudo quanto podia converter-se em arma ou projétil durante 
uma luta a mão armada. O fato tem tido lugar em tantas igrejas que estas 
cautelas não constituem exceção. A sacração das imagens não as garante.  

 No ano de 1873 foi colocado em votação um projeto apresentado pelo Deputado João 

Alfredo Correa de Oliveira, sobre a reforma eleitoral. O conteúdo desse projeto fomentou o 

conceito participativo das minorias e um dos pontos mais relevantes é a manifestação de 

esforços para que o sistema de círculos fosse adaptado e pudesse envolver mais as diversas 

classes da sociedade, partindo do desenvolvimento das cidades e do surgimento de novas vilas 

e pequenos distritos. 

 “O projeto, de nº 345, propunha alteração a lei nº 387, de 19 de agosto de 1846 e 

textos posteriores, dispondo sobre a qualificação dos votantes e eleitores, sobre a eleição dos 
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deputados a Assembleia Geral, membros das Assembleias Provinciais, senadores, vereadores 

e juízes de paz e, finalmente, sobre as incompatibilidades”. (PORTO, 2002, p.87). 

 A comissão de análise verificou os parâmetros de países como a França, dentro do seu 

conceito de representatividade e concluíram e analisaram as falhas com relação ao processo 

distrital na base de círculos, como aprovado no ano de 1855. 

 Os estudos apontaram diversos métodos de validação eleitoral com vistas à inclusão de 

minorias, com base na proporcionalidade. Foi analisado o processo da pluralidade simples, 

considerado o mais simples, pelo fato do eleitor direcionar unilateralmente seu candidato e na 

apuração dos votos, o candidato com o maior número de indicações conseguiria representação 

proporcional perante território nacional. 

 O segundo processo analisado é do voto limitado, baseado em votações pelo eleitor 

com um número menor do que o limite da proporcionalidade prefixado. O terceiro modelo, 

considerado polêmico, porém permite demonstração de interesse do eleitor é do voto 

cumulativo.  

Esse tipo de votação consiste que o eleitor pode escolher tantos nomes quanto forem 

possíveis de representação, tendo inclusive aberturas para citar o mesmo candidato várias 

vezes tendo o processo uma contagem por quantidade de nomes citados. 

 Apesar de causar certa estranheza pelo método cumulativo, o mesmo consegue 

aprovação e implantação no ano de 1904, já no berço da República. Apesar de não ter sido 

apresentado nos anais do projeto, o Brasil já considerou também os modelos de votação com 

pluralidade relativa, onde o eleitor não votaria em um só nome, mas em uma lista no total de 

cargos representativos para preencher. Já a pluralidade absoluta, quando se exigia dos 

candidatos cinquenta por cento mais um para conseguir a proporcionalidade. 

 O grande entrave no sistema eleitoral no período não estava necessariamente na 

escolha de um novo modo de envolvimento da minoria via sistema de votação, mas sim o 

grande empecilho se encontrava no desgaste dos partidos, onde o fator mais importante de 

uma agremiação partidária, que é o vínculo ideológico estava indiferente ao processo, mesmo 

porque em ambas as posições e externalidades já existiam grupos que mantinham seus 

interesses políticos e poderia não ser tão interessante um novo processo ou visão eleitoral. Na 

visão de Cavalcanti (1975, p.87). 

Dessa forma, diante dos distritos eleitorais de 1856, era indiferente ser 
partido liberal ou conservador. O sistema partidário não era realmente 
articulador e agregador de interesses sociais. Procurando vencer as eleições, 
ambos os partidos tiveram de se valer, ou melhor, de depender dos 
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potentados locais, os únicos ganhadores do jogo, eles que, até pouco, eram 
meros sócios na engrenagem de manipulação eleitoral e não mandantes 
exclusivos, e isto para alguma surpresa dos defensores do célebre decreto 
legislativo. Com isso, as estruturas dos velhos partidos conciliados 
ameaçaram se enfraquecer com a primeira aplicação da lei dos círculos, vista 
a súbita diminuição da disciplina partidária. Os dados históricos confirmam 
amplamente tal quebra de disciplina ou anomalia organizacional dos 
partidos, o que constituiu um dos abusos mais sentidos. 

 Outros modelos de votação e escolha dos proporcionais foram analisados, nem todos 

foram testados mas um ponto deve ser considerado com veemência, o fato de existirem 

projetos que já consideravam uma ideia de democratização e dos direitos de escolha da 

população.  

Torna-se relevante essa análise, pois na maior parte dos países que são estruturados na 

base monárquica, nem sempre abrem potencialidades para discussão e implantação de 

mecanismos mais representativos para a sociedade. 

 Um dos tipos de voto que poderia conciliar as necessidades de escolha e que poderia 

conciliar representantes de todas as classes é o do voto plural. Seu grande entrave é mais 

ideológico, pois cria uma situação de dois pesos e duas medidas dentro de um universo de 

eleitores.  

O sistema consiste na formulação de métricas de medidas e peso do voto para cada 

eleitor, de acordo com o seu posicionamento na sociedade, por exemplo um eleitor analfabeto 

iria dispor de apenas um voto, já um comerciante renomado ou dono de terras, seja por 

intermédio das posses ou dos títulos conquistados receberiam peso maior, tendo o seu voto 

peso cinco, bem a mais do que o outro cidadão.  

 Esse tipo de sistema de votação dificilmente seria aceito em uma sociedade com base 

democrática, pois rompe o principal paradigma relacionado ao valor e respeitabilidade do 

cidadão, cujo peso do voto é o mesmo independente do credo, etnia, títulos e posses. 

 O modelo de sistema eleitoral de pontos ou por prioridade de escolha é um método 

baseado em uma lista com os candidatos ao cargo representativo, sendo assim o eleitor tem o 

livre arbítrio de escolher em uma escala de ordem o seu candidato preferencial e relatar a 

sequência decrescente de escolha. 

 Independente da escolha de um sistema de votação cabe salientar a importância do 

voto para uma sociedade e para um sistema proporcional, obviamente na relação 

espaço/tempo monárquica, muitos itens de liberdade de expressão e interação dos meios não 

podem ser considerados, por dois fatores principais: o primeiro se refere à limitação do 
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sistema e o segundo relacionado a um passado de mais de um século, cujas limitações 

midiáticas, interacionistas e estruturais eram explícitas. 

Segundo Lima Junior e Santos (1991, p.134) a situação eleitoral é o locus 
privilegiado de interação entre atores políticos: os partidos apresentam seus 
programas e candidatos – fruto de decisões pré-eleitorais – e o eleitorado, 
com maior ou menos consciência política, seleciona seus produtos e 
consubstancia tais preferências do voto. A eleição, portanto, é feita para os 
eleitores e para os partidos, atendendo a uma dupla determinação: permitir 
que aqueles se façam representar e escolher o governo, ou parte dele. 

 Existem ainda outras formas de interagir em um sistema eleitoral proporcional. Não 

muito conhecido os modelos abaixo podem facilitar o processo na visão do eleitor, porém 

dificulta a situação da equipe de apuração.  

No período monárquico e republicano, a dificuldade nos processos de apuração era 

alta, tanto pela ausência de pessoas capacitadas para o serviço, como também para conseguir 

logisticamente controlar um território grandioso em dimensões físicas. 

 Somente nos últimos vinte anos que os sistemas eleitorais ficaram mais automatizados, 

com colaboração dos sistemas de informação, dessa maneira implantar modelos de avaliação 

mais complexos de compreensão podem ser realizados por intermédio de leitoras ópticas. 

 O modelo de representação pessoal com o voto contingente, o eleitor depositaria uma 

cédula eleitoral o tanto de nomes que fossem necessários na disputa do pleito eleitoral. Cada 

cédula valeria apenas um voto, porém em ordem de prioridade, quando o candidato mais 

votado conseguisse o quociente eleitoral, automaticamente a leitura das cédulas passaria para 

a sequência do segundo nome. Na classificação final, seriam elencados os candidatos e seu 

posicionamento nas listas das cédulas. 

 Como é um trabalho complexo, visto que o mais importante é o voto do ganhador, isto 

é, com os votos de computo válido, as análises secundárias ficariam em um desgaste 

desnecessário da equipe de apuração. O sistema de voto de lista livre, com o voto simultâneo, 

pode ser considerado também como voto de listas, nesse caso os partidos formariam suas 

listas de candidatos, que receberiam um número de ordem previamente determinado em 

reuniões de cada agremiação partidária.  

No momento da votação o eleitor depositaria duas cédulas, uma pelo seu partido com 

declaração do número de ordem da respectiva lista, e outra com o nome dos candidatos que 

preferisse. Na apuração, primeiramente seriam apuradas as cédulas do partido e 

posteriormente a segunda cédula, com nomes de preferência dos eleitores.  
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Essas preferências supririam as vagas pelo quociente ou o partido poderia alternar na 

lista o candidato que possuir maior intenção de votos. No sentido de uma organização 

eleitoral, segundo Nicolau (2002, p.13) “em 1875 foi criado o primeiro título de eleitor 

(conhecido como título de qualificação) do Brasil. Dele deveriam constar nome, idade, estado 

civil, profissão, renda, domicílio, elegibilidade”. 

 A estrutura de cadastramento dos eleitores continuou sendo realizada nas paróquias, 

porém já contava com uma junta pequena de alistamento, no qual efetuava o cadastramento e 

posteriormente colocava a mostra para a comunidade local a lista de eleitores, inclusive os 

que necessitavam retirar seu título de eleitor. 

 Nesse caso, foi à primeira vez em que a renda do eleitor, bem como o seu 

comprovante foi exigida, apesar da qualificação ser excludente já era possível observar uma 

preocupação em regularizar situações e organizar, na medida das condições oferecidas pelos 

municípios. 

 A responsabilidade dos juízes de direito, a partir do ano de 1881 com o cadastramento 

dos eleitores e supervisão desse processo, retirou o papel das juntas de qualificação, fazendo 

com que sua existência fosse desnecessária. De acordo com Nicolau (2002, p.14) “até a 

abolição do voto direto, a paróquia (ou freguesia) era unidade territorial fundamental da vida 

eleitoral”. 

 O período de 1824 a 1881 representou uma fase do Império no Brasil. Durante esses 

anos o sistema eleitoral também amadureceu e algumas características iniciais do sistema 

foram modificadas. No início, a qualificação dos eleitores era feita no dia da eleição, já no 

final do período o processo de qualificação do eleitor era analítico e seletivo, previamente 

organizado pelo juiz. 

 O voto era indireto e inicialmente não era secreto, mas sim as cédulas eram assinadas 

pelo eleitor, fato esse que inibia em demasia o direito de voto, com medo de represarias. Outra 

característica importante era o posicionamento da igreja no processo de eleição, pois 

normalmente os pleitos eram realizados ao final das missas, dentro da própria igreja, todavia 

no final do período, as eleições continuaram a ser realizadas nas dependências religiosas, 

porém as missas foras dispensadas. 

 Era possível no começo do Império que o eleitor mandasse a cédula por intermédio de 

outra pessoa, porém no final do período (1881) a presença do eleitor era exigida no momento 

do pleito eleitoral. O título eleitoral foi uma conquista durante esse período e as inscrições 
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prévias dos candidatos também contribuíam para o planejamento da estrutura organizacional 

necessária para suprir as necessidades exigidas. 

 Nesse cenário, vale a pena salientar a real importância de todo esse processo eleitoral 

em uma estrutura baseada na política imperial, pois segundo Nicolau (2002, p.25) 

Tanto os analistas da época quanto os estudiosos recentes tendem a comparar 
o sistema monárquico brasileiro com o parlamentarismo britânico do século 
XIX. Na Inglaterra, o partido vitorioso nas urnas escolhia o primeiro 
ministro. Como a formação do governo dependia das preferências eleitorais, 
houve uma grande pressão para reduzir as fraudes e ampliar o eleitorado 
(1835, apenas 5% dos adultos tinham direito a voto, número que passou para 
29% em 1884). 

 Durante as décadas vigentes pós-regime monárquico brasileiro e com fim do voto 

distrital em 1930, vários projetos foram homologados na Câmara dos Deputados com o 

objetivo de retomar o desenvolvimento do voto proporcional, via distrito eleitoral, com listas, 

dependendo da autoria dos projetos e do partido político agregado às opiniões alternam entre 

contrários ao sistema e favoráveis, sem a opção de manifestação do eleitor. 

 Segundo Porto (2002, p.100) “o mais surpreendente na alteração eleitoral trazida pela 

lei 3.029, de 9 de janeiro de 1881, foi o nível de esperanças que infundiu a seus 

propugnadores”.  

Mas a reforma eleitoral de 1881, conhecida como Lei Saraiva, reduziu 
drasticamente o eleitorado do Brasil, que ficou restrito a 1% da população. 
Boa parte dos que “viviam do trabalho” e prestigiavam os meetings não mais 
votariam. A nova legislação, que introduziu as eleições diretas no país, 
passou a exigir dos cidadãos com direito a voto duas coisas difíceis para a 
maioria deles: alfabetização e prova documental de renda. Para o povo 
brasileiro, portanto, aquelas “Diretas Já” do século XIX representou uma 
grande derrota. (CAVANI, 2007). 

 Essa legislação eleitoral foi da mais alta importância na vida política do país. Teve a 

redação de Rui Barbosa, mas o projeto que reformava profundamente a lei vigente foi de 

iniciativa do Conselheiro Saraiva.  

Estabeleceu ainda que os que não fossem católicos, até então a religião oficial do 

Império, poderiam se eleger desde que possuíssem renda não inferior a duzentos mil réis. 

Com o decreto e suas restrições (Proibição do voto aos analfabetos) o número de eleitores, 

que era de 1.114.066 em 1874 (12% da população), passou a ser de 145.296 (1,5% da 

população). 

A versatilidade eleitoral faria a sua última experiência com a Lei Saraiva, ou 
Lei do Censo [...], uma ampla e avançada reforma eleitoral que reintroduziu 
os distritos eleitorais e criou a eleição direta e o título de eleitor. Com isso, o 
panorama político veria apenas a intensificação de arrancada territorial, que 
em breve, ganharia o concurso de um setor em crise do estamento público 
burocrático, o exército. (CAVALCANTI, 1975, p.93) 
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Segundo Porto (2002, p. 106) “a partir de 1882, então valia o censo literário da Lei 

Saraiva, e, pela primeira vez, na história eleitoral brasileira, os analfabetos iriam ser excluídos 

do sufrágio”. 

 A redução no número de eleitores pelo fato do grau de instrução reportou a conotação 

de exclusão de grande parte da sociedade, o que ocasionou um ambiente tenso perante 

aceitação dos trabalhos e compreensão dos projetos políticos realizados no período. 

 É pertinente também descrever o desgaste do modelo vigente na época, onde a 

monarquia já dava sinais de mudança de ares e perda de poder. Nas últimas décadas, a 

diversidade cultural brasileira era alta, muitos mestiços de índios e negros com portugueses, 

porém todos brasileiros sentiam a necessidade de possuir identidade própria relacionada ao 

próprio sistema político do país e desvinculo de Portugal como colônia. 

  No mesmo período a abolição da escravatura seguia o rumo pelo mundo, reportando 

um novo comportamento de trabalho e serviços, da substituição da mão de obra obrigatória 

pela contratada e nas diferenças de relação de trabalho e contratação.  

Nos anos seguintes a abolição, o mundo produtivo buscou novas maneiras de 

conseguir mão de obra operacional, direcionando e estimulando o processo de imigração de 

povos de países com problemas sociais acentuados. 

 O ato da assinatura da Lei Áurea, assinado pela filha do Imperador Dom Pedro II 

Princesa Isabel adquiriu esse nome por ter ocorrido no dia 13 de maio, uma das datas 

principais que acompanham à história brasileira, pois se refere à data de aniversário do seu 

então falecido bisavô Dom João VI. 

 Com um mundo em mudanças comportamentais, o Brasil se preparava para uma nova 

fase de sua evolução histórica, com mudanças que se mantêm vigentes até os dias atuais. 

Apesar de um pouco mais de um século de regime republicano, as limitações brasileiras ainda 

são evidenciadas, principalmente com relação à dependência como colônia por mais tempo do 

que outros países colonizados. Essa situação atrasa o alcance da maturidade de um processo 

de independência territorial, social e política. 

 

2.3 O voto na República 

 Em uma nova estrutura política, o Brasil iniciou um sistema baseado no regime 

republicano sem a intervenção de Portugal como país colonizador e detentor dos direitos 

legais, conquistando uma independência política libertária, servindo a uma estrutura própria, 
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tendo oportunidades de crescimento ou fracasso, relacionadas à suas próprias decisões 

políticas e econômicas. 

 A adaptação ao sistema Republicano foi gradativa, sendo que algumas estruturas 

foram mantidas, realizadas apenas alterações para adaptação ao novo regime, como no caso 

do voto distrital para a eleição de representantes proporcionais. Esse sistema, com poucos 

períodos de interrupções, se manteve vigente até o ano de 1930. 

Na República, sem interrupções, o sistema eleitoral distrital foi adotado, ao 
nível das disposições legais, no período que vai de 1882 (quando se 
promulgou a Lei nº 35, primeira lei republicana a consagrar os distritos 
eleitorais) até 1930. Com o código eleitoral de 1932, em plena fase 
revolucionária, o sistema dos círculos eleitorais foi abandonado e assim tem 
permanecido até hoje. (CAVALCANTI, 1975, p. 109). 

 No conceito eleitoral, uma das primeiras medidas do governo republicano foi abolir a 

existência de renda para ser eleitor ou candidato. O fator renda é uma condicionante 

excludente, formato que o sistema republicano não contempla na essência ideológica.  

Por outro lado, em um artigo singelo, os analfabetos foram proibidos de 
votar, restrição que só seria suspensa quase 100 anos depois [...] o texto que 
regulou as eleições para a constituinte reduziu para 21 anos a idade mínima 
para ter direito de voto (para os casados, oficiais militares, bacharéis 
formados, doutores e clérigos, o direito de voto independia da idade), mas 
assegurou que os cidadãos já alistados pela última legislação imperial (Lei 
Saraiva), mesmo os analfabetos, seriam incluídos ex-officio. (NICOLAU, 
2002, p. 27). 

 De certa maneira, a fundamentação republicana foi um processo de construção de 

imagem que reporta a uma conotação de propaganda política, onde ainda em período 

monárquico se demonstrava por intermédio de um viés mais ideológico.  

Na visão de Romanini (2006, p. 99) 

Na verdade, no início da segunda metade do século XIX, um dos fenômenos 
dominantes já era a propaganda política, principalmente a partir de 1870, 
com a divulgação do Manifesto Republicano. A partir dessa data, os debates 
adquirem competitividade, em torno da substituição do sistema monárquico 
de governo, envolvendo estratégias interessantes e inovadoras na época. 

A estrutura eleitoral da primeira fase da República brasileira contava com idade 

mínima de 21 anos para voto, sendo que o alistamento e o voto não eram obrigatórios, como 

os analfabetos eram impedidos de votar, os cargos eram fechados pelo voto direto, em todas 

as escalas de poder. 

 O presidente e o vice-presidente da república eram eleitos pelo período de quatro anos 

de governo, caso na apuração dos votos fosse considerado que o candidato não conquistasse a 

maioria absoluta dos votos, era papel do Congresso decidir quem iria ser efetivamente eleito.  
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Para as outras instâncias, Senado e Congresso, o mandato era o mesmo, sendo que 

para o Senado cada estado teria o direito de escolher três representantes para formação e 

representação de seus territórios. 

 O período era de três anos, sendo que as eleições ocorriam no mesmo dia. O mesmo 

ocorre nos dias atuais, com o pleito eleitoral vigente. Como na contemporaneidade, era papel 

de cada estado realizar e oferecer as estruturas essenciais para que ocorresse o processo 

eleitoral para escolha do governador e dos representantes das Assembleias Legislativas nos 

estados da federação. 

 A primeira eleição para presidente foi baseada em muita articulação política e o clima 

inicial era tenso e inseguro, afinal era a implantação de um novo modelo, que por 

consequência ainda não tinha seus novos líderes, por isso o posicionamento político era tão 

importante. Deodoro da Fonseca vence Prudente de Moraes, com 129 votos pela Assembleia 

Constituinte, sendo o seu vice Floriano Peixoto, vitorioso com 153 votos. 

 
Figura 2: Deodoro da Fonseca. Primeiro Presidente Republicano. 

Fonte: Veja (2010, online) 

Segundo Bello apud Porto (2002, p.163) foi objeto de um acolhimento quase 
glacial. Alguns se seus partidários fizeram tentativa inútil para aplaudi-lo. A 
aparição do segundo, no fundo da sala de espera, desencadeou um coro de 
aclamações, reinando, durante algum tempo no recinto, um entusiasmo 
verdadeiramente delirante. Deodoro assistia com a fisionomia carregada 
aquela consagração, que equivalia, para ele, a uma condenação pública.  

 O convívio de Deodoro com o parlamento não foi harmonioso, sua afronta aos 

parlamentares foi motivo de desavenças e articulações no processo para depor sua vitória nas 

urnas. Manifestações pelos estados da federação, greves e tumultos marcam o curto período 

de Deodoro da Fonseca como presidente da República Federativa do Brasil. Devido à grande 

pressão, o presidente entrega o cargo no dia 3 de Novembro de 1891, com a decretação do 

estado de sítio. 
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 Iniciou-se então um novo debate, devido ao parlamento ser inexperiente em situações 

de República, existiu a dúvida com relação a Floriano Peixoto, pois como vice-presidente, sua 

ascensão à presidência sem Deodoro seria ou não permitida. Segundo relato de Porto (2002, p. 

164) com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

Houvera, no texto da Constituição, evidente erro de impressão: o emprego da 
conjuntiva ou, em vez da conjuntiva e, ou, em outros termos, só deveria 
proceder-se a nova eleição na hipótese de vagarem os dois cargos de 
presidente e vice-presidente antes de decorridos dois anos do período 
presidencial. 

 Nessa situação, Floriano Peixoto fica até o final do mandato de Deodoro, e na 

sequência das eleições presidenciais não realiza nenhuma forma de intervenção no nome de 

Prudente de Moraes como candidato a presidência. Com uma base forte e sem potenciais 

candidatos concorrentes, Prudente conquista sua segunda eleição republicana para Presidente 

da República com 276.583 votos, em um processo eleitoral legitimado por eleitores. 

 
Figura 3: Prudente de Moraes. Segundo presidente eleito na República 

Fonte: Histoblog (2010, online) 

No acompanhamento paralelo da construção de imagens da primeira república, a 

propaganda política já alinhavava métodos de persuasão, articulação e controle de grupos 

políticos, populações e demais atores sociais em prol da construção de bases eleitorais 

sustentáveis e duradouras. De acordo com Romanini (2006, p. 116) 

O partido Republicano tinha completo domínio de como fazer a simbiose 
entre candidato e cidadão. Todos os eventos eram planejados para 
transformar-se em festa e manifestação de apoio aos políticos. Estes 
procuravam estreitar os laços pessoais com a população, pois é desta forma 
que as pessoas se sentem integradas com o contexto e deixam aflorar as suas 
esperanças. 

 Em uma análise das características da primeira república com o império, algumas são 

pertinentes de relatar, devido sua potencialidade política. Com relação aos estados, com a 

república, tornam-se legais e socialmente descentralizados, devido à autonomia decisória dos 

governos estaduais.  
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Essa relação diferente do império, no qual todos os estados possuíam o mesmo peso de 

contribuição para a estrutura imperial, fomenta o desequilíbrio e uma forma de comparativo 

direto e, de certo modo desigual. 

 Nesse sentido, os estados mais fortes economicamente ditam o rumo do país, 

limitando o processo desenvolvimentista dos demais estados, inibindo seu fortalecimento, 

criando uma dependência inerente. A autonomia se direciona para as estruturas mais fortes, 

sobrepondo as de limitações organizacionais e economicamente menores. 

 O partido Republicano evoluía para uma situação diferente das demais estruturas 

partidárias da época. Vislumbrava uma nova forma de construção de imagem dos seus 

potenciais candidatos, utilizando técnicas de propaganda política e ideológica dentro do 

conceito de governar e manter o poder. Na visão de Domenach (1963, p.27) “esse 

comportamento de transformação de ideias particulares como sendo universais é um ponto 

para a condicionante ideológica”. 

 A predominância das representações políticas nesse regime ficou direcionada a 

oligarquia, reportando e concedendo poderes de articulações financeiras, misturando o que é 

estrutura pessoal e política, já que muitos priorizavam seu próprio desenvolvimento e de seus 

pares. Também não havia nenhum procedimento para conter a dominação. 

Consequências lógicas e factuais dessas características: o sistema distrital, 
apesar de estar consagrado numa profusão de leis eleitorais, nunca foi 
verdadeiramente aplicado, e por consequência, não surtiu nenhum efeito 
prático. A primeira república sempre representou esta aparente 
inconsistência: apesar de sua estrutura oligárquica, ela nunca perdeu, ao 
nível ideológico circunstancial, seus valores liberais. (CAVALCANTI, 1975, 
p. 111). 

 Após o mandato de Prudente de Moraes, vários nomes foram cogitados para sua 

sucessão, sendo dois deles compatíveis com a força necessária para competir um pleito 

eleitoral majoritário: Bernardino de Campos, ministro da Fazenda de Prudente e Campos 

Sales, até então, presidente do estado de São Paulo. 

 Nesse cenário competitivo, Campos Sales, forte no seu estado já havia sido senador e 

ministro da Justiça do Governo Provisório. Na visão de Porto (2002, p.166) “ao que se 

comentava Prudente tinha mais simpatia por Bernardino, mas indicado pelo governador da 

Bahia, Campos Sales recebeu o apoio de São Paulo, Minas e Pernambuco”. Campos é eleito 

com a quantidade de 420.286 votos. 
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Na visão de Queiroz e Tavares (2008, p.30) “Campos Salles não somente utilizou a 

imprensa a seu favor, como também acreditou e investiu nela. Sabia utilizar a oratória, o 

poder do convencimento pela palavra”.  

 Esse fato remete a comprovação da forte articulação política já presente no início da 

República e que se estende por vários outros períodos governamentais brasileiros, mesmo na 

conjuntura atual onde a prática da articulação de apoios políticos é a base da fundamentação 

governamental para a construção de um nome forte para disputa de uma eleição para 

presidente do Brasil. 

Percebe-se, que na fase do início da república até o período pré-ditadura o 
marketing político é fortemente marcado por ações não estruturadas. Não 
havia planos de campanhas eleitorais traçados antecipadamente, já que a 
escolha dos candidatos a Presidência da República apoiava-se basicamente 
nas características pessoais dos candidatos e em sua trajetória político-social. 
De tal modo, diferentemente do que ocorre atualmente, o investimento 
financeiro não era determinante. As candidaturas se corporificam em favor 
da ordem eleitoral e pessoal prestada ao representante do poder executivo, 
isto é, os candidatos eram escolhidos por indicações. (SANTOS, 2007, p. 
63). 

 Em um panorama eleitoral, o sistema de votação na Primeira República se manteve 

com poucas alterações, sua estrutura não contava com um órgão específico para a gestão e a 

manutenção do sistema eleitoral em períodos de pleito e nas entressafras eleitorais. 

 O alistamento eleitoral passou a ser desenvolvido com algumas peculiaridades a partir 

de 1892, quando o Congresso vigente estabeleceu novos parâmetros de alistamento. A ação 

do município ficou mais acentuada e começou a fomentar uma estrutura de suporte para os 

eleitores logisticamente de mais fácil acesso. 

 A comissão em cada município era formada por cinco eleitores escolhidos pelos 

membros da Câmara, Intendência ou Conselho que por sua vez atribuíam a função de 

gerenciar o alistamento dos demais eleitores do município.  

Esse conceito, futuramente com o crescimento populacional e com a maturidade do 

sistema de votação republicano, passa a existir por intermédio dos cartórios eleitorais, 

estruturados com base do funcionalismo público, com manutenção do estado e gerenciamento 

da Justiça Eleitoral criada em 1932. 

 Nesse período, um grande problema se instaurou no processo de alistamento pois sem 

nenhuma vinculação com o judiciário, anteriormente realizada na fase imperial o processo 

passou de certa maneira a sofrer influência de grupos mais poderosos regionalmente, criando 

um ambiente de pressão, susceptível à diversas formas de manifestação de fraudes 
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relacionadas ao eleitor, como exemplo o incentivo e controle de correligionários de um 

determinado grupo político, inibindo e controlando as ações dos eleitores adversários. 

Segundo Nicolau (2002, p.29) a Lei de 1904 mudou a composição da 
comissão de alistamento, mas a influência da política local não foi 
eliminada. A comissão passou a ser composta pelo juiz de direito, dois dos 
maiores contribuintes de imposto predial, dois dos maiores contribuintes de 
imposto sobre a propriedade rural e três cidadãos eleitos pelo governo 
municipal. Para ser cadastrado como eleitor, o cidadão deveria provar que 
sabia ler e escrever, redigindo em livro especial seu nome, estado filiação, 
idade, profissão e residência perante a comissão de alistamento. Somente em 
1916 o Judiciário voltou a ter responsabilidade exclusiva pela qualificação 
dos eleitores nas eleições federais. 

 No último ano da eleição de Campos Sales, a preocupação pelo sucessor era iminente 

e estrategicamente arquitetada, pois o presidente sabia que não podia deixar desguarnecer 

duas grandes forças políticas que havia conquistado, com os respectivos presidentes dos 

estados da Bahia e de Minas Gerais.  

 Pelo processo territorial brasileiro, nos dias atuais, em momentos de coalizão política 

para formação de chapas para disputas eleitorais presidenciais, a necessidade de manter atores 

políticos dos dois grandes eixos norte e sul torna-se necessária, vista predominância e 

características culturais e étnicas das duas regiões macro.  

A região macro norte envolve as regiões Norte e Nordeste, com suas peculiaridades e 

forças políticas distintas das apresentadas e formadas no eixo sul, envolvendo o Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste, sendo esta última região subdividida entre os dois eixos maiores. 

 Surge no partido republicano o nome de Rodrigues Alves, até então indicado pelo 

presidente de Minas Gerais, porém como saída articuladora para promover a ligação dos dois 

eixos maiores do país, Sales realiza a intermediação e indicação para a vice-presidência 

Silviano Brandão, indicado pelo presidente do estado da Bahia, costurando uma base sólida e 

sustentável para a conquista eleitoral. Rodrigues Alves se elege presidente com 592.039 votos 

e seu vice com 563.734. 

 Conforme descrito por Porto (2002, p.169) “Silviano Brandão, escolhido para vice na 

chapa de Rodrigues Alves, [...] falecera em setembro daquele ano. Em seu lugar, fora 

indicado Afonso Pena, eleito a vice-presidência em 18 de março e empossado, no cargo, em 

23 de junho de 1903”. 

 “Em 1902, Rodrigues Alves fez comícios, teve o apoio da imprensa e do Presidente 

Republicano Campos Salles. Tomou o cuidado de inaugurar obras em diversas cidades e de se 

manter em contato com o seu eleitorado”. (QUEIROZ; TAVARES, 2008, p.30). 
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 Esse cenário demonstra o poder articulador do partido republicano, tanto na indicação 

de nomes para pleitos eleitorais, como na serenidade estratégica apresentada no período na 

condução de políticas desenvolvimentistas com base na construção de imagem pública para a 

sociedade, com vistas no fortalecimento de projetos futuros.  

Todavia, como a permanência de um grupo político dificilmente se perpetua por mais 

de um século, segundo análise brasileira a estrutura do partido republicano sofre nos idos da 

década de 1920 uma acentuada derrocada de imagem e gestão, sendo o país conduzido por 

outros grupos políticos. 

Dessa forma, os republicanos trabalhavam com dois objetivos, sendo um de 
curto prazo e outro, de longo prazo. De imediato, a meta era conscientizar os 
homens para a necessidade de mudanças e explorar os problemas a serem 
resolvidos. Não cabia a propaganda política, nessa fase, resolver problemas 
nem encaminhá-los, mas tão somente criar expectativas. A solução viria 
mais adiante, com a tomada do poder, quando a situação de transformaria, o 
que na verdade não ocorreu, mas, de qualquer forma, a situação melhorou. 
(ROMANINI, 2006, p.119). 

 Em uma visão geral, subentende-se o sistema eleitoral no período da primeira 

república como um processo de eleições limpas, com o voto vinculado à participação de 

eleitores e com a defesa do sufrágio universal garantida e sustentada.  

É pertinente salientar que o processo, na sua estrutura pode ser considerado como uma 

manifestação clara da estrutura consultiva da população democrática, no que tange o direito 

de escolha de seus candidatos preferidos. 

 Porém por má índole de grupos políticos regionais, o sistema eleitoral do período se 

tornou um ambiente viciado, onde se instaurava fraudes em diversas instâncias eleitorais, 

desde o alistamento, votação, apuração de votos e reconhecimento dos eleitos.  

Não é possível e nem empírico afirmar que se não tivessem esses entraves eleitorais, 

todos os cargos seriam supridos por atores políticos diferentes, mas a probabilidade de 

alteração de grupos políticos aliados com seus representantes é uma considerável 

possibilidade. 

 No contexto, Nicolau (2002, p.34) afirma que “os principais instrumentos de 

falsificação eleitoral foram o bico de pena e a degola. A eleição a bico de pena consistia na 

adulteração das atas feitas pela mesa eleitoral (que também apurava os votos)”. 

 Com esse cenário de fraudes e condicionadores de resultados, as primeiras décadas da 

República não podem ser definidas com os melhores momentos de participação popular ou 

respeito ao direito do voto, em contrapartida é viável denotar a importância desse período para 
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propiciar a maturidade estrutural que fomentou posteriormente em períodos democráticos, 

com envolvimento maciço da população, como nos dias atuais. 

 A taxa de comparecimento de eleitores nesse período republicano era muito pouco 

representativa. Muito desse fator se deu pelo fato de ausência da obrigatoriedade do voto e 

alistamento eleitoral, além desses fatores o voto era proibitivo para analfabetos e mulheres, o 

que excluía na época grande parte da população. É possível afirmar que ser um eleitor naquele 

período poderia conotar status social e indício de diferencial perante a sociedade. 

 Poucos são os dados de acesso estatístico no período, muito se deve a carência de 

armazenamento de informações sobre dados numéricos da população, bem como os eleitores 

e pleitos eleitorais. Essa premissa se correlaciona com a fragilidade da sociedade na época, 

nem os próprios governantes possuíam métricas eficazes de avaliar quantitativamente sua 

população, em diversas áreas da gestão pública, dentre elas a própria imagem governamental 

e necessidades básicas da população. 

 Com as décadas, as métricas de análise de dados foram se tornando mais presentes no 

poder público, visto que para desenvolver planos de ação governamental eficientes, não 

bastam apenas promessas em vão, mas sim um envolvimento mais empírico nas ações. A 

própria população com o passar das décadas, tornou-se mais seletiva nas abordagens e 

projetos de governo, muito relacionado ao desenvolvimento comunicacional.  

 No final do mandato de Rodrigues Alves, no qual desempenhou um bom papel com 

gestor da República, tradicionalmente e característica peculiar do modelo republicano, já 

havia a necessidade de articulação do seu sucessor nas bases dos estados.  

 Essas passagens históricas permitem observar que as situações de articulação 

exaustiva desenvolvida nos principais governos da atualidade, nada mais são do que reflexos 

de processo de articulação de bastidores desenvolvidos basicamente em todos os momentos 

da república brasileira. A governabilidade de um ator político depende única e exclusivamente 

de uma forte sustentação de representação no poder legislativo, e em muitos casos, influência 

no poder judiciário. 

Na visão de Prado apud Santos (2006, p.65) [...] Rodrigues Alves valeu-se 
do saneamento e da reconstrução da cidade do Rio de Janeiro, como mote de 
sua campanha para acabar com a má impressão dos transeuntes e com a fama 
internacional, de que a cidade estava infectada por pragas. Em seu governo 
ocorreu o famoso episódio da “Revolta da Vacina”, na qual a população, 
descontente, mal informada e exaltada, depredou lojas, virou e incendiou 
bondes, fez barricadas e atacou os policiais. 
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 Rodrigues Alves tinha como indicação à sucessor Bernardino de Campos, que foi ex-

governador de estado, ex-ministro e estava disposto a seguir com a política do partido 

republicano já presente em outros momentos com os presidentes anteriores. Do lado opositor 

estava Pinheiro Machado, que indicava o nome de Campos Sales para retornar ao posto 

presidencial. 

O sistema político tornou-se refém da situação econômica, onde o principal 
produto era o café, sujeito as oscilações de preço no mercado internacional, 
o que provocava instabilidade econômica e interferia nos ganhos dos 
proprietários e exportadores desse produto. Esta situação permaneceu 
durante os primeiros anos republicanos, somente alterado no final do 
governo de Rodrigues Alves (1902-1906). (CLARK, 2009, p.5). 

 Até aquele momento, a situação não envolvia nenhum outro nome que não pudesse ser 

levado a um consenso de chapa, formado por presidente e vice, porém por intermédio de 

articulação de bastidores, Pinheiro coordena a candidatura de Afonso Pena, com o objetivo de 

acabar com a situação que se colocava a cada final de mandato, com o direcionamento de um 

sucessor. A vitória de Afonso Pena foi uma das menores para um presidenciável até então no 

novo regime, sendo eleito com 288.285 votos, e como vice Nilo Peçanha com 272.529 votos. 

O presidente Afonso Pena assumiu o cargo no ano marcado pelas 
manifestações grevistas do operariado nos centros urbanos do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, as principais reivindicações 
faziam referência a garantia da jornada de trabalho para oito horas, a qual se 
tornou obrigatória no país a partir de maio de 1907 e por melhores condições 
de trabalho no interior das fábricas. [...] entre os fatos importantes do 
período de Afonso Pena, no campo da política externa, foi a presença do 
Brasil na Conferência Internacional sobre a Paz realizada em junho de 1907 
na cidade Holandesa de Haia. (RAMOS; QUEIROZ, 2008, p. 195).   

 O mandato de Afonso Pena foi marcado por um momento de afronta ideológica, para 

Porto (2002, p.171) “no vazio da postulação oficial, foi lançado, em 12 de maio de 1909, o 

nome do Ministro da Guerra, Marechal Hermes da Fonseca, oficializado, dez dias depois, por 

uma convenção nacional”. 

 Essa situação foi de afronta ao presidente, que já estava de articulações lançadas com o 

também mineiro David Campista, que perde forças no embate político levantado em torno da 

imagem de Hermes.  

Em 1910 Hermes foi eleito com o total de 403.867 votos, com Wensceslau Bráz para 

vice-presidente com 406.012 votos, conquistando mais votos do que o próprio presidente, 

feito inédito até aquele momento. Foi o primeiro militar eleito à presidência através de um 

pleito nacional.  
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Por ser do Rio Grande do Sul, seu posicionamento deixou em alerta as lideranças 

paulistas e mineiras, e a emergência no cenário político da aliança do Rio Grande do Sul com 

os militares, rompendo assim a “política do café-com-leite”.  

Com características militares, agia de forma incisiva no que tange a governabilidade e 

articulação política, fundou em 1910 o Partido Republicano Conservador, partindo mais 

acentuadamente no que pode ser considerado na contemporaneidade de “extrema direita”. 

Pinheiro Machado também estava na fundação do partido e contribuiu para a sustentabilidade 

de imagem no governo de Hermes. 

A sucessão de Hermes da Fonseca ocorre naturalmente, sendo uma disputa para a 

predominância de Minas e São Paulo contra o posicionamento do Rio Grande do Sul, partindo 

do pressuposto que se houvesse mais um mandato com representante da região Sul, o 

favorecimento da considerada “República do Café com Leite” estaria prejudicado, 

contrariando interesses políticos e econômicos.  

A instabilidade política vivida no período republicano foi decorrente, 
primeiro da não incorporação das classes sociais populares a política; 
segundo, em razão do aumento das divergências e dissensões entre grupos 
dominantes em cada Estado ou entre as elites dos dois Estados mais 
importantes da Federação. Terceiro, porque as classes populares não tinham 
como expressar eleitoralmente; devido ao uso da violência, tanto dos 
“coronéis do sertão”: nas pequenas localidades qual mantinha o domínio, 
como da violência oficial através da intervenção das forças armadas, 
convocadas para intervir nos Estados, sempre que a situação fugisse ao seu 
controle. (CLARK, 2009, p.5) 

As articulações da República do Café com Leite ficaram mais acentuadas com 

Campos Sales, que instituía com seus postulantes aos governos de estado, apoio federal em 

troca de envio de parlamentares para a capital que estivessem a favor do regime de articulação 

bi estadual.  

Esse processo condicionava a situação eletiva no Brasil, minando o direito do voto e 

representação política sem conchavos e entraves políticos partidários. Segundo Caldeira 

(2000) “com isso era possível funcionar um sistema de maioria parlamentar forçado, que 

favorecia a bancada dos estados mais populosos, sendo assim três estados de grande 

representatividade poderiam garantir a eleição de um presidente da república”. 

Com o objetivo de inibir a ampliação do poder sulista, mais precisamente gaúcho, foi 

desenvolvido um veto considerado de grande impacto, onde foi impossibilitada a candidatura 

de Pinheiro Machado, limitando o nome mais cotado pelo então presidente Hermes. 
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Na descrição de Porto (2002, p.173) a reação a candidatura gaúcha teria começado por 

Pernambuco, brutalmente imposta posteriormente, pela comissão executiva do partido 

republicano mineira, em 04 de maio de 1913, onde 

resolve não aceitar, unanimemente, a candidatura do general Pinheiro 
Machado, conforme consulta que lhe foi investido dos necessários poderes a 
mesma comissão, representantes do estado, no Congresso Federal, para 
entrar em combinação no sentido de adotar uma candidatura a presidência da 
República, que mereça o apoio da opinião nacional. 

 Nas eleições de 1914, portanto, elege-se presidente Wensceslau Bráz, retomando a 

direção do país com predominância decisória de Minas Gerais e São Paulo. Obteve 532.107 

votos para presidente e 556.127 para a vice-presidência, com o baiano Urbano da Costa 

Araújo. 

 Na continuidade eleitoral e com o desejo de retorno do dinamismo paulista e mineiro, 

a chapa de 1918 era composta por Rodrigues Alves, buscando pela segunda vez governar o 

posto mais alto da nação, retornando em mais um período de quatro anos. Seu vice foi o 

mineiro Delfim Moreira, integrando uma chapa “Café com Leite”. Rodrigues obteve 386.467 

votos e seu vice 382.491. 

 Porém por fatalidade do destino, Rodrigues Alves falece antes de assumir seu segundo 

mandato como presidente da república, pois já nas prévias das eleições estava idoso e doente. 

Nessa situação, o cargo majoritário passou a Delfim Moreira, que governou pelo período de 

15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919. 

 Delfim Moreira não pode dar continuidade no mandato da sua chapa, pois na época 

quando o presidente eleito, por algum fortuito não pudesse mais assumir a cadeira, se isso 

ocorresse antes do período de dois anos, o vice-presidente estaria vetado de governar por todo 

o resto do mandato, apenas pelo período propenso a realizar novas eleições. 

 Neste cenário de competições e desagravos políticos, a disputa por nomes mineiros e 

paulistas era intensa, assim como nomes de outras regiões, visto que o nordeste e sul do país 

já vislumbraram o poder presidencial. Rui Barbosa também despontava como figura para o 

pleito presidencial, porém foi contestado por questão de já estar aposentado na condição de 

ministro e também pela idade. 

“Epitácio é, então, lembrado por Borges como fórmula conciliadora que evitará o 

confronto, que por outra vez se esboça, entre Minas e São Paulo. Ex-governador da Paraíba, 

Epitácio presidia a Comissão Brasileira a Conferência de Versalhes, recusada por Rui”. 

(PORTO, 2002, p.176). 
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Por estar envolvido na Conferência de Versalhes, Epitácio não sabia da indicação nem 

das articulações que o colocariam no poder presidencial, meses depois ficou sabendo da 

notícia pelos telegramas que recebeu de congratulações de políticos brasileiros sobre a 

empreitada que estava sendo travada e até então sendo vencida. 

Por consequência da corrida de articulações nos bastidores do poder, na eleição do dia 

13 de abril de 1919, Epitácio Pessoa obteve 286.373 votos, indicando posteriormente para 

vice de sua chapa Francisco Álvaro Bueno de Paiva. Sua gestão vai até 15 de Novembro de 

1922. 

Nas eleições de 1922, a disputa e articulações políticas promovidas pelas bancadas de 

Pernambuco, Bahia e do Rio Grande do Sul eram a favor de seus respectivos governadores a 

vice do nome indicado por Epitácio que era Artur Bernardes, em contrapartida o nome em 

consenso pela concepção bi estadual (Minas - São Paulo) era de Urbano Santos. 

A disputa foi complexa e tumultuada e, segundo relato de Porto (2002, p.178)  

Muitos haviam se irritado com o situacionismo em razão do presidente 
Epitácio, restaurando uma praxe do Império, ter destinado pastas militares a 
civis: Pandiá Calógeras para o Ministério da Guerra e, para a Marinha, Raul 
Soares, substituído, depois, por Ferreira Chaves e Veiga Miranda.  

 Com 466.877 votos, no dia 1º de março de 1922, Artur Bernardes se torna o 12º 

presidente do Brasil, tendo o seu vice-presidente Urbano Costa a votação de 447.595. Nesse 

cenário, a disputa não esteve tão amena em quantidade de votos conforme eleições passadas, 

pois a chapa liderada por Nilo Peçanha, tendo como vice J. J. Seabra obtiveram 

respectivamente 317.714 e 338.809 votos.  

Números representativos para um percentual de eleitores limitados até então, 

comparada à população brasileira na década de 1920. Vale salientar que antes da posse, o vice 

de Bernardes, Urbano Costa falece e é escolhido para o seu posto Estácio Coimbra. 

Além da oposição por parte da baixa oficialidade militar (incentivados pela 
revolução comunista), ele ainda confrontou uma guerra civil no Rio Grande 
do Sul, onde Borges de Medeiros tentava se eleger presidente do estado pela 
quinta vez consecutiva, e também o movimento operário, que se fortalecia 
novamente. Em 1923 e 1924 ocorreram novas ações tenentistas no Rio 
Grande do Sul e em São Paulo, respectivamente. Tudo isso levou Bernardes 
a decretar quase que ininterruptamente o estado de sítio. (BRANDT, 1999, 
p.58). 

 O Brasil vivenciava um clima politicamente tenso com domínio bi estadual por longos 

anos, os demais estados da federação já se encontravam desgastados e vários movimentos 

políticos ideológicos já se espalhavam pelo país, porém mesmo desta forma, as eleições de 

1926 ocorreram com mais uma chapa composta pelos nomes de Washington Luís, presidente 
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do estado de São Paulo, com o apoio de Artur Bernardes, e para vice-presidência, o mineiro 

Fernando de Melo Lima. Apesar de clima tenso, as eleições correram de maneira correta, 

tendo como finalização o total de 688.528 votos para Washington e 685.754 para Fernando. 

 No governo de Washington Luís, além dos problemas políticos internos o Brasil vivia 

um ambiente de crescimento demográfico acentuado, principalmente no eixo sudeste do país, 

ocasionando agravamento de problemas sociais nas estruturas públicas, como na saúde.  

Além desse prisma interno, o mundo vivia grandes tensões políticas relacionadas ao 

trauma social e econômico da Primeira Guerra Mundial5 e o processo especulador que existia 

nos Estados Unidos e países europeus, culminando na crise econômica de 1929, onde o Brasil 

sofreu também em demasia, principalmente por possuir sua base de exportação ligada a 

commodities cuja desvalorização no período da crise foi extremamente impactante. 

Assumiu a presidência da República em 15 de novembro de 1926. Sua 
eleição foi recebida com grandes esperanças, após um período de agitações 
políticas. Isento de prevenções e de rancores, Washington Luís libertou 
todos os presos políticos e também muitos cidadãos presos injustamente, 
segundo sua mensagem presidencial de 1927, e não prorrogou o estado de 
sítio que caracterizou o quadriênio anterior, de Artur Bernardes, que 
continuou vigorando, porém, em alguns estados, para o combate da Coluna 
Prestes. (SERÁFICO, 1997, p.118). 

 Para a sucessão governamental era esperada e notória a influência de Minas na 

indicação para a composição de chapa, principalmente porque em um ambiente de tensão 

política, uma das estruturas que não estava sendo cogitada pelos grupos políticos da situação 

em modificar era a da aliança, quase que perpétua de São Paulo e Minas Gerais.  

 O nome mais cotado para representar a parcela mineira era Antônio Carlos, mesmo 

sendo conhecido o desafeto de Washington por ele. Porto (2002, p.181) descreve que “a 

escolha, por Washington Luís, paulista, de outro paulista, Júlio Prestes, para seu sucessor, 

com a exclusão afrontosa de Minas, surpreendeu o meio político”. 

Segundo Seráfico (1997, p. 121) os presidentes de dezessete estados 
apoiaram o candidato indicado pelo presidente Washington Luís. Negaram 
apoio ao candidato Júlio Prestes, apenas os presidentes de três estados, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Os presidentes destes três 
estados e políticos de oposição de diversos estados se unem formando a 
Aliança Liberal e lançam Getúlio Vargas candidato a presidente da 

                                                            
5 O período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi para o Brasil um fato de extremo crescimento demográfico, 
visto a representativa quantidade de imigrantes europeus que se direcionavam para países do hemisfério sul, em busca de 
segurança e melhores condições de vida, devido a más condições existentes no período, principalmente no continente 
europeu. Para Souza (2010, web) outra importante experiência ligada a esse clima de rivalidade pôde ser observada com o 
desenvolvimento da chamada “política de alianças”. Através da assinatura de acordos político-militares, os países europeus 
se dividiram nos futuros blocos políticos que conduziriam a Primeira Guerra Mundial. Por fim, o Velho Mundo estava 
dividido entre a Tríplice Aliança – formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália – e a Tríplice Entente – 
composta por Rússia, França e Inglaterra. 
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república, e o Presidente da Paraíba, João Pessoa como candidato a vice-
presidente da república.  

 Em 1º de março de 1930, diante de um clima de tensão política, a chapa apoiada por 

Washington vence, sendo que Júlio Prestes obteve 1.091.709 votos e Vital Soares como vice 

1.079.360, números expressivos comparados a todas as eleições prévias realizadas nos demais 

períodos eleitorais da República. 

 Apesar de não exporem em primeiro momento o descontentamento, o bloco 

oposicionista não aceita a ideia de perder as eleições e chegam a acreditar em fraudes 

eleitorais em favor de Júlio Prestes, mas o que realmente fomenta à crise política foi o 

assassinato de João Pessoa, no ano de 1930 na cidade do Recife, quando era presidente do 

estado depois de ter concorrido à disputa pela vice-presidência do país.  

O acontecido, independente de ter sido de ordem política causou uma comoção 

nacional, levando os fatos oposicionistas à Revolução de 30. A revolução promovida pelos 

grupos de Getúlio Vargas para ascender ao poder causa uma ruptura no sistema político 

vigente até o momento, iniciando um novo período para a sociedade brasileira, o período da 

segunda república. 

 

2.4 A criação da Justiça Eleitoral brasileira 

 Apesar de fiscalizações jurídicas nas estruturas eleitorais ocorrerem historicamente no 

regime monárquico e na velha república, nada se compara em possuir uma estrutura mantida 

pela esfera federal, com competências jurídicas em órgão e caráter de fiscalização como foi à 

implantação da Justiça Eleitoral Brasileira no ano de 1932. 

No programa da Aliança Liberal constavam algumas medidas de 
aperfeiçoamento do processo eleitoral: voto secreto, combate as fraudes e 
representação proporcional. Em 1930, Getúlio Vargas, então chefe do 
governo provisório, designou uma subcomissão para propor alterações no 
processo eleitoral. Depois de um longo período de discussão e consulta a 
juristas, o trabalho da comissão resultou no Código Eleitoral de 1932, que 
introduziu uma série de importantes modificações na vida eleitoral brasileira. 
(NICOLAU, 2002, p.37). 

 A estrutura da Justiça Eleitoral, apesar de ter sido impactada em momentos vinculada 

a troca de regime democrático para o totalitário, como no caso do Estado Novo de Vargas ou 

o período de ditadura militar com as forças armadas, se mantém até os dias atuais com o 

objetivo de criar métricas de controle, gerenciamento de cadastros eleitorais, sejam de 

eleitores ou de candidatos, como também promover em tempos de eleição todo o 

embasamento necessário para que os pleitos eleitorais possam ocorrer da forma mais idônea 

possível, sem lisuras ou tentativas de persuasão proibitivas pelas normatizações. 
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Segundo Bauab (2005, p.51) “a Revolução de 30, capitaneada por Getúlio Vargas, 

havia posto termo a alternância entre as elites paulista e mineira no exercício do poder central 

do Estado brasileiro”.  

 

  

 

 

 

 

 
Figura 4: Getúlio Vargas no período do Estado Novo 

Fonte: Barbosa (2010, online) 

Obviamente é muito complexo exigir a garantia de perfeição nos sistemas eleitorais 

promovidos pela Justiça Eleitoral, porém é fato que durante o período monárquico e também 

o da Velha República o país amadureceu muito no conceito de conscientização da necessidade 

de fiscalização mais acentuada, com vistas a promover um cenário de credibilidade para a 

população com ações direcionadas ao voto. 

 Na visão de Porto (2002, p.253) sobre a ideia do controle eleitoral é descrita como 

“houve quem apontasse a existência, sob a monarquia, de uma Justiça Eleitoral embrionária, a 

partir do decreto 2.675, de outubro de 1875”. [...] em 1842, o decreto de 4 de maio 

determinava a qualificação prévia dos votantes e elegíveis por uma junta presidida pelo juiz 

de paz”. 

 Várias formas de controle organizacional dos eleitores, bem como o controle de 

fraudes eleitorais foram implantadas em décadas de eleições proporcionais, porém somente a 

partir de 1840 que as estruturas públicas começaram a compreender a importância de ter um 

processo eleitoral idôneo para demonstrar à sociedade.  

 Como qualquer sistema em evolução, o aperfeiçoamento das métricas de segurança e 

organização é apontado como prioritários, no caso do ambiente eleitoral, principalmente o 

controle de fraudes e o acompanhamento de eleitores foram se aperfeiçoando, de modo a 

conseguir envolver representativa abrangência territorial brasileira com um sistema integrado 

de votação. 

Souza (1996, p.13) explana que o sufrágio eleitoral encerra, em primeira e 
última instância, a base das instituições democráticas de um país, 
concorrendo aos integrantes da Justiça Eleitoral a responsabilidade pela 
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manutenção e aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. O zelo pela 
correta execução dos procedimentos legais e, mais que isso, pela limpeza e 
transparência no processo de realização das eleições constitui a preocupação 
maior de quem faz a História da Justiça Eleitoral Brasileira.  

 A impressão que ficou no período que antecedeu 1930 era de que perdurava um 

ambiente eleitoral suspeito, onde poucas vozes buscavam alertar os erros cometidos e os 

grandes grupos políticos gerenciavam nas Câmaras e Assembleias, ementas que em vários 

momentos favoreciam sua estabilidade no poder, mesmo não sendo possível o pleito 

presidencial em um representativo na história. 

 Rogava um clamor pela ordem no sistema eleitoral brasileiro, que em vários 

momentos ficavam com resultados decididos por um percentual bem diminuto da sociedade. 

As eleições ocorriam sem visíveis transtornos, mas o grande problema enfrentado era o 

processo prévio de cadastramento e validação de eleitores, o alistamento que por muitos anos 

ficou sob a responsabilidade de equipes oferecidas pelos municípios, o que conotava um 

ambiente de dúvidas com relação à imparcialidade, que deveria ser o ponto mais forte do 

processo eleitoral. 

 Na descrição de Souza (1996, p.21) “os líderes da revolução inseriram os postulados 

daquele movimento na verdade do voto, da eleição, da representação política, porque a fraude 

e a corrupção eleitoral abalavam o regime democrático”. 

 Um grande entrave ideológico no período e deveras contraditório é que o eleitor em 

primeiro momento votava normalmente, pois existiam eleições e também candidatos, porém 

dificilmente alguém tinha alusões dos quais seriam os vitoriosos das eleições, tamanho era o 

domínio de pequenos grupos na organização e gerenciamento do poder. Influentes políticos 

articuladores do período detinham um poder de conduzir indicações e fomentar correntes 

decisórias sem a consulta prévia da população. 

 Nos dias atuais existem também os articuladores políticos, lideranças de peso que 

conduzem o cenário de indicações, conchavos, coligações e apoios políticos regionais e 

nacionais, porém com a estrutura do sistema eleitoral vigente, fruto de uma evolução 

importante do modelo de votação, nem sempre o que se articula nos bastidores do poder, se 

reflete nas urnas, o que direciona para o pensamento que o Brasil está no caminho certo no 

que tange a estrutura político organizacional de votação. 

 O desejo pelo voto secreto, organizado, controlado de maneira eficaz e transparente 

garantido principalmente por uma Constituinte democrática de direito foi um dos pilares que 
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fomentou a Revolução de 1932, de grande relevância para o cenário nacional, pois permitiu 

uma nova constituinte que garantia os direitos legais eleitorais aos cidadãos brasileiros. 

A instituição de uma Lei Eleitoral veio colaborar com o desejo da população, 
e só quem poderia se realizar com a federalização de uma Justiça Eleitoral. 
Durante a República Velha, o princípio da representação seria desmoralizado 
pela prática da depuração e das eleições a bico de pena, como era chamado o 
procedimento de transporte de urnas por capangas para a casa do chefe 
político, onde era feita a apuração. A ata era redigida de acordo com os 
interesses do chefe político e patrocinada pelas oligarquias sob comando 
conivente do Executivo Federal. (SOUZA, 1996, p. 22). 

 A Revolução de 1932 possui uma ligação direta com o episódio da nova constituinte 

vigente a partir de 1934, porém articulada ao menos três anos antes da implantação. Pelo 

relato de Porto (2002, p.260) o decreto de 1932 determinaria profundas alterações no direito 

do voto [...] Vargas programou para o dia 03 de maio do ano seguinte, a realização de eleição 

para a criação da Assembleia Constituinte, criando uma comissão para elaborar o anteprojeto 

da constituição.  

Na visão de Bauab, (2005, p.51) “as constantes ingerências no governo paulista 

frustraram os democráticos de tal maneira que se viram na contingência de se unir forças com 

os seus rivais "perrepistas" para a formação da Frente Única, que pegaria em armas a partir de 

09 de julho de 1932”. 

 Diante dessa situação, políticos paulistas impacientes e desconfiados da real intenção 

de Vargas no processo de fomento democrático, se rebelaram em julho de 1932 com o 

objetivo da conquista de uma constituição realmente amparada pelos ditames democráticos.  

Porém o término da revolução constitucionalista marcou o início do processo 
de democratização. A derrota militar, entretanto se transforma em vitória 
política. Em 3 de maio de 1933 foram realizadas eleições para a Assembleia 
Nacional Constituinte, quando a mulher votou pela primeira vez no Brasil 
em eleições nacionais. Ao ver seu governo em risco, Getúlio Vargas dá 
início ao processo de reconstitucionalização do país, levando a promulgação 
em 1934 de uma nova constituição. Nesta eleição, graças a criação da Justiça 
Eleitoral, as fraudes deixaram de ser rotina nas eleições brasileiras. 
(CALDEIRA, 1997, p.176). 

 Uma das maiores conquistas nesse sistema desenvolvido no ano de 1932 era a 

possibilidade, mesmo que facultativa do voto feminino, que contribuiu para um 

posicionamento diferenciado do público feminino nas décadas posteriores.  

 Seu anteprojeto estabelecia uma série de situações que possibilitariam o exercício do 

voto para as mulheres, como: mulheres solteiras que comprovassem renda e que vivia de 

trabalho “honesto”, de acordo com os padrões comportamentais preconceituosos da época, 
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poderiam votar; viúvas; mulheres casadas que exercessem atividades remuneradas idôneas, 

com profissões lícitas, na forma da lei civil.  

Era possível também exercer o voto, mulheres separadas por desquite amigável ou 

judicial, enquanto durar a separação e aquela que foi deixada pelo marido durante mais de 

dois anos, embora estivesse o mesmo em lugar conhecido. 

 Apesar da forma de abordagem direta e com diversas situações, Assis Brasil, que era 

um dos responsáveis pela estruturação do projeto, preferiu que as mulheres fossem colocadas 

nas mesmas possibilidades de sufrágio do que os homens, portanto o código eleitoral de 1932 

trouxe a determinação igualitária, descrita como: Art. 2º - É eleitor o maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo, alistado na forma do Código. 

 “A mulher incorporou novos papéis, mantendo, ao mesmo tempo, os tradicionais. No 

entanto, pouco se conhece sobre o impacto dessas mudanças nas orientações políticas 

femininas, mesmo quando se sabe que foi quebrado o isolamento antes imposto pelo trabalho 

exclusivo no âmbito doméstico.” (AVELAR, 1989, p.21) 

 A participação da mulher não ficou concentrada apenas na oportunidade de exercer o 

direito do voto, mas na possibilidade de participação como candidata para a formação da 

bancada intitulada feminina. A permissão para a candidatura de mulheres ocorreu nas eleições 

de 1933, tendo apenas Carlota Pereira de Queirós6 conseguido uma vaga como Deputada do 

Povo.  

 De forma gradativa as mulheres foram conquistando seu posicionamento e respeito, 

tanto como eleitoras e formadoras de opinião, como também nos segmentos produtivos da 

sociedade e na consequente representação partidária em todos os níveis eletivos. Nos períodos 

democráticos no Brasil pós 1933, as mulheres já eram incluídas e procuradas para a formação 

de quadros de candidatos nos pleitos eletivos. 

 Atualmente, todos os partidos possuem legalmente percentuais de representação 

feminina na chapa de candidatura, bem como vertentes dentro das agremiações partidárias que 

servem de agente fomentador da participação feminina na sociedade, principalmente pelo viés 

político. 

 Nas eleições do ano de 2010, décadas após as lutas homéricas pelo direito feminino à 

representação política, o percentual é representativo mas ainda não atinge patamares 

                                                            
6 Carlota Pereira de Queirós foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento nacional. Representando o estado de 
São Paulo, ganhou notoriedade da população na Revolução de 30, quando, na condição de médica formada, colaborou com a 
Cruz Vermelha, juntamente com 700 profissionais da saúde, na assistência de soldados paulistas feridos nos frontes de 
batalha.   
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obrigatórios pela legislação atual. Segundo Bastos (2010, online) “de acordo com a legislação 

eleitoral, do número total de candidatos de uma determinada legenda ou coligação, 30% das 

vagas tem que ser reservadas para aqueles de sexo considerado minoritário. No caso do 

Brasil, esta porcentagem é reservada para as mulheres”. 

Reportando para a sequência histórica, para Porto (2002, p. 243) “já em 1995, pela Lei 

nº 9100, determinou que 20%, no mínimo das vagas de cada partido ou coligação deveriam 

ser preenchidas por mulheres. E a lei atual, com melhor redação diz que partidos e coligações 

devem reservar no mínimo de 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”. 

O conceito de participação política é complexo e, em geral, é definido a 
partir de um conjunto de ações dos cidadãos no exercício das reivindicações 
de seus direitos e no desempenho das responsabilidades cívicas [...] no caso 
das mulheres, além dos fatores de classe social, estão presentes os valores da 
socialização que estruturam os papéis sociais conforme diferenças 
biológicas, cujas consequências mais definitivas são a divisão sexual do 
trabalho na sociedade e no interior da família. Os indivíduos cujos papéis 
sociais são estruturados diferentemente se encontram em situação de 
desigualdade que, no caso da mulher, conduz a outras formas de participação 
política, nem sempre incluídas no âmbito do conceito. (AVELAR, 1989, p. 
86). 

 Existe um aumento gradativo da participação feminina em candidaturas de partidos e 

coligações, porém considerando a proporcionalidade de eleitores divididos por gênero no 

Brasil atual, o número de candidatas e de políticas eleitas é muito menor percentualmente na 

relação dos homens.  

Muito desse conceito acorre pela opção do perfil feminino em outros campos do 

conhecimento, principalmente com a educação, porém sem a efetiva participação como o ator 

de mudança no Congresso, Câmaras municipais, Senado, bem como nos cargos majoritários.  

Segundo Porto (2002, p.258) as primeiras eleições realizadas no Brasil após 
a criação da Justiça Eleitoral – as de maio de 1933 – foram saudadas como 
“eleições verdadeiras” em que os eleitos se tranquilizaram com os 
reconhecimentos entregues exclusivamente a magistratura. Desaparecera, 
segundo os comentadores, a desmoralização dos reconhecimentos políticos, 
das degolas eleitorais e da falsificação do voto. 

 Nesse mesmo pleito, o Superior Tribunal Eleitoral teve que intervir em estados que 

ainda mantinham as mesmas práticas eleitorais no período anterior à Justiça Eleitoral, como 

Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. 

 De acordo com Nicolau (2002, p. 39) “o Código Eleitoral de 1932 introduziu um novo 

sistema eleitoral para as eleições para a Câmara dos Deputados. Foi adotado um sistema 

misto, extremamente complexo, combinando aspectos do sistema proporcional e do sistema 

majoritário”. 



77 

 

 

 

 O alistamento no Código de 1932 era possível de duas formas, sendo a primeira 

voluntariamente, por manifestação do cidadão e a segunda, no conceito ex-officio, onde 

repartições públicas e empresas deveriam inscrever os seus funcionários com vista à 

receberem o título de eleitor com foto. 

 Mesmo com esse tipo de condicionamento, na visão de Reis (1991, p.16) “o conceito 

de participação política tem causado controvérsia em virtude de sua abrangência e 

elasticidade, não havendo consenso sobre os limites daquilo que constitui ou não uma atitude 

ou ação política”. 

 Quanto ao sigilo do voto, o código direcionou para dois conceitos utilizados até os 

dias atuais, pois partia do pressuposto de que a identificação das cédulas de votação deveria 

ser padronizada, na época foi utilizado um envelope padrão em que eram guardadas as 

cédulas preenchidas, sendo o mesmo assinado pelos membros da banca da seção eleitoral.  

Em um comparativo com os dias atuais, a urna eletrônica apesar de não possuir mais 

papel na representação das cédulas de voto, a interface com o eleitor é igual e 

consequentemente o computo e processo de votação do candidato também, em questão de 

ordem de votação e modelo de tela o armazenamento virtual não permite peso maior de um ou 

outro eleitor no momento de validação do voto. 

 A segunda medida foi à compreensão da necessidade de um espaço reservado para o 

desempenho do eleitor frente ao momento de votar, um lugar indevassável sem o 

acompanhamento de nenhuma outra pessoa ao lado do eleitor.  

Nos dias atuais, a urna eletrônica fica afastada do local da mesa dos componentes da 

seção eleitoral e envolvida em uma proteção de papelão que inibe à visualização do voto por 

outras pessoas, sendo que é sugerida a permanência de apenas um eleitor por vez na seção de 

votação. 

Com a estruturação pela Justiça Eleitoral, a responsabilidade de organização prévia da 

eleição, alistamento, cadastramento, eleições, validação das candidaturas e apuração de votos 

ficaram concentradas em um só órgão fiscalizador. “Os municípios foram divididos em seções 

eleitorais com no máximo 400 eleitores em cada uma delas. Terminada a votação, as urnas 

eram lacradas, rubricadas e enviadas pelo correio até o Tribunal Regional Eleitoral, onde os 

votos eram apurados”. (NICOLAU, 2002, p.41). 

A Constituinte de 1934 foi estruturada com a eleição de 214 representantes eleitos 

pelo voto popular, 40 nomes indicados indiretamente pela estrutura classista na época, sendo 

17 empregadores, 3 profissionais liberais, 18 empregados e 2 funcionários públicos.  



78 

 

 

 

A mesma constituição teve como marcos à redução da idade permitida para votação de 

21 para 18 anos, estabelecendo o sistema proporcional nas eleições para a Câmara dos 

deputados, buscando garantia de maior lisura no processo distributivo, instituindo a 

obrigatoriedade de alistamento e voto para homens e funcionárias públicas. 

A Justiça Eleitoral Brasileira, lançada no código de 1932 com vida curta, 
logo apagou-se no eclipse institucional de 1937. Tudo aquilo que Getúlio 
Vargas criou em 1930, ele próprio sufocou em 37. As forças da Justiça 
Eleitoral somente foram recuperadas com sua segunda criação em 1945, no 
movimento de redemocratização, quando se fez necessário o 
restabelecimento da vida política no Brasil. Para dar seguimento a História 
da Justiça Eleitoral foi preciso revitalizá-la, recriá-la mais forte e vigorosa. 
(SOUZA, 1996, p.31). 

Nesse período obscuro da história democrática nacional, os partidos foram proibidos 

de funcionar, todas as eleições foram suspensas e o Congresso Nacional foi fechado. Pelo 

período de 1937 a 1945 não houve eleições no Brasil. “Esta foi o período mais longo, desde a 

Independência, sem eleições para a Câmara dos Deputados” (NICOLAU, 2002, p.43). 

Passado o período do Estado Novo de Getúlio Vargas e continuando no processo de 

levantamento e análise da evolução do voto e, consequentemente da Justiça Eleitoral em 

1945, o presidente vigente Vargas convoca para dezembro de 1945 eleições para o pleito do 

presidente da República, senadores e deputados federais para compor a futura Assembleia 

Constituinte. Chamada de Lei Agamenon, por conta do nome do Ministro da Justiça da época, 

foi mantida o mesmo código de 1932 com relação ao alistamento eleitoral. 

Após a Era Vargas, nossa democracia renascia de parto iniciado em 1945, 
envolvida num clima de liberdades civis sem precedentes. A atmosfera do 
anticomunismo, no entanto, impregnava cada vez mais os países do bloco 
capitalista, do qual fazíamos parte. As instituições brasileiras, historicamente 
carregadas de conservadorismo, além de sofrerem a influência de 
circunstâncias ideológicas da época, rapidamente responderam aos estímulos 
externos com ações que contribuíram para conduzir o país a novas crises 
institucionais. (BRASIL, 2005, p.88). 

 Essa estrutura proposta em 1945 já se enquadrou em um modelo que se manteve sem 

muitas alterações até os dias atuais, desconsiderando o período em que o país viveu 

ditatorialmente sem pleitos eleitorais. O alistamento obrigatório, agora também para mulheres 

incentivado pelo longo período sem eleições e também com a implantação de multas para 

quem não se alistasse aumentou exponencialmente o potencial eleitoral nacional. 

 Na visão de Nicolau (2002, p.45) “as eleições de 1945 foram as primeiras da história 

brasileira que foram ao mesmo tempo limpas e tiveram uma significativa participação 

eleitoral”. 
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Instituída de forma definitiva, foi a Justiça Eleitoral consagrada pela 
Constituição de 1946 como integrante do Poder Judiciário. As dificuldades 
enfrentadas pela recém-criada instituição para se firmar como uma das 
formas do Judiciário e atuar em patamar de independência, ao mesmo tempo 
preservando a harmonia com os demais poderes, têm merecido exemplar 
atenção dos poderes Executivo e Legislativo. (SOARES, 1996, p.32). 

 Com relação aos partidos políticos, o sistema eleitoral não permitia mais a candidatura 

avulsa, presente até os pleitos atuais. O cidadão que tivesse o interesse em candidatar 

precisava estar filiado a um partido político, que enviaria uma lista de candidatos para a 

Justiça Eleitoral com vistas e regulamentar o processo. 

 Atualmente a legislação eleitoral exige dos partidos o desenvolvimento de uma 

convenção partidária antes de formar o quadro oficial de candidatos, validando o processo 

eleitoral e a lisura na escolha dos representantes.  

Exigindo também vínculo domiciliar na região do candidato, isso ocorre 

principalmente em eleições municipais quando é solicitada permanência de residência no 

mínimo de um ano para validar a candidatura do mesmo quanto a esse critério. 

 As eleições baseadas na Constituição de 1946, além da obrigatoriedade do voto como 

citado, também permitiu a participação dos analfabetos maiores de 18 anos. Um critério 

utilizado no período e posteriormente modificado nos pleitos posteriores à redemocratização 

brasileira na década de 80 foi à permissão para a eleição do Presidente e do vice-presidente 

em separado sendo que o mandato durava cinco anos sem possibilidade de reeleição. 

No exercício da competência legislativa, Getúlio baixou, então, em 28 de 
maio, derradeiro dia do prazo estabelecido, o Decreto-Lei n 7.586, que 
regulava todo o processo eleitoral desde a reinstalação da Justiça Eleitoral 
até a diplomação dos eleitos, fixando a data de 02 de dezembro de 1945 para 
as eleições federais e a de 6 de maio de 1946 para as estaduais. (BAUAB, 
2005, p.54). 

 No posicionamento de Porto (2002, p.279) com relação ao comportamento de Getúlio 

“também a maneira de Maquiavel, Getúlio tentava justificar-se pela força dos acontecimentos. 

A vitória das forças aliadas na Europa, o triunfo da democracia contra o nazi-fascismo fazia 

esboroar nossa estrutura autoritária”. 

 As eleições de 1945 apresentaram dois principais nomes para candidatura presidencial, 

Eurico Dutra com o apoio de José Américo e do interventor mineiro Benedito Valadares, em 

situação oposicionista, o nome de Eduardo Gomes foi citado, embasado pela UDN com 

caráter oposicionista ao grupo político de Vargas.  
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 O resultado do pleito foi de 3.251.507 votos para Dutra e 2.039.341 para Gomes. A 

eleição do vice iria ocorrer apenas no ano seguinte com o fim da constituinte, em caráter 

indireto, com vitória de Nereu Ramos. 

Indubitavelmente, o Estado de São Paulo representava no panorama político-
eleitoral de 1945, uma cabeça-de-ponte determinante para o processo de 
redemocratização do país. O final do alistamento ocorrido naquele ano 
ratificaria sua posição de maior colégio de eleitores. [...] isso implicava em 
dizer que a vitória de qualquer um dos dois principais candidatos passaria 
pelo crivo do eleitor paulista, até porque nem Eurico Dutra nem Eduardo 
Gomes tinham raízes no estado. (BAUAB, 2005, p.61). 

 No período, o conceito do pluripartidarismo era permitido, havendo no mais de trinta 

partidos diferenciados. Atualmente o multipartidarismo é vigente no Brasil, apesar de ter 

passado também pelo processo de bipartidarismo. Segundo Cavalcanti (1975, p. 328) “a partir 

de 1946 os partidos foram se fortalecendo e estavam prestem a se transformar, realmente, em 

partidos nacionais”.  

Em 1946 assume o poder Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra do 
governo anterior, que promulgou outra Constituição em 18 de dezembro de 
1946 e legitimou o retorno a democracia, assegurando mandato presidencial 
de cinco anos, eleições diretas e a manutenção dos direitos trabalhistas 
conquistados ao longo da Era Vargas. Seu governo foi marcado pelo 
favorecimento da classe dominante, entreguismo econômico, cassação do 
PCB e rompimento com a URSS, além de greves e inquietações de massas. 
(SANTOS, 2007, p. 68) 

 As eleições de 1950 contavam com um cenário de legitimidade democrática, de forma 

contraditória um dos nomes indicados para o pleito eleitoral foi o de Getúlio Vargas. A 

sucessão presidencial de Dutra procedeu com a disputa na indicação do mineiro Cristiano 

Machado, pelo PSD, já a UDN em maio de 1950, homologou candidatura de Eduardo Gomes. 

 Por indicação de Ademar de Barros com o seu partido PSP, indica e se une ao PTB de 

Getúlio, levando uma chapa Getúlio e Café Filho da região do Nordeste como vice. O 

resultado da eleição de 1950 procedeu com 3.849.040 votos para Getúlio Vargas, com 

Eduardo Gomes com 2.342.384 em segundo colocado e Cristiano Machado em terceiro com 

1.697.193 votos. Se o mesmo cenário acontecesse nos dias atuais, existiria segundo turno 

entre Vargas e Gomes, pois a vitória não foi tão acentuada. 

 “Getúlio Vargas também procurou ligar sua imagem a reconstrução do sentimento 

nacionalista e da valorização do trabalho, utilizando esses argumentos para gerar crescimento 

no país”. (SANTOS, 2008, p.69).  

Retornando via voto popular, a imagem de Vargas para a população não era mais a do 

ditador e agressor da democracia brasileira, considerado como pai dos pobres pelas mídias da 

época. 
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A herança presidencialista de nossa tradição republicana faz com que as 
eleições para o executivo nacional repercutam diretamente na participação 
eleitoral. As taxas de abstenção e a proporção dos votos brancos e nulos têm 
sido historicamente mais reduzidas em eleições majoritárias do que em 
eleições proporcionais. (REIS, 1991, p.14). 

 Vargas, além de conseguir o feito de retornar à vida pública no cargo maior do sistema 

presidencialista republicano, conseguiu construir uma imagem pública na sua gestão, 

principalmente nas ações de propaganda política, na qual ficou marcada como a mais intensa 

gestão vinculada a ações de comunicação política no período da segunda república. 

 Segundo Rocha e Franco (2008, p. 32) “para propagar suas bandeiras de nacionalismo 

e trabalhismo, utilizou-se do cinema, instrumento que trouxe para o país na década de 30. [...] 

desta forma passou a utilizar a divulgação de documentários em salas de cinema para 

consolidar sua imagem”. 

 Lourival Fontes era a estrutura estratégica de comunicação política de Vargas, criava 

estruturas relacionadas a eventos, estatais e imagens para favorecer a construção fortalecida 

da imagem do nacionalismo, bandeira principalmente do partido que criou na 

redemocratização pós 45.  

O trabalho getulista retém, portanto, a ideia de que todos devem participar da 
construção da nação, podendo fazê-lo através de uma relação cujo 
referencial seja o interesse de toda a comunidade. [...] a soma dos esforços 
individuais redundaria num produto social do qual cada um poderia usufruir 
conforme suas necessidades (D'ARAÚJO, 1982, p.87). 

 As eleições de 1955 foram marcadas por um período de relevância e desenvolvimento 

econômico no cenário nacional. Juscelino Kubitschek foi indicado pelo PSD, até então 

governador de Minas Gerais, a UDN apoiou o general Juarez Távora que obteve uma votação 

expressiva, mesmo sendo militar e Ademar de Barros com o PSP.  

 Como resultado desse pleito eleitoral, Juscelino Kubitscheck foi eleito com 3.077.411 

votos, seguido por Juarez Távora com 2.610.462 e Ademar de Barros com 2.222.725 votos. 

Em disputa mais acirrada ainda, João Goulart se elege como vice-presidente com 3.591.409 

votos, seguindo muito de perto por Milton Campos com 3.384.739 votos. 

 Segundo Picolin (2006, p.153) “a partir da indicação do seu nome pelo Diretório 

Nacional, Juscelino traçou uma estratégia de campanha que o colocou em evidência em todo o 

território nacional”. Com uma proposta de base desenvolvimentista, sua imagem foi aliada a 

crescimento nacional, credibilidade e competência, integrando esses valores com sua 

formação médica, como sendo o presidente que iria ajudar a saúde do país. 



82 

 

 

 

 
Figura 5: Juscelino Kubitschek detentor do slogan “50 anos em 5” 

Fonte: CCPG PUC Rio (2010, online) 

Para manter-se no cargo, Juscelino teria que obter o apoio da opinião 
pública, e para isso era preciso ousar. O Presidente anunciou em seu 
programa de governo “Cinquenta anos de progresso em cinco anos de 
realizações”, ou seja, sua administração foi marcada pelo 
desenvolvimentismo. Além disso, esse presidente usou de seu caráter 
conciliador para estruturar suas ações, avaliando sempre o peso eleitoral de 
seus aliados e de seus adversários. (SANTOS, 2007, p.70). 

 Voltando o foco para as estruturas eleitorais nesse período, na descrição de Nicolau 

(2002, p.52) “até 1955, cada mesa eleitoral recebia uma listagem dos eleitores aptos a 

votarem, mas havia a possibilidade de votar em outra seção do município”. A população já 

apresentava familiaridade com o processo de votação, facilitando a adoção de medidas para 

controle e organização eleitoral, visto a compreensão e apoio da sociedade com relação a 

fomentar eleições cada vez mais transparentes e organizadas. 

 Depois de 1955, os eleitores preenchiam a cédula na seção eleitoral, inicialmente 

utilizada para as eleições presidenciais, posteriormente foi direcionada para as eleições de 

escalas estaduais e municipais. Atualmente não há a necessidade de preenchimento devido à 

implantação, desde 1996 com as urnas eletrônicas e o sistema de apuração eletrônico, porém o 

sentido de facilitar a compreensão do processo de votação segue a mesma linha de estrutura 

do sistema. 

 As eleições do período da República de 1946 a 1964 foram marcadas por um saudável 

processo de competitividade eleitoral, sempre com números de candidatos que permitiam uma 

disputa eleitoral, bem como campanha perante à sociedade, também foi um período em que as 

ações de comunicação política estavam amadurecendo e começando ir para campo, no sentido 

de aplicabilidade das estratégias e técnicas previamente analisadas.   

Ainda que tenha havido denúncias de fraudes e em certos pleitos e em 
algumas regiões do país, nenhum analista do período considera que elas 
tenham ocorrido a ponto de alterar significativamente o resultado dos pleitos. 
O processo eleitoral foi aperfeiçoado com a adoção do novo título eleitoral a 
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da cédula única, que reduziu enormemente a incidência de fraudes nas 
últimas eleições do período. (NICOLAU, 2002, p. 54). 

 As eleições de 1960 tiveram como candidatos Jânio Quadros, Ademar de Barros e 

Henrique Lott, tendo como resultado vitória de Jânio com 5.636.623 votos, seguido por 

Henrique com 3.846.825 e Ademar de Barros com 2.195.709. 

 Na visão de Santos (2007, p.70) “logo seu governo ficou sem sustentação, pois 

desagradou a direita nacional, especialmente alguns políticos da UDN que o apoiavam, 

quando condecorou Ernesto Che Guevara, guerrilheiro argentino que fez parte da Revolução 

Cubana e era então ministro daquele país”. 

 No período de campanha Jânio fez uso de Jingles e Slogans e estrategicamente 

conseguiu sustentar a imagem da vassoura como um mote de campanha e aderir ao conceito 

de idoneidade e vontade política para “varrer” a corrupção no país. 

O símbolo da vassoura só obteve expressividade porque Jânio tinha a 
habilidade no manejo comunicacional em sustentar a ação ou símbolo. 
Outros políticos, que posteriormente também adotaram a vassoura como 
signo, não conseguiram o mesmo êxito eleitoral. Portanto vale a máxima de 
que “não basta ser honesto, é necessário parecer honesto”. (GROSSI, 2006, 
p. 186). 

 
Figura 6: Jânio Quadros com o símbolo de sua campanha, a vassoura 
Fonte: Blinker (2010, online) 
 De acordo com Porto (2002, p.293) a renúncia de Jânio em 1961, mergulharia o país 

em grande crise, resolvida com a posse do vice-presidente João Goulart, mas com a redução 

de seus poderes com a aprovação da EC 4, que introduziu o sistema parlamentar de governo. 

 Em 1963 foi realizado um referendo nacional com o objetivo de consultar a população 

sobre qual forma de governo ela preferiria ser governada, pois o parlamentarismo foi 

implantado no Brasil em caráter de emergência após a renúncia de Jânio. Com o total de 
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18.565.277 eleitores, a continuidade do Regime de 1945, Republicano vence com 9.457.448 

dos votos para a não implantação do sistema parlamentarista, com 76, 97% dos votos válidos. 

 A consulta para a mudança do sistema Presidencialista para o Parlamentarista ocorreu 

depois de 30 anos, em 1993 tendo também como resultado à continuidade do 

Presidencialismo, porém no segundo momento, o percentual de vitória ficou em 55% com 

margem bem reduzida de vitória.  

  

2.5 Do regime militar a democracia contemporânea 

 O ano de 1964 ficou marcado na história política brasileira como um momento de 

ruptura no sistema democrático nacional, conquistado até então a custas de reivindicações 

ocorridas durante as últimas cinco décadas.  

O período de intervenção militar não limitou por completo o direito do voto para a 

população, mas permitia que apenas os cargos proporcionais, como deputados e vereadores 

fossem eleitos, já os cargos majoritários ficavam à critério de escolha do regime militar, com 

totais poderes de intervir nas decisões governamentais. “Ainda que dezenas de parlamentares 

tenham sido cassados e o Congresso tenha sido fechado em duas ocasiões, as eleições 

proporcionais não foram suspensas”. (NICOLAU, 2002, p.55). 

 Durante o período militar, várias ações e medidas hostis contrárias à manifestação 

popular foram tomadas, com vistas a inibir os agentes multiplicadores de informação na 

forma de veículos de comunicação ou atores sociais que tivessem influência perante a 

sociedade.  

Estavam incluídos nesse grupo intelectuais, artistas, filósofos, líderes comunitários e 

religiosos, como civis que tivessem ligações com movimentos estudantis e partidários 

contrários ao regime ditatorial.  

 Várias eram as formas de inibir a ação de expressão dessas pessoas, ocorreram exílios 

de muitos para países da América Latina e Europa durante predominante parte do período de 

controle militar até no final da década de 70, quando o sistema estava em declínio no país e já 

não conseguia controlar todas as manifestações contrárias ao regime sem necessidade de 

decretar um estado de sítio ou de retaliação direta, fomentando uma situação hostil e de 

guerra. 

 O recebimento de exilados políticos durante o período ocorreu gradativamente, 

criando um ambiente mais equilibrado que culminou na redemocratização contemporânea nos 

idos dos anos 80, que se estende até os dias atuais.  
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 Na visão de Santos (2007, p.71) os militares conduziram a tomada do poder nacional 

com criando um ambiente de desconfiança de segmentos da sociedade da implantação do 

comunismo no país 

Aproveitando-se da crise política que vivia o país e do refúgio do presidente 
no Uruguai, os militares liderados por “Cabo Anselmo”, espião da CIA, com 
o apoio da classe média, da igreja, doas EUA e da elite, que temia a 
implantação do comunismo, declararam vago o cargo de presidente. Assim, 
tomam o poder, rasgam a constituição de 1946 e decretam o primeiro de uma 
série de atos institucionais, entre os quais a cassação de mandatos políticos 
de opositores ao regime militar e a supressão da estabilidade de emprego, 
dos funcionários públicos. 

 Uma das primeiras manifestações para a tomada efetiva do poder foi o controle dos 

canais de comunicação no Brasil. Utilizando de pressão, no que tange a produção e veiculação 

de conteúdos, as bases militares foram “amordaçando” gradativamente o sufrágio da liberdade 

de imprensa. 

 Segundo Ciaccia (2007, p. 47) “os militares usavam três instrumentos de pressão sobre 

a mídia: suspensão da licença, censura e corte de verbas publicitárias de órgãos estatais. Este 

último era decisivo, pois as emissoras dependiam dessas verbas para sobreviver”.  

 Durante o período em que estiveram no poder político do país, os militares fizeram 

uso de ações de comunicação política e propaganda ideológica com o objetivo de fomentar na 

população à importância da ação militar para retomada da ordem pública e do incentivo ao 

processo desenvolvimentista brasileiro. Os direcionamentos das campanhas publicitárias eram 

exatamente no eixo patriótico do comportamento do cidadão, seja nas atitudes políticas ou 

sociais. 

Em 1964, a propaganda expansionista, tecnológica e desenvolvimentista do 
governo, quando os militares tomaram o poder, possibilitou a expansão do 
sistema televisivo no Brasil. A história, contada e vivida por nós brasileiros 
registra que o governo autoritário passou a utilizar a mídia como um 
instrumento legitimizador, através de investimentos maciços em propaganda. 
(VIANNA, 2007, p.154). 

 No conceito partidário instituiu-se o bipartidarismo, no qual apenas dois partidos 

políticos poderiam ter força representativa nas instâncias governamentais. Porém, nesse 

período o governo militar utilizava de recursos de Atos Institucionais, comumente conhecidos 

como (AI) limitavam a atuação do lado partidário considerado opositor, no caso o MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro).  

 O lado situacional tinha a nomenclatura de ARENA, partido que possuía em seu 

quadro militares e políticos adeptos ao sistema de controle ditatorial dos poderes. A condição 

de partido da situação favorecia o fortalecimento do partido ARENA no país, principalmente 
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na maioria parlamentar e no controle do processo decisório governamental, relacionado a 

emendas constitucionais, projetos de lei e Atos Institucionais. 

 De acordo com Cavalcanti (1975, p.330) “as manifestações dos questionários e que 

indicam o sistema distrital como favorecedor do bipartidarismo, da aglutinação de forças 

contra e a favor de algo e daquelas em torno do governo e, contra o governo, descontinuando 

o multipartidarismo”. 

 A Constituição aprovada no ano de 1967 contrariava em vários pontos a promulgada 

em 1946, com discurso direcionado ao fomento democrático eleitoral e processo participativo 

acentuado da população no desenvolvimento do país e ações sociais e políticas. 

 A Constituição de 1967 teve influência direta dos militares na sua formatação e 

aprovação, com maciço apoio da base governamental liderado pelo partido ARENA. Sua 

principal característica foi à intensa prevalência do Poder Executivo no Poder Legislativo, 

com o Parlamento.  

De acordo com Porto (2002, p.314) “tornou possível a expedição, pelo 
presidente da República, de decretos-leis sobre segurança nacional e 
finanças públicas, a elaboração, por ele, de leis delegadas, e o envio, ao 
Congresso de Emendas Constitucionais nas mesmas condições fixadas para 
o Senado a Câmara”. 

 Em uma visão eleitoral, os três primeiros presidentes militares foram respectivamente 

Castello Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici, sendo que todos foram eleitos 

indiretamente e seus respectivos vices foram eleitos formalmente pelo Congresso em sessão 

pública e com votação nominal.  

O sistema de escolha dos demais presidentes do período ocorreu por um Colégio 

Eleitoral, composto de deputados federais, senadores e delegados escolhidos pelas 

Assembleias Legislativas dos estados. 

 Analiticamente, a potencialidade de persuasão dos parlamentares pelo regime era 

diretamente significativa, o que não isentava o condicionamento de voto por muitos dos 

representantes, relativamente ameaçados pelo sistema. Ernesto Geisel e João Batista 

Figueiredo foram eleitos presidente da República em um momento de declínio do regime e de 

aglutinação de forças oposicionistas que iriam representar à reivindicação anos depois do 

movimento pelo voto direto a cargos majoritários. 

 O quadro abaixo, adaptado de Nicolau (2002, p.57) descreve o ano de início de 

suspensão dos direitos eleitorais, bem como a distribuição por cargos representativos no 

regime hierárquico brasileiros no cenário político. 
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Cargo Ano de suspensão das eleições Ano da primeira eleição direta 

Presidente e vice-presidente 1965 1989 

Governador e vice-governador 1966 1982 

Prefeitos e vice-prefeitos de capital 1966 1985 

Senador 1977 1986 

 O ato institucional nº3, de 1966 tornou as eleições para governador e vice um feito 

pelo voto indireto, porém entre os anos de 1967 a 1979, os governadores puderam ter a 

participação também dos deputados estaduais e delegados das câmaras municipais na eleição 

e no poder decisório do voto. O mesmo ato afirmou que os prefeitos e respectivos vices de 

capitais seriam eleitos também pelo mesmo sistema indireto. 

A constituição de 1967 iria sofrer uma série de impactos de um Executivo 
que se julgava ainda detentor do Poder Constituinte originário. E que, pelo 
Ato Institucional nº5, de 13 de dezembro de 1968, possibilitou o presidente 
de decretar o recesso do Legislativo, investindo-se de suas atribuições. 
Assim se tentou justificar a promulgação da Emenda nº1, de 17 de outubro 
de 1969 e que ainda mais fortaleceu o Executivo. (PORTO, 2002, p. 315). 

 As eleições indiretas demonstraram, de forma explícita a influência militar no 

processo decisório dos representantes, visto que o parlamento era predominantemente de 

aliados do governo, bem como de parlamentares inibidos pelo sistema. 

 A eleição para presidente realizada em 1964 de forma indireta pelo Congresso 

Nacional, teve como resultado uma mostra de como seria o período impositivo do grupo 

militar nas ações políticas nacionais. De forma majoritária, com 361 votos, Humberto de 

Alencar Castello Branco é indicado à presidência da República. O número de abstenções foi 

de 72, unindo com os demais candidatos somando juntos 5 votos. 

 Para vice-presidência, o nome indicado foi o de José Maria Alkmin, eleito com a 

maioria de 256 votos e segundo escrutínio, seguido por Auro de Moura Andrade com 150 

votos do Congresso. Na descrição de Porto (2002, p.320) fica explícita a condução de forças 

ocorridas pelos bastidores políticos com o objetivo de que continuasse a predominância 

política dos militares 

Não se realizaram em outubro de 1965 as eleições diretas para presidente, 
previstas na Constituição. O mandato do general Castello Branco foi 
prorrogado, por emenda constitucional de 22 de julho de 1964, por um ano. 
O candidato já lançado, Juscelino Kubitschek, teve seus direitos políticos 
cassados e os partidos foram extintos em outubro de 1965, por um novo Ato 
Institucional que revigorou os poderes discricionários do governo.  

 As eleições que se seguiram foram em paralelo conduzidas com uma situação de sítio 

promovida pelo exército brasileiro, na qual a liberdade de expressão sobre a situação política 
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e social do país foi limitada e, em muitos momentos, punida com veemência pelas forças 

armadas nacionais. 

 A perseguição por anular organismos contrários à opinião governamental era 

incessante, inibir ao máximo a quantidade de informações para a população era uma forma de 

manter em equilíbrio uma situação de controle do estado e das instâncias oposicionistas. 

 As universidades, principalmente professores e alunos foram perseguidos e exilados 

pelo regime com a justificativa de fomento à desordem e desrespeito pela pátria. “O clima de 

moralismo e anticomunismo que assolou o Brasil após o golpe militar transformou 

funcionários públicos, delegados da polícia e párocos em autênticos legionários, 

revolucionários engajados na missão de salvar o país do vermelho”. (REIMÃO; ANDRADE, 

2007, p.92). 

  Em outubro de 1966, via Congresso Nacional, Arthur da Costa e Silva é indicado ao 

cargo máximo nacional com 294 votos, com o Deputado Pedro Aleixo com o mesmo número 

de votos. Já em 1969, pelo procedimento do Congresso Eleitoral, o candidato militar indicado 

e vitorioso foi Emílio Garrastazu Médici, com 293 votos e 75 abstenções. 

 Vale salientar que ao dissertar sobre eleições, nem sempre é possível fazer um paralelo 

com a real democracia participativa, visto que no regime ditatorial brasileiro existiram 

eleições na sua estrutura física, mas com grande influência de grupos específicos que 

manipulavam e articulavam situações para manter o poder, utilizando para isso em muitos 

momentos, de decretos inconstitucionais e as forças armadas para a inibição de expressão.  

 Na visão de Sadek (2005, p.103) “o argumento que associa democracia a eleições deve 

ser sustentado com algum cuidado, uma vez que é possível a existência de eleições em 

regimes não democráticos”.  

 Nas últimas eleições para presidente na estrutura militar, os resultados já 

manifestavam movimentos descontentes do processo eleitoral vigente. O cenário político 

estava desgastado e o regime ditatorial no Brasil nesse período já apresentava desgaste de 

imagem perante a população. 

 Ernesto Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral no ano de 1974, e em 1978, com um 

percentual próximo de apenas 61% dos votos, João Batista Figueiredo foi nomeado presidente 

da República.  

Nesse período o sistema adotava medidas mais amenas para inibir manifestação de 

grupos contrários ao sistema e anistias de atores sociais estava em andamento, o que fomentou 
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a movimentação de diversos grupos da sociedade em prol do movimento a favor das eleições 

diretas para todos os cargos da hierarquia republicana. 

 Para Porto (2002, p.327) “a uma crise econômica, somava-se uma crise política, com 

uma grande campanha pelas eleições diretas galvanizando a opinião pública. Problemas de 

saúde agravaram, no presidente, seu desinteresse pelo problema sucessório”. 

 O movimento pelo direito ao voto direto e a emenda Dante de Oliveira, que propunha 

o voto direto novamente para a população brasileira foi derrotado no Congresso em abril de 

1984. Apesar da derrota, o movimento pelo direito do voto já havia iniciado e fomentou uma 

manifestação nos anos posteriores que culminaram na conquista do processo democrático de 

direito e ao modelo sistêmico pluripartidário eleitoral. 

 Unido ao movimento político e eleitoral, outras manifestações uniam a população para 

completa saída dos militares das instâncias diretas do poder. O movimento de greves de 

operários por todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo, na região do ABC 

Paulista incentivava uma reivindicação convergente das camadas da sociedade em busca de 

um país melhor e com maiores direitos civis. 

Embora setores do movimento sindical brasileiro passem a retomar, a partir 
do final dos anos 70, uma resistência explícita (rechaço de medidas 
empresariais, se necessário via mobilização coletiva), as formas de 
resistência não declarada (sabotagem, operação-padrão, operação tartaruga) 
não são abandonadas. [...] a ação sindical na luta em torno das inovações 
tecnológica/organizacional e das organizações do trabalho, não se esgota, 
entretanto nos padrões de resistência. (BRESCIANI, 1994, p.155).  

 Na visão de Oliveira (2006, p. 204) “embora a vitória de Tancredo Neves tenha 

representado o fim do regime militar [...] o retorno a democracia não se consolidou pela 

ruptura, mas pela permissão ou anuência, por assim dizer, dos próprios militares”.   

 O resultado das eleições de 1985 representou uma articulação a favor do lado 

oposicionista brasileiro, com vitória por 480 votos de Tancredo Neves contra 180 votos 

destinados ao partido da situação, Paulo Salim Maluf ocorrendo 17 abstenções no pleito do 

Colégio Eleitoral. 

 Para Nicolau (2002, p.59) “nas últimas eleições do período militar (1982), os 

governadores passaram a ser novamente eleitos pelo voto direto. Apesar da volta do 

multipartidarismo, com a participação de cinco partidos (PMDB, PDS, PTB, PDT e PT)”. 

 Um fator que limitou a organização de novas agremiações foi à necessidade de cada 

partido apresentar uma chapa completa para o pleito eleitoral, o que limitava à atuação de 

alguns políticos, pois sua influência não era macro regional ou nacional. 
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 Com o falecimento de Tancredo Neves antes de assumir o cargo, José Sarney no ano 

de 1985, instaura regras e normalizações que organizariam o processo eleitoral nacional com 

eleições diretas para os cargos públicos de: presidente, governador, senador, deputados 

estaduais e federais, prefeitos e vereadores, no caso dos majoritários também os seus vices, 

que deveriam compor chapa em conjunto para disputa. 

 
Figura 7: José Sarney como presidente após falecimento de Tancredo Neves 

Fonte: Noblat (2010, online) 

 Ficou instaurada a partir desse período eleição para presidente e eleição de maioria 

absoluta em dois turnos, apresentando o modelo de segundo turno com os dois candidatos 

mais votados.  

No mesmo ano ocorreu a revogação da fidelidade partidária, que condicionava o 

político a se manter vinculado ao partido durante todo o mandato, sob a pena de perder a 

cadeira no parlamento, conquista que vigorou até o ano de 2006 com o retorno do critério no 

sistema eleitoral. 

 Nicolau (2002, p.61) descreve também que “outra importante medida da emenda nº 25 

foi a concessão de direito do voto para os analfabetos [...] apesar de passarem a poder votar, 

os analfabetos continuaram inelegíveis (sem poderem se candidatar nas eleições)”.  

 No ano de 1988 foi promulgada a Constituição na qual vigora até o momento. 

Segundo Porto (2002, p.364) “inegáveis foram os avanços da carta no campo dos direitos 

econômicos e sociais, se bem que lhe fossem dirigidas críticas ao disciplinamento relativo a 

propriedade intelectual”. 

 A constituição de 1988 também promulgou a eleição em maioria absoluta nos 

municípios com menos de 200 mil eleitores. Além do alistamento obrigatório, o 

recadastramento realizado no ano de 1986 e desde o período, acompanhado pela Justiça 

Eleitoral que retorna as suas atividades garantindo lisura ao processo eleitoral. 
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 Nessa estrutura contemporânea, a eleição presidencial de 1989 permitiu a candidatura 

de 22 candidatos com o resultado final do primeiro turno apresentando Fernando Collor de 

Mello com 28, 51% dos votos válidos. No segundo turno, Collor vence as eleições com 

35.089.998 votos, seguido por Luís Inácio Lula da Silva com 31.076.364 votos válidos. 

 De acordo com Costa (2006, p.282) “a organização da campanha eleitoral de Fernando 

Collor chegou a um nível tal que suscitou a necessidade de profissionalizar a administração 

dos resultados das pesquisas e também a catalogar as informações”. 

 
Figura 8: Presidente Fernando Collor eleito em 1989 na redemocratização nacional 

Fonte: Costa (2010, online) 

A candidatura de Collor representou uma nova era brasileira da comunicação política, 

onde a profissionalização dos meios de comunicação política permitia uma nova conduta 

eleitoral, não somente nas ruas, mas estrategicamente bem dotada de vertentes 

comunicacionais na construção de imagens e ações de contrapropaganda.  

O presidente Fernando Collor sofreu impeachment, o primeiro ocorrido no 
país, e seu mandato foi completado pelo seu vice, Itamar Franco. O plano de 
estabilização econômica projetado por este, tendo o Real como nova moeda, 
beneficiou o seu ministro da Fazenda, o senador paulista Fernando Henrique 
Cardoso, que, apresentado candidato a presidência por coligação formada 
pelo PSDB, PFL e PMDB, conseguiu vitória no primeiro turno. (PORTO, 
2002, p.371). 

 Um problema ocorrido com a democratização brasileira na contemporaneidade, 

mesmo o voto sendo obrigatório é a alienação do voto. Segundo Reis (1991, p.19) “o eleitor 

pode deixar de comparecer as eleições, votar nulo ou deixar a célula eleitoral em branco por 

desinformação, atitude de protesto, incapacidade, indiferença ou mesmo por conta de um 

cálculo racional individual”. 

 Nas eleições de 1994, Fernando Henrique Cardoso conquista a vitória no primeiro 

turno com 54, 28% dos votos válidos, tendo como adversário em segundo lugar Luís Inácio 

Lula da Silva, com 27, 04 %. 
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 Uma alteração contemporânea eleitoral foi à emenda constitucional aprovada no ano 

de 1997, permitindo reeleição do executivo, favorecendo o segundo mandato do presidente 

Fernando Henrique, que se elege novamente nas eleições de 1998, com 53, 06% dos votos 

válidos ainda no primeiro turno eleitoral. 

 
Figura 9: Presidente Fernando Henrique Cardoso em dois mandatos (1994-1998/1998-2002) 

Fonte: Lemos (2008, online) 

 De acordo com a reeleição de Fernando Henrique e suas estratégias de Marketing 

Político, Queiroz (2006, p.327) descreve 

Houve nela um componente de marketing estratégico que pode ter passado 
despercebido por muitos, mas que conseguiu impor-se como um diferencial 
importante: o Plano Real completou seu quarto ano de vida e, junto com ele, 
foram lançadas novas moedas de 1 real e 50, 25, 10 e 5 centavos, mediante 
uma campanha publicitária ampla, que emoldurava as moedas em dourado, 
dava-lhes aspecto estético mais belo e, por serem distribuídas em 
quantidades menores, acabaram sendo objeto de desejo e da disputa de 
colecionadores e aficionados, um verdadeiro “santinho” em favor da 
recandidatura do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 No ano de 2002, as eleições presidenciais foram marcadas pelos apelos estratégicos de 

campanha e nessa conotação Luís Inácio Lula da Silva consegue sair vitorioso em segundo 

turno, criando uma imagem bem mais amena no sentido de representar um partido de 

esquerda e que poderia colocar em risco a hegemonia do sistema econômico e social com 

afronta ao sistema eleitoral. 

 O sistema de reeleição também favorece o presidente, que consegue sua reeleição em 

segundo turno com base de campanha direcionada ao social e fomento à projetos de 

desenvolvimento econômico nacional.  
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Figura 10: Presidente Lula em dois mandatos (2002-2006 / 2006-2010) 

Fonte: Paixão (2010, online) 

Os projetos destinados às camadas socialmente mais desfavoráveis propiciaram um 

fortalecimento em sua imagem pública e da sua gestão, mesmo tendo ocorrências de 

corrupção em seu governo. 

Conquistando maior aprovação na história democrática brasileira, consegue por 

intermédio de representativa aliança partidária e gestão governamental aliada à construção de 

imagem pública sustentável, eleger sua sucessora para o mandato (2010-2014), Dilma 

Rousseff, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da República. 

Mesmo sem experiência em campanhas eleitorais como candidata, tendo exercido 

cargos apenas no escalão executivo não eletivo, as ações comunicacionais foram eficazes e 

potencializaram outras características, amenizando fatos negativos, conduzindo sua 

candidatura para vitória no segundo turno das eleições de 2010. 

 
Figura 11: Dilma Rousseff eleita presidente da república (2010-2014) 

Fonte: World News (2011, online) 

 Com relação ao sistema eleitoral, desde 1996 a Justiça Eleitoral implantou em paralelo 

o sistema de votação eleitoral eletrônico, modernizando o sistema de votação e apuração antes 

desenvolvido manualmente e com morosidade no processo de apuração de votos. Essa 

estrutura mais depurada é abordada no segundo capítulo da pesquisa. 
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CAPÍTULO II - SISTEMA ELETRÔNICO ELEITORAL 
 Com um aumento populacional significativo de eleitores com a redemocratização 

brasileira nos idos dos anos 80, a Justiça Eleitoral compreendeu a necessidade de organizar 

sistemicamente o momento pré-eleitoral, com a estruturação de cadastramento de eleitores, 

capacitação de equipes de trabalho, análise organizacional e logística das seções eleitorais 

pelo país, bem como garantir a idoneidade do sistema eleitoral brasileiro. 

 O momento eleitoral é o ponto alto da manifestação democrática, principalmente na 

manifestação da população ao livre direito de escolher seus representantes. Principalmente em 

um país com histórico eleitoral conturbado em vários momentos passados, como descrito no 

capítulo I desta pesquisa. 

 Na visão de Sousa (1996, p.99) “a Justiça Eleitoral da atualidade, e a que será exercida 

no próximo século XXI, há de criar raios de atuação que não abalem a confiabilidade do 

jurisdicionado nos seus propósitos institucionais”. Principalmente em uma sociedade envolta 

a uma velocidade informacional nunca antes presenciada. 

O avanço das tecnologias de informação e comunicação resultou no 
desenvolvimento de um grande número de aplicações, como telemedicina, 
ensino a distância, comércio eletrônico, etc. que podem melhorar 
significativamente a qualidade de vida dos cidadãos e elevar a 
competitividade das empresas. Em um mundo crescentemente globalizado, 
as transações econômicas entre países e as interações entre indivíduos e 
comunidades tendem a ser realizadas por uma infraestrutura global, baseadas 
em redes de alta velocidade. (TAKASASHI, 2002, p.28). 

 Visto esse cenário tecnológico desenvolvimentista, o sistema eleitoral brasileiro 

deveria seguir pelo caminho da otimização e incentivo à migração tecnológica nos parâmetros 

evolutivos da sociedade da informação e do conhecimento. 

 Até a implantação do sistema eleitoral eletrônico em forma de amostragem no Brasil, 

as eleições eram realizadas manualmente, com cédulas de papel, urnas de tecido e 

posteriormente apuradas manualmente.  

Esse sistema pode ser considerado funcional, mas não eficaz, principalmente em um 

país com um número estimado em 190 milhões de habitantes, sendo mais de 125 milhões de 

eleitores distribuídos pelos estados da federação. 

 A probabilidade de burla do sistema eleitoral era representativa, com a possível troca 

de urnas, cédulas e até mesmo o preenchimento posterior de cédulas deixadas em branco, seja 

como voto de protesto do eleitor ou a livre escolha de votar em nenhum dos candidatos 

disponíveis.  
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 De acordo com Camarão (1997, p.16) “em 1983, foi iniciado um amplo processo de 

modernização e atualização tecnológica, cujo marco é o recadastramento geral do eleitorado e 

unificação do cadastro de eleitores efetivado em 1985/86”. Na visão de Neves (2005, p.149) 

“em 1986 foi dado ao que me pareceu o primeiro passo para a informatização do voto, com o 

recadastramento eleitoral [...] a partir daquele momento passamos a ter um banco de dados 

seguro, cujos registros eram conferidos para evitar duplicações”. 

Naquele momento, a população participou do processo de cadastramento, permitindo a 

criação da base de dados atualizada, evitando antigos cadastros que poderiam ser de ordem de 

fraudes com eleitores que jamais existiram, ou com eleitores que já faleceram e sua baixa 

ainda não havia sido computada manualmente no sistema eleitoral anterior. 

No ano de 1989, a Justiça Eleitoral iniciou testes de armazenamentos e controle 

informatizado nas eleições presidenciais daquele ano, porém com procedimento de testes foi 

realizada apenas em seis estados nacionais.  

O processo de armazenamento não substituiu nada do método anterior, apenas 

permitiu que logo após a confirmação apurativa, os resultados pudessem ser armazenados no 

sistema informatizado da época, servindo de base para o fornecimento futuro de dados e 

informações para gráficos e relatórios estatísticos. 

Tudo demonstrava, já há algum tempo, a necessidade de modernizar o 
processo de apuração eleitoral. Não se podia continuar com uma prática que 
não acompanhava o progresso que encontramos em outras áreas. As 
denúncias de fraudes começavam a pôr em dúvida a essência do processo 
democrático, pelo qual se lutou tantos anos. Os países mais desenvolvidos 
mostram o caminho: é preciso informatizar a eleição integralmente, levando 
a informatização de onde está, isto é, da digitalização de boletins, para o 
próprio processo de votação, eliminando as manipulações de votos, a 
lentidão do processo que, por si só, gera dúvidas quanto a justeza dos 
resultados finais. (SOUSA, 1996, p.102). 

 No ano de 1994, a Justiça Eleitoral criou uma rede própria de comunicação, ligando a 

base de troca de dados todos os Tribunais Regionais Eleitorais, bem como grande parte das 

zonas eleitorais do país, fato que nos dias atuais já se encontra interligado na totalidade à 

interface eleitoral. 

 

3.1 A necessidade de um sistema eletrônico de votação 

 O fomento a uma rede de computadores foi à situação básica para a estruturação de 

um sistema informacional que permitisse e troca de informações e unificação da linguagem de 

dados que seriam trabalhados integrados com o sistema de votação e apuração. 
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 No posicionamento de Castells (1999, p.230) “a transformação organizacional ocorreu 

independentemente da transformação tecnológica, como resposta a necessidade de lidar com 

um ambiente operacional em constante mudança”. 

 O benefício principal de um sistema de informação integrado é a garantia do fluxo de 

informação com segurança e integridade, conferindo credibilidade ao processo, seja ele no 

universo público ou privado. 

 Na descrição de Rezende e Abreu (2000, p.64) as premissas podem ser adaptadas para 

o ambiente do poder público, visto que a preocupação com a integridade da informação é a 

mesma 

A utilização e a gestão da informação em seus diversos níveis: (estratégico, 
tático e operacional), favorecerá as decisões, as soluções e a satisfação dos 
clientes, externos e internos. [...] a unidade de Tecnologia da Informação 
deve focar seus esforços nos negócios, ou seja, na identificação, na ação, na 
melhoria, no crescimento e na perenidade destes, auxiliando de forma efetiva 
a empresa.  

 Os impactos tecnológicos no setor público tiveram grande evolução na década de 

1970, pois deixavam de ser algo apenas teórico nas aplicações lógicas, até então enraizadas 

em projetos de pesquisas no universo científico e acadêmico.  

A necessidade de controle de informações, armazenamento de dados e emissão de 

relatórios para acompanhamento processuais condicionou o poder público a direcionarem 

esforços para essa finalidade. 

 Empresas do setor público responsáveis pelo desenvolvimento de interfaces de 

sistemas e estruturas computacionais, como o Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO, DATAPREV e outras subsidiárias estaduais ganharam mais espaço e importância 

no processo de planejamento das ações públicas em todos os setores da sociedade. 

 Existem relatos de tentativas de modernização informatizada do processo eleitoral 

antes mesmo da redemocratização brasileira e da Constituição de 1988. De acordo com 

Camarão (1997, p.42) “tentativas pioneiras na área de automação de processos eleitorais 

aconteceram ainda em 1978, quando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 

apresentou ao TSE protótipo para mecanização do processo de votação”. 

 Em um acompanhamento cronológico do impacto da informatização no processo é 

possível citar períodos eleitorais de inovações no sistema de votação e apuração de votos. No 

ano de 1983 ocorre uma experiência piloto para cadastramento de eleitores no Rio Grande do 

Sul.  
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A implantação por amostragem é uma técnica muito utilizada no ambiente 

informacional, pois permite ainda intervenções na fase computacional de implementação do 

sistema, evitando perda de tempo e de recursos financeiros. 

 Rezende (1999, p. 56) descreve que “o desenvolvimento de Sistemas de Informação 

por meio de metodologia requer a definição de pontos de revisão em que são avaliadas as 

condições de qualidade do projeto”. 

 No ano de 1986, já descrito como um ano de eleições estaduais, o recadastramento 

eleitoral, estruturação dos cadastros eleitorais e a consolidação nacional foram ações 

embasadas em processos informatizados que garantiram lisura ao procedimento. Esse 

processo adaptativo foi terceirizado, com o objetivo de otimizar o tempo disponível para 

desenvolvimento das ferramentas. 

 Em 1988, a Justiça Eleitoral consegue desenvolver sua estrutura própria de 

armazenamento e sistema de cadastro, sendo que como forma de teste, no ano de 1989 a 

totalização dos resultados das eleições presidenciais foram informatizadas nos estados do 

Acre, Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rondônia, sendo que em 1990, seria incluído no 

processo o estado do Sergipe. 

 Esse processo que o sistema eleitoral passou de manual para uma visão sistêmica com 

bases tecnológicas, pode ser considerado um elo de regime da informação, com a finalidade 

de “organizar para controlar” os sentidos informacionais.  

Segundo Bio (1996, p.36) “o regime de informação seria, assim, a resultante de uma 

configuração em rede, envolvendo elementos heterogêneos, com dinâmicas de harmonização 

e conflito, de associações e rupturas, que encontrariam em uma figura de rede uma instância 

de estabilização”. 

  Em 1991, ocorreu à instalação de um núcleo estratégico de informática no TRE de 

Minas Gerais e em 1992, 1800 municípios aproximadamente já contavam com o processo de 

apuração com base informatizada. No ano de 1993, com aplicação do plebiscito sobre a forma 

de governo a ser implantada no Brasil, o processo de apuração eletrônica ocorreu em todos os 

municípios do país. 

 Essa base de dados organizada e funcional levou a Justiça Eleitoral de forma gradativa 

a ampliar as ações tecnológicas e trabalho eletrônico em todo o país. Anterior a esse processo 

de informatização, ocorria uma entropia nas bases de informações. “Armazenar dados em 

arquivos de dados rigorosamente vinculados a suas aplicações gera nas estruturas centenas de 
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aplicações e arquivos de dados, sem ninguém saber o que as aplicações fizeram ou os dados 

que exigiram”. (TURBAN; RAINER JR; PORTER, 2003, p.136). 

 Integrar sistemas distintos de dados pode ocasionar conflitos de informações e 

influenciar negativamente na compreensão de resultados, portanto a Justiça Eleitoral, em seu 

processo decisório manteve a condicionante de implantar seus sistemas sempre com 

amostragem em primeiro momento, para posteriormente estender para todo o país. 

 No ano de 1994, o sistema da Justiça Eleitoral se fundamentou em plataforma aberta 

para todo o país, conseguindo totalização de votos na apuração em 100% do território. Em 

1996, processo de urna eletrônica se inicia com uma abrangência territorial que representou 

33 milhões de eleitores. 

Em 1996, começamos, então com as urnas eletrônicas. Foram perto de 75 
urnas, correspondentes a 32% do eleitorado. Foram escolhidas cidades com 
mais de 200 mil eleitores. E a experiência do voto eletrônico foi um sucesso. 
Tanto que, na eleição seguinte foi instalado nas cidades com mais de 40,5 
mil eleitores, o que significou que 56,61% do eleitorado votaram em urnas 
eletrônicas, sem qualquer dificuldade. (NEVES, 2005, p.150). 

 No ano de 2000 a tecnologia da urna eletrônica já envolvia toda população brasileira, 

em todas as regiões do país e tanto no campo, como na cidade, envolvendo todas as escalas 

sociais e de instrução, bem como toda a diversidade cultural e racial presente no território 

brasileiro.  

Por ser uma eleição onde seriam escolhidos apenas os prefeitos e os vereadores, o 

processo de interpretação pela população foi mais rápido quanto a assimilar os procedimentos 

de votar, campanha essa desenvolvida previamente pela Justiça Eleitoral em âmbito nacional. 

 Em 2002, para as eleições presidenciais, o processo era mais complexo no que tange à 

compreensão da sociedade na sequência de votação, pois estavam em disputa cinco cargos: 

deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república.  

O desafio estava na potencial dificuldade do eleitor, principalmente aqueles cujo grau 

de instrução não favorecia a compreensão e armazenamento da sequência numérica de 

votação ou para os idosos, que poderiam apresentam dificuldade de transcrever os números de 

seus candidatos no momento do voto. 

 Era possível que o candidato entrasse com uma pequena anotação no momento do 

voto, denominada posteriormente como “cola ou colinha eleitoral”, com o objetivo de auxílio 

na transcrição da informação numérica dos candidatos via interface da urna eletrônica.  
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 Em eleições posteriores ao ano de 2000, as campanhas publicitárias de conscientização 

do TSE estimulavam o uso desse recurso, com a finalidade de diminuir as chances de 

confusão e esquecimento no momento do sufrágio.  

 Segundo Neves (2005, p.151) “a implantação do voto eletrônico foi feita de modo 

progressivo e seguiu uma estratégia cuidadosamente estabelecida. Teve início com a 

sensibilização dos eleitores, o que foi sempre será fundamental para qualquer inovação”.  

 As eleições que se seguiram nos anos de 2004, 2006, 2008 e 2010, sendo as de 2006 e 

2010 para Presidente, governador, deputados e senador foram assimiladas pelo eleitorado 

como um processo comum de votação, o que foi um bom sinal em uma visão tecnológica, 

pois o grande desafio de um processo de informatização é quando o usuário do sistema cria 

entraves quanto sua funcionalidade ou interface de dados. 

As garantias do sistema, incluindo a geração dos programas, a criptografia 
dos dados e senhas, a segurança contra vírus, fazem uso das tecnologias mais 
modernas que existem no mundo, de modo que aqueles que fraudaram no 
passado ficarão perplexos diante da segurança do processo em que irão 
encontrar, e tudo farão, sem dúvida, para inviabilizar o sistema de 
desmoralizá-lo. Trata-se, contudo de um avanço histórico no fortalecimento 
da verdade eleitoral, no respeito ao voto do cidadão. (SOUSA, 1996, p.105). 

 O sistema eleitoral brasileiro agora baseado em tecnologia eleitoral deve compreender 

que a velocidade de mudança no campo tecnológico é muito intensa, pois softwares e 

hardwares são desenvolvidos de acordo com as potencialidades de inovação ocorridas com os 

anos.  

Os sistemas de segurança, validação de informações e interpretação de dados devem 

seguir o ritmo evolutivo da sociedade da informação e do conhecimento, com vistas ao seu 

processo não ficar obsoleto na contemporaneidade.  

 Para Castells (1999, p.572) “os processos de transformação social sintetizados no tipo 

ideal de sociedade em rede ultrapassam a esfera de relações sociais e técnicas de produção: 

afetam a cultura e o poder de forma profunda”. O sistema eleitoral deve acompanhar essas 

mudanças para que o sentido de inovação e diferencial não se perca em médio prazo diante de 

outras formas funcionais tecnologicamente. 

 Apesar do modelo atual de votação interagir com toda a população, independente de 

sua capacidade de assimilar tecnologias em seu cotidiano ou possuir condições financeiras 

para tal fim não representa um processo de inclusão digital para o cidadão.  

De acordo com Marques de Melo (2002, p.40) “a sociedade da informação tem atuado 

como instrumento que amplia o distanciamento de classes e de povos. Estamos falando da 
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muralha digital entre o norte e o sul, os pobres e os ricos, e por outro lado também entre 

povos super-informados e sub-informados”.  

 O sistema eleitoral brasileiro informatizado é uma amostra da potencialidade 

estratégica que o povo brasileiro possui para se envolver em novas tecnologias, cabe portanto, 

as instâncias públicas criarem projetos que fomentem todas as vertentes de inclusão digital, 

permitindo a população brasileira, principalmente a mais desfavorecida economicamente à 

inclusão democrática em uma sociedade verdadeiramente do acesso a informação e 

conhecimento para todos. 

 

3.2 Estruturação do sistema e tecnologia da informação 

 A estrutura computacional que propicia um processo de fluxo de informação contínuo 

e com integridade de segurança de rede é muito complexa, visto a dimensão territorial 

brasileira. Em primeiro momento, antes de implantar o voto eletrônico propriamente dito, a 

Justiça Eleitoral desenvolveu uma base sistêmica para apuração de dados em 1994, utilizando 

na época conceitos de rede integrada a banco de dados e acessibilidade via conexão 

telefônica, tecnologia disponível no período. 

 Limitações tecnológicas existem em todo projeto de implantação de sistemas, para 

solucionar esses problemas, é necessária à compreensão exata do que se pretende e até onde 

pode seguir de modo para alinhavar recursos disponíveis no mercado e confiáveis para a 

estruturação da rede e do sistema. 

 Na visão de Manãs (1999, p.270) acerca da confiabilidade e estabilização de sistemas 

“tudo que se permite a estabilização torna-se, ao mesmo tempo, uma fortaleza organizacional, 

estabilidade estrutural, ordem interna, permanência ou constância fenomênica. Esses 

conceitos exprimem a resistência do sistema as pressões destrutivas do interior ou exterior”. 

 A amplitude dessa estrutura englobava 27 Tribunais Regionais Eleitorais, 1760 zonas 

eleitorais (número representando 66% do total), com utilização de 4530 computadores da 

Justiça Eleitoral e 2700 cedidos pela comunidade.  

No período, os investimentos em componentes para montagem de computadores eram 

mais elevados do que nos dias atuais, que com livre concorrência global, ocorreu um 

barateamento nas tecnologias, popularizando os acessos à informática de ponta. 

 Na primeira fase de aplicação do projeto, 1570 zonas eleitorais estavam prontas 

tecnicamente para transmissão de dados. Para a funcionalidade de todo o processo, a equipe 
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de tecnologia da Justiça Eleitoral direcionou o seu ambiente de desenvolvimento em 

tecnologia de sistemas para o senso de convergência de fluxo de informações.  

De acordo com Bio (1996, p.103) “a administração de dados é que permite que as 

diferentes versões dos mesmos dados possam ser consolidadas, de modo que os dados possam 

ser armazenados em um único lugar nos bancos de dados, ficando disponíveis para as áreas 

interessadas”. 

 Naquela fase de implantação, após a experiência no pleito, os computadores foram 

destinados ao atendimento aos eleitores no período pós-eleitoral, alocados estrategicamente 

nos cartórios eleitorais. 

Para alcance do êxito pretendido na totalização e divulgação dos resultados 
nas eleições de 1994, foi necessária, além da estruturação da plataforma de 
hardware, a organização de rede de transmissão de dados atingindo todas as 
unidades da federação e interligada ao Tribunal Superior Eleitoral, em 
Brasília, e a criação de Núcleos de Apoio Técnico (NAT) no âmbito de todos 
os Tribunais Regionais Eleitorais. (CAMARÃO, 1997, p.52). 

 Para o fomento da estrutura informacional, é necessário o acompanhamento de pessoal 

qualificado no abastecimento de dados informativos para geração de processamento no 

sistema de informação interligado1.  

 Os Núcleos de Apoio Técnico naquele ano foram contratados, capacitados e 

direcionados em parceria com a EMBRATEL, sendo sua responsabilidade zelar pela 

integridade técnica do processo eleitoral, diante todo o processo de votação. 

 Os respectivos técnicos foram alocados em todos os estados da federação para garantir 

lisura do processo eleitoral informatizado no sentido de apuração de votos. Nesse ponto, 

competia aos técnicos a organização da digitação e da transmissão de dados, envolvendo 

desde a instalação e testes de hardware com os equipamentos e programas, bem como 

treinamentos e supervisão de operadores. 

 A assistência técnica também estava a cargo dessa equipe, principalmente para 

garantir que as informações chegariam via rede de acesso e pacote de informações para a sede 

de apuração em Brasília. Considerando o total de núcleos, pontos de transmissão e pontos de 

digitação de resultados, obteve-se 1.692 no primeiro turno e 1.094 para o segundo turno das 

eleições.  
                                                            
1 Em todo processo onde a tecnologia de dados está instaurada, no caso o processo eleitoral, equipes de trabalho 
podem ser divididas em duas partes: a primeira é o grupo operacional, com a responsabilidade de agir com os 
procedimentos informados para a coleta das informações, já, o segundo grupo, pode ser considerado como 
estratégico e tecnicista, visto a sua responsabilidade para manter o sistema funcionando na íntegra e contribuindo 
na solução de possíveis problemas de campo. 
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 Nessa relevante participação da tecnologia no processo democrático nacional, é 

possível citar Macedo e Almeida (2007) “pode-se considerar a informática, como a 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento da chamada era do conhecimento, 

representando a principal área de ciência e tecnologia sobre a qual se assenta a sociedade 

digital2 e a nova ordem econômica mundial”. 

 Para englobar todo o processo informacional de 1994, a Justiça Eleitoral contou na 

totalidade com aproximadamente dois milhões de colaboradores, dentre funcionários dos 

TRE's nos respectivos estados, membros do Tribunal Superior Eleitoral e escrivãs eleitorais, 

porém nesse somatório de colaboradores da ordem pública o total foi de 10.162.  

 O grande contingente de colaboradores é a comunidade regional, convocadas pelos 

cartórios eleitorais para as atividades no pleito, considerando as atividades de escrutinadores, 

mesários e apoio. Nas eleições de 1994 esse número foi de 2.045.422. 

 A transferência de dados do sistema eleitoral de 1994 foi desenvolvida para 

transmissão de Boletins de Urna (BU) dos pontos de transmissão para os computadores dos 

27 Tribunais Regionais situados nas capitais dos estados. Realizada essa etapa, a fase seguinte 

era de envio dos resultados estaduais para Brasília que detinha o controle do processo 

apurador das eleições, em uma visão macro para mapeamento de dados e informações. 

 Vale salientar que no ano de 1994, as tecnologias sem fio “wireless” ainda não haviam 

tomado força e estrutura necessária para a utilização nas eleições do período, então como 

forma de suportar essa transmissão foi direcionado para a o Tribunal Superior Eleitoral uma 

conexão direta via EMBRATEL, órgão público no segmento de telecomunicações que 

possuía tal tecnologia de conexão com integridade de fluxo de dados. 

 As informações estaduais eram transmitidas para Brasília conforme apuração em 

envios periódicos, mas com acompanhamento simultâneo pela mídia regional presente no 

local de apuração. Como resultado na velocidade de informação, no primeiro turno o intervalo 

para o pronunciamento de novos resultados ocorreu a cada 30 minutos e no segundo turno o 

intervalo diminuiu para 15 minutos. 

 O pleito eleitoral de 1994 foi descrito por Camarão (1997, p.56) como sendo 

[...] serviu para demonstrar, apesar de alguns percalços inerentes a 
implantação de um novo processo, que a plataforma instalada (hardware, 

                                                            
2 A sociedade digital foi fomentada com a popularização da ferramenta Internet, denominada web, pois o 
composto mercadológico pode transitar de modo interativo com a população internauta em todo o planeta. Essa 
interação gera consequentemente, certo grau de interdependência informacional, que corrobora para um novo 
conceito comportamental da sociedade, baseada em aparelhos convergentes e móveis, com troca de informações 
instantâneas e integradas em mídias e redes sociais. 
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software e rede) estava estabilizada e bem dimensionada para aquele evento 
e que o corpo de servidores e contratados da Justiça Eleitoral preparou-se 
para enfrentar com sucesso o desafio daquela temporada. 

 Com base de rede computacional já arquitetada no que tange o envio de informações e 

integração de dados entre as instâncias municipais, estaduais e federais, a Justiça Eleitoral 

brasileira se preparava para a fase II do processo de revitalização e informatização do sistema 

eleitoral brasileiro, com a implantação do voto eletrônico unido com à apuração eletrônica, 

iniciada oficialmente em 1996, em sistema de amostragem territorial. 

 O grande desafio de qualquer projeto que envolve tecnologia é a integração de dados e 

informações, como também envolver os membros do grupo, seja no setor privado ou público 

na relevância do processo. É talvez a fase mais complexa do processo de implantação de um 

novo sistema, pois sem o apoio operacional o abastecimento de informações pode ficar 

prejudicado, mesmo que a estrutura técnica não contenha falhas. 

 A intervenção humana nesse processo de abastecimento de informações é crucial para 

a qualidade de processamento e, consequentemente na apuração de resultados. Principalmente 

em um cenário como o processo eleitoral, onde o interesse de muitos grupos políticos é de 

conquistar o poder a todo custo e a defesa de um processo sem fraudes e erros deve ser 

condição obrigatória para qualquer órgão gestor. 

 Na visão de Rezende e Abreu (2000, p.98) “para organizar as informações, deve-se 

avaliar e dar atenção às questões de uso de tecnologia moderna de banco de dados, de 

agilidade de acesso, de produtividade, de menor custo de operação e maior retorno”. 

 Nos últimos dez anos, período concomitante com o desenvolvimento evolutivo do 

voto eletrônico, o comportamento humano foi modificado pela intensa influência da era da 

informação e do conhecimento na sociedade, ditando um ritmo mais acentuado nas atividades 

do cotidiano e criando uma dependência intrínseca pela informação em tempo real.  

Provavelmente na década de 1930 a população não ficaria descontente em esperar dias 

até conhecer o resultado de uma eleição, independente da ansiedade humana, é que nesse caso 

a ambiência não propiciava uma velocidade maior no processo, portanto à compreensão era 

inevitável. 

 A internet contribuiu de forma incisiva no fomento desse novo comportamento, 

principalmente na busca do resultado em tempo real, independentemente da real necessidade 

da informação de forma tão rápida. O processo de inclusão digital é fundamental para a 

ampliação desta massa crítica e conectada via rede de computadores e grupos sociais. 
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De acordo com Allo (2007, p.102) “o importante então é que a sociedade civil, em sua 

busca pela construção de um ambiente facilitador para grupos comunitários e povos como um 

todo, se empenhe em políticas que encorajem a oferta de um acesso mais fácil e barato”.  

A Inclusão Digital é um meio para promover a melhoria da qualidade de 
vida, garantir maior liberdade social, gerar conhecimento e troca de 
informações. Várias organizações foram criadas em todo o mundo para 
tentar de alguma maneira, integrar essa camada excluída das inovações 
globais. Um exemplo de Organização é o CDI (Comitê para democratização 
da informática), uma organização não-governamental sem fins lucrativos 
que, desde 1995, desenvolve o trabalho de promover a inclusão social 
utilizando a tecnologia da informação como um instrumento para a 
construção e o exercício da cidadania. (MACEDO; GUNZBURGER; 
ALMEIDA, 2008). 

A probabilidade de o sistema eleitoral brasileiro utilizar nos próximos anos a rede de 

computadores é alta, visto sua facilidade de conexão apresentada nos dias atuais, adaptação da 

sociedade nesse novo cenário informacional e potencialidade de abrangência de grandes 

territórios, com o menor custo possível. 

Um dos grandes problemas na implantação de um novo recurso informatizado é a 

compreensão do usuário perante as ferramentas e acessos disponíveis, isso dificulta o 

processo de aceitabilidade da interface e, consequentemente do novo recurso do sistema.  

No caso da internet, a possibilidade de hostilização a esse novo recurso é muito baixa 

pela comunidade, visto que já foram assimilados por um percentual representativo da 

população os benefícios da rede de computadores para evolução tecnológica de uma ação ou 

recurso. 

As novas tecnologias baseadas nos padrões de internet estão facilitando 
imensamente a troca de informações entre as organizações e as 
possibilidades de colaboração entre as pessoas, em modos síncronos ou 
assíncronos, independentemente da localização física. Além da comunicação 
melhorada, a internet permite uma maior integração e coordenação das 
funções inter e intra-ambiente. (TERRA; GORDON, 2002, p.23). 

 Nesse pensamento evolutivo, a implantação do voto informatizado ocorreu na 

interpretação desse recurso como uma forma de elevar a credibilidade do sistema eleitoral 

brasileiro, propiciando à população maior funcionalidade, eficácia e segurança nos momentos 

de pleito eleitoral. 

 Os trabalhos para o desenvolvimento do voto eletrônico iniciaram precisamente no 

primeiro trimestre de 1995, envolvendo profissionais da área de informática e tecnologia, bem 

como demais áreas da hierarquia da Justiça Eleitoral, na capital, estados e municípios, apesar 

de que a base de inteligência processual do sistema ficou concentrada em Brasília, Distrito 

Federal por decorrência da sede do TSE. 
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 O processo de informatização das eleições de 1996 foi dividido em sete estágios de 

criação: desenvolvimento e implantação, obedecendo a um cronograma sincronizado com 

data final para implantação nas eleições do ano seguinte. 

 Na visão de Manãs (1999, p.92) “a medida que as atividades de informática nas 

organizações amadurecem, toma-se consciência de que é necessário atender com eficácia, e 

não somente com eficiência, as necessidades da informação”. 

 O primeiro estágio, denominado estrategicamente como sensibilização, estava 

fundamentado em duas vertentes principais: a primeira sendo a vontade pública e a segunda 

na estruturação de diretrizes, metas e ações. Para Camarão (1997, p.69) a Justiça Eleitoral, em 

seu papel organizador “buscou, através de permanente contato com as direções dos TRE's, 

sensibilizá-los para o novo desafio e engajá-los no processo de informatização do voto”. 

 Cinco diretrizes dadas pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral no período, 

presidido pelo Ministro Carlos Velloso, sendo:  

1. Contemplar o voto informatizado e não somente a apuração, onde estabelecia a 

necessidade de ampliação das funções tecnológicas para prover a sociedade um novo 

modelo de estruturação das eleições, com base eletrônica, permitindo maior segurança 

e rapidez; 

2. Ser implantado com representatividade em todo o país nas eleições municipais de 

1996, visto que este critério fomentava a ideia de implantar no ano seguinte a 

experiência de voto eletrônico, pelo menos nas capitais brasileiras, e para médio prazo, 

realizar a implantação em todo o país; 

3. Possibilitar a apuração automática e imediata dos resultados, considerada como o 

diferencial do sistema, a possibilidade de apuração e computo dos votos logo após o 

término e finalização das atividades da urna eletrônica, o que na verdade, representou 

a impressão final do computo de cada urna, direcionada aos delegados de partidos, 

cartório eleitoral do município, postagem à comunidade e direcionamento para 

apuração nos centros de contagem e apuração de votos; 

4. Buscar a total impossibilidade de fraude, na medida das limitações tecnológicas da 

época, era obrigação da equipe de criação e desenvolvimento do projeto zelar pela 

integridade de informações e estrutura da urna eletrônica, com o objetivo de propiciar 

uma votação eficiente e com idoneidade; 

5. Ter a aprovação dos cidadãos, partidos políticos e candidatos, com o objetivo de 

manter em harmonia o ambiente democrático e o debate entre os atores sociais, era 
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objetivo que a tecnologia do voto eletrônico estivesse à prova de análise de qualquer 

grupo político ou civil que se dispusesse contrário ao sistema. 

Com a responsabilidade de um órgão público, todo o equipamento desenvolvido 

deveria estar à disposição da comunidade e posteriormente apresentado a todos os eleitores 

como um novo formato de interface de voto. 

 O modelo de voto eletrônico é um processo que aparentemente pode ser considerado 

apenas lógico e informacional, não pode ser interpretado como apenas uma gestão da 

informação, mesmo porque dentre os atores envolvidos no processo, está à sociedade civil, 

que precisa interagir com as potencialidades do sistema, de modo a contribuir para a sua 

funcionalidade.  

 

Figura 12: Urna Eletrônica e interface com eleitor 

Fonte: Souza (2010, online) 

Nesse sentido, a proximidade com o a gestão do conhecimento é heurística e iminente. 

Como lições de engenharia, é preciso tomar cuidado para não confundir a 
estratégia de gestão do conhecimento com a gestão da informação. O 
conhecimento não é facilmente compreendido, classificado e medido como 
um bem ou recurso, diferente da informação ou os dados. Ele é invisível, 
intangível, e difícil de imitar. (TERRA; GORDON, 2002, p.60). 

 O senso de conscientização da população via estratégias publicitárias e de propaganda 

foi extremamente necessário para que a população brasileira, nas suas mais diversas 

características regionais e culturais, pudesse apoiar a atitude da Justiça Eleitoral, na 

implantação do voto eletrônico. Apesar de notório, que o cenário de investimento em 

tecnologia está diretamente ligado ao posicionamento competitivo e de inovação. 

 Na descrição de Winocur (2007, p.73) “nesse sentido é importante reconhecer que o 

computador e a internet fazem parte do imaginário popular, ainda que a maioria das pessoas 
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não os possua. Um imaginário que constrói desejos, expectativas e aspirações na ótica da 

privação”.  

 O segundo estágio foi nomeado como “internalização do processo”, isto é, visava à 

tomada de decisão baseada em estudos que direcionassem modelos tecnológicos que 

pudessem ser alinhavadas as ações do projeto. No ambiente tecnológico de sistemas de 

informação, essa fase pode ser vinculada ao processo de análise das necessidades e 

viabilidade do projeto, com vistas a considerar ressalvas que podem prejudicar o modelo de 

gestão nas próximas fases do processo. 

 Uma grande preocupação sob o prisma da análise de sistemas é que, se a tomada de 

decisão no momento da análise de viabilidade for incorreta, isso incidirá em problemas 

estruturais nas fases posteriores, que nem mesmo intervenções no momento de implantação e 

implementação podem sanar, pois os erros que serão apresentados são de base lógica e 

estrutural. 

 No olhar de Rezende e Abreu sob um estudo preliminar de sistemas (2000, p.227) 

“visão global e genérica do projeto, sistema ou software concebido, com a primeira definição 

dos requisitos funcionais desejados, objetivos, abrangências, integrações, limitações, impactos 

e áreas envolvidas, bem como nominação da equipe envolvida”. 

 Segundo informações de Camarão (1997, p.70) “uma comissão foi formada com o 

objetivo de avaliar as propostas técnicas mais viáveis para incorporar o sistema de voto 

eletrônico, com realizações de plenárias com debates sobre o tema, com fins a elaboração de 

um Termo de Referência, para orientar as discussões e os trabalhos que seriam 

desenvolvidos”. 

 A proposta de um projeto de Lei estava na pauta, por necessidade de aprovação do 

desenvolvimento de um novo sistema pelas casas representativas do país, no caso a Câmara 

dos Deputados e Senado Federal. O documento foi elaborado com o intuito de demonstrar 

como seria a implantação nas mais diversas instâncias e vertentes. 

 Decisões plenárias foram registradas em atas durante as plenárias, com o objetivo de 

continuidade do processo e oferecer informações decisórias que poderiam servir de base para 

futuras fases do sistema. O relatório final da comissão encaminhado ao Congresso e Senado 

retratava as considerações realizadas pela comissão, viabilidade e potenciais riscos do novo 

sistema. 



108 

 

 

 

 Existiram algumas considerações gerais com relação à implantação de um novo 

modelo de votação dispostas no Termo de Referência, finalizado no dia sete de abril de 1995, 

dentre elas é possível destacar: 

A. O custo do equipamento e de sua implantação deveria ser compatível com a realidade 

orçamentária da Justiça Eleitoral; 

B. O projeto deveria ser utilizado nas eleições no próximo ano, mesmo que não 

conseguisse abrangência nacional; 

C. A versatilidade do equipamento era fundamental, com o objetivo de permitir a 

utilização fora do período eleitoral, normalmente bienal, para usos direcionados a 

treinamentos e potenciais plebiscitos de consulta à sociedade; 

D. Possibilidade de uso nacional, em todos os locais que possuam eleitores regularmente 

cadastrados; 

E. Não proporcionar condições para abuso de poder econômico e abuso de autoridade. 

Nesse critério foram consideradas duas realidades: a primeira relacionada a um 

sistema promovido pelo poder público e a segunda, por ser um sistema que fosse 

envolver o sufrágio universal do processo democrático, o que ocasionaria disputas 

constantes e tentativas de fraudes por diversos grupos políticos, como já demonstrados 

historicamente; 

F. O projeto também deveria prever a sua aplicabilidade nas situações de eleições 

majoritárias e proporcionais, pois o objetivo inicial era manter um sistema que 

integrasse todos os cargos até então englobados pela ação organizacional da Justiça 

Eleitoral. 

A grande preocupação no desenvolvimento da interface era de que nada 

comprometesse o voto do eleitor, mas pelo contrário, que o processo fosse absorvido como 

uma rotina de exercício da cidadania e que nada interferisse na aceitabilidade da nova urna. 

A relação de um sistema com o seu usuário é de extrema relevância no processo, pois 

de nada adianta possuir bons recursos informatizados, se no momento de utilização do usuário 

a interatividade é prejudicada e compromete o abastecimento de informações do sistema, 

culminando na má alimentação do mesmo. 

Segundo Moreira (2009) o cuidado com a interface com o usuário deve ser presente 

em todo sistema de informação, “o segredo é contar com a percepção (olhos e ouvidos, 

principalmente) e o menor esforço para que o sistema ou a solução tenham maiores chances 

de aceitabilidade e sucesso, pois pessoas tendem a fugir do caos e da confusão”. 
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 O procedimento de votação também foi pauta de discussão, principalmente para evitar 

maiores problemas relacionados à credibilidade do sistema. A construção de um novo modelo 

de votação pela Justiça Eleitoral, de certo modo colocou em “xeque” à imagem de idoneidade 

e organização desenvolvida pelas décadas, pois qualquer problema que reportasse focos de 

desconfiança nos pleitos decorrentes da nova solução poderia desencadear um ciclo de queda 

vinculado à imagem da instituição. 

 Alguns procedimentos foram tomados com o objetivo de inibir a tentativa de fraude no 

momento da seção eleitoral: 

1. Identificação obrigatória do eleitor, evitando assim duplicidade de voto ou tentativa de 

voto por outra pessoa, em caráter de responsabilidade transferível, proibido por lei. 

Evitando esse processo foi sugerida a necessidade de apresentação de um documento 

de identificação do eleitor para conferência dos mesários; 

2. Para uma maior credibilidade no processo de votação, além da identificação visual, 

deveria existir uma lista com os eleitores previamente cadastrados nas seções 

eleitorais, sob a responsabilidade dos cartórios eleitorais instalados nos municípios; 

3. Deveria ser entregue também ao eleitor, no final da votação, via urna eletrônica, um 

comprovante impresso, não do voto, mas sim da presença no dia do pleito, exigido até 

os dias atuais em órgãos públicos na comprovação documental, com o objetivo de 

fundamentar à participação ativa das obrigações como cidadão; 

No sentido da urna eletrônica, a equipe de análise no Termo de Referência3 descreveu 

algumas determinações quanto ao equipamento a ser escolhido e posteriormente utilizado:  

1. A automatização da urna deveria garantir a lisura do voto, e consequentemente sua 

autenticidade, impedindo de toda forma à manipulação e a indução de voto via 

interface de votação da urna.  

Para evitar tal processo, as urnas posteriormente desenvolvidas não apresentam 

especificidades de eleitores, apenas ao final de cada pleito, em horário pré-

estabelecido para fechamento das atividades da urna, onde é emitido um boletim geral 

de urna, denominado (BU) com os resultados finais daquela urna em especial, e de 

forma individual, isolada; 

                                                            
3 O Termo de Referência foi idealizado para que as empresas interessadas na licitação de produção da urna 
eletrônica em escala de produtividade, e não apenas de protótipo, pudessem seguir diretrizes padronizadas, 
criando um modelo de votação que propiciasse uma métrica segura, inovadora, veloz e de fácil compreensão de 
grande parte dos eleitores. 
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2. Deveria ser garantida a continuidade da votação, sem ocorrência de potenciais perdas 

de votos de eleitores que fizerem o procedimento do voto de maneira incorreta, seja 

por desconhecimento e afinidade com a máquina de votação, ou por condições 

premeditadas; 

3. Os componentes físicos deveriam ser desenvolvidos de fácil manuseio e interação para 

instalação e desmontagem via equipe previamente convocada e capacitada pelos 

cartórios eleitorais dos municípios.  

Vale descrever a política de reposição de urnas, que é utilizada até os dias atuais, na 

qual, caso algum equipamento originalmente destinado à seção não esteja em 

condições de funcionamento, existe a possibilidade de reposição da urna eletrônica, ou 

em último caso, a implantação de um sistema manual de votação. 

De acordo com Camarão (1997, p.73) a proposta de Anteprojeto de Lei, 
encaminhada pela comissão de informatização das Eleições de 1996 ao 
Congresso Nacional, constituiu a base para a elaboração dos artigos 18, 19 e 
20, “DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO”, da 
Lei nº 9100, de 29 de setembro de 1995, transcritos a seguir, que 
estabelecem normas para a realização das Eleições municipais de 03 de 
outubro de 1996 e dão outras providências (publicados no Diário Oficial da 
União, em 02/10/1995). 

 Após reuniões e plenárias, cujo foco principal foi à discussão do que seriam 

permitidos e sugeridos para as equipes desenvolvedoras dos sistemas, sendo que algumas 

características do processo também ficaram evidenciadas e são realizadas até os dias atuais. 

Primeiramente, fixou-se como procedente que a votação deveria ser controlada pela mesa 

diretora, com o objetivo de que cada eleitor possa votar apenas uma vez. 

 O cartão do voto deveria ser desenvolvido com dimensões que permitissem o eleitor 

registrar o voto manualmente, caso ocorresse alguma interrupção na referida urna. Uma das 

considerações também dispunha da necessidade de permitir que a estrutura do sistema fosse 

desenvolvida com probabilidade de ampliação e atualização tecnológica, sem que fossem 

necessários vultosos investimentos no processo de upgrade de recursos.  

 Uma das características mais marcantes a respeito do sistema de votação eletrônico foi 

à consideração da prova física no momento do voto. Em primeiro momento, as considerações 

eram para que ao lado de cada urna tivesse uma pequena impressora, que imprimiria o voto do 

eleitor para conferência e seria em paralelo depositada em uma urna disponível na própria 

seção eleitoral.  
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 Um dos fatores alegados sobre a retirada desse recurso do processo de eleição foi a 

grande quantidade de problemas físicos na execução das impressões, o que, de maneira 

concomitante, ampliaria significativamente o investimento para manutenção desse recurso.  

Essa atitude gerou desconfiança por parte de diversos grupos sociais, que alegaram 

ineficiência do processo eleitoral. Vários fóruns de debate são fomentados pela comunidade 

científica e sociedade civil, buscando a conscientização da métrica de validação do voto, bem 

como a aprovação do projeto de lei, obrigado até as eleições de 2014, implantar o uso do 

comprovante impresso em paralelo, apenas para conferência, com a justificativa factual de 

que nos dias atuais, a tecnologia permite o uso de impressoras portáteis, com baixo índice de 

quebras, diferentemente do período de 1996, onde a tecnologia de impressão era mais limitada 

e financeiramente cara. 

 Dentre vários projetos encaminhados para a secretaria de informática do Tribunal 

Superior Eleitoral, o desenvolvido pelo TRE de Minas Gerais, foi o que melhor cumpriu as 

necessidades descritas nos termos e nas atas das plenárias. Outros projetos foram apresentados 

pelos TRE de Santa Catarina e Mato Grosso, como também pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

 Empresas da área de tecnologia também se colocaram à disposição para expor suas 

soluções em tecnologia aplicada para o poder público, dentre as organizações vale citar IBM 

do Brasil, Hewlett Packard do Brasil, Unisys, Microsoft, dentre outras. 

 Durante a formatação do projeto, algumas dúvidas foram expostas pela equipe de 

informática da Justiça Eleitoral, dentre os principais itens estavam se a lista de votação 

poderia estar instalada no equipamento, questionamento descartado pelo aumento de custos e 

pela duplicidade de execução, visto que ainda existiria a necessidade de lista impressa para 

entrega do comprovante de votação para o eleitor. 

 Foi colocada para análise a forma de validação dos candidatos na urna, se seria em 

formato numérico ou alfanumérico, sendo posteriormente escolhida à sequência numérica, 

pela facilidade da população para lidar com uma série numérica, do que uma alternância de 

letras e números, mesmo sabendo que o candidato tradicionalmente é conhecido pelo nome ou 

apelido e a cultura nacional assimilou esse comportamento acentuadamente nos últimos anos. 

 Com relação ao hardware, a dúvida era relacionada à sua constituição como 

interligado ou isolado, como também na escolha de adoção com relação a sua estrutura: 

específica ou customizada. O grande empecilho enfrentado em um sistema interligado seria 
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com relação à fragilidade e vulnerabilidade na transmissão de informações, apesar de notória 

a economia caso adotasse esse processo.  

 Com relação ao momento do voto, ficou em discussão a aceitação imediata do voto ou 

a permissão de correção por parte do eleitor. Na versão final do protótipo, uma forma de 

amenizar essa situação é a foto do candidato na tela após ser digitado o número do mesmo, 

como também o seu nome utilizado no cadastramento como postulante ao cargo escolhido.  

A inclusão da tecla de confirmação do voto permitiu que o eleitor analisasse antes da 

escolha, se o procedimento realizado estava correto e de acordo, o eleitor poderia confirmar a 

ação, finalizando e limitando a possibilidade de troca posterior. 

Também foi discutida a necessidade de aquisição das urnas ou apenas a contratação de 

serviços, partindo do pressuposto da natural depreciação dos equipamentos tecnológicos, 

sendo que seriam utilizados somente de dois em dois anos. Por esse motivo ficou estabelecido 

que a utilização da urna eletrônica entre o período de eleições pudesse acontecer, de acordo 

com a importância do evento, desde que comprovasse sua necessidade e relevância. 

 O terceiro estágio foi à viabilização do processo, partindo do princípio da 

formalização dos critérios do sistema eletrônico e também dos requisitos para o seu 

desenvolvimento lógico e físico.  

Em uma linguagem computacional, a fase III é o processo de plano estratégico de 

sistemas de informações, pois é desenvolvido após uma criteriosa análise de riscos e 

potencialidades da solução. 

 “O plano estratégico de SI é um conjunto de metas de longo prazo que descrevem a 

arquitetura de TI as principais iniciativas de SI, necessárias para alcançar as metas da 

organização”. (TURBAN, RAINER JR; POTTER, 2003, p.474). Definidas as diretrizes, as 

fases posteriores podem ser desenvolvidas com mais segurança e funcionalidade. 

 

3.3 A arquitetura da urna: do projeto ao eleitor 

 A fase de licitação para os componentes da urna e a distribuição estratégica da equipe 

de análise do processo teve operacionalmente inicio em setembro de 1995, com reuniões 

semanais e acompanhamento das fases de desenvolvimento do projeto.  

 De acordo com Camarão (1997, p.85) “nessa época, a atual urna eletrônica ainda era 

denominada, em nível técnico, Coletor Eletrônico de Voto – CEV, nome esse que permaneceu 

até o final da licitação, quando foi alterado, por determinação da presidência do TSE”. 
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 Para o acompanhamento do processo de licitação e do desenvolvimento das fases do 

sistema pelas empresas ganhadoras, foram destinados para acompanhamento dois escritórios, 

instalados na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, escolhido pela proximidade no 

processo decisório do projeto e no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, devido à 

proximidade na maior parte das empresas interessadas no contrato do projeto. 

 O procedimento de distribuição estratégica e logística de esforços é uma situação 

comum na área de tecnologia, pois permite maior garantia de acompanhamento das fases do 

sistema. De acordo com Bio (1996, p.169) “a coordenação desses esforços, de diferentes 

especialistas, numa variedade de atividades, voltadas para objetivos comuns do projeto, 

requer um ordenamento metodológico do trabalho, uma metodologia de sistemas”. 

 Para o sucesso de um projeto, é necessário o estímulo direto à comunicação interna e 

externa, com o objetivo de alinhavar os parâmetros de desenvolvimento e diminuir a 

probabilidade de erros lógicos, estruturais e operacionais.  

Na visão de Corrêa (2008, p.174) “uma característica das ambiências digitais, que 

abrigam os processos de comunicação digital, decorre a partir do ponto de vista do gestor e do 

estrategista da comunicação”. Essa afirmação fundamenta a necessidade de acompanhamento 

do projeto sob um olhar estratégico e sistêmico.  

 O processo de licitação vinculava algumas especificações para a estruturação e 

acompanhamento do projeto. Em primeiro momento quanto ao desenvolvimento, foram 

exigidas três modelos de urna, em fases de criação diferenciadas, em um processo evolutivo, 

sendo a primeira caracterizada como um Modelo de Engenharia, com o objetivo de 

demonstrar tecnicamente as rotinas de programação para a viabilização do processo eleitoral. 

 O segundo Modelo foi o de qualificação, com o número de 10 protótipos, que seriam 

destinados à análise dos especialistas da Justiça Eleitoral para avaliação e potenciais 

assertivas para a construção do modelo final, chamado de Modelo de Produção. 

 O Modelo de Produção seria a fase final do processo, com apresentação de um 

protótipo considerado “cabeça de produção”, isto é, podendo ser utilizado como base para o 

desenvolvimento de outras urnas. 

 O item de produção na época da primeira implantação não tinha como objetivo inicial 

abranger todo o território nacional, mas tinha como pretensão envolver as capitais dos estados 

e as principais cidades com mais de 200 mil eleitores.  
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Para o conhecimento das empresas que participaram do processo de concorrência, os 

números informados foram de previsão de produção das urnas, tanto as eletrônicas para a 

votação como as de plástico com o intuito de interação com a sociedade. 

 Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 1996, considerando 

primeiro e segundo turno foram distribuídas nacionalmente 77.479 urnas eletrônicas, 

incluindo as que foram destinadas aos TRE´s para treinamento e ao Tribunal Superior 

Eleitoral. Respectivamente, o número de urnas de plástico foi de 162.685. 

 Definiu-se também que a empresa que fosse contratada ficaria com a responsabilidade 

de prover capacitação necessária para os agentes multiplicadores de operação da Justiça 

Eleitoral, focando como seria conduzido o processo prático de instalação, operação e 

procedimentos de contingência. 

 Em uma visão sistêmica, o procedimento relacionado à capacitação de usuários e 

agentes multiplicadores é considerado uma das partes mais importantes do processo de 

estruturação de um sistema, pois permite que as informações de recursos e operações sejam 

direcionadas e registradas por profissionais que acompanharam o processo de 

desenvolvimento e compreendem com precisão às limitações e potencialidade dos recursos. 

 Na concepção de Rezende & Abreu (2000, p.242) “os resultados finais de testes e o 

treinamento e capacitação do cliente/e ou usuário são relevantes como fase de implantação de 

um sistema”. 

 A empresa vencedora do contrato para à produção do sistema e dos protótipos, além 

da capacitação, tinha como condicionante oferecer um suporte técnico de qualidade, disposto 

a contornar situações, problemas operacionais nos pleitos eleitorais.  

Para o ano de 1996, como as eleições foram municipais, o edital determinou que a 

empresa contratada devesse colocar um quantitativo de aproximadamente 300 técnicos, 

distribuídos em todos os 57 municípios em que ocorreriam as eleições de urna eletrônica, para 

garantir a funcionalidade do processo informacional. 

 O suporte técnico incluía o apoio para as operações de carga e instalação dos 

programas e tabelas, tanto dos eleitores como os dos candidatos, treinamentos para a 

operacionalização da urna eletrônica e estarem à disposição da Secretaria de Informática nos 

Tribunais Regionais. 

Em uma visão organizacional, Caldas (2009) descreve a relevância de um suporte 

eficaz de sistemas de informação  
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O suporte técnico é uma das partes mais importantes de um projeto. Ele é 
responsável pela instalação e homologação do produto, além da manutenção 
pós-venda, processo fundamental para potencializar todas as funcionalidades 
do produto, identificar possibilidades de melhoramento da ferramenta ou 
ainda de novas necessidades de expansão do projeto. [...] É preciso despertar 
a consciência de que imprevistos são acontecimentos que podem significar 
gastos adicionais ou prejuízos incalculáveis. Por isso, saber evitar tais falhas 
inesperadas ou ter em mãos uma solução rápida para oferecer é essencial 
para evitar crises e fidelizar os clientes, que devem ter a certeza de cobertura 
em todas as situações, por mais complexas que sejam. 

 A documentação do projeto e do produto, isto é, as urnas eletrônicas ficaram sob 

responsabilidade da empresa contratada, tendo como exigência a produção e impressão de 

procedimentos descritivos e planos de aceitação e testes. De acordo com Camarão (1997, 

p.90) as documentações eram: 

1. Guia (sucinto) de referência de operação, instalação e procedimentos de contingência da 

urna eletrônica; 

2. Manual de operação, instalação e procedimentos de contingência da Urna Eletrônica; 

3. Manual do Projeto da Urna Eletrônica; 

4. Manuais de Hardware e Software da urna, bem como o manual de produção da mesma. 

 Com relação aos planos de aceitação e testes, estabelece a necessidade de entrega para 

os três modelos: engenharia, qualificação e produção, incluindo como documentos 

obrigatórios os planos de produção, garantia, qualidade e gerenciamento; planos de testes e 

aceitação de fábrica; aceitação de campo; e entrega das urnas eletrônicas. 

A documentação nos conta toda a história de um sistema, desde sua 
concepção, passando pelo seu desenvolvimento e acompanhando sua 
manutenção, mostrando-nos o que fazem, como fazem e para quem fazem. 
Ela inicia no momento da elaboração do primeiro relatório, segue 
descrevendo todas as fases da metodologia e durante o desenvolvimento do 
sistema devem ser elaborados os manuais. [...] a documentação, vista como 
uma ferramenta de auxílio a ser utilizada no momento de sua necessidade 
por todas as pessoas envolvidas com o sistema precisa, para cumprir este 
papel, ser elaborada ao final de cada fase determinada pela metodologia 
adotada na organização para desenvolver seu sistema, bem como necessita 
ser atualizada sempre que houver uma modificação. (HOFFMANN, 2009). 

 A garantia e manutenção foram negociadas pelo prazo de 30 meses, contados a partir 

da data de aceitação do último lote de entrega, exigindo da empresa contratada a lista de 

postos de serviços autorizados para os respectivos suportes. 

 Para aceitação dos lotes produzidos, a Justiça Eleitoral dividiu os testes em duas 

frentes, sendo os testes de aprovação de fábrica e os testes de aprovação de campo. Na entrega 

de cada lote, a empresa responsável colocaria à disposição para testes, a equipe de informática 
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da Justiça Eleitoral, que por sua vez testaria 2% das urnas aleatoriamente, se por acaso 

ocorresse falhas em mais de 5% de urnas, o lote seria rejeitado.  

 Na metodologia de campo o sistema foi o mesmo, os locais para teste com as amostras 

da população eram indicados pelos Tribunais Regionais, sendo que a empresa seria 

responsável pela oferta de estrutura suficiente para o procedimento de testes, caso a 

ocorrência de falhas ultrapassasse 5%, o lote era devolvido. 

 A metodologia de teste por amostragem é considerada viável organizacionalmente, 

principalmente quando o número de aparelhos é muito representativo e o teste completo 

demandaria tempo em excesso, que poderia ser utilizado em outras fases do sistema.  

Por esse motivo a indústria tecnológica faz uso de procedimentos de qualidade e 

certificações, com o objetivo de garantir eficácia de produção, evitando o retorno de lotes com 

problemas, onerando consequentemente os custos de produção. 

Diante das condições de competitividade das empresas participantes, a escolhida pela 

melhor relação custo-benefício foi à empresa Unisys do Brasil Ltda., com histórico na área 

tecnológica e apresentava condições de envolvimento com um projeto tecnológico de amplas 

dimensões, como o do voto eletrônico nacional. 

As etapas seguintes foram descritas como: desenvolvimento de equipamento, 

fabricação e controle de qualidade, compreendendo os estágios V e VI do projeto de sistema. 

Segundo definição de Camarão (1997, p.107) “a urna eletrônica é um equipamento de 

processamento de dados para coleta e acumulação de votos. É um equipamento robusto, que 

utiliza técnicas avançadas de hardware e um software orientado para operar com total 

segurança do sistema”. 

 Para que a urna eletrônica tivesse aceitação perante a sociedade, o equipamento 

deveria compor alguns diferenciais que propiciassem uma interação harmoniosa com 

características do comportamento das regiões e respectivas populações, como fatores 

climáticos, organizacionais, logísticos, relação de interface do usuário com a urna, 

considerando seu grau de instrução e nível de facilidade na compreensão dos passos eleitorais. 

 A estrutura da urna eletrônica, enquanto produto manufaturado necessita de periféricos 

que contribuem para a comunicação e armazenamento de arquivos e dados eleitorais. Em 

1996 o dispositivo de armazenamento mais comumente utilizado era o disquete de 3 ½, com 

capacidade de 1.44 Mb, todavia considerando o tamanho do arquivo necessário armazenar, 

não houve à necessidade nos últimos pleitos eleitorais de substituir o dispositivo por outra 

tecnologia mais atualizada.  
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 É pertinente salientar que um dos maiores problemas na implantação de um sistema 

informacional é a rápida evolução na capacidade de armazenamento e composição dos 

componentes eletrônicos, portanto o TSE, como qualquer outra instância de utilização 

tecnológica de grande porte, deve atentar-se previamente para incorporar novas métricas, com 

o objetivo claro de manter a estrutura funcional e evolutiva, melhorando constantemente a 

qualidade de dados e seguridade da informação.  

Em contrapartida, é ponto pacífico compreender que a estrutura da urna tende a se 

adaptar as condições e inovações tecnológicas com o objetivo de continuar garantindo a 

mesma funcionalidade apresentada desde sua implantação. 

 Para interagir com a urna, existe outro componente necessário ao conjunto. O micro 

terminal é um dispositivo com o objetivo de enviar comandos para a urna, como abertura para 

um novo eleitor, cancelamento por demora de votação e controle para que o mesmo eleitor 

possa votar em duplicidade. 

 
Figura 13: Micro terminal de interação com a urna eletrônica 

Fonte: Pedroso (2010, online) 

 A orientação transmitida pelo grupo de mesários no dia da eleição é de que o 

presidente da seção proceda com as orientações de instalação da urna, impressão do 

comprovante de zerézima.4  

 É sugerido que o presidente da mesa conduza a validação dos eleitores via terminal, 

habilitando os mesmos a votar e controlando o tempo de sua votação. Ao término da seção, o 

presidente deve proceder com a impressão das listas específicas, com os resultados da urna 

naquela seção.  

É viável dispor que as urnas não se comunicam entre si, sendo apenas o dispositivo 

utilizado para armazenamento que é conduzido para a central de apuração de votos, onde os 

                                                            
4 Toda urna eletrônica, no dia de votação, realiza a impressão de comprovantes comprovatórios da real situação 
da programação. No começo da votação, é realizada a impressão da zerézima, sendo uma impressão emitida com 
o objetivo de indicar que não existe voto registrado previamente, pois todos os candidatos registrados e de 
acordo com a Justiça Eleitoral, isto é, apto a serem votados, são descritos e devem constar como nenhum voto 
prévio. 
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dispositivos externos, no caso os dispositivos de armazenamento são abertos e incorporados 

ao quadro de apuração a mapeamento regional, contendo as seções, bairros e zonas da cidade.  

 Quando o processo é visto em uma concepção macro, o quadro apurativo apresenta 

apuração de modo concomitante nos estados da federação, sendo possível criar perspectivas 

quanto a vitórias e derrotas de grupo políticos, 

 A folha de votação contribui para a veracidade do processo eleitoral, principalmente 

com relação à presença do eleitor no pleito e no combate em tentativas de votação com 

duplicidade ou com falsa identificação, presentes em períodos eleitorais anteriores ao 

processo eletrônico. 

 Segundo Neves (2005, p.151) “a implantação do voto eletrônico foi feita de modo 

progressivo e seguiu uma estratégia cuidadosamente estabelecida. Teve início com a 

sensibilização dos eleitores, o que foi, e sempre será fundamental para qualquer inovação”. 

 O projeto do Hardware desenvolvido pela Unisys contava de descritivo dos 

componentes internos da urna eletrônica, como configuração do sistema e protocolos de 

processamento. Esse dispositivo discriminava as descrições do gabinete, unidas com a 

disposição dos displays para recebimento de informações do eleitor quando escolher o seu 

candidato. 

  Tecnicamente a urna eletrônica trabalha com uma capacidade de armazenamento 

limitada internamente. O armazenamento é reservado para as fotos dos candidatos, em 

extensão compactada evitando desgaste de processamento, registro de ocorrências, tabela de 

dados sobre os candidatos, Boletim de Urna (BU), sistema operacional para controle do 

processo de armazenamento, programas aplicativos, base de dados dos eleitores da seção, 

imagem da BU e reserva para outros aplicativos e dados. 

 Como meio de armazenamento externo, é permitido apenas o dispositivo autorizado 

pelo TSE. Esse dispositivo serve também para armazenar informações coletadas durante a 

votação, possibilitando transferência desses dados para as centrais de transmissão, que 

encaminharão os dados para um centro totalizador. 

O processo de criptografia chegou a ser, em determinado momento, 
questionado, porque o sistema utilizado tinha sido desenvolvido por 
empresas ligadas a ABIN, fazendo supor a alteração dos resultados por 
interesse do Poder Executivo. Logo se viu que a hipótese era impossível, 
porque os dados já eram conhecidos e não poderiam ser modificados. A 
criptografia faria às vezes de um carro-forte para transportar valores com 
maior segurança, dificultando o acesso aos dados que já eram públicos e que 
poderiam ser recuperados ou conferidos facilmente, seja pelos registros que 
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permaneciam na urna, seja pelos resultados constantes dos respectivos 
boletins. (NEVES, 2005, p.154). 

 A condicionante de trabalho de uma urna eletrônica individualmente é viável nos 

pleitos atuais, porém com o senso de convergência de informação via rede integrada, a 

possibilidade de integração de informações nos próximos pleitos é representativa, pois as 

estruturas técnicas já estão disponíveis em vários projetos, principalmente no ambiente 

privado, que é o setor que mais investe em tecnologia como estratégia de diferencial 

competitivo. 

 A velocidade corporativa pode ser absorvida também pelo poder público, 

principalmente na tecnologia do sistema eletrônico de votação, visto que seu projeto desde a 

fase de análise foi ousado para os padrões da época.  

 Segundo relato de Terra e Gordon (2002, p.36) “a internet reduziu drasticamente os 

custos de coordenação e transação. Ela permite que pessoas e empresas de diferentes partes do 

mundo trabalhem em conjunto em tempo real, e superem os limites impostos pela distância 

geográfica”.   

 A estrutura do teclado foi desenvolvida para a inclusão de portadores de necessidades 

visuais e auditivas. No caso dos portadores de necessidades visuais, o teclado é formado por 

dez teclas numéricas de zero a nove e três teclas de função, todas com o formato côncavo.  

As teclas de <<CONFIRMA>>, <<CORRIGE>> E <<BRANCO>> foram inseridas 

com vistas a contemplar maior facilidade para o portador de necessidades especiais, mas 

também ao eleitor com baixo grau de instrução, que poderia se confundir com uma disposição 

de teclas mais complexa e com um número maior de opções.  

Embaixo de todas as teclas, existem inscrições em braile, completando o processo de 

inclusão. A tecla <<CONFIRMA>> é 1/3 maior do que as demais com o objetivo de 

incentivar o término da votação e estímulo à confirmação do voto. 

 
Figura 14: Teclado da urna eletrônica 

Fonte: TRE SP (2010, online) 
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Para garantir a eficácia do processo de votação, a urna possui uma bateria interna com 

autonomia para aguentar o período necessário de votação, considerando 7h00 as 17h00. 

Existem dois tipos de voltagens mais comuns em território brasileiro, 110v e 220v, portanto a 

bateria da urna trabalha em conceito bi volt. Para evitar que o acionamento da fonte seja 

desligado por acidente, a chave de acionamento é do tipo Yale, de liga e desliga. 

Até então cada urna funciona totalmente isolada, sem nenhum contato com o mundo 

exterior, a não ser pelo cabo de corrente elétrica. A máquina pode até funcionar sem estar 

ligada a rede elétrica, na medida em que tem uma bateria interna que dura o tempo necessário 

para a conclusão dos trabalhos. (NEVES, 2005, p.154). 

 Segundo Camarão (1997, p.120) “a base de software da urna eletrônica foi 

desenvolvida pela empresa Microbase, sob constante supervisão do Grupo Técnico da 

Secretaria de Informática do TSE.” 

 Os três tipos de programas citados por Camarão são: básico, gerenciador de programas 

e de aplicação e tabelas para utilização no processo de votação, viam simulações, votação e 

emissão de relatórios. 

 O software básico tem como objetivo a administração dos recursos da urna e cuidar da 

reinicializarão do sistema, bem como a carga dos aplicativos. É composto pelos módulos de 

sistema operacional e seu conjunto de utilitários, rotinas para detecção de dispositivos de 

armazenamento, com o objetivo de colocar a urna no estado apropriado de uso e acionamento 

das rotinas para interação de comunicação com os periféricos. 

 O gerenciador de programas assume o controle de ação após os ferramentais terem 

sido iniciados. Seu papel é monitorar periodicamente a situação dos sensores durante o 

período de votação e no final é responsável pelo encerramento do programa.  

 Os aplicativos utilizados pela urna são: simulação de votação; votação 1º turno; 

votação 2º turno; administração, manutenção e diagnóstico da urna eletrônica; plebiscito. A 

inserção de recursos para abastecer os respectivos programas é dada de acordo com a relação 

de espaço/tempo e as coordenadas condizentes com cada processo eleitoral, isto é, a urna se 

ajusta as necessidades de cada pleito eleitoral. 

 Com o objetivo de acompanhar o processo de desenvolvimento, aplicação e análise de 

resultados da empresa contratada, a Justiça Eleitoral criou estrategicamente grupos de 

trabalho, com funções específicas destinadas a controlar o processo e analisar potenciais 

melhorias para os próximos pleitos. 
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 Para Neves (2005, p.156) “os testes mais complexos são então realizados. Tudo é 

conferido e devidamente verificado. Se percebe algum problema, ele é imediatamente 

corrigido. Nenhuma dúvida fica pendente”. 

 Os grupos de trabalho foram divididos pela Coordenação de acompanhamento de 

contrato, com a função de supervisionar para que todos os critérios previamente estabelecidos 

contratualmente sejam cumpridos, visando o bom andamento do sistema.  

Gerência Técnica, com o objetivo de coordenar as equipes dos Tribunais quanto o 

desenvolvimento, produção e logística da urna, acompanhando os acontecimentos e 

verificando as parcelas previstas em contrato. 

 O grupo de desenvolvimento possui o dever de acompanhar a evolução dos processos 

operacionais da urna, como modelos, interface, componentes físicos, programas e aplicativos. 

O grupo de desenvolvimento foi composto por técnicos de informática da Justiça Eleitoral. 

 Os grupos de produção e de logística tiveram a responsabilidade operacional de 

conduzir o cronograma, entregas das urnas e envio para os destinos mais diversos, nos estados 

da federação, incluindo desde 1998 municípios menores, criando uma responsabilidade maior 

na entrega com segurança dos equipamentos eleitorais. 

 A equipe de revisão ficou com a incumbência de monitorar a fase de testes do sistema 

de votação da urna, acompanhando o processo de validação de ações, buscando maior 

garantia de funcionamento do maquinário e também do corpo de apoio na condução da 

votação.  

Foi papel da equipe revisora verificar  possíveis lacunas pendentes no procedimento de 

capacitação de agentes da Justiça Eleitoral e membros da sociedade civil convocados para 

trabalharem no pleito eleitoral como mesários. 

Para o processo de produção oficial, a empresa contratada via licitação procedeu com 

a fabricação, porém contra o tempo, pois tinha apenas o prazo de 120 dias para realizar o total 

de produção das urnas. Buscou no mercado nacional e internacional peças para as urnas em 

lotes com grandes quantidades, visto sua amplitude do processo. 

Os trabalhos de montagem foram realizados na fábrica de Santa Rita do Sapucaí, no 

estado de Minas Gerais e Veleiros, no estado de São Paulo. Foi intensificado o staff de 

produção, criando duas frentes de montagem: a primeira responsável pelas placas e estrutura 

interna, já a segunda ficava com a responsabilidade de produção final da urna eletrônica. 

Os lotes eram despachados por via aérea e terrestre para os Tribunais Regionais 

Eleitorais, onde eram submetidos à testes, buscando verificar se no momento do transporte, 
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principalmente terrestre ocorrera alguma depreciação nos equipamentos enviados. Se 

ocorresse a entrega e o lote fosse aceito por critérios contratuais, os técnicos da empresa 

colocariam as urnas defeituosas para funcionamento. 

Foi estabelecido um plano de qualificação que buscava garantir o menor 
índice de falhas possível e aceitável, dentro dos padrões internacionais de 
qualidade. O plano de qualificação ou de qualidade determinava que o 
produto saído de fábrica tinha que atender aos requisitos mecânicos, elétricos 
e ambientais exigidos nas especificações. Consistia nas verificações de: 
inspeção visual mecânica e testes funcionais. (CAMARÃO, 1997, p.132). 

 A verificação por lote acontecia a cada 500 urnas, onde 20 delas eram retiradas para 

teste aleatoriamente, sendo verificados: caixa de papelão e seus componentes; urna eletrônica, 

micro terminal e urna de plástico (desativada em pleitos posteriores); travamento da bobina de 

papel e conexão da bobina de papel para eventuais testes. 

 O sistema logístico de entrega das urnas foi estruturado metodologicamente seguindo 

o calendário de produção. A primeira etapa trabalhou somente com urnas no modelo de 

engenharia, enviadas aos TRE´s com a finalidade de propiciar aos funcionários a 

familiarização com o modelo de urna. 

 Em segundo momento, após a fase I com 400 urnas, foram enviadas outras 292 já no 

modelo de qualificação, visto que as anteriores foram recolhidas com a finalidade de 

complementação do modelo. A segunda etapa teve o foco de divulgação do modelo de urna 

para as comunidades locais, sendo que cada cartório eleitoral que recebeu a urna ficava 

responsável em divulgar o novo modelo, em união com a campanha televisiva. 

A visão de Neves (2005, p.158) sobre a evolução tecnológica fortalece o conceito de 

atualização constante do sistema 

Aprendi, com os especialistas em informática, que sempre temos alguma 
coisa a mais para fazer nesse campo. Em informática não há ponto final: no 
máximo, uma vírgula ou um ponto e vírgula. O avanço tecnológico nessa 
área é realmente impressionante. Daí a importância de debates, de palestras, 
de troca de experiências, de estudos, para que sempre se possa aprimorar o 
sistema utilizado pelo Brasil e caminhar para o fortalecimento da 
democracia.  

 A terceira etapa foi com o lote definitivo para preparação das eleições, já no modelo 

de produção, completo no que tange a estrutura lógica da urna, incluindo programas e funções 

de programação.  

Exceto à região norte, que realizou entrega via aérea, as demais regiões do país foram 

abastecidas pela entrega terrestre rodoviária, valendo salientar que a empresa contratada 

cumpriu os prazos estabelecidos em contrato, permitindo um cronograma eficaz na 

implantação do sistema nas eleições de 1996. 
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3.4 A relação da Justiça Eleitoral com o plano de modernidade 

 O sétimo estágio do processo de informatização do voto desenvolvido pela Justiça 

Eleitoral brasileira era a aplicação das fases anteriores em campo, isto é, na prática 

operacional, no pleito eleitoral propriamente dito.  

 Em um momento eleitoral, todas as instâncias legais ficam atentas ao desenvolvimento 

de suas tarefas e funções, sendo o Tribunal Superior Eleitoral o órgão de competência máxima 

no fornecimento de diretrizes para operacionalização do processo de votação.  

A eleição de 1996, tão discutida e descrita neste capítulo pode ser considerada como 

um marco divisório na estrutura organizacional para manutenção da democracia, pois 

apresentou um novo formato de processamento de informações, condicionantes técnicas de 

voto e diferentes focos nas campanhas eleitorais para a divulgação das agremiações 

partidárias e seus respectivos candidatos. 

Dada, porém a singularidade dessa eleição, na qual pela primeira vez se 
implantava o voto informatizado em cerca de 35% das seções eleitorais do 
país, toda a operação carecia de maior suporte operacional, maior 
envolvimento das empresas prestadoras de serviço por ocasião das eleições, 
melhor treinamento de todo o pessoal, principalmente daquele que iria 
trabalhar diretamente com o voto informatizado, colaboração dos órgãos do 
Poder Público (Polícia Militar, Correios, Forças Armadas) e, sobretudo, 
conscientização da sociedade. (CAMARÃO, 1997, p.144). 

 Em uma visão de tecnologia, a implantação de um novo modelo de sistema pode 

propiciar vários problemas, tanto na estrutura como na operacionalização, incluindo à relação 

de comunicação com os potenciais usuários do mesmo. A atenção da equipe de 

desenvolvimento é fundamental para intervenção imediata das operações com dificuldade de 

realização, com o objetivo de criar um clima positivo e de credibilidade relacionado ao 

suporte técnico e qualidade do projeto. 

 O sistema exigia um contingente representativo de profissionais de informática para 

auxiliar no processo de acompanhamento da votação e apuração. Para a Justiça Eleitoral, seria 

oneroso demais manter um alto número de profissionais desse gabarito técnico como equipe 

fixa, portanto para o período eleitoral, foram contratadas várias empresas de tecnologia para 

oferecer suporte específico nos equipamentos e pessoal de campo em todo o país. Dentre as 

principais empresas contratadas é possível citar: 

A. HEWLETT PACKARD, contratada para atuar no TSE e TRE´s no sentido de controlar e 

oferecer suporte ao sistema HP-UX, como também zelar pelo processamento eficaz dos 

servidores HP, integrados com o conjunto de Banco de Dados Oracle. Treinamentos de 

funcionários dos Tribunais e controle de redes locais e fluxos de informação foram ações 
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observadas pela empresa. Pela experiência da empresa em soluções de backup de arquivos e 

dados, a HP contribuiu para a organização de cópias de seguranças nos gerenciamentos de 

impressão e redes locais; 

B. ORACLE DO BRASIL, como o principal produto da empresa é a prestação de soluções 

organizacionais baseadas em bases de dados, ficou ao encargo da empresa oferecer suporte às 

redes locais que possuíam comunicação com os bancos de dados sob sua responsabilidade, 

capacitando equipes para manuseio e gerenciamento regional, como também auxiliando para 

a integração de sistemas, visando o fluxo contínuo e seguro das informações; 

C. EMBRATEL, como na década de 1990 poucas empresas detinham as concessões de 

oferta de serviços de telecomunicações, a Embratel ficou com a responsabilidade de zelar 

pelas funções de transmissão de dados nas redes interligadas ao sistema, principalmente com 

relação às redes de transmissão de pacotes de informações, pois o cuidado era para que essas 

informações não chegassem corrompidas no receptor da mensagem, no caso o Tribunal 

Superior Eleitoral.  

Um dos papéis da empresa era realizar o acompanhamento de campo, com vistorias 

nas estruturas que serviriam de pontos de transmissão de informações no momento de 

finalização do pleito eleitoral; 

D. ABASE, empresa especializada em mídias magnéticas, ficando com a responsabilidade de 

suporte na instalação do sistema de geração de mídias e das bases de dados. Foi responsável 

também pela operação dos computadores para a totalização de votos; 

E. UNISYS, a empresa já era responsável pela produção das urnas eletrônicas, portanto o seu 

suporte presencial nas seções eleitorais que utilizaram o sistema já estava em contrato prévio. 

Ficou na sua responsabilidade o auxílio na geração do disquete, carga da urna, distribuição, 

instalação, testes, suporte e capacitação dos procedimentos operacionais da mesma; 

F. MÓDULO, era necessária à contratação de uma empresa que pudesse direcionar esforços 

na questão de segurança de rede. “Os sistemas de informação são formados por muitos 

componentes em diversos locais. Assim cada SI é vulnerável à muitos riscos em potencial. 

[...] a vulnerabilidade dos sistemas aumenta a medida que nos deslocamos para um mundo de 

computação em rede” (TURBAN, RAINER JR; POTTER, 2003, p.520). 

 Nesse sentido à empresa Módulo ficou com o acompanhamento do planejamento de 

segurança de redes, adequando os programas de segurança das urnas, envolvendo acesso, 

gerenciamento de aplicativos, combate a vírus, backup e integração com os sistemas 

desenvolvidos previamente pela Justiça Eleitoral. 
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 Fundamentando o sétimo processo na etapa de implantação, o conceito de segurança 

de sistemas merece mais foco na explanação e descrição, por ser um dos critérios mais 

relevantes dentro de um sistema de informação, pois quando um recurso sistêmico é 

vulnerável à acessos de terceiros, sem controle, identificação ou monitoramento, sua 

credibilidade é afetada, dificultando aceitação do mesmo, bem como os seus recursos e 

ferramentas.  

Na visão de Rocha (2009) sobre a relevância de um sistema de segurança de dados 

eficiente e ataques via rede 

Todos os ataques apresentam características próprias que os diferenciam um 
dos outros. Quando os dados estão agrupados de forma organizada, pode-se 
conseguir chegar a estas características através da observação dos dados ou 
utilizando um sistema computadorizado que vasculhe a base de dados e lhe 
retorne o que “aprendeu” a respeito dela, o que seria muito mais rápido, 
seguro e prático. 

 Para maior organização do sistema, a comissão técnica da Justiça Eleitoral concentrou 

esforços em duas vertentes, sendo a primeira na segurança do software da urna eletrônica e a 

segunda, nos sistemas de totalização e transmissão de resultados.  

 Na exposição de Camarão (1997, p.160) algumas medidas foram tomadas com o 

intuito de minimizar os riscos de invasão e acesso a informações do sistema eleitoral de 

apuração e urnas. Para isso foram identificados potenciais riscos quanto ao processo 

informatizado: 

1. Com relação às fraudes: alteração do conteúdo dos dispositivos de armazenamento, 

em primeiro momento, disquetes; inclusão de vírus de computador específico ou não, 

antes do equipamento ser instalado; introdução de programas e/ou bibliotecas não 

autorizadas; alterações de dados; alterações do sistema operacional e instalação de 

“bombas lógicas” para serem detonadas em momento específico; 

2. Com relação a vazamentos de informações: pirataria no sistema de entrada de dados, 

totalização, candidaturas, encaminhador e gerador; divulgação de informações oficiais 

antes do tempo; 

3. Com relação à sabotagem: destruição dos arquivos dos disquetes; inclusão de arquivos 

do tipo “bomba relógio” e destruição dos dados do disco rígido; 

4. Com relação a erros: pirataria por uso de programas não autorizados e destruição de 

programas de dados por má operação; 

5. Com relação a acidentes: contaminação por vírus de computador; destruição física dos 

disquetes e destruição acidental dos equipamentos. 
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Para um nível de segurança estável, é importante que cada usuário tenha bem definido 

as condições de acesso, como também o perfil de acesso, com as respectivas permissões 

definidas pelo administrador do sistema, que pode ser uma pessoa ou uma equipe de trabalho. 

Para Franklin e Oliveira (2009) “criar redes sem proteção, achando que ninguém irá 

descobrir as brechas, configurar servidores particulares na organização para acesso doméstico 

ou o uso de chaves de criptografia no próprio código de um software são alguns maus 

exemplos que devem ser evitados”.  

Partindo dessa premissa, o sistema de votação gerenciado pela Justiça Eleitoral 

apresenta periodicamente novidades sobre condições de segurança, interface e transmissão, 

muito decorrente à velocidade de inovações do universo tecnológico e também pela 

necessidade de manter o modelo de votação e apuração vinculado à urna eletrônica como 

referência de viabilidade de implantação para outros países. 

Alguns procedimentos de segurança convencionais foram incorporados pela equipe 

gestora do projeto e transmitidos para todos os usuários, visando à compreensão e adaptação 

ao controle de acessos e rastreamento de informações acessadas e postadas. Esse 

procedimento deve ser conduzido com cautela, evitando potenciais tensões na rotina de 

trabalho no ambiente organizacional.   

Durante os treinamentos na utilização dos sistemas desenvolvidos para as 
eleições de 1996. Foram apresentados conceitos de segurança, modelos de 
normatização e recursos implementados nos sistemas (aqueles que não 
comprometiam a segurança), buscando conscientizar todos os que iriam 
trabalhar nas eleições sobre a importância da segurança sob todos os 
aspectos. (CAMARÃO, 1997, p.161). 

 Investimentos em segurança de redes e controle de informação atualmente são tidos 

como fundamentais para à proteção da imagem organizacional. No caso da Justiça Eleitoral é 

de alta relevância pela necessidade de manter para a sociedade uma imagem de um sistema de 

votação idôneo e eficiente, sempre em busca de novas formas de segurança e proteção das 

informações, nesse cenário, o voto do eleitor. 

 A utilização da urna eletrônica em um pleito eleitoral passa por um ciclo de aplicação 

e preparo que envolve recebimento, testes, implantação de aplicativos, controle logístico e 

demais itens que permitam o sincronismo e precisão nas seções eleitorais, bem como no 

momento de apuração de votos. 

 As eleições posteriores 1996 já puderam contar com um diferencial positivo, que é de 

acumulo de experiências e equipes previamente capacitadas para a execução da tarefa 
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estabelecida. Isso sem contar que a cada pleito que se realiza, a urna eletrônica se faz cada vez 

mais presente no cotidiano do eleitor. 

 Esse fruto de compreensão e aceitabilidade está diretamente relacionado às campanhas 

informativas realizadas nacionalmente e regionalmente sobre o assunto eleições e urnas 

eletrônicas. As interações promovidas pelo fomento ao consumo tecnológico com outros 

recursos informatizados auxiliam em demasia na facilitação para assimilação de conceitos dos 

eleitores quanto à interface e o processo eleitoral contemporâneo. 

Para Peruzzo (2002, p.49-51) para que a sociedade da informação seja 
construída é necessário que haja a universalização dos serviços de 
informação e comunicação [...] a democratização do acesso as redes digitais 
é um processo em curso e tende a ganhar visibilidade através de sua inclusão 
no patamar das políticas públicas e da ampliação das iniciativas autônomas 
da sociedade civil.  

 O ciclo de preparo da urna eletrônica antes de uma eleição consiste nas funções de 

complementação de carga de bateria interna, objetivando que a mesma possa ir para a seção 

eleitoral com carga completa, podendo suprir as necessidades de votação no período disposto 

por lei, caso ocorra algum fortuito de abastecimento de energia.  

 A lacração da urna também é um procedimento que busca garantir lisura do processo, 

não permitindo a inserção de nada que possa interferir no bom andamento do trabalho 

eleitoral.  

Os lacres previamente impressos pela Justiça Eleitoral, possuem a finalidade de 

promover o fechamento das possíveis formas de invasão, permitindo inserção da informação 

indesejada, não prevista pela equipe de desenvolvimento. 

 A distribuição das urnas para as seções eleitorais é realizada nas vésperas da eleição, 

sob presença de entidades policiais para garantir de maneira testemunhal a transparência do 

procedimento logístico via cartório eleitoral.  

Antes dessa ação de distribuição, o cartório eleitoral de cada município brasileiro fica 

com a incumbência, via juiz eleitoral regional designado para tal finalidade, à fiscalização das 

estruturas físicas que irão ofertar espaço para tal evento democrático.  

O ambiente mais utilizado para a realização e estruturação das seções eleitorais são os 

ambientes escolares, pois sua disposição de salas contribui na organização das seções, como 

também dos eleitores para votação, evitando problemas de espera em demasia e 

desinformação por parte da população local. 

 O período de aproximadamente 24 horas antes da abertura das seções para instalações 

dos kits eleitorais, incluindo a urna pela equipe de mesários da seção, o espaço fornecedor da 
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estrutura é fechado por ordem judicial, para garantir que nada possa ocorrer com as urnas 

presentes nos respectivos recintos. 

 Cada equipe de mesários da seção fica com a responsabilidade de zelar pela 

integridade física da urna, como também da seção de votação. Em capacitação prévia, os civis 

convocados para tal atividade são instruídos de como proceder, tanto na parte técnica como na 

abordagem dos eleitores e tratamento para pessoas autorizadas a observar o procedimento de 

votação do dia de pleito. 

 Após o cumprimento das atividades, a mesma equipe de mesários formada 

preferencialmente por seis pessoas, sendo: presidente da seção, mesários e suplentes, assinam 

as documentações de como procedeu ao trabalho no dia, bem como ocorrências realizadas e 

levantamento do número de eleitores que estiveram presentes na votação e ausentes.  

Na finalização, a equipe entrega a urna para conferência pela equipe eleitoral, e 

estando todo o procedimento em ordem, o grupo é dispensado, e o seu trabalho segue para a 

central de apuração, normalmente centrada em algum local amplo, com o objetivo de poder 

ser observado por delegados dos partidos, para verificar potenciais irregularidades na 

apuração. 

 O processo sistêmico de votação é descrito por Camarão (1997, p.168) como tendo 

início as 7h00, inicialmente para mesários, com a finalidade de organizar a seção para receber 

os eleitores. A sequência informada e exigida pelo grupo gestor da seção é: 

• Retirada da urna da embalagem; 

• Verificação da identificação da urna com a zona e seção eleitoral, observando as 

rubricas nos lacres, informando que foram analisadas pelo cartório eleitoral 

previamente. Esse processo é fundamental, pois caso a urna esteja em seção errada, o 

controle de eleitores da seção estará trocado, causando grande desconforto para os 

eleitores daquela seção em especial, que não terão condições de receber o 

comprovante de votação; 

• Posicionar a urna na mesa de votação, de preferência afastada da mesa dos 

componentes da seção, montando a proteção de papelão, que será alocada em torno da 

urna, para evitar qualquer mal estar no sentido de influenciar o voto, valendo a 

condição base no voto ser obrigatório e secreto; 

• Ligar a urna na tomada, adaptada as voltagens de 110 ou 220 volts, cobrindo o fio com 

fita adesiva, para evitar transtornos decorrentes de “tropeços” de eleitores nos fios, 

principalmente cadeirantes e eleitores portadores de necessidades especiais visuais; 
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• Utilizar a chave Yale para ligar a urna. Esse tipo de chave foi implantado com o 

objetivo de evitar problemas com interruptores externo, visto que não é difícil o 

contato com o interruptor por acidente, desligando todo o equipamento; 

• Verificação da hora e da data que aparecerá na tela inicial; 

• Retirada da chave de iniciação, que será guardada pelo presidente da mesa até o fim 

das atividades de votação, no final da tarde; 

• Conferir e distribuir para os demais membros da seção os documentos contidos em 

conjunto com a urna, para controle de eleitores e instruções de instalação do 

equipamento e procedimentos durante o dia; 

Esses procedimentos, apesar de parecerem morosos, devem ser realizados no período 

médio de 30 minutos, por os demais 30 minutos será destinada a emissão de boletins e análise 

dos dados iniciais da urna. 

O período das 7h30 as 8h00, a equipe da seção deve proceder com a emissão da 

ZERÉZIMA, assinando a mesma e guardando o relatório junto ao material para envio a zona 

eleitoral após o encerramento da eleição. 

Após as 8h00, todo o procedimento de validação deve estar pronto para receber os 

eleitores, que já podem se encontrar próximos das seções. Para facilitar a identificação dos 

candidatos, principalmente em um sistema de votação que exige do eleitor conhecer e lembrar 

o número que o seu candidato representa, de acordo com o cargo em disputa e agremiação 

partidária a quem pertence.  

Os dígitos variam conforme o cargo, como exemplo, é possível citar os números dos 

majoritários, que compreendem dois dígitos, já para senadores, três dígitos, deputados 

federais, quatro dígitos, deputados estaduais, cinco dígitos, como os vereadores. 

 Os eleitores externamente são organizados em filas por ordem de chegada, com 

prioridade de atendimento para idosos e portadores de necessidades especiais. Em muitos 

locais, normalmente com um número representativo de eleitores, é destinada uma seção 

apenas para contemplar esses atendimentos prioritários. 

 Quando chega a vez do eleitor votar, no procedimento até 2010, a orientação é de que 

entre apenas um por vez na seção de votação, partindo desse critério o eleitor apresenta seu 

título de eleitor, na ausência do documento é possível apresentar outro documento amparado 

pela legalidade, como o RG, CPF ou carteirinhas de classe profissional, como CREA, para 

profissionais da área de eletrônica e engenharia ou Carteira da OAB, para advogados. 
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 Nas eleições de 2010, no primeiro e no segundo turno, a votação do eleitor estava 

condicionada a apresentação de um documento com foto, independente do título de eleitor, 

deveras contraditório, visto que a identificação do eleitor não seria aceita isoladamente para 

validar a verificação e permissão para votar, por não apresentar foto de identificação. 

 Na continuidade do processo, feito esse procedimento de reconhecimento, o eleitor é 

identificado na lista prévia de eleitores, onde assinará no local especificado, levando consigo 

o comprovante da eleição cedido pelo mesário com a função no momento. De modo 

concomitante, o seu número do título é digitado via terminal para a habilitação da tela para 

voto, sendo autorizado o voto do eleitor. 

 O pleito de votação é permitido até o horário das 17h00, sendo encerradas as 

atividades do dia. Após essa finalização, o presidente da seção digita a senha de 

encerramento, vinda junto com a urna eletrônica, confirmando o encerramento de votação. A 

interface da urna permite a emissão de Boletins de Urna com o resultado final daquela urna 

em específico, sendo exigido à impressão de cinco BU´s. 

 Após esse procedimento o dispositivo de armazenamento é retirado e alocado em um 

envelope próprio que é destinado a central de apuração. A urna então é desligada e 

armazenada novamente na embalagem para a verificação final pela equipe da zona eleitoral, 

que possui autonomia para dispensar os mesários, estando todo o processo correto. 

 Existem sinais de identificação do micro terminal para manter informados os 

componentes da seção o andamento do voto do eleitor: o led verde representa que a urna está 

livre, led amarelo representa que o eleitor está votando e luz vermelha representa alerta, pois a 

urna está funcionando com o recurso da bateria. 

 A equipe de mesários também é orientada para tratamento de casos especiais no dia de 

votação. O processo, por ser eletrônico, pode não ser de fácil compreensão para todos os 

eleitores, fatores ligados a informação prévia e pré-disposição para uso de novas tecnologias, 

nesse caso a equipe deve lidar com cautela e respeito perante o cidadão em dificuldades. 

 Caso o eleitor demore na votação, a orientação é pedir que apressasse o voto, na 

segunda situação, caso o eleitor se retire da seção antes de terminar de votar, o mesário possui 

a autorização de digitar a senha para anular o voto e liberar a urna para o próximo eleitor.  

 Com o objetivo de transparência de funções, as zonas eleitorais, mantidas pelo cartório 

eleitoral do município informam com precisão a função de cada membro da equipe de 

mesários da seção. Normalmente o cidadão é convocado à primeira vez no menor cargo de 
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todos, subindo hierarquicamente a cada pleito, até chegar a presidência da mesa, podendo ser 

liberado das funções eleitorais. 

 O presidente possui a função de retirar o material como responsável pela seção; 

distribuir as funções aos demais membros da seção; conferir o material; emitir a zerézima; 

encerrar a votação; emitir os boletins de urna; lavrar a ata da eleição e entregar o material a 

Justiça Eleitoral, após a votação. 

 O mesário de porta deve verificar se o eleitor está corretamente situado naquela seção 

eleitoral, conferindo o seu documento de identificação; controlar a entrada dos eleitores; 

recolher para pesquisa, documentos dos eleitores sem título; na saída do eleitor, verificar se o 

mesmo recebeu o seu documento e o comprovante da eleição. 

 Para a função de mesários do micro terminal são destinadas duas pessoas com o 

objetivo de inserir o número do título de eleitor ao terminal. O que pode ocorrer para facilitar 

à velocidade de votação, é que um mesário informa ao outro o número, sendo o último 

destinado e concentrado apenas na digitação e acompanhamento da liberação da urna. 

 Os mesários de folha de votação, também em duas pessoas, devem zelar pela 

identificação do eleitor nas folhas de votações previamente estabelecidas pelo cartório. Caso 

não seja possível a identificação do eleitor, é chamado o suporte do fiscal volante que tem 

como finalidade solucionar problemas dessa ordem. 

 O processo de apuração dos votos, após o encaminhamento das urnas para as centrais 

de contagem foi preparado para lidar com o ritmo de cidades de interior de estado, como 

também nas capitais, onde o contingente de eleitores é maior e o controle de apuração deve 

ser mais intenso para evitar e inibir possíveis tentativas de fraudes no sistema. 

 Na descrição de Camarão (1997, p.181) “a organização dos recursos computacionais 

foi feita com base no número de ações eleitorais que tinham que ser totalizadas, quer pelo 

processo de leitura de disquete gerado em cada urna eletrônica, quer na transcrição de 

boletins”. 

 Para organizar melhor à estrutura técnica disponível para o controle de informações, a 

Justiça Eleitoral dividiu o envio do pacote de dados em dois níveis: o primeiro foi derivado 

das redes UNIX, mais robustas para gerenciar os roteamentos e envio de dados depurados. 

Para o interior, nas cidades onde existiam mais de 350 seções eleitorais, a rede controladora 

do fluxo organizacional foi baseada em Windows NT. 

 Conforme explanado por Camarão, após as fases do projeto de implantação, ainda 

restava à fase de avaliação dos pontos positivos e identificação de falhas com o objetivo de 
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melhoria para as fases posteriores, em pleitos futuros. Dentre os pontos apontados no relatório 

da avaliação pós-eleitoral, se destacaram: 

• As informações chegavam ao Tribunal Superior Eleitoral para os Tribunais Regionais 

Eleitorais em tempo exíguo para à execução de tarefas, situação essa que dificultava o 

andamento do complexo sistema, principalmente na operacionalização da urna nas 

seções, como também na dificuldade de sincronismo de atividades programadas; 

• Excesso de atualização de versão de softwares tornando morosa a escala de atividades 

envolvidas no cronograma de desenvolvimento do projeto, da idealização do protótipo 

até o momento de análise dos resultados eleitorais via votação eletrônica; 

• Um fator salientado foi à ausência de conhecimento de muitas pessoas para o 

tratamento de contingências nos equipamentos. Pelo fato de ser uma primeira 

implantação, existiu uma carência de competência técnica em todas as instâncias de 

suporte no momento da aplicação do modelo de votação; 

Foi compreendido também o cenário dessa situação, pois, para primeiro processo de 

votação, baseado no novo sistema, a equipe de profissionais, pesquisadores e 

operadores conduziram bem o processo como um todo, sendo considerado 

independente dos entraves, um sucesso de implantação; 

• Insuficiência de peças de reposição da urna eletrônica. Esse problema acompanhou os 

dois primeiros pleitos eleitorais com o novo sistema, pelo fato de ser uma tecnologia 

nova e o equipamento ainda precisar ser mais aprimorado no sentido de ser mais 

resistente a incansável rotina de testes, votação e apuração de votos; 

• Na avaliação técnica do sistema de informação integrado, dois aspectos foram 

considerados preocupantes para a continuidade nos próximos pleitos: a primeira 

relacionada à quantidade de senhas e o sistema criptográfico, pois ambos apresentaram 

problemas técnicos quanto ao reconhecimento de usuário e validação de pacotes de 

dados; 

Com o passar dos anos, os níveis de segurança e de integridade de dados técnicos 

foram amenizados, permitindo uma velocidade maior, com mais segurança e menos 

burocracia de validação de conjunto de dados; 

• Um item considerado para observação em novas implantações da urna foi que alguns 

equipamentos no dia das eleições não funcionaram corretamente, retornando ao seu 

funcionamento correto apenas quando reiniciado.  
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Esse comportamento pode ser aceitável em um computador convencional, porém em 

um dia de eleição, uma urna eletrônica não pode necessitar de “restart” 

continuamente, isso afetaria o procedimento de votação, unido com uma depreciação 

de tempo, extremamente importante em um ambiente de normas e diretrizes nacionais; 

• Considerando esses problemas técnicos, o procedimento mais instintivo do indivíduo é 

de procurar à solução no manual de informações da urna e orientações sobre plano de 

contingência. O que foi observado e pontuado foi à dificuldade de compreensão da 

linguagem técnica, necessitando para as próximas aplicações facilitar o suporte via 

leitura de orientação interventiva; 

• A urna também apresentou problemas físicos, como fadiga nas utilizações da 

disposição do teclado de votação, sendo impossibilitada sua substituição caso quebre 

durante o horário de votação, nesse caso é condicionada a substituição pela votação 

manual;  

Uma situação regional também pode influenciar em um problema operacional, no 

caso, foi diagnosticado que nas regiões do Norte e Nordeste, a estrutura telefônica que 

permitia à comunicação e envio de pacote de informações para o Tribunal Superior 

Eleitoral, em Brasília era não funcional e precária, o que dificultou o envio eletrônico, 

retardando as metas de tempo para a apuração; 

 Para Camarão (1997, p. 193) a identificação dos problemas propiciou um amplo 

debate no âmbito das áreas técnicas da Justiça Eleitoral (Secretaria de Informática do Tribunal 

Superior Eleitoral e dos TRE´s), na busca de melhoria em todos os serviços. 

 É pertinente descrever que nos pleitos que seguiram as eleições de 1996, as rotinas de 

informatização trabalhadas em primeiro momento foram melhoradas, permitindo maior 

credibilidade no empenho de incorporação de novos recursos, em todo o momento visando 

promover uma melhoria significativa no sistema eleitoral brasileiro. 

 

3.5 A urna brasileira como modelo para outros países e o cenário internacional 

 Com a aplicação do processo de urnas eletrônicas nas eleições de 1996, várias 

delegações de países da América Latina e demais blocos continentais começaram acompanhar 

às eleições brasileiras com o objetivo de compreender as fases do sistema de votação, bem 

como sua estrutura de dados e informações, armazenamento e apuração de votos. 
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 Para qualquer nação, constituir uma nova metodologia ou inovação tecnológica em 

qualquer área do conhecimento, pode servir de base para criação de novos contatos e relações 

bilaterais perante os países do mesmo continente ou nas demais regiões do planeta. 

 Sob a ótica de Castells (1999, p.467) “tanto o espaço quanto o tempo estão sendo 

transformados sob o efeito combinado do paradigma da tecnologia da informação e das 

formas e processos sociais induzidos pelo processo atual de transformação histórica”. 

 A integração global permite esse procedimento, que pode ser interpretado em uma 

visão de gestão pública, como um ato estratégico de potencializar pontos do país, naturais, 

climáticos e tecnológicos, para contribuir na construção de uma imagem sustentável, como 

nação com competências para inovar e fomentar discussões sobre assuntos em 

desenvolvimento. 

Utilizar o novo sistema de votação como cartão de visita para demais negociações com 

países de interesse nacional é uma ação deveras produtiva, pois quando uma nação torna-se 

referência em um determinado tipo de projeto, demonstra institucionalmente credibilidade em 

pesquisa, onde contribui para as demais áreas do conhecimento. Torquato do Rego (2002, 

p.121) contribui na fundamentação do pressuposto 

O planejamento eficaz sabe dispor os programas principais e os programas 
secundários, dando a cada um a graduação merecida e o momento certo de 
ser veiculado. [...] na área de articulação, serão planejados os contatos com o 
universo de entidades, programas de visitas a lideranças, as formas de 
integração com as entidades organizadas da sociedade; e, por fim, na área da 
mobilização, serão previstos os eventos internos e externos, os seminários e 
encontros, que conferem a instituição a imagem de ação, energia e liderança.  

 Essa mesma inovação pode contribuir para transmitir à população do próprio país 

lisura perante o sistema implantado, visto que em uma visão publicitária e mercadológica, seu 

sistema ou produto manufaturado, no caso a urna eletrônica, é admirada por diversos países.  

Para Gomes (2007, p.203) “a difusão da informação política constitui atualmente um 

campo de interesse dentro da comunicação política, assim como também a prática habitual 

das campanhas de informação e/ou persuasão nas atuais democracias”. 

 Exemplos podem ser citados em outras áreas do conhecimento, como a tecnologia 

petrolífera desenvolvida pela estatal Petrobrás, criada no período governamental de Getúlio 

Vargas, com o objetivo de estruturar as bases de produção nacional nas décadas de 50 e 60. O 

conceito de valorização do Brasil permitia condicionar campanhas de patriotismo e 

nacionalismo, com o objetivo de conquista o apoio da população em todas às instâncias 

governamentais. 
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 Essa estrutura corporativa pode ser vista sob diversos prismas, seja no âmbito 

corporativo, social, desenvolvimentista do setor público ou também como uma ação estrutural 

para à criação de um ambiente patriótico e nacionalista, como utilizado por Vargas, e 

posteriormente por outros governos, sempre enaltecendo as inovações brasileiras como uma 

criação de orgulho para o país e para o mundo. 

 Isso contribui para que a população direcione sua atenção para as situações positivas 

no país, deixando em segundo plano os potenciais problemas em outras áreas do 

conhecimento, principalmente as ligadas ao negativismo, sejam por atos corruptos ou por 

intermédio de ações de improbidade administrativa.  

 As ações destinadas ao comportamento de massa, mais precisamente na comunicação 

massiva, se baseiam em fenômenos, eventos ou características positivas, com o objetivo de 

sobrepor as ruins, criando um ambiente aparentemente estável e harmonioso para a 

população, localmente ou nacionalmente. 

De acordo com Santo (1997, p.58) um sistema político aberto permite a 
entrada constante de elementos que vai procurar de forma a ajustar respostas 
conforme a seu conteúdo e influência [...] estes elementos são processados, 
transformados através dos condicionalismos que o sistema produz na sua 
manutenção. [...] Os condicionalismos que o sistema produz são ajustados as 
necessidades e, concretamente, as circunstâncias conjunturais do sistema 
político. 

 Inúmeros exemplos dessas ações foram marcados na história da humanidade, com 

praticamente as maiores entidades sociais, como a Igreja, Exército e grupos políticos, em 

diversas situações de governabilidade, sendo impérios, repúblicas, ditatoriais ou democráticas.  

 A construção de imagem possui a mesma essência, seja para o indivíduo ou para as 

organizações, pois o cerne de estímulo é a credibilidade que pode ser demonstrada aos 

envolvidos sobre a capacidade de liderar ou a competência desempenhada para tal fim. 

 No caso da Justiça Eleitoral, o sistema de votação eletrônica foi uma forma de 

fomentar um novo marco na manutenção de imagem do órgão público, posicionando o país 

em uma situação provedora de tecnologia para demais nações, no sentido de um ambiente 

eleitoral democrático funcional e eficaz. 

 Vislumbrando essa potencialidade perante os demais países da América Latina e 

outros continentes, na primeira eleição informatizada de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral, 

em acordo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), acordaram em receber nas 

eleições daquele ano delegações dos países latinos para acompanhar e observar o modelo 

sistêmico de eleição produzido pela Justiça Eleitoral. 
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No sentido de melhor condução dos trabalhos da recepção das delegações, 
transferência de informações e acompanhamento das eleições, foi organizado 
em 1996, um seminário no período de 1 a 4 de outubro, para possibilitar um 
amplo conhecimento do Projeto de Modernização da Justiça Eleitoral e do 
uso da Urna Eletrônica, seguindo acompanhamento in loco nas eleições 
municipais das eleições de Belo Horizonte – MG e São Paulo – SP, bem 
como dos trabalhos de apuração e divulgação dos resultados em São Paulo. 
(CAMARÃO, 1997, p. 196). 

 O seminário em uma estrutura de evento teve como principal objetivo demonstrar um 

posicionamento de liderança do Brasil no conhecimento eleitoral e no pioneirismo latino em 

adaptar o sistema eleitoral para o cenário contemporâneo.  

Na primeira experiência de delegação de observadores, foram representados 17 países 

da América Latina e também EUA e Espanha, no total de 34 profissionais indicados, sendo 

que também estiveram presentes um representante do BID e outro pelo Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos / Centro de Asesoria y Promoción Electoral – 

IIDH/CAPEL. 

Segundo Neves (2005, p.152) chega então ao modelo de 1996, que com 
pouquíssimas adaptações tem sido utilizado até hoje. O sistema recebeu e 
vem recebendo admiração a respeito de outras nações, principalmente dos 
países vizinhos, latino-americanos e caribenhos, cujos problemas e 
dificuldades, na maior parte das vezes, são bastante semelhantes aos nossos, 
a começar pela carência de recursos, das necessidades sociais e das 
dificuldades de estabilização institucional. 

Num primeiro momento participaram os países do continente americano: Bolívia, 

Colômbia, Uruguai, El Salvador, México, Venezuela, Argentina, Jamaica, Costa Rica, 

Equador, Porto Rico, Paraguai, Chile, Peru, Estados Unidos e do continente europeu, a 

presença da Espanha. 

Com o acompanhamento dos representantes no seminário, após exposição brasileira, 

vários pontos foram apontados e apresentados pelas delegações estrangeiras. Alguns pontos 

positivos e algumas ressalvas que ficaram registradas em relatórios elaborados pela 

Internacional Fundaction for Election System – IFES. 

De acordo com informações do portal IFES (2009), a estrutura de apoio à fiscalização 

da entidade é sem fins lucrativos, atuante em mais de 20 países, com um objetivo de 

incentivar o desenvolvimento de sociedades democráticas, contando para isso com 

profissionais de todo o mundo.  

Dois relatórios merecem citação: primeiro o relatório produzido e elaborado por 

Andréa Araua Montezuma, intitulado “Informe final de Consultoria sobre el Sistema de 

Votacion Informatizada em Brasil” e “Assessment of Computerized Voting in Brasil with 

recomendations for Nations of the Region”, elaborado por Roy G. Saltman. 
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Após essa experiência, em todos os pleitos ocorridos pós 1996, a presença de 

delegações é constante, permitindo ao corpo Diretivo da Justiça Eleitoral trabalhar a imagem 

pública de maneira sustentável e incorporá-la como retornos factuais informadas para a 

população, por intermédio de campanhas publicitárias institucionais realizadas durante os 

intervalos de pleitos. 

Para Camarão (1997, p.197) “os países da região, notadamente aqueles de língua 

espanhola, já vinham demonstrando de forma rotineira interesse na discussão das questões 

eleitorais, sobretudo aquelas envolvendo informática como ferramenta de modernização”. 

Alguns pontos do relatório retrataram a necessidade de compreender melhor o tramite 

tecnológico direcionado ao poder público, com vistas a produzir um sistema cada vez mais 

robusto e preparado para potenciais problemas técnicos e invasões virtuais.  

É relevante posicionar que essas recomendações foram realizadas no ano de 1996, 

portanto à mais de uma década, nesse período evolutivo o conceito de informatização e 

telecomunicações saltou exponencialmente em qualidade, comparado ao período citado. 

Com relação à participação dos eleitores no pleito, o relatório apontou que, apesar da 

implantação do novo sistema, o percentual de participação ativa da população não depreciou, 

ao contrário, pois a aprovação da população da urna aumenta à cada eleição, podendo ser 

considerado um ponto forte partindo do princípio de interação da sociedade com a 

participação política, mesmo sendo obrigatória a votação pois os eleitores poderiam hostilizar 

o processo. 

Também foi apontado sobre a relativa facilidade de participação dos eleitores, 

apontando para a suposta eficácia no programa prévio de conscientização do voto eletrônico. 

O item relacionado à filas de espera para votação, logística e estrutura da urna e seções 

eleitorais foi analisado e receberam bons pareceres, sempre considerando o desafio de 

gerenciar um início de processo. 

O relatório contemplou pontos de organização do pleito, vinculados aos materiais das 

seções, capacitação de equipes para o momento eleitoral, bem como o tratamento e respeito 

ao eleitor antes, durante e depois do voto. Nesse sentido, o modelo eleitoral nacional foi bem 

avaliado, compreendendo as limitações organizacionais para um projeto dessa magnitude. 

Diferente de outros cenários em que o parecerista do IFES presencia em outros locais 

do mundo onde o ambiente democrático ainda não está instaurado, o sistema brasileiro foi 

admirado pela ausência de força policial nas ruas, principalmente em grande quantidade com 
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o fim de evitar manifestações e brigas causadas por grupos ideologicamente diferenciados, o 

que indica o clima harmonioso e democrático brasileiro com relação à votação eletrônica. 

A jornada de votação foi bem avaliada, como também ao comportamento dos 

militantes. Ressalvas foram indicadas com relação à assinatura dos eleitores nas filas de 

votação, para que se tornem mais ágeis para o cidadão, e a melhoria de instalação das urnas 

em algumas seções, com ambiente e ligação precária do sistema de votação. 

Solicitaram para que os percentuais de defeitos nas urnas naquele pleito fossem 

analisados posteriormente por meio de perícias nas mesmas, evitando falhas maiores nas 

eleições seguintes. No conjunto, o sistema foi bem avaliado e serviu de referência para outros 

países. 

Recentemente o sistema foi apresentado na Ucrânia e nos Estados Unidos, 
pelo ministro Carlos Velloso, na Índia, pela ministra Ellen Gracie, e no 
Japão, pelos técnicos do TSE. [...] participamos nas eleições na Argentina, 
no México e no Equador, tendo ainda vários países mantendo contato com 
esse fim: República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Haiti. O problema 
do Haiti é complicado porque o país não dispõe de banco de dados seguro 
nem de cadastro de eleitores atualizado. (NEVES, 2005, p.153).ico e no 
Equador, tendo ainda v, e no Japçlos Velloso, na quele pleito fosse analisado 
posteriomente por meio de perteç138138138138138138138 

Um exemplo de utilização da tecnologia brasileira em uma eleição nacional é o 

Paraguai, que realizou intercâmbio com o Brasil com a finalidade de prover mais velocidade e 

estrutura em seu sistema de votação. 

O Brasil se encontra em uma situação de estabilidade tecnológica quando o assunto é o 

sistema eleitoral. Está conseguindo acompanhar os processos evolutivos dos anos e se manter 

em uma situação de vanguarda da aplicação da tecnologia a favor da democracia. Nas eleições 

de 2008, com os mesmos cargos de 1996, implantou em modelo pequeno de amostragem 

testes para a incorporação biométrica, com o objetivo de combater possíveis fraudes na 

identificação dos eleitos, combatendo o voto em duplicidade e na votação ilegal de uma 

pessoa com o título de outro eleitor.  

Em 2010, as biométricas foram ampliadas gradativamente, mais precisamente em 43 

municípios, utilizando à mesma estrutura estratégica de ampliação gradativa a cada eleição, 

de modo sustentável e com possibilidade de intervenção e análise, até o momento de realizar e 

aplicar o novo recurso em todo o país, na sua totalidade. 

Em um futuro não tão distante, provavelmente nos próximos cinco anos a internet 

possa ser acoplada ao sistema da Justiça Eleitoral, com o objetivo inicial de contribuir para a 
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realização de algumas ações burocrática até então desenvolvidas presencialmente nos 

cartórios eleitorais dos municípios, na categoria de e-service5. 

Um dos pontos de debate que prejudica a taxa de votantes é a dificuldade de muitos 

eleitores não conseguirem se deslocar até sua seção de origem para efetuar o voto. Como 

tentativa de previsão, pode ser que nos anos vindouros, os eleitores em vez de justificar à 

ausência, possam votar normalmente por intermédio da rede e de um sistema de proteção 

criptografado. 

 

3.6 O contrassenso da eleição eletrônica  

É dever científico apurar os dois lados de uma situação problema e objeto de pesquisa. 

Explanar positivamente sobre o sistema eletrônico de votação brasileiro pode ser considerado 

um ato nacionalista, visto que o sistema eletrônico brasileiro já foi honrado com diversos 

prêmios que homologam sua eficácia e integração de dados em um ambiente eleitoral secreto 

de apuração de votos. 

Porém é notório lembrar que em um universo envolto à tecnologia e comunicação em 

tempo real, contar com um problema lógico em sistemas de informação ou aberturas e 

fragilidades em uma estrutura informatizada são potencialmente usuais e corriqueiros em 

diversos segmentos da sociedade.  

 O grande cerne de discussão é expor e discutir os principais entraves técnicos que 

envolvem o sistema eleitoral brasileiro e sua máquina de votar eletrônica. Com base em 

fundamentação teórica coletada e disponibilizada por literaturas impressas e eletrônicas, o 

assunto deixa de ser visto apenas como boato e ataques de inveja de um modelo eleitoral 

funcional, mas permeia uma preocupação iminente de diversos atores sociais com notório 

conhecimento e titulações científicas correlacionadas ao campo de humanidades e exatas 

aplicadas. 

 Na visão de Brunazo Filho e Cortiz (2006, p.26) “poucos juízes e funcionários 

graduados na justiça eleitoral acreditam no fato da invulnerabilidade, mas entendem que 

manter a credibilidade do eleitor no sistema eleitoral é tão importante que justificaria mantê-

los sob o jugo goebelsiano da propaganda enganosa”. 

                                                            
5 São serviços ofertados com gratuidade pelo ambiente web, inicialmente trabalhado pelo poder privado, 
principalmente pelo alto grau de competitividade, nos últimos cinco anos, foi incorporado fortemente no 
ambiente público, suprindo necessidades com os cidadãos, que antes da interação web, era obrigado a intervir 
presencialmente na solução dos procedimentos, como consultas de multas de trânsito, documentos em cartórios, 
acompanhamento de processos jurídicos, dentre outros serviços. 
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 Considerando por esse ponto de análise, existem duas correntes no Brasil que atuam 

em torno do sistema eleitoral e urna eletrônica, de um lado a Justiça Eleitoral que desenvolve 

formas de comunicação política com a população, objetivando conscientizar sobre a 

importância do voto, e principalmente da funcionalidade da urna eletrônica brasileira, sendo 

fruto e referência para demais países em diversas partes do mundo. 

 Do outro lado, uma corrente mais tecnicista que não coloca em xeque todo o método 

de apuração eletrônica, mas sim alguns pontos que podem ser falhos, no que se refere ao 

computo do voto e direcionamento correto da informação que o cidadão eleitor manifesta no 

momento da eleição, isto é, apesar de aparentemente o eleitor votar no candidato A, segundo 

o referido grupo citado, à urna eletrônica apresenta vulnerabilidade para que o voto seja 

fraudado e conduzido ao computo do candidato B, por exemplo. 

 Essas premissas estariam descartadas, ou em grande parte amenizadas, se existisse 

uma comprovação impressa no momento do voto que permitisse que o eleitor formalizasse a 

verificação do seu candidato e do verdadeiro computo do seu voto no momento do pleito. 

O que ocorre é que não existe tal comprovação impressa atualmente, pois o projeto 

original da urna, em 1996 não deu prosseguimento, devido na época, ocorrer muita 

manutenção e limitações nos equipamento de impressão. Em mais de uma década de evolução 

da sociedade tecnológica, os recursos melhoraram significativamente, viabilizando a retomada 

do projeto, o que permitiria a abertura para infinitas discussões sobre a veracidade no sistema 

e aumento da credibilidade do sistema. 

É até curioso ver como fiscais eleitorais, que ignoram completamente as 
entranhas daquelas máquinas por onde correm os bits portadores dos votos 
que deveriam fiscalizar, rapidamente os declaram satisfeitos com 
demonstrações absolutamente inócuas de “bom funcionamento” do sistema 
[...] palavras mágicas proferidas em verdadeiros rituais tecnomísticos, como 
assinatura digital, resumo criptográfico (hash), embaralhamento pseudo-
aleatório e zerézima, são pronunciados na frente de fiscais totalmente 
despreparados, que ignoram não só as limitações destas técnicas como 
também ignoram a regulamentação jurídica que as restringe ainda mais. 
(BRUNAZO JUNIOR; CORTIZ, 2006, p.26). 

 Um dos grandes debates ocorridos por essas análises é que, como parâmetros de 

comparação existem dois tipos básicos de urnas, as máquinas de voto real (Urna-E Real) e as 

máquinas de voto virtual (Urna-E virtual).  

A primeira possui metodologia de impressão do voto realizado pelo eleitor, com o 

objetivo de comparação com o voto selecionado na tela, esse formato permite uma métrica de 

comparação ou apuração paralela de voto em caso de suspeitas de fraude em uma determinada 

eleição.  
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No Brasil, as urnas eletrônicas não produzem o voto materializado, tornando 
impossível a auditoria da apuração eletrônica. Foram centenas os casos de 
candidatos derrotados contra as previsões das pesquisas que desejaram poder 
conferir os resultados, mas não tinham como. Em algumas cidades, pequenos 
arremedos de "auditorias", "perícias" ou "recontagens" foram encenados, 
mas na grande maioria dos casos, os derrotados tiveram que aceitar os 
resultados sem ter como tentar conferi-los. Passeatas, manifestações e ações 
jurídicas ocorreram em todo o país, mas a Justiça Eleitoral brasileira, que é a 
projetista, a regulamentadora, a executora e a juíza do processo, não 
ofereceu nenhuma forma eficaz para convencer os derrotados da 
confiabilidade dos resultados. (FORUM DO VOTO-E, 2004). 

 O segundo modelo de urna, adotado pelo Brasil é baseado em um sistema que não 

efetua impressão de voto, restando ao eleitor confiar no sistema de votação e na interface da 

urna, com as informações que foram transmitidas no momento da votação, por intermédio da 

interface gráfica. 

 Em caso de recontagem de votos com outra métrica de apuração, à situação brasileira 

se diferenciará do modelo com comprovantes de voto, pois não existiram prova real do 

processo da urna eletrônica. O argumento debatido pela Justiça Eleitoral se finda no 

encarecimento do processo de validação dos comprovantes através de impressoras e a 

ausência de necessidade real do comprovante, visto que o sistema eleitoral eletrônico 

brasileiro possui diversos recursos de proteção dos dados informados pelos eleitores. 

Na visão de Neves (2005, p.157) aventou-se a hipótese de imprimir o voto 
sem que o comprovante fosse entregue ao eleitor, o que alias, serviria de 
prova de resolvesse vender a sua escolha [...] quando adotada, os votos 
impressos podiam ser submetidos a inúmeras conferências, mas 
pouquíssimas eram solicitadas [...] na outra experiência mais recente, o voto 
impresso aparecia em um visor protegido, e o eleitor tinha então a 
oportunidade de conferir seu voto antes de confirmá-lo, o voto impresso ia 
para o ambiente protegido, e o eleitor tinha a possibilidade de conferir seu 
voto antes de confirmá-lo [...] esse sistema, no entanto permitia que alguém 
de má fé criasse confusão. Como o voto é secreto, o mesário não poderia 
conferir eventual alegação de que na impressão do voto não figurava o nome 
do verdadeiro escolhido, mas o de outro candidato.  

 A grande discussão entre os conceitos técnicos da veracidade do sistema eleitoral é um 

debate de poucos, considerando à população brasileira, numericamente diminuta no que tange 

quantidade de assinaturas, porém a cada ano que passa, países democráticos adotam 

tecnologias que nem sempre são frutos de embasamento nacional.  

Um dos países que pode ser contado como exemplo é os EUA, pois em grande parte 

dos seus estados, a necessidade de implantar a impressão do voto para comprovante de 

verificação posterior é obrigatória, pois possui a finalidade de oferecer maior transparência ao 

eleitor quando se trata de representatividade eleitoral. 
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 Porém, desde 1996, várias delegações de diversos países com base democrática 

acompanharam os pleitos eleitorais e viram as urnas em pleno funcionamento, a estrutura de 

entrega, instalação, implantação, funcionamento e posteriormente apuração eleitoral impactou 

muitos com sua velocidade para a informação de resultados. 

Enquanto isso, o sistema de votação brasileiro provocava o interesse de 
países do mundo inteiro. O Paraguai, que já havia utilizado urnas brasileiras 
em suas eleições em 2001, pretendia repetir a dose em 2002. O México e a 
Argentina também utilizaram urnas brasileiras em caráter experimental em 
2003. Delegações da OEA e de países como Áustria e Filipinas visitaram o 
Brasil, e ministros do TSE e técnicos da Justiça Eleitoral estiveram em 
vários países para demonstrar o funcionamento das urnas e o sistema de 
apuração dos votos, sempre enfatizando a rapidez do processo e 
minimizando os questionamentos em relação a segurança do voto. A 
diplomacia se apresentava como um importante aliado na estabilização da 
rede. (NASCIMENTO, 2008, p. 6). 

 Existem no mundo equipes de pesquisadores e especialistas na área de tecnologia de 

diversos países que promovem pesquisas sobre quais os melhores e mais eficientes métodos 

eleitorais, porém como todo assunto polêmico, sempre existirão dois grupos antagônicos no 

que tange posicionamento reflexivo nas ações a tomar, duas correntes de pensamento para o 

fomento do debate. 

 Segundo Rezende (2003) “com a informatização, a fiscalização passa a requerer 

mecanismos de auditoria com características radicalmente distintas dos anteriores, pois agora 

o que precisa ser fiscalizado são processos informáticos, dos quais a tela do computador só 

mostra o que o autor do software quiser”. 

 Todo sistema informacional necessita de aprimoramento durante sua fase de vida útil, 

portanto o sistema eleitoral brasileiro buscará por intermédio de sua instância organizacional, 

à Justiça Eleitoral, implantar novos recursos que propiciem mais rapidez e idoneidade no 

processo de votação dentro do direito universal do voto secreto. 

 O ambiente científico também participa com o fomento desse debate da veracidade do 

processo eleitoral, um exemplo é o Brennam Center for Justice, órgão mantido pela 

Universidade de Nova York. Esse grupo de pesquisa é defensor da metodologia de votação E-

Real e não virtual formado por especialistas das áreas de Tecnologia da Informação e 

comunicação, renomados em suas atividades de pesquisa.  

 Por intermédio das pesquisas foi criado o Relatório Brennam, que consiste em uma 

recomendação para utilização do voto impresso nas ações eleitorais de um país cujo sistema 

eleitoral é baseado no processo de urnas eletrônicas, com vistas a reduzir o potencial de 

fraudes e tentativas de manipulação de informações. 
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Segundo Brunazo Filho e Cortiz (2006, p. 29) os defensores do uso de Urnas 
E-Virtuais, leigos ou informatas, argumentam que o voto impresso é um 
“retrocesso tecnológico” e que as modernas tecnologias de informação, 
como criptografia e assinatura digital, seriam suficientes para dar-lhes 
garantia a uma eleição honesta. Curioso é notar que mais de 99% destes 
defensores nem mesmo conhecem quais são os recursos criptográficos 
utilizados e nem quais são suas limitações técnicas.  

 O Relatório descreveu mais de uma centena de fraudes com condições de serem 

aplicadas no sistema de voto E-Virtual, apresentou uma metodologia nova para quantificação 

dos níveis de risco de cada tipo de fraude e indicou que a fraude de maior risco para inverter o 

resultado de uma eleição estadual (governador e senador) é a adulteração do Programas das 

Urnas-E, pois é a fraude que necessita menor número de pessoas para sua efetivação. 

 Na visão de Teixeira (2000) “a existência de um voto impresso, como contraprova de 

seu voto, é facilmente compreendida por um eleitor comum. Seria uma forma de transformar, 

o eleitor, no fiscal de seu próprio voto”. 

 Quando é analisado o comportamento da sociedade com relação ao desenvolvimento 

tecnológico, é compreensível entender a impressão de segurança que poder transmitir o 

sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Historicamente a democracia brasileira sofreu traumas 

no sentido apurativo de seus votos, havendo em vários momentos cronológicos de pleitos 

eleitorais discussões sobre a veracidade dos votos e da apuração propriamente dita. 

 Nos idos da década de 90, a sociedade vivia a abertura de mercados globais, ampliação 

e relações comerciais e consequentemente, contato com novas tecnologias, em um novo 

cenário, com velocidade das ações nunca antes vista. A visão de que os processos 

criptográficos e assinaturas digitais resolveriam os problemas das fraudes se instaurou pela 

sociedade criando uma correria e uma expectativa pela modernização do sistema. 

 A visão da tecnologia nesse período, segundo Negroponte (1995, p.61) “serviços de 

informação e entretenimento que saibam de fato tirar proveito da multimídia, definir esse 

novo veículo, precisam ser desenvolvidos, necessitando de um período longo o bastante para 

acumular sucessos e fracassos”. 

 Procurar agir com pioneirismo em um determinado segmento e área por propiciar bom 

posicionamento perante os pares, mas também como qualquer novidade, pode gerar 

controvérsias com relação ao seu correto funcionamento. A Justiça Eleitoral brasileira de 

certo modo, se deparou com essa realidade quando ainda nos anos 90, já pensava em criar e 

implantar um mecanismo capaz de promover uma alteração no processo comportamental do 

eleitor em seus pleitos democráticos. 
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No início de 1994, Bruce Schneier, autor dos maiores best-sellers sobre 
segurança de dados, escreveu o livro “Aplied Cryptography” onde descrevia 
uma utopia: novas técnicas matemáticas que permitiriam criar em ambientes 
informatizados, coisas como jogos confiáveis, autenticação não falsificável, 
dinheiro virtual anônimo e até eleições seguras. [...] só que nossas 
autoridades eleitorais não tiveram a mesma humildade do criptógrafo 
americano. As urnas E-Virtuais criadas sob esse mito estão sendo banidas 
em todo o mundo desenvolvido, mas continuam sendo utilizadas no Brasil. 
(BRUNAZO FILHO; CORTIZ, 2006, p.36). 

 Para que um sistema eleitoral funcione no momento da efetivação da eleição, os atores 

envolvidos no processo devem apresentar postura idônea no trato das questões de fiscalização 

e respeito na escolha do eleitor. Independente de como um sistema eleitoral possa ocorrer, 

seja ele informatizado ou manual, deve em primeiro momento contar com que os operadores 

nas seções eleitorais ajam com presteza e idoneidade.  

 Em um dia de eleição, alguns atores são potencializados como agentes de intervenção 

no processo, de forma positiva ou negativa: candidatos, cabos eleitorais, funcionários do 

processo eleitoral, mesários e fiscais. Para que ocorra algum problema de lesar a identidade e 

comportamento democrático basta que um deles queira persuadir o sistema para induzir seu 

posicionamento partidário e opinião pessoal. 

 Psicologicamente existe explicação para esse comportamento do indivíduo, 

primeiramente por suas influências interpessoais durante toda a vida, e em segundo momento, 

pela vontade de contribuir para que a sua torcida partidária ou aderente a algum ator político 

se concretize.  

Sua idolatria por uma agremiação partidária ou por um grupo político pode reportar o 

indivíduo se colocar à disposição para fazer de tudo, com o objetivo de contribuir para o 

sucesso do seu grupo, mesmo que para isso ações inescrupulosas possam ser realizadas. 

A corrupção eleitoral tem outros meios que não somente o falseamento dos 
resultados. É fraude eleitoral o custeio de campanhas eleitorais pelo tráfico 
de drogas, pelo jogo ilegal, por recursos públicos ou por recursos de 
particulares beneficiados por atividades públicas. Tal fato só se verifica 
mediante análise da origem dos recursos. Se a corrupção eleitoral se dá pelo 
abuso econômico no pleito, tal fato só se verifica com análise da aplicação 
dos recursos. Para tanto o Juiz deve estar comprometido com a democracia e 
com a legitimidade do sistema representativo, atuando com independência 
funcional e descomprometido com o resultado da causa em julgamento. Os 
mecanismos utilizados para aferição da vontade popular não podem estar sob 
suspeição, sob pena de tornar ilegítimos os resultados proclamados. 
(DAMASCENO, 2009) 

 A implantação de um sistema eletrônico de votação permitiu o combate de 

manifestações já enraizadas no processo eleitoral brasileiro. Em momento do voto manual, os 

fiscais de partidos eram autorizados pela Justiça Eleitoral para acompanhar o processo 



145 

 

 

 

eleitoral mais incisivamente do que nos dias atuais, pois os procedimentos da urna eletrônica, 

apesar de emissões de pareceres antes e depois do horário eleitoral não são possíveis os 

acompanhamentos no processo tecnicista da apuração, apenas um número extremamente 

limitado de pessoas previamente selecionadas pelos TRE´s e Cartórios Eleitorais. 

 Na estrutura eleitoral, antes da urna eletrônica de votação, os fiscais podiam ter 

conhecimento prévio do cadastro de eleitores, bem como ter conhecimento prévio dos 

mesários indicados para o trabalho eleitoral nas seções. Podiam também acompanhar o 

lacramento das urnas vazias, com a comprovação física de que não haviam cédulas já 

incorporadas previamente a votação. 

 O acompanhamento da votação e identificações dos eleitores era possível, como 

também o acompanhamento das urnas para o local de apuração de votos. Os fiscais podiam 

ficar até um metro dos responsáveis pela apuração de votos e, consequentemente 

acompanharem em seus controles, o mapa de cada região no que valia os votos apurados. 

 Não há dúvidas que no quesito rapidez de apuração eleitoral, o país conquistou um 

grande passo evolutivo, pois em eleições majoritárias a apuração de votos não passa de 24 

horas para sua totalização, e a cada pleito eleitoral bienal a marca de tempo diminui cada vez 

mais representativamente.  

Essa característica de velocidade é o que atrai vários outros países com suas 

delegações de analistas eleitorais para observarem o processo de gerenciamento da 

informação eleitoral, em macro análise estratégica gerencial, logística e organizacional, o 

dinamismo do sistema impressiona pelo contingente gerenciado e rapidez de validação 

numérica. 

E apesar disso tudo, ocorriam fraudes em todos estes sete momentos. 
Eleitores fantasmas eram cadastrados e votavam, mesários ligados a 
candidatos eram demitidos, urnas eram “engravidadas” antes da votação, 
eleitores regulares eram constrangidos ou induzidos na hora de votar, 
mesários introduziam votos extras nas urnas, a urna com votos era trocada 
durante o transporte, a apuração era fraudada e os resultados nos mapas de 
urnas eram adulterados. Na realidade, havia uma verdadeira competição de 
fraudes onde umas sobrepunham a outras. E tudo isso acontecia porque os 
fiscais falhavam em cumprir as suas tarefas. (BRUNAZO FILHO; CORTIZ, 
2006, p.38-39). 

 Partindo desse pressuposto, é compreensível a ideia de que, independente do sistema 

eleitoral vigente a probabilidade de que pessoas de má intenção desapareçam na sua totalidade 

do ambiente eleitoral brasileiro é praticamente nula, pois a pré-disposição de alguns 

indivíduos em seu modelo comportamental contribui para o incentivo da vitória eleitoral à 

todo curto, mesmo que para isso haja à necessidade de buscar burlar o sistema. 



146 

 

 

 

CAPÍTULO III – AÇÕES COMUNICACIONAIS DA URNA 

ELETRÔNICA 
 

Aparentemente as atribuições publicitárias no poder público surgiram apenas nas 

últimas quatro décadas. Essa impressão equivocada é transmitida principalmente, pelo 

aumento exponencial dos impactos relacionados aos canais de comunicação, que contribuíram 

com a amplitude de disseminação das informações para à sociedade.  

Historicamente é salutar compreender que grande parte dos reinados, impérios e 

poderes religiosos foram construídos por intermédio de manifestações comunicacionais, 

reportando à grande massa de interagir com as mensagens transmitidas. A relação de poder e 

comunicação sempre estivem presentes, no pensamento dos líderes e nas ações da sua equipe 

de apoio. Nesse sentido, a pesquisa objetiva relacionar no capítulo, as influências da 

comunicação na sociedade, principalmente na busca e continuidade do poder de diversas 

sociedades anteriores ao período contemporâneo.  

Com base nesse histórico, se fundamenta, para afirmar à importância do processo 

comunicacional no poder público nacional, mais precisamente, na Justiça Eleitoral e sua 

estrutura pelos estados da federação. Estratégias de comunicação governamental não são 

aplicadas apenas no governo eletivo, mas em qualquer forma de estrutura que intente 

promover e enaltecer sua identidade, como órgão público, para os seus pares na sociedade. 

Promover uma aplicação tecnológica no sistema de votação brasileiro exigiu da Justiça 

Eleitoral interagir em vários campos de atuação: no burocrático, decorrente do processo de 

licitação da estrutura de voto com as empresas privadas de tecnologia; no logístico, 

principalmente para garantir lisura no sentido de operacionalização das eleições, no momento 

prévio e posterior do pleito. 

A garantia de promoção de campanhas publicitárias também foi um campo de 

direcionamento do TSE, principalmente para garantir que a Justiça Eleitoral sempre tenha 

uma identidade com a prática idônea de suas ações. Nesse sentido, essas ações de 

comunicação são consideradas estratégicas e aderentes ao conceito de comunicação 

governamental. 

O recorte da pesquisa está na descrição das ações de comunicação que o TSE 

desenvolveu desde 1996, quando no início da implantação da urna eletrônico. O novo modelo 
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de votação teve que passar pelo natural processo de maturação de concepção publicitária para 

que posteriormente pudesse ser aceito normalmente no cotidiano do eleitor brasileiro.  

O nome de uma marca pode ser o significado daquilo que as suas partes 
sugerem, em sua origem ou relações históricas, fato que requer uma 
investigação ou estudo das formas utilizadas para construir a palavra. “O 
posicionamento relaciona-se ao ato de vincular uma faceta da marca a um 
conjunto de expectativas, necessidades e desejos do consumidor” 
(TAVARES, 1998, p. 87). 

A essência de produzir uma campanha publicitária para um serviço público é a mesma 

do que as relacionadas à produção de um produto manufaturado ou serviço privado. Não é 

porque o serviço é público que a qualidade deve ser ruim e o atendimento de baixa qualidade. 

O grande desafio do TSE era promover um novo sistema de votação, diante de um cenário 

para garantir lisura no processo, promovendo credibilidade como também estimulando o 

exercício de uma prática intangível, no caso do processo eleitoral, à cidadania. 

Em um país de amplitude continental, qualquer ação comunicacional mal 

desenvolvida pode representar complicações, no sentido da identidade da organização com o 

espírito democrático, sendo viável reiterar que a redemocratização brasileira não conta com 

mais de 25 anos de conquista plena, portanto ainda necessitada de planejamentos de 

comunicação e imagem sustentável e de impacto positivo. 

Respeitar a regionalidade é um ponto forte na criação de uma campanha publicitária 

em âmbito nacional, principalmente no Brasil, onde as diferenças comportamentais, 

econômicas e culturais nas regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, são 

evidentes e latentes. 

O grande desafio da Justiça Eleitoral na última década foi de promover campanhas 

publicitárias que respeitassem um padrão de linguagem e comunicação nacional, vinculado ao 

sufrágio eleitoral que, de modo concomitante respeitasse às especificidades regionais. 

 

4.1 Comunicação Política e Governamental 

 A comunicação política é um segmento comunicacional recente no sentido 

organizacional e de planejamento no Brasil. Ações relacionadas à comunicação de atores 

políticos sempre estiveram presentes na história nacional e de qualquer país do globo, essa 

premissa se sustenta partindo do princípio da necessidade de construção de imagem de uma 

pessoa pública, nesse caso envolvida no cenário político social. 

 
A expressão comunicação política (CP) vem sendo usada com múltiplos 
significados, frequentemente conflitantes, dependendo do país, do autor e do 
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contexto em que é utilizada. Tamanha diversidade demonstra que a 
expressão ainda não é um conceito claro, nem mesmo uma área de atuação 
profissional delimitada. Pelo menos por enquanto, Comunicação Pública é 
uma área que abarca uma grande variedade de saberes e atividades e pode-se 
dizer que é um conceito em processo de construção. (BRANDÃO, 2007, 
p.1). 

É pertinente reportar momentos históricos para oferecer uma pequena explanação do 

que podem ser manifestações de comunicação política presentes em diversos locais do mundo 

em diferentes períodos de espaço/tempo. 

 Historiadores de civilizações antigas, principalmente no período anterior à 

implantação do calendário cristão reportam que muitos monumentos nas grandes estruturas e 

impérios da história, como por exemplo os faraós egípcios, não eram construídos apenas com 

o interesse de homenagem aos seus respectivos deuses, mas também era uma forma de 

perpetuar atos de grande magnitude para o fortalecimento de seus períodos no governo e 

fortalecer sua imagem pública para a população e para potenciais inimigos, demonstrar 

poderio e conceito de fortalecimento da sua gestão. 

 Nas análises realizadas por Marcus apud Ramos (2005, p.17) as pirâmides egípcias 

não foram apenas como homenagem aos deuses, mas também serviram como propaganda dos 

faraós. Naquela época não havia diferença entre a política e a religião e a propaganda de líder 

servia também para a autoproclamação divina.  

 A pirâmide de Quéops pode ser considerada um monumento que foi construído com o 

caráter também de fortalecimento da imagem do faraó, pois no período de sua construção, a 

civilização egípcia estava em ampliação e a necessidade de mostrar o seu poderio era 

iminente. 

Mais tarde, Ramsés II (1304-1237 a.C) comandou o Egito por 67 anos 
durante o Reino Novo, época de grande expansão. Ramsés II entrou para a 
história como um dos grandes faraós egípcios devido a forte propaganda que 
fazia das suas campanhas militares. Certa vez, mandou registrar em papiros, 
tabuletas e monumentos a história de que na batalha de Qadesh teria 
enfrentado sozinho, vinte mil inimigos, sem sofrer nenhum arranhão. A 
lenda diz ainda que, em determinado momento desse combate solitário, o 
metal de sua roupa refletiu os raios do sol de tal maneira que paralisou os 
inimigos de pavor, e eles concluíram que o homem era uma divindade. O 
povo egípcio acreditou mesmo na história e ele virou um deus vivo, 
venerado e adorado. 

 Em uma cultura ocidental, o conceito de comunicação pública também aparece nas 

estruturas e reflexões no período dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, considerados 

grandes pensadores da Grécia antiga. O conceito da política era discutido como interação com 

polis, com a definição de sociedade e da participação ativa.  
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 O pensamento da política na Grécia transitava pelo binômio comunicação/poder, 

principalmente na relação participativa dos governantes nas propostas de uma sociedade mais 

participativa e democrática em um conceito de república, com origem nas escritas de Platão. 

 O poder político não estava diretamente vinculado à participação popular, porém era 

extremamente pertinente a construção de um governo sólido, principalmente para não 

propiciar um clima de fragilidade para demais impérios, culminando em guerras por 

conquistas territoriais e por dominação de riquezas, muito frequentes nesse período da 

história. 

Conforme os mais antigos registros sobre os movimentos eleitorais, 
encontramos também na Grécia antiga os relatos mais remotos sobre a 
existência da propaganda política. Os gregos da humanidade chamavam a si 
próprios de helenos (todos os que falavam grego, mesmo os que não 
vivessem na Grécia, os que não falavam grego, eram chamados de bárbaros). 
[...] em Esparta, embora não tenham sido observadas grandes modificações 
políticas, permanecendo o local sempre com as características de um estado 
aristocrático, havia eleições para diversas partes do governo. Nas eleições 
espartanas o povo se aglomerava em praça pública com fins de escolher 
chefes administrativos, legisladores, magistrados, generais, embaixadores e 
pontífices religiosos. [...] fica evidente que, já naquela época, manipulava-se 
esta matéria com bastante discrição e inteligência, tanto que as condições de 
elegibilidade e incapacidade para o pleito eram bem definidas. (RAMOS, 
2005, p.19). 

 Atenas era considerada outra cidade grega que também difundia conceitos de 

comunicação política, principalmente no ato do voto, por intermédio de assembleias, 

conselhos formados por membros da comunidade. Atos como rotatividade de cargos, adoção 

do voto secreto eram manifestações realizadas, que séculos depois foram instituídas como 

base do direito democrático republicano. 

 Na visão de Ramos (2005, p.20) “foi em Atenas os primeiros estudos sobre técnicas de 

propaganda eleitoral. Os candidatos atenienses buscavam nos sofistas meios para enfrentar os 

pleitos da época. Sábios, que tinham como principal ocupação a arte da retórica chegaram a 

aprimorar a principal técnica de persuasão da época: os discursos”. 

 O ambiente criado pelos romanos com relação à ordem pelo poder e nas articulações 

políticas depois da implantação da república é relevante nas análises das manifestações e 

articulações presentes até a contemporaneidade nos mais diversos governos nos países de 

ordem política semelhante. 

 Vários momentos da história romana podem evidenciar as aplicações da comunicação 

política na ordem de relações de poder e comunicação. Uma das figuras mais representativas 
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no que tange as aplicações de propaganda e manipulação do discurso político é Caio Júlio 

César (102-44 a.C), imperador de Roma. 

Nesse contexto podemos destacar a figura de Caio Júlio César, que se 
destacou não só como general, mas também como orador, escritor, 
historiador e governante. O que na verdade é pouco conhecido é que César 
foi um dos maiores gênios da propaganda política que o mundo já conheceu. 
A sua ascensão e fama muito se deveram as suas brilhantes estratégias de 
promoção pessoal que o transformaram em um dos maiores estadistas de 
todos os tempos. Utilizou-se de todas as ferramentas que lhe eram possíveis 
na época para a divulgação de sua imagem e de suas realizações políticas. 
(RAMOS, 2005, p. 23). 

 No período que antecede à nomeação de Júlio César como imperador de Roma, é 

representativa a utilização da sua imagem de general como forma de construção de um 

arquétipo atraente para os romanos, que vinham de guerras de anos por territórios e nações 

limítrofes. Até então, o poder da república era bipartido com Pompeu, ex-general romano 

como Cônsul de Roma e Júlio César como general na ativa como representação do exército no 

poder decisório e procônsul da Gália Narbodense. 

 Como estratégia de fortalecimento de imagem de César para a tomada do poder e 

fomento na guerra travada com Pompeu pelo domínio de Roma, a guerra contra o território de 

Gália, que durou por mais de dez anos contra povos que não se rendiam ao poderio romano 

permitiu a César acumular riqueza, exércitos com o objetivo de conquistar o poder romano 

com unicidade de gestão.   

César abre a primeira página do seu livro com uma das suas mais conhecidas 
frases: Gallia est divisa in partes tres, "a Gália está toda dividida em três 
partes". E, de fato, assim era. Bem ao norte, a Terra dos Celtas era habitada 
pelos belgas, no centro pelos gauleses propriamente dito, e, ao sul dela, pelos 
aquitânios. Politicamente, a parte meridional encontrava-se nas mãos dos 
romanos desde 222-121 a.C., que a denominavam de Gália Narbonense, 
tendo como principal centro era o porto de Marselha. A posse dessa região 
costeira do Mediterrâneo, permitia-lhes trafegar seguros pela Via Domitia, a 
estrada que ligava a fronteira da Itália ao Leste, com a da Ibéria, ao Oeste. 
Geograficamente, ela se estendia de Milão, no Vale do Rio Pó, até o sopé 
das montanhas dos Pirineus. Foi para lá que enviaram Caio Júlio César, de 
distinguida e aristocrática família latina, como pro cônsul da Gália 
Narbonense, no ano de 59 a.C. (SCHILLING, 2009). 

 No governo de César, Roma foi fomentada por imagens, sendo estátuas em corpo 

inteiro ou bustos do imperador com o objetivo claro de difundir o poder do governo e de seu 

representante para o povo, como também moedas com a efígie de Júlio César, pois dentre 

várias formas de comunicação política, o dinheiro percorre todas as instâncias possíveis e 

permite à conscientização institucional de que existe uma figura maior e mais poderosa que 

representa a todos.  
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Esses métodos foram reproduzidos durante os séculos posteriores por diversos 

governantes de diversos principados e reinados, sempre com a finalidade de perpetuar à 

imagem pública.  

Segundo Haswani (2009, p.36) é também de Júlio César a ideia 
(provavelmente de 69 a.C) das chamadas acta diurna, em que o teor dos 
debates do senado romano era obrigatoriamente registrado em documentos e 
afixados nos muros para que a população tomasse conhecimento de suas 
atividades. Tempos mais tarde as acta diurna foram copiadas e redistribuídas 
para diversas regiões do império, de modo que toda a sua população pudesse 
inteirar-se da política romana. [...] o sobrinho-neto de Júlio Cesar, César 
Augusto (63 a.C-14 d.C) idealizou o que seria o primeiro serviço de correios. 
Ordenou a construção de estradas especiais, a fim de facilitar a troca de 
informações entre a sede do império, Roma, e as sedes administrativas. A 
mais importante delas foi a Via Appia. 

 Unido ao poder político, a Igreja manteve de forma concomitante métodos de 

disseminação da sua imagem, por intermédio de difundir para o mundo seus dogmas 

religiosos. A utilização de imagens e incentivo a figuras religiosas, bem como ritos e 

cerimoniais foram realizados durante séculos para perpetuar o ideário do cristianismo no 

mundo. 

 O protestantismo também utilizou de formas de comunicação para fortalecimento de 

suas bases de fiéis e estruturas suas ideologias e dogmas pelos diversos países, inicialmente 

no velho continente e a partir do século XVI, para países colonizados, nos continentes mais 

novos, na visão do descobrimento da cultura ocidental, com maior destaque nas Américas e 

África. 

 Do ponto de vista de Briggs & Burke (2004, p.76) “a impressão gráfica facilitou a 

acumulação de conhecimento, por difundir as descobertas mais amplamente e por fazer com 

que fosse mais difícil perder a informação”. 

 A comunicação política foi diretamente favorecida com a disseminação de impressos, 

pois esse novo formato de divulgação de informações propiciava uma maior amplitude nas 

ações de fortalecimento da imagem pública governamental. Em contrapartida, grupos 

oposicionistas, políticos ou da sociedade civil conseguiam e aproveitavam desse recurso para 

difundir ideias revolucionárias, fato esse que fomentou, em vários momentos históricos, 

problemas com governantes na continuidade do poder. 

A imprensa de tipos móveis foi inventada por Johann Gutenberg, 1450, na 
cidade de Mainz e logo participaria de importantes acontecimentos 
históricos. Martinho Lutero, com base na máxima de que não havia 
necessidade de ir a Igreja interpretar as escrituras (a relação do indivíduo 
com Deus poderia ser – ao menos em teoria – direta e pessoal) decidiu tornar 
públicas essas ideias e elaborou 95 teses, reunindo o mais importante de sua 
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(re) descoberta teológica, e fixou-as na porta da Igreja do Castelo de 
Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ele pretendia abrir um debate 
visando uma avaliação interna da Igreja, pois acreditava que esta precisava 
ser renovada a partir do evangelho de Jesus Cristo. (RAMOS, 2005, p.28). 

A comunicação de reinados com a preocupação de enaltecimento da imagem pública 

de seus governantes promovia uma verdadeira corrida pelo narcisismo e em vários momentos 

ultrapassavam do limite humano de suas ações. Reis e Rainhas, por meio de textos, imagens, 

gravuras e peças teatrais eram elevados a verdadeiros deuses, com poderes que transcendiam 

a capacidade humana. Tais feitos permitiam que a população interpretasse seus feitos como 

necessários para o bem estar da sociedade e para a proteção do reinado. 

Um arquétipo também relevante para a descrição de ações para reis e rainhas é o caso 

de Luis XIV, pois em seus 72 anos de reinado, várias manifestações de comunicação política 

foram realizadas e a preocupação com a imagem do rei para seus súditos era extremamente 

importante. 

Como rei de França, Luís XIV subiu ao trono em 1643, com apenas quatro anos de 

idade, reinando por 72 anos até sua morte em 1715. Em seu reinado, coleciona episódios e 

posturas que revelam como essa imagem foi sendo lapidada ao longo de sua vida a ponto de 

se tornar um mito, constantemente comparado com os deuses e heróis da mitologia clássica, 

como Apolo e Hércules e ser reverenciado como “nosso Deus visível” e “o mais poderoso 

monarca do universo”, entre outros atributos a ele conferidos. 

Na visão de Burke (2004, p.81) fica explícito o intento em intensificar a credibilidade 

da imagem de Luis XIV, desde o seu nascimento, “celebrado pela França inteira com 

fogueiras e fogos de artifício, repicar de sinos, salvas de canhão e comemorado com sermões, 

discursos e poemas”.  

Mesmo que a partir de determinado momento tenha decidido governar sozinho e 

absoluto, Luis XIV nunca deixou de contar com conselheiros e pessoas próximas: Mazarin, 

Chapelain, Richelieu, Rigaud, Colbert e outros que contribuíram para que sua imagem fosse 

cada vez mais glorificada. Isso era edificado nas mais diferentes esferas da vida social, 

política, cultural, artística e religiosa.  

Todos os seus feitos, mesmo os de menor importância eram registrados em gravuras, 

pinturas, retratos, medalhas (mais de trezentas), estátuas, monumentos, arcos de triunfo, além 

de sermões, poemas, narrativas e discursos. Artistas plásticos, escultores, pintores e eruditos 

permaneciam a seu serviço, sempre com a finalidade de enaltecer os feitos e as conquistas.  

Seguindo precedentes clássicos, a medalha foi revivida no século XV, na 
Itália, e logo foi adotada por governantes como meio de difundir uma 
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imagem favorável deles mesmos e de suas políticas. O número de cópias 
feitas era relativamente baixo, talvez não mais de uma centena, mais se 
distribuíam a embaixadores ou chefes de estado estrangeiro, de modo a 
causar impressão onde mais importava. A propaganda por meio de medalhas 
se tornou cada vez mais importante no século XVII. Os primeiros 
governantes se contentavam com 30 a 40 medalhas diferentes, mas 300 tipos 
foram feitos para comemorar os principais eventos do reinado de Luis XIV. 
(BRIGGS; BURKE, 2004, p.77). 

      A presença do “rei-sol” e também chamado de Luís, o Grande nas guerras era 

acompanhada de historiadores e poetas que descreviam com detalhes cada vitória obtida. A 

rotina do Rei era motivo de transformação em eventos para a classe mais nobre e em poucos 

momentos também exposta a prole. A rotina do rei de levantar-se, fazer refeições, deitar-se, 

dentre outros, era ritualizada, poder acompanhar esse cotidiano real constituía-se algo por 

demais importante e significativo. 

      Outros movimentos de Luís XIV, cuidadosamente planejados, também reforçaram a sua 

postura de homem forte, vigoroso, preocupado com o bem-estar de seu povo, justo, acessível, 

sensível às questões da arte. Valem como exemplos sua aparição no carrousel, considerado 

um dos mais grandiosos espetáculos públicos do reinado, em que o rei, como “imperador dos 

romanos”, saiu-se muito bem entre outros homens que a cavalo, deviam correr em um 

picadeiro e realizar outras proezas. 

A construção de grandes monumentos e palácios, como o de Versalhes, no qual se 

evidenciava a intenção de perpetuar sua imagem. Criar monumentos era a maneira que os 

governantes compreendiam como fundamental para o fortalecimento de sua imagem, sendo 

que em muitos casos, o poder de mobilizar forças dessa magnitude para construção de grandes 

estruturas, levava a ambição do governante ao extremo, a ponto de criar construções 

ineficazes ou apenas com o intuito de poderio e não de funcionalidade para seu povo. 

A comunicação política a partir do século XIX já havia incorporado muitos desses 

fenômenos de construção da imagem pública e também da condicionante de massas por 

intermédio de meios impressos, econômicos, artísticos e teatrais. 

As ações de comunicação no poder público como explanado, podem ser relacionadas 

como impérios, governos democráticos republicanos e ditatoriais, pois a essência do processo 

de comunicação e construção de uma imagem pública sustentável perdura por todos esses 

cenários. 

O fenômeno comunista, fomentado por pensadores como Marx e Engels também 

recorreram para a propaganda política no sentido de difundir seus manifestos, e fortalecer 

estratégias comunicacionais para a implantação do regime em diversas nações pelo mundo. 
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Até pela necessidade oposicionista e de convencer e conscientizar a população da importância 

e do diferencial que um novo sistema político econômico podia trazer à nação e ao cotidiano 

das pessoas. 

Exemplo de utilizações da comunicação política como canal de publicidade do regime 

comunista pode ser analisado nas peças impressas, normalmente cartazes que eram 

desenvolvidos para a difusão do movimento bolchevista, promovido e liderado por Lênin. 

O oriente também manifestou inúmeras ações de propaganda e de comunicação 

política, desde relatos históricos de monumentos construídos para a posteridade e 

enaltecimento da imagem de imperadores, nesse caso a construção da Muralha da China é um 

exemplo de construção militar, que demandou séculos para ser concluída, mas tinha o 

objetivo de proteger a China de invasões de povos Hunos, mas de também demonstrar o seu 

poderio perante seus potenciais invasores. 

Mao Tse Tung, logo após a Revolução Comunista na China, procedeu a um 
amplo programa de propaganda ideológica que doutrinasse a população, 
implantando a nova ideologia marxista. Ficaram famosos nessa época os 
“Quadrinhos de Mão”, verdadeiros romances moralistas que ajudavam a dar 
exemplos de como os jovens deveriam delatar os opositores ao regime, 
inclusive seus próprios pais, bem como queimar os livros 
“contrarrevolucionários” e adotar diversas outras posturas que fossem ao 
interesse do estado. (RAMOS, 2005, p.30). 

Apesar dessa base histórica, as aplicações dos conceitos de comunicação política até 

então não apresentavam uma ordem profissional, muito menos sistêmica, pois cada 

governante decidia supostas ações que poderiam contribuir para o enaltecimento de sua 

imagem perante seu povo. Somente a partir de 1920 é possível considerar ações conjuntas de 

comunicação política previamente analisadas e implantadas com o intuito de fortalecimento 

de grupos partidários e implantações de novos regimes governamentais. 

É a partir desse período que podem ser analisados os verdadeiros impactos de uma 

campanha de comunicação política, positivas e negativas, no que tange ao condicionamento 

de massas para caminhos prejudiciais a harmonia entre nações. Acontecimentos de 

condicionamento ambiciosos de nações levaram a realizarem conflitos armados, guerras e 

bloqueios econômicos que prejudicaram em demasia a integração global e desenvolvimento 

humano e social. 

No decurso da Segunda Guerra Mundial, a propaganda acompanhou sempre 
e, algumas vezes, precedeu os exércitos. Na Espanha, as brigadas 
internacionais dispunham de comissários políticos. A Wermacht tinha, na 
Rússia, companhias de propaganda. Se a resistência não houvesse 
compreendido obscuramente a importância vital do esforço para imprimir e 
difundir folhetos e volantes de conteúdo frequentemente diminuto, jamais 
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teria sacrificado milhares de homens e dos melhores. Sem embargo do 
armistício, a propaganda não cessou. Ela fez mais para a conversão da China 
ao comunismo do que as divisões de Mao Tse Tung. Rádio, Jornal, Filme, 
Folhetos, discursos e cartazes opõem as ideias umas as outras, refletem os 
fatos e dispunham entre si os homens. Quão significativa de nossa época é a 
história dos prisioneiros japoneses devolvidos pela URSS em 1949. 
Convertidos ao comunismo após uma temporada nos campos de “educação 
política”, foram aguardados, na volta; por zeladores de outra doutrina, Bíblia 
em mãos, a fim de submetê-los a “reeducação democrática”. (DOMENACH, 
1950, p.12). 

Quando se reporta à potencialidade do processo de comunicação política, logo se 

atenta ao exemplo mais acentuado, de brutal e traumatizante impacto da comunicação nas 

últimas décadas. A experiência da Alemanha nazista com relação ao seu estado totalitário é 

um momento histórico em que muitas técnicas utilizadas pela propaganda e marketing 

político foram implantadas e obtiveram êxito na sua aplicação. 

Assessorado por Joseph Goebbels, que exercia o papel de Ministro da Propaganda e 

Entretenimento do governo nazista, Adolf Hitler promoveu e utilizou várias técnicas de 

propaganda política para enaltecer sua proposta governamental. Utilizou de diversos recursos, 

cinema, rádio, jornais, porém, dentre todas as opções, o cartaz obteve um papel de extrema 

relevância para a conscientização dos alemães ao modelo nazista e também na convocação de 

jovens para o trabalho militar. 

 
Figura 15: Carta Nazista fomentando a propaganda ideológica 

Fonte: Ramos (2005, p.31) 

Goebbels utilizava o recurso da propaganda de maneira emocional, como já realizados 

em épocas históricas, onde os líderes políticos, no caso imperadores eram comparados e 

considerados dádivas e deuses.  
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Para criar esse ambiente de endeusamento, as estratégias de comunicação do governo 

nazista se preocupavam em sempre manter a imagem de Hitler ligada à superioridade, para 

isso, os comícios e declarações para a população eram bem calculados, com os púlpitos 

elevados e sempre com a finalidade de mostrar Hitler maior em tamanho do que na realidade. 

Na visão de Ramos (2005, p.31) “sem dúvida, os comícios nazistas eram verdadeiras 

óperas, com efeitos cênicos, som, luzes, tudo muito teatral, uma estética subliminar 

comunicando a ideologia política, havia ainda tochas, bandeiras vermelhas gigantescas 

tremulando com a suástica, filas de soldados e longas esperas pelo soberano”. 

Por um lado, a propaganda hitlerista mergulha suas raízes nas mais obscuras 
zonas do inconsciente coletivo, ao gabar a pureza do sangue, ao glorificar os 
instintos elementares de violência e destruição, ao renovar por meio da cruz 
gamada remotíssima mitologia solar. Ademais, emprega sucessivamente 
termos diversos e até contraditórios com a única preocupação de orientar as 
multidões ante as expectativas do momento. [...] em suma, é inegável que 
certo número de mitos hitleristas correspondiam, seja a uma constante de 
alma germânica, seja a uma situação criada pela derrota, pelo desemprego e 
por uma crise financeira sem precedentes. (DOMENACH, 1950, p.26). 

Esse tipo de comunicação política esteve presente em outros países na época de Hitler, 

na Alemanha, como por exemplo, Mussolini e Itália e de certo modo, no Brasil com Getúlio 

Vargas. A condicionante de direcionar massas a apoiar incondicionalmente seus líderes ocorre 

até os dias atuais, como em 2002, antes da invasão das tropas americanas no Iraque, a imagem 

de Saddam Hussein, era predominante, que como candidato único detinha 100% das intenções 

de voto.  

Obviamente que governos totalitários ficam a mercê de derrocadas, pois em suas ações 

violentas e de repressão a manifestações contrárias ao regime somente aumentam e em certo 

momento ficam mais fortes do que o próprio regime, seja por intermédio de guerras civis ou 

com outros países de ideologias partidárias diferenciadas.  

O mesmo ocorre em visão contemporânea na Coréia do Norte, sob o comando de Kim 

Jong II, onde criam mecanismos de propaganda ideológica com a finalidade de manter o 

sistema socialista em vigência e fortalecido, bem como envolver a população em um clima de 

quebra do armistício entre a Coréia do Sul, instituído em 1953. 

No Brasil, o governante que mais fez uso das condições de comunicação política foi 

Getúlio Vargas nos seus dois períodos no comando da nação: na primeira fase, pelo regime do 

Estado Novo (1930-1945), conquistado por intermédio de um golpe de estado com apoio dos 

militares e o segundo período (1951-1954), já com eleições diretas para presidente da 

república. 
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Com a inteligência estratégica de seu assessor Lourival Fontes, foi criado o DIP – 

Departamento de Imprensa e Propaganda que fiscalizava todos os canais de comunicação 

brasileiros com objetivo de fortalecer o controle da informação para a população. Fez uso 

intenso do rádio, até então um dos poucos recursos que chegavam à maioria da população 

brasileira, com a criação do programa “Hora do Brasil”. 

Segundo Haswari (2008, p.38) “com esse modelo, consolidava-se no Brasil o 

mecanismo de Benito Mussolini, de falar sozinho para ninguém contestar, o espetáculo do 

poder tinha intuitos bastante claros: a criação do mito, o controle rigoroso da força política 

emergente, a exclusão do intermediário e a implantação do populismo”. 

Nesse período, a comunicação estatal fomentava na população o conceito do 

patriotismo e nacionalização, que permitia o uso dessa retórica nas comunicações dos 

postulantes a cargos eletivos, pois já se instituía a conotação da participação política brasileira 

e crença no crescimento econômico brasileiro. 

Após a morte de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek conquistou o cargo de 

Presidente da República, utilizando também de estratégias de comunicação política para o 

fortalecimento de sua imagem como candidato e posteriormente como presidente eleito. Em 

sua campanha, fez uso de slogans, como o mais conhecido “Cinquenta nos em cinco”, jingles 

e construiu a nova capital do país, com vistas a fomentar o desenvolvimento econômico 

nacional no centro-oeste do país, e consequentemente acabou criando um dos projetos 

arquitetônicos mais importantes da história do Brasil. 

Nesse sentido, valeu-se de instrumentos de propaganda política para suscitar 
debates, fazer que o eleitor reconhecesse e/ou identificasse seus anseios e, a 
partir daí, motivá-lo com seu discurso empolgante, sugerindo planos e metas 
a atingir, incitando o povo ao trabalho, a busca da independência e a 
confirmação da democracia como instrumento da liberdade, mexendo com 
as predisposições dos eleitores quanto ao processo democrático, ao 
nacionalismo e ao crescimento econômico, aguçados com a morte de Getúlio 
Vargas. Enfim, Juscelino conseguiu agregar a sua imagem as realizações que 
fizera quando administrador, um estilo modernista e ousado, que 
representava uma garantia das promessas que fazia aos eleitores. (PICOLIN, 
2006, p.147). 

O período compreendido entre 1964 a 1978 ficou caracterizado pela intervenção dos 

militares no sistema político brasileiro. A comunicação política também foi utilizada nesse 

período, buscando desenvolver um clima de credibilidade na sociedade com os militares no 

processo decisório no país. 

O poderio militar quando exerce uma intervenção política, grande parte das vezes 

apresenta características agressivas e ríspidas com relação ao sistema vigente. No Brasil não 
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foi um modelo diferente, pois as implantações dos Atos Institucionais permitiram à gestão 

militar poder para intervir nas estruturas democráticas, exilar atores sociais considerados 

contra o regime e inibir os processos comunicacionais que pudessem expor informações 

contrárias às permitidas pelo sistema. 

A grande atuação de comunicação dos militares nesse período foi o acentuado foco de 

patriotismo presentes nas peças publicitárias dos projetos desenvolvidos e nas divulgações das 

ações governamentais. No final da década de 70, com o desgaste natural do sistema ditatorial, 

o movimento promovido pelos atores sociais, instituído como “Diretas Já”, com vistas ao 

direito do voto direto para as instâncias políticas nacionais ganhou força e comoção da 

população em grande parte dos estados da federação. 

Com a redemocratização brasileira, a profissionalização das ações de comunicação 

política ganha força, com associações, participação e formação por instituições de ensino 

permitindo melhoria na qualidade dos envolvidos no processo estratégico de comunicação no 

ambiente público.  

Diante desse arcabouço de fundamentação, é possível afirmar que independente do 

período e do sistema de governo vigente em um país é necessário o desenvolvimento de 

estratégias de comunicação com a população, visando à construção de credibilidade de um 

líder ou agremiação partidária ou no estímulo de apoio de um sistema político, com regime 

participativo ou ditatorial. 

A comunicação política não pode ser entendida somente como um conjunto 
de mensagens que ocorrem dentro de um sistema político. Ela permite 
atividade de formação de demandas, de mudanças nas próprias respostas do 
sistema, de compreensão dos processos políticos, ou, ainda, como unidade 
de análise das teorias políticas, da sociolinguística, da sociologia de massas e 
dos estudos de concentração e distribuição do poder político dentro dos 
diversos grupos organizados. (SANTOS, 2007, p.65). 

Governos e atores políticos nem sempre consideram as ações analíticas da 

comunicação política como estratégia de construção de imagem. Tal situação se dá pelo fato 

da carência de profissionais realmente preparados para o desenvolvimento correto e funcional 

de ações comunicacionais voltadas ao poder público. 

Comparar uma ação estratégica corporativa com uma intervenção pública no que tange 

à construção de uma imagem sustentável é um grande entrave dos profissionais de 

comunicação. É possível um profissional transitar pelos dois universos, todavia, o arcabouço 

que esse profissional deve desenvolver para realizar um bom trabalho, em muitos aspectos e 

diferenciado. 
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Na visão de Torquato do Rego (2002, p.139) relacionada à imagem pública e 

aplicação do marketing nas estratégias de comunicação política fica evidente e importância da 

estratégia correta, para evitar maiores problemas de imagem: 

O marketing é importante para informar, integrar a comunidade no espírito 
de uma administração, preservar a sua identidade. Identidade é sinônimo de 
caráter. Já a imagem é aquilo que um governante pretende passar para a 
opinião pública. Quando a imagem é exagerada, distante da realidade, 
forma-se um ponto de interrogação na mente das pessoas. Será que aquilo é 
verdadeiro? Se os exageros atingem o absurdo, o resultado é um 
bumerangue, ou seja, o marketing acaba corroendo o governo. Primeiro 
cuidado: evitar prometer em campanha o que não poderá ser cumprido. O 
povo acabará cobrando. E o marketing da administração terá de ser feito 
baseado em verdades. 

No ambiente público, as equipes que normalmente formam e articulam as estratégias 

de comunicação política, nem sempre são preparadas para tal feito. São normalmente 

profissionais de comunicação que nunca atuaram no poder público, porém, por fatores de 

indicação de cargos e proximidades partidárias acabam exercendo funções de comunicação e 

assessoria do político. 

A ausência de profissionalismo pode reportar em vários problemas para a imagem 

pública, principalmente quando existe a necessidade de articulação com as mídias regionais e 

nacionais. Fatos mal explicados e conduzidos podem reportar más interpretações por parte da 

mídia, que a cada ano torna-se mais interativa e convergente.  

O maior problema nesse cenário contemporâneo é a grande e exacerbada quantidade e 

velocidade da informação, que leva o eleitor cidadão a ler uma determinada notícia negativa, 

mas devido à quantidade de outras informações, acaba formando a imagem daquele ator 

político de acordo com o que leu superficialmente e não se manifesta em aprofundar-se nas 

acusações e compreensão do cenário. 

Segundo Macedo (2007, p. 89) “com a ampliação dos sistemas de comunicação e 

telecomunicação, os canais de comunicação ampliarão o seu leque de abrangência na 

transmissão de informação, e com esse crescimento, o poder privado e poder público 

vislumbraram essa perspectiva de crescimento na comunicação com seus pares”. 

Com o avanço do voto eletrônico e das telecomunicações no país, o eleitor tem 

desenvolvido cada vez mais o seu senso argumentativo e reflexivo dos candidatos a cargos 

eletivos. Seu processo decisório na escolha dos postulantes aos cargos eletivos está cada vez 

mais relacionado a informações que possam circular pelos meios de comunicação impressos e 

eletrônicos. 
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Por esse motivo a preocupação de um bom relacionamento com os canais midiáticos é 

fator estratégico para o fortalecimento e proteção de uma imagem pública de um ator político. 

Qualquer ação mal explicada pode acarretar em um processo de queda na imagem construída 

em médio prazo, podendo reportar no declínio irreversível do político na sua região de base 

eleitoral. 

Segundo Morato (2006) “os profissionais de marketing e propaganda política 

envolvidos com as campanhas de seus candidatos devem saber explorar esse novo 

comportamento interativo e eletrônico, seja na produção de materiais ou orientação e 

abordagens para a população”. 

Um fator muito discutido entre os profissionais da propaganda política é o não perder 

intenções de voto por ocasião de um processo difícil de assimilação e distante ainda para 

muitos eleitores com grau de escolaridade baixa, ditos excluídos do universo digital. 

A estrutura da urna eletrônica é muito semelhante à de um caixa eletrônico bancário, o 

grande problema é que no momento do voto, quando porventura o eleitor errar a sequência 

numérica de seu candidato, não é acusado erro ou inexistência explícita, o que favorece muito 

a anulação incondicional do voto. 

A preparação de materiais de campanha do candidato, como as abordagens corpo a 

corpo tiveram de adaptar-se com esse novo método eleitoral aonde além de orientar o número 

do candidato, há também a necessidade de orientar o processo de votação na urna eletrônica. 

Segundo Queiroz (2005) sob o aspecto científico, o marketing político 
configura-se como uma atividade multidisciplinar. Ele tem interfaces com a 
administração, quando procura sistematizar e hierarquizar procedimentos a 
serem adotados por candidatos e/ou partidos (Como a definição de uma 
agenda política pessoal ou arrecadação de fundos para uma campanha 
eleitoral); com a psicologia [...] e, por fim, com a publicidade eleitoral, que 
envolve a comunicação em diferentes veículos (tendo de mostrar conteúdos 
simbólicos, slogans, jingles e discursos que funcionam como marcas 
registradas de uma candidatura). 

Atualmente, o planejamento de uma campanha deve estar atento ao procedimento 

operacional do voto. No Brasil, o combate à exclusão digital ainda é intenso e extremamente 

necessário. Segundo Silva (2002, p.32) é de extrema relevância abrir os olhos não só para a 

urna eletrônica, mas para a preparação da sociedade frente às novas tecnologias como um 

todo. 

Segundo Veríssimo & Rodrigues (2001, p. 132) os sistemas de informação tendem a 

ficar mais complexos na velocidade e mais simples na interface de usuário, caberá cada 
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sociedade preparar seus cidadãos da melhor forma possível para as próximas fases da era do 

conhecimento. 

 Uma das manifestações estratégicas da comunicação política é o trabalho do conceito 

ideológico em uma determinada população. Criar estímulos e condicionantes de 

comportamento é um recurso também realizado nas ações mercadológicas para produtos e 

serviços.  

 Garcia (1982, p.9) define a propaganda ideológica sendo “sua função a de formar a 

maior parte das ideias e convicções dos indivíduos e, com isso orientar todo o seu 

comportamento social”. 

 Diferente da propaganda eleitoral, a concepção ideológica pode ser considerada com 

maior amplitude com relação aos impactos em um determinado grupo social, principalmente 

porque é uma situação desenvolvida paulatinamente, construída com foco estratégico e 

normalmente premeditado, com vistas a condicionar grupos a agir e pensar de forma orientada 

e direcionada. 

Sua função é a de formar a maior parte das ideias e convicções dos 
indivíduos e, com isso, orientar todo o seu comportamento social. Isto, 
historicamente, pode ser observado, por exemplo, no caso do regime militar, 
quando se apelou para o patriotismo da população (“Brasil ame-o ou deixe-
o”) e para sua confiança no país, conclamando-o a suportar a suportar as 
dificuldades e a esperar por dias melhores. [...] o resultado parece ter sido 
satisfatório, porque muita gente acreditou na legitimidade dos governos 
militares e chegou a defender os seus interesses. (QUEIROZ, 2005, p. 80). 

 As técnicas de propaganda ideológica trabalham baseadas em valores morais e 

influências de caráter cultural, envolvendo o indivíduo em um ambiente de luta por direitos 

que até então ainda não havia percebido ou enxergado. O grande diferencial da construção da 

ideologia é o estímulo aos comportamentos mais instintivos do homem, principalmente na 

conquista por ideais ou a luta por um conceito de mundo que acredita ser o ideal. 

 Em grande parte, as mensagens ideológicas relacionam-se com a organização política 

da sociedade, fomentando o eixo de mudança perante os envolvidos. Essa manifestação de 

aprovação pode ser exposta de várias maneiras, de uma lei até a criação, implantação e 

manutenção de um sistema de controle complexo e diretamente ligado aos anseios criados 

pelo processo de mudança ou rompimento de paradigmas. 

Segundo Domenach (1950, p.26) outro tipo de propaganda, de tendência 
totalitária, decorre da fusão da ideologia com a política, intimamente ligada a 
progressão tática, joga com todas as “molas” humanas. Não se trata mais de 
uma atividade parcial e passageira, mas da expressão concreta da política em 
movimento, como vontade de conversão, de conquista e exploração. Está, 
essa propaganda ligada a introdução, na história moderna, das grandes e 
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sedutoras ideologias políticas, tais como o jacobinismo, o marxismo e o 
fascismo, e ao embate de nações e blocos de nações nas novas guerras.   

 Com relação à prática da propaganda ideológica, existe a possibilidade de aplicação 

pelo indivíduo isoladamente ou por intermédio de um órgão articulador, sem que para isso 

existam mecanismos legais de possam regulá-lo. No caso de uma aplicação de um grupo 

articulador, a probabilidade de impacto e persuasão é maior, pois remete a maiores e mais 

eficazes estratégias de penetrabilidade e instauração de mecanismos de controle. 

 Na visão de Ramos (2005, p.54) “a inexistência de uma regulamentação não implica 

que tal modalidade não é permitida ou que seja prejudicial aos modelos democráticos atuais”. 

O fomento da liberdade de expressão e convívio de várias correntes de pensamento em um 

ambiente harmonioso pode contribuir de forma incisiva para a sustentabilidade da 

democracia. 

 Existem vários fatores que podem provocar o desencadeamento de uma manifestação 

de propaganda ideológica, desde um escândalo de um ator político até uma medida não 

popular realizada por um determinado governo, como por exemplo aumento de taxas de juros 

ou aumento no índice de desemprego. 

 No momento que ocorre essa ruptura dentro do ambiente organizacional público, 

lideranças de diversas instâncias surgem com a finalidade de manifestação e apoio a uma 

determinada causa, diagnosticada como afrontamento ao sistema governamental vigente. 

Ao lado das organizações estruturadas podem ser verificados também os 
movimentos políticos organizados, que buscam sobretudo apenas exercer o 
direito de críticas ou a modificação de situações singulares, como por 
exemplo o movimento pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor, 
uma manifestação popular conhecida como “Fora Collor” ou mesmo o 
conhecido movimento “Diretas Já”. Obtido ou não êxito no que se 
propuseram, esses movimentos normalmente se dissolvem. (RAMOS, 2005, 
p.56). 

 A utilização da condicionante ideológica permite que o ator político ou o grupo 

governamental vigente mantenham seu espaço no ambiente público. A manutenção dos 

estímulos idealistas é o que conduz um determinado grupo social a acreditar no cenário que 

foi exposto e “comprado” quando iniciaram a aplicação do novo sistema. 

 Quando o respectivo grupo já não recebe mais novos estímulos de reivindicação da 

mensagem original ou quando nada faz mais sentido, o movimento se dissipa criando uma 

situação insustentável por parte de seus idealizadores. 

 Outra ferramenta utilizada nas situações políticas é controle ideológico. Na visão de 

Queiroz (2005, 81) “o controle ideológico compreende todas as formas utilizadas para que os 
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indivíduos e grupos não tenham condições de perceber sua realidade e, com isso, fiquem 

impedidos de formar a sua própria opinião”. 

 Essa situação cria um clima ilusório no processo governamental, pois é trabalhada a 

imagem de que não existem problemas aparentes de manifestações, devida à população estar 

aceitando a situação de maneira passiva e complacente. Em contrapartida essa atitude é 

deveras arriscada para a sustentabilidade da imagem, pois com o menor estímulo de grupos 

oposicionista, o clima harmonioso pode se tornar revolto, com manifestações contrárias ao 

sistema. 

Segundo Garcia (1986, p.82) “a propaganda se transforma em instrumento de união de 

classe social em torno de metas comuns, permitindo que ela torne mais organizada e que suas 

ações sejam mais coerentes”. Para Santo (1997, p.34) “a ideologia está estritamente ligada a 

dinâmica social sendo mediadora entre um projeto político e a mobilização social [...] para se 

tornar mobilizadora, a ideologia tem que ser esquemática, pragmática, direcionada a resolução 

social”. 

 O posicionamento ideológico é de certo modo organizado pela manifestação dos 

atores sociais nas externalidades de esquerda/direita, criando designações que exacerbam o 

caráter ideológico de determinado partido ou organização social. Considera-se por extrema 

esquerda ou direita os mais radicais da interface ideológica, normalmente são os arquétipos 

mais fáceis de conduzir para uma situação de conflito, pois em muitos momentos não 

possuem o discernimento da respeitabilidade de ideias opostas e não estimulam a diversidade. 

Curiosamente a distinção ideológica entre direita e esquerda nasceu na 
Revolução Francesa. A propósito da questão de direito de veto do Rei e de 
saber se este ficaria ou não com o Poder Moderador, o Presidente da 
Convenção o problema a voto (1795). Determinou que quem fosse a favor 
do direito do veto do rei se posicionasse do lado direito da sala e quem fosse 
contra se colocasse a esquerda. [...] A qualificação direita/esquerda veio a ser 
introduzida na nomenclatura ideológico-partidária. O voto contra as posições 
do Poder instituído, concebido pelos líderes de esquerda como favorável aos 
desígnios das massas, caracterizará a partir daí como enquadrado 
ideologicamente a esquerda. (SANTO, 1997, p.35). 

 O processo de propaganda ideológica permite aos grupos que buscam a manutenção o 

poder, fazer corresponder aos recursos à satisfação e exigências. Desenvolver expertise em 

criar mecanismos de interação e envolvimento com a massa propicia ao grupo gestor conduzir 

a sociedade local a seu bel prazer, vista a incapacidade de alguns atores sociais em enxergar a 

realidade da situação que necessita de intervenção. 

 Em determinados momentos, quando duas ideologias estão presentes no mesmo 

ambiente, existirão simpatizantes dos dois lados do movimento, nesse caso, em busca de um 
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poder equilibrado, uma saída estratégica e articuladora é a realização de um processo de 

coalizão na condução das situações políticas, evitando consequentemente maiores desgastes 

de imagem dos dois extremos. 

De acordo com Santo (1997, p.73) “tão importantes como as exigências, os apoios 

devem de ser tomados em consideração não só pelo grupo que se encontra na sede do Poder, 

como também pelos que pretendem disputá-la”.  

Porém quando um dos grupos não está satisfeito com tal condição de harmonia, uma 

das ações que também caminha de maneira concomitante com a propaganda ideológica é a 

contrapropaganda.  

Esta se caracteriza pelo emprego de técnicas que visam amenizar o impacto 
de mensagens contrárias, buscando anular o seu efeito persuasivo. A 
contrapropaganda procura sempre colocar a posição dos seus adversários em 
contradição com a realidade dos fatos, explorando outras ideias defendidas 
pelo próprio grupo oponente ou, então, opiniões que estão em desacordo 
com certos princípios e valores aceitos e arraigados entre os receptores. 
(QUEIROZ, 2005, p.81). 

 Essa análise consiste na previsão, antecipação e reação baseada no ataque e defesa de 

ações ou atitudes manifestadas pelo grupo adversário, sejam na concepção ideológica ou na 

competição pelo poder dentro do mesmo grupo político. 

 Realizado um paralelo entre a propaganda ideológica e eleitoral Domenach descreve 

sistematizações que podem acontecer nos embates políticos de imagem, propaganda e 

contrapropaganda, sendo: 

1. Desmembrar os temas do adversário, respondendo os ataques do mesmo, salientando 

pontos positivos e minimizando os negativos; 

2. Atacar os pontos fracos; 

3. Não atacar frontalmente a propaganda adversária quando poderosa; 

4. Atacar e desconsiderar o adversário; 

5. Colocar a propaganda do adversário em contradição com os fatos; 

6. Ridicularizar o adversário; 

7. Fazer predominar o clima de força. 

 Além das métricas explanadas pelo autor, cabe salientar que existem outras 

características podem ser aplicadas no conjunto supracitado, como antecipação, no que se 
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refere prever o que o grupo adversário pode dispor e agir, desenvolvendo mecanismos 

estratégicos para inibir as ações do personagem em embate ideológico. 

 Outra forma de manifestar estrategicamente as ações de contrapropaganda, 

principalmente quando não existem argumentos plausíveis para a defesa é promover o 

silêncio com vistas a amenizar os impactos das notícias nas mídias, sejam sensacionalistas ou 

detalhistas. 

 Criar distorções na mensagem também podem ser recursos utilizados nas ações de 

contrapropaganda, principalmente em assuntos polêmicos em que a mídia já se perfaz com 

agente interventor. Levar a atenção para o lado oposto é uma forma de reunir forças de forma 

gradativa e estratégica protegendo potenciais afrontas a imagem pública do ator político ou 

gestão pública. 

Dessa forma, pode-se perceber a presença da propaganda ideológica nas 
mais variadas classes e setores sociais, cujos reflexos realimentam novos 
ideários, que, por sua vez, são motivadores de novas tendências ideológicas. 
O que parece imutável em todo o processo de construção da propaganda 
ideológica é o poder da mídia como difusora das mensagens, efetivando o 
controle ideológico sobre as massas. (ASSIS; COSTA, 2008, p. 133). 

 Conduzir esses conceitos de maneira estratégica pode propiciar à equipe de 

comunicação política um preparo para as adversidades inerentes em um ambiente de disputa 

pelo poder em tempo real e ininterrupto. Situações oposicionistas devem ser comuns nessa 

relação de poder e imagem pública, garantindo liberdade de expressão. 

4.2 A urna eletrônica como produto de exportação 

Independentemente dos níveis de violabilidade de um sistema, realizar o 

planejamento, desenvolvimento e implementação de uma aplicabilidade informacional é 

muito complexo, principalmente para um contingente de usabilidade tão representativo como 

os eleitores brasileiros. 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, a morosidade do processo impresso era 

explícita, principalmente no sentido apurativo dos resultados. Países que não migraram seus 

sistemas eleitorais para as métricas eletrônicas, dependendo da sua capacidade humana de 

organização, correm riscos de demorar em demasia nas atividades de apuração, propiciando 

oportunidades de fraudes presenciais e discussões acerca dos resultados.  

O sistema desenvolvido no começo da década de 1990 e implantado gradativamente 

nas eleições de 1996, 1998 e 2000, quando executado logisticamente na sua totalidade de 

eleitores e zonas eleitorais conquistou visibilidade no cenário internacional, positivamente nas 
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suas práticas democráticas e negativamente decorrentes de não apresentar um sistema 100% 

isento de fraudes eletrônicas, conforme apontado por pesquisadores e teóricos das ciências da 

informação, tecnologia e informática aplicada. 

Definido o projeto da urna eletrônica, o TSE decide apostar nas empresas nacionais 

para a construção da máquina de votar. Inicialmente a proposta contemplava uma licitação 

com abertura internacional, seguindo padrão de processo de licitação da Organização das 

Nações Unidas, sendo aberta a empresas de tecnologia com estrutura estrangeira de produção, 

porém, durante o processo, por solicitação direta do presidente da República em vigência, 

Fernando Henrique Cardoso, a condução de edital permitia que apenas empresas com 

estrutura de produção tecnológica existente no Brasil participassem da licitação, independente 

de empresas de capital nacional ou internacional. 

Vários modelos foram apresentados, seguindo ordem documental e burocrática do 

edital, mas também aos 94 critérios técnicos de validação de testes do equipamento e 

parâmetros da Lei 8666 de licitações nacional, acerca da condução de um novo processo de 

votação, embasado em máquinas eletrônicas e contagem de votos em análise informacional. 

Um dos procedimentos dessa lista é a análise das condições dos equipamentos 

expostos em condições de relevante disparidade de corrente elétrica, visto a deficiente malha 

elétrica presente no país naquele período, em suas regiões. As urnas deveriam funcionar por 

1h30 em voltagens de 90 e 300, representando potenciais situações de uso no dia de 

implantação nos pleitos eletivo, em âmbito nacional. 

Nesse processo, três empresas foram escolhidas para a escolha final levando em 

consideração o preço, sendo a IBM, HP e UNISYS. Todas passaram pelos 94 testes de 

funcionabilidade técnica, e por questões de preços na competição, a empresa UNISYS foi 

escolhida para a produção das primeiras 77 mil máquinas eletrônicas de votação. 

Tamanho, peso, etc, eram muito flexíveis porque nós não conhecíamos 
exatamente o que poderia vir e qual seria a capacidade da indústria de 
produzir modelo melhor para gente. Hoje eles são muito rígidos, inclusive 
toda urna eletrônica hoje não pode passar de determinado peso e 
determinado tamanho porque nós temos que tê-las todas semelhantes, 
felizmente ganhou a UNISYS que veio com o modelo que até hoje está aí, 
que na época a gente até criticava, que achávamos que parecia uma 
“balancinha” de açougue, mas olha, muito funcional, muito boa, e até hoje 
está aí. (CAMARÃO, 2008).  

Em 1996, nas eleições municipais, 33 milhões de eleitores utilizam o equipamento de 

votação, sendo escolhidas as capitais da federação e cidades com mais de 200 mil eleitores.  
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Quanto ao processo de supervisão adotado pelo TSE, explana Camarão (2008) que “o 

processo de fabricação e de acompanhamento também é muito rígido, assim que a empresa 

vencedora começa a produzir as urnas, nós criamos uma equipe da informática e colocamos 

dentro da fábrica, que acompanha toda a produção e todos os testes”. 

 
Figura 16: Primeiro modelo da urna eletrônica / projeto piloto 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 
Apesar do Brasil não ser mundialmente conhecido como um polo exportador de 

tecnologia, nos últimos 20 anos os investimentos em ciência e tecnologia aumentaram, 

propiciando um exponencial crescimento, no sentido de estudo e aplicações relacionadas à 

tecnologia, nos mais diversos segmentos de mercado, público e privados. 

Nas duas últimas décadas do século XX, avanços revolucionários na ciência 
e tecnologia fizeram com que elas se tornassem fatores ainda mais 
fundamentais no processo de desenvolvimento em nível mundial. As 
transformações para acompanhar as novas exigências colocadas não 
puderam ser seguidas por grande parte dos países; onde já havia uma 
tradição, bases técnico-científicas mais consolidadas, atingiu-se maior 
dinamismo no processo de produção e utilização do conhecimento. Existe 
assim, atualmente, tendência a um círculo virtuoso que incorpora produção-
apropriação-transformação em riqueza – condições de maiores 
investimentos, o qual se restringe aos países desenvolvidos. (BARROS, 
2007, p.311). 

Na América do Sul, o Brasil desempenha um papel de referência perante seus pares. 

Sua amplitude geográfica e populacional situa o país dentre as maiores nações das Américas, 

propiciando importante posicionamento diante dos debates econômicos e sociais, seja no 

bloco continental americano, como para todo o globo. 

O desenvolvimento nacional do Brasil está ligado ao processo Regional da 
América do Sul. O objetivo de construir uma América do Sul politicamente 
estável, justa socialmente e próspera é para nós uma prioridade. Temos 
tentado usar nosso lastro político e econômico para aprofundar e ampliar a 
integração sul-americana, através do comércio, do investimento e de projetos 
conjuntos de infraestrutura. No presente mais de dez grandes projetos para 
melhorar e interconectar a infraestrutura sul-americana estão sendo 
financiados pelo Brasil. (CORREA, 2007, online). 
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No período posterior à crise econômica6 de 2008, com início nos Estados Unidos e, 

sequencialmente atingindo todos os blocos econômicos do planeta, o Brasil se posicionou 

como um país com grandes perspectivas econômicas, sociais e, sobretudo com um sistema 

democrático equilibrado e estável, diante das demais nações democráticas. 

Nesse ponto, é fundamental que a Justiça Eleitoral brasileira zele pela idoneidade do 

processo de votação nacional, visando manter uma imagem construída com os anos, de um 

sistema democrático sustentável e respeitador das diretrizes instauradas pelos organismos 

reguladores internacionais, como Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e o grupo econômico denominado G20, das vinte maiores nações 

economicamente ativas do planeta, com o Brasil compondo o grupo de debates e votações.  

 Internacionalmente, os olhares de investidores e demais países interessados em 

relações bilaterais, se dão também no modo que o país resolve suas especificidades 

democráticas, na eleição dos seus representantes e acompanhamento regulador das suas ações 

nas instâncias governamentais.  

Nesse ponto, a tecnologia da urna eletrônica brasileira foi adotada e posicionada pelo 

TSE como uma forma de sustentar um sistema democrático recente, baseado no caráter 

organizacional da tecnologia e velocidade na aplicação das ações sistêmicas, no caso a 

logística das eleições e apuração das mesmas. 

O sistema recebeu e vem recebendo admiração e respeito de outras nações, 
principalmente dos países vizinhos, nossos companheiros latino-americanos 
e caribenhos, cujos problemas e dificuldades, na maior parte das vezes, são 
bastante semelhantes aos nossos, a começar da carência de recursos, das 
necessidades sociais e da dificuldade de estabilidade institucional. O Brasil 
tem emprestado suas urnas e já realizou uma série de demonstrações pelo 
mundo afora. (NEVES, 2005, p. 149). 

 Desde o primeiro momento de implantação da urna eletrônica no Brasil, nas eleições 

de 1996, delegações de diversos países acompanharam o processo de implantação e execução 

do sistema, com vista à análise e posterior troca de tecnologia para criação de novas estruturas 

adaptadas para os seus países. 

 No viés de imagem pública, essa abertura realizada pelo TSE, desde a primeira eleição 

propiciou bons olhares para o ambiente internacional, pois tamanha abertura de um organismo 

                                                            
6 A crise econômica de 2008 foi um desequilíbrio econômico de grande impacto na economia global, decorrente 
da interdependência dos países, após a instauração comportamental da globalização. Sua exposição para a mídia 
ocorreu no sistema econômico norte americano, com várias empresas tradicionais no mercado com problemas 
financeiros, concordatas e até mesmo falências, decorrente de políticas de crédito mal estruturadas.  
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nacional do judiciário corrobora para enaltecer e alinhavar as políticas de contribuição 

bilaterais com as nações interessadas. 

Exemplo desse reconhecimento ocorreu no ano passado, durante a III 
Reunião Interamericana de Tecnologia Eleitoral, realizada na Colômbia e 
promovida pela Organização dos Estados Americanos, quando o sistema 
eletrônico brasileiro foi louvado como um dos mais modernos do mundo, e 
uma referência a ser seguida pelos países do continente. Também em 2005, 
países como Honduras, República Dominicana e Paraguai realizaram 
eleições utilizando urnas emprestadas pela Justiça Eleitoral brasileira e uma 
comissão de representantes do governo da Espanha esteve no Brasil 
conhecendo o modelo brasileiro de votações. Vários países já manifestaram 
o mesmo interesse. (MOURA, 2004, p.4). 

 É importante salientar que o processo de desenvolvimento e evolução da credibilidade 

de um produto ou serviço está correlacionado a qualidade e ações mercadológicas realizadas, 

pois as informações transitam também nos diversos veículos de comunicação. 

A razão de ser da atividade publicitária, ontem, hoje e amanhã, foi, é e será a 
de transformar objetos/bens e serviços em cargas simbólicas que transmitam 
mensagens que excedam seus atributos e benefícios, diferenciando-os dos 
demais concorrentes e dando-lhes uma personalidade antropoformizada, 
articulada criativamente e entregue aos consumidores através dos mais 
diversos suportes, buscando-se o máximo de envolvimento relacional com 
seus públicos. (GALINDO, 2008, p.281). 

 No poder público, essa exigência também é representativa e, no sentido do sistema de 

votação brasileiro, diversos veículos de comunicação internacionais: televisivos, radiofônicos, 

impressos e digitais produziram reportagens a respeito da implantação do sistema. Sob esse 

olhar, qualquer problema maior que reporte suposta suspeita de fraudes em uma eleição, pode 

desencadear consequentemente um processo exponencial de descrédito do trabalho realizado. 

 Todavia, é salutar que o órgão mantenedor do projeto, no caso o TSE planeje 

previamente alternativas de controle, se por ventura ocorrer um problema de grande amplitude 

no sistema de votação. O gerenciamento de crise na comunicação é crucial para manter a 

sustentabilidade da marca e garantir a integridade de todo um trabalho realizado previamente. 

A construção e a manutenção de relacionamentos é sabidamente mais 
interessante em diversos aspectos para a conquista de novos clientes, de 
contatos com a imprensa etc. Para tanto, a credibilidade é algo que se anseia, 
mas não se obtém do dia para a noite. Constrói-se paulatinamente. 
Estratégias de relacionamento com a mídia pressupõem a existência de uma 
ação contínua, estruturada e planejada, visando não somente a mão-única de 
fornecimento de informações a imprensa, ou mesmo ao atendimento as 
demandas oriundas desta, mas a percepção de um cenário no qual a 
imprensa, contida na mídia (que também é fonte para o planejamento 
comunicacional das organizações, tanto institucional quanto 
proporcionalmente), é um dos muitos, ainda que muito importante, 
elementos que contribuem na composição do mosaico que levará a formação 
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de opinião por parte dos públicos estratégicos a cada organização. 
(ARAÚJO, 2008, p. 92). 

 Muitas organizações não se preocupam em criar e manter planos de contingência 

comunicacional, visando potenciais crises organizacionais, que podem ser endógenas ou 

exógenas. Essa postura é arriscada e coloca em risco as ações realizadas para posicionar o 

produto ou serviço no mercado, no caso da urna eletrônica, um serviço público para os 

eleitores brasileiros. 

 Essa responsabilidade para que o processo funcione sempre é inerente da Justiça 

Eleitoral, presente na posição de Jardim (1997, p.208) 

O Brasil é exemplo marcante do esforço de uma sociedade civil despertada 
para a cidadania plena em buscar a conjugação de legitimidade democrática 
com verdade eleitoral. As Constituintes de 1946 e 1988 são testemunhos 
desse esforço notável de brasileiros notáveis. Dessa luta sem fim resultou um 
processo eleitoral submetido a uma Justiça Eleitoral autônoma, a um só 
tempo gerente dos meios e fiscal dos fins postos na lei. Se da legitimidade 
dos efeitos deve, em princípio, cuidar do Legislativo e o Executivo, da 
verdade eleitoral trata a Justiça Eleitoral. Essa tarefa de dizer aos cidadãos 
que o resultado espelha sua vontade sempre foi, e sempre será, o grande 
desafio da Justiça Eleitoral e, sem dúvida, sua própria raison d´être. 

 Obviamente nenhum projeto implantado em grandes territórios funciona perfeitamente 

sem a utilização de recursos de planejamento prévio, considerado estatisticamente como 

margem de erro.  

Com relação ao sistema eleitoral eletrônico, toda eleição considera previamente um 

percentual de urnas que, tecnicamente ou por fortuito maior podem não funcionar, dessa 

maneira, distribuídas estrategicamente pelas regiões brasileiras, ficam pré-dispostas a 

substituir as urnas sem funcionamento, com o objetivo de manter as seções eleitorais 

funcionando normalmente. 

No sistema brasileiro de votação, a dependência com o sistema do eletrônico não é 

total, pois em última instância, caso as urnas eletrônicas não funcionem corretamente, 

independente da região brasileira, é instalado o sistema manual de votação, com urna de 

tecido e cédulas de papel. Apesar de que, nas últimas eleições realizadas, o número de 

problemas técnicos não resolvidos pela logística do TSE é incipiente, comparado ao 

contingente de eleitores. 

 De qualquer maneira, a implantação de sistemas eletrônicos de votação no mundo, 

fomentam opiniões diversas, principalmente no sentido de violabilidade da urna, sob olhar 

técnico do processo, por intermédio de fraudes virtualizadas. Esse debate não está presente 
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apenas em países emergentes, mas também em nações cujo desenvolvimento tecnológico e 

econômico é representativo. 

 A visão globalizada de que o sistema informacional não é perfeito, e que pode 

apresentar falhas, de certo modo dificulta o desenvolvimento de ações no TSE para provar a 

plena confiabilidade da urna eletrônica.  

O imenso conjunto de vantagens do uso de dispositivos eletrônicos para o 
armazenamento de dados pode ser facilmente descartado no momento em 
que a organização despreza as características básicas de segurança de dados. 
Os computadores, normalmente, tornam algumas vulnerabilidades da 
organização mais acentuadas em comparação ao processo manual. O fato de 
os dados estarem centralizados e na dependência de um equipamento que 
pode necessitar de manutenção pode gerar sérios prejuízos. A necessidade 
dessa imposição de segurança se explica pelo alto fator de responsabilidade e 
pela dependência da organização para com a estrutura de tecnologia de 
informação. (BATISTA, 2006, p.169). 

 Nesse sentido de combater ao máximo os níveis de vulnerabilidade, as nações 

democráticas pelo mundo, de modo cuidadoso, buscam desenvolver os seus sistemas 

eletrônicos de votação. Em diversos casos, mesmo com o sistema pronto e implantado, foram 

apontadas potenciais formas de fraudar o sistema, fomentando nos atores envolvidos no 

processo eleitoral uma sensação de paralisação e bloqueio de sistema vigente, até a correção 

dos potenciais erros sistêmicos.  

 É possível citar, segundo Anexo D da pesquisa, o caso da Alemanha, que no ano de 

2005, por intermédio do seu Tribunal Constitucional Federal anunciou que o uso dos 

computadores, no caso as urnas eletrônicas da eleição daquele ano foi institucional. A 

alegação se amparou na premissa de que 

A eleição como fato público é um pressuposto básico para uma formação 
democrática e política. Ela assegura um processo eleitoral regular e 
compreensível, criando, com isso, um pré-requisito essencial para a 
confiança fundamentada do cidadão no procedimento correto do pleito. A 
forma estatal da democracia parlamentar, na qual o domínio do povo é 
midiatizado através das eleições, ou seja, não exercido de forma constante 
nem imediata, exige que haja um controle público especial no ato de 
transferência da responsabilidade do Estado aos parlamentares. 

 No caso das eleições de 2005, mesmo depois das alegações, os resultados foram 

mantidos. As manifestações ocorreram, mas apesar do comprovante impresso não ocorrer 

também no sistema alemão, no mesmo sentido sistêmico da metodologia brasileira, o Tribunal 

baseou-se no argumento que não houveram indícios que levassem à anulação, diante do 

sistema de urnas eletrônicas. 
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Em contrapartida, no ano de 2009, o mesmo Tribunal veta o uso das urnas 
eletrônicas, citando riscos ao processo democrático. Segundo IDGNow 
(2009, web), presente no Anexo D, “cerca de 1,8 mil máquinas ESD1 e 
ESD2 da fabricante Nedap foram usadas em 39 dos 299 Estados alemães, 
atingindo um total de 2 minhões de eleitores, na eleição que compõs o 
Bundestag, o parlamento nacional da Alemanhã. A Corte Constitucional 
Federal garantiu que as eleições gerais de 2009 estão mantidas e serão 
realizadas usando o tradicional método de lápis e papel. 

 Na Holanda o procedimento é o mesmo e o receio também, pois nas eleições de 2008, 

o governo do país proibiu o uso das urnas, devido ao risco de fraudes, independente de 

implantar ou não o comprovante impresso, para posterior validação da apuração. Na 

responsabilidade de fornecer o parecer à mídia, o Ministro de negócios internos do país 

alegou que 

Pesquisas indicam que não há garantias da existência de uma urna segura, 
que não permita espionagem dos votos. Desenvolver novos equipamentos 
requer grande investimento, financeiramente e em termos de organização. A 
Administração julga que a urna eletrônica oferece menos valor do que a 
votação em papel. (Anexo D). 

 O debate mais acentuado com relação ao sistema eletrônico de votação é proveniente 

dos Estados Unidos, visto seu posicionamento de liderança global e pioneirismo em inovação 

tecnológica. Por apresentar um conjunto desenvolvimentista acentuado quanto à gestão 

pública, é intrigante observar a dinâmica do seu sistema eleitoral, onde a tecnologia não 

perdura em uma integração informacional, propiciando bons resultados no viés de velocidade 

da informação e apuração de votos. 

 O sistema eleitoral norte americano possui estruturas e dinâmicas organizacionais 

diferentes da brasileira, com relação às prévias eleitorais, obrigatoriedade do voto, 

representação de delegados e demais processos para o pleito democrático. Todavia, o que é 

salutar focar nesse caso, é a dinâmica eleitoral americana, que opta por não utilizar de urnas 

eletrônicas em todo o processo eleitoral, bem como nas apurações, dificultando o processo e 

tornando-o mais moroso quanto aos resultados finais. 

 É válido citar um relatório desenvolvido pelo Centro Brennan de Justiça, mantido pela 

Universidade de Nova Iorque, onde foram realizados estudos com o objetivo de analisar as 

dinâmicas estruturais dos modelos de urnas eletrônicas presentes nos países, apontando seus 

pontos fortes e suas vulnerabilidades, presentes na íntegra, no Anexo E da pesquisa. 

Em 2005 o Centro Brennan convocou uma Força-Tarefa de cientistas 
renomados internacionalmente nos setores governamental, acadêmico e 
privado, especialistas em máquinas de votação e profissionais de segurança 
para efetuar a primeira análise nacional sistemática sobre as vulnerabilidades 
nos três sistemas eleitorais eletrônicos mais frequentemente contratados. A 
Força-Tarefa levou mais de um ano efetuando esta análise e preparando este 
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relatório. Durante este tempo a metodologia, a análise e o texto foram 
extensivamente revisados em paralelo pelo Instituto Nacional de Normas e 
Tecnologia (“NIST”). (BRENNAN, 2006, p. 3).  

 Nesse relatório, as descobertas de potenciais invasões sistêmicas foram apontadas nos 

três tipos de estrutura tecnológica, em contrapartida, todas as pendências complexas, 

poderiam ser solucionadas com medidas paliativas de comportamento, medidas relacionadas à 

auditoria dos processos e supervisão dos controles. 

A Força-Tarefa examinou ameaças de segurança as tecnologias usadas em 
sistemas de votação com Gravação Eletrônica Direta (“GED”), sistemas 
GEDs com Voto Impresso Conferido pelo Eleitor (“GED com VICE”) e 
sistemas de Votação por Leitura Ótica (“VLO”) na Seção Eleitoral. A 
análise assume que procedimentos adequados de segurança física e 
contabilização estejam implementados. (BRENNAN, 2006, p. 9). 

 A probabilidade de ocorrer polêmicas quanto à inserção da tecnologia dentro do 

universo público e democrático é alta, devido a complexa e tênue linha divisória entre a 

conquista do poder local, com o senso de lisura nos processos. A cada inovação, aumentam as 

tentativas de sanar potenciais chances de invasões, propiciando mais segurança na ordem 

estrutural dos sistemas, mas abrindo também novas ocorrências para debates e inclusão de 

métricas de vulnerabilidade do sistema de votação. 

4.3 O Marketing da urna eletrônica via TSE 

 Uma das propostas da pesquisa é elucidar como nos últimos quinze anos, as ações de 

comunicação para construção da imagem do sistema eletrônico de votação foram idealizadas, 

desenvolvidas e como o processo de análise regional interferiu nos planejamentos, diante da 

dimensão territorial e populacional brasileira. 

 O processo comunicacional da Justiça Eleitoral passou por diferentes fases e focos, 

considerando de modo concomitante à evolução tecnológica, comportamental e logística do 

sistema de votação. Desenvolver ações publicitárias e mercadológicas no poder público, 

atualmente é considerado como estratégico e necessário para o sucesso de novos projetos 

destinados à sociedade, principalmente para atingir grande parte da população. 

Toda comunicação faz parte da cultura de um povo. A propaganda norte-
americana, por exemplo, cultua bastante a racionalidade, o que não implica 
em dizer que não trabalhe, também, com as emoções. Mas ela vai 
primeiramente para a cabeça do consumidor e desta para o bolso. Já a 
campanha inglesa tenta trabalhar da cabeça para o coração. Os países latinos 
tendem a seguir do coração para a sedução da mente. A brasileira trabalha 
com tudo, é mais solta, humorada, sensualmente plástica, cheia de 
irreverências ou circunstancialmente séria e compenetrada. Ela não obedece, 
portanto, a regras rígidas de comunicação. No Brasil, nossas comunicações 
são um dos mais fiéis e fidedignos espelhos da sociedade, refletindo nossos 
valores, atitudes e comportamentos. (FERRACCIU, 2006, p.602). 
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 Uma comprovação dessa eficiência é que, independentemente dos debates ocorridos 

em torno do sistema eletrônico de votação, decorrente a violabilidade e integridade 

tecnológica das informações, a sociedade em computo generalizado, aprova o sistema e 

compreende sua importância para o regime democrático nacional. 

Apesar das acentuadas diferenças regionais presentes no país, o objetivo de um 

sistema unificado na federação é que, independente de diferenças regionais, todos os 

indivíduos compõem o mesmo espaço/país, desenvolvendo um comportamento de unicidade 

na aceitabilidade de políticas públicas para melhoria dos sistemas. No caso da Justiça 

Eleitoral, um dos objetivos principais era de construir ao longo dos anos, uma imagem 

positiva e estável do sistema de votação nacional, com base eletrônica, que conduzisse para a 

promoção de uma identidade populacional com a nova estrutura democrática. 

A imagem de um determinado território – país, região, cidade – é a 
fotografia mental desse lugar, a soma das crenças e impressões que as 
pessoas têm sobre um determinado lugar. A imagem vai formando-se a partir 
de idade precoce, na escola, nos meios, como turista, mas, sobretudo, está 
relacionada com estereótipos e clichês, que, em muitos casos, podem não 
corresponder a realidade contemporânea. Normalmente, uma imagem se 
imprime na mente humana por longo tempo, no entanto, como não se trata 
de um fenômeno estático, ela pode ser modificada. Nesses casos, não 
existem dúvidas sobre a necessidade de recorrer aos especialistas para uma 
tarefa tão complexa, que vai requerer tempo e criatividade para atingir 
ótimos resultados. (RAMOS, 2009, p.31). 

 O desenvolvimento dessa vertente de pesquisa acontece pela razão factual de que, para 

que projetos públicos e privados deem resultados perante a sociedade, é necessário o 

investimento em ações de comunicação, seja interna ou externa, objetivando conquistar 

aprovação dos envolvidos no processo. No caso do sistema de votação brasileiro, é 

compreensível observar que a aceitabilidade do sistema eletrônico foi construída por anos, 

acompanhando um processo de desenvolvimento de imagem, até a conquista da identidade 

com o cidadão brasileiro. 

 Como base principal de pesquisa, foi adotada a estratégia de coletar informações por  

intermédio de diversos canais organizacionais da Justiça Eleitoral. Num primeiro momento, 

no sentido de compreender a estrutura organizacional, foram contatados Cartórios Eleitorais 

de três municípios, dois situados na região do ABC Paulista: São Bernardo do Campo e Santo 

André, bem como a capital paulista. 

 Nessas visitas, foi possível compreender a dinâmica de informações da Justiça 

Eleitoral. Observar pela menor instância favorece a visão logística do processo informacional 

e gerencial do órgão mantenedor. Partindo das premissas levantadas, foi constatado que o 
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órgão mantenedor se encontrava em Brasília, com Tribunais Regionais presentes em todos os 

estados da federação.  

 Observando a dimensão de abordagem metodológica, foram priorizadas duas 

instâncias da organização. A primeira, pela dimensão organizacional, pois o Tribunal Superior 

Eleitoral, situado na Praça dos Tribunais em Brasília possui um departamento de dados 

históricos intitulado “Acervos Especiais”, responsável pelo armazenamento e catalogação de 

parte das ações realizadas pelo TSE, desde sua fundação.  

No mesmo espaço do Acervo, existem locais para entrevista com os veículos de 

comunicação interessados na história da Justiça Eleitoral, como também um pequeno museu 

do voto, com itens das primeiras eleições, como: urnas de votação, cédulas antigas, títulos 

eleitorais e organogramas de funcionamento gerencial e logístico.  

O agendamento da visita ocorreu no ano de 2009, estrategicamente escolhido por ser 

um ano que não ocorrem eleições no país, pois dessa maneira, o acesso às informações 

eleitorais ficaria mais acessível, decorrente da dinâmica de trabalho ser mais amena e as 

chances de conseguir material já tabulado da eleição de um ano anterior ser maior. 

Os servidores do departamento de Acervos Especiais formados por historiadores, 

administradores e demais colaboradores com nível superior, decorrente dos editais de 

concurso foram solícitos em disponibilizar material armazenado das últimas eleições. Um fato 

importante a ser lavrado, é que não havia muitas peças publicitárias disponíveis para consulta, 

pois a fabricação e distribuição dos materiais são realizadas nas regiões brasileiras, e não há 

uma obrigatoriedade de envio das peças para a respectiva seção, tornando mais dificultoso o 

possível armazenamento. 

Apesar dessa situação limitadora, o acervo representado no recorte de 1996 até os dias 

atuais não era pequeno, nem muito menos irrelevante, pois a cada peça solicitada para 

consulta, dois servidores buscavam informar: procedência, foco da campanha, estado da 

federação responsável e demais informações específicas da peça (necessidades regionais). 

O segundo espaço para coleta de dados foi no Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo, que forneceu material editorial publicado pela organização nos últimos anos. É válido 

informar que a dinâmica organizacional da Justiça Eleitoral, apesar das diretrizes gerais 

instituídas para os estados, respeita representativamente as ações desenvolvidas regionalmente 

com o objetivo de garantir mais eficácia nas ações, decorrente dos diferentes comportamentos 

culturais.  
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 Em caráter metodológico, a pesquisa não optou por consultar todos os TRE pelo país, 

pois grande parte das ações mercadológicas é embasada com diretrizes provenientes do TSE. 

Um fator que diferencia é o tempo de maturação da região para assimilar um novo conceito, 

uma nova dinâmica, por exemplo, o estado do Amazonas demorou até 2006 (quatro eleições 

desde a primeira experiência eletrônica) para que pudesse deixar de realizar experiências 

orientadoras com os seus eleitores, visando uma melhoria no funcionamento e otimização 

eleitoral, devido a baixa instrução da maioria da população e também ao baixo grau de 

contato informacional com novas tecnologias. 

 Já o estado de São Paulo conseguiu garantir grande grau de conscientização dos seus 

eleitores já nas eleições de 2002, tendo reduzido significativamente o investimento em 

orientações básicas de uso das urnas eletrônicas, potencializando os recursos para campanhas 

de fomento ao voto, fase posterior à compreensão da operacionalização do processo. 

 

4.3.1 Campanhas institucionais e regionais para estímulo do voto  

 Uma campanha institucional publicitária somente pode ser realizada, quando a 

estrutura da estratégia de comunicação contempla em paralelo de ações direcionadas ações 

regionais, pois caso não haja um planejamento especial para as abordagens regionais, 

dificilmente o plano de ação alcançará bons resultados de operacionalização. 

 No caso da Justiça Eleitoral não foi diferente, é notório diante das publicações 

realizadas pelo órgão, a preocupação de promover campanhas que pudessem ao mesmo tempo 

orientar e estimular o uso do sistema eletrônico de votação, bem como envolver todos os 

brasileiros eleitores, independente de sua região origem. 

 Principalmente pelo aspecto territorial, uma campanha nacional requer uma logística 

complexa e dispendiosa de recursos, principalmente de tempo e de dinheiro. Nesse sentido, o 

TSE promoveu desde 1996, planos operacionais de comunicação para difundir o novo modelo 

de votação.  

Vale salientar que na década de 1990, o conceito de tecnologia não era bem difundido 

em todas as classes sociais, decorrente da acessibilidade financeira para a aquisição de 

equipamentos, como também na escassez de políticas públicas eficientes de inclusão digital, 

sem considerar que a tecnologia web estava ainda despontando como uma ferramenta de 

interação global. 

 Em todo o processo de implantação de uma nova tecnologia, vários fatores devem ser 

levados em consideração, porém no que tange o ambiente democrático, um dos fatores mais 
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estruturais é a apresentação de uma lisura no processo de votação, sendo clara a finalidade de 

melhoria de qualidade no sistema vigente. 

 A compreensão do cenário instaurado no país, em uma recente redemocratização, 

conduzia o TSE adotar medidas estratégicas, tanto organizacionais como mercadológicas, que 

propiciassem a implantação do novo modelo de votação de modo gradual e com margem 

menor de riscos de implantação, mas também de uma forma que não fosse incipiente, 

propiciando possibilidades de anulação do projeto nos próximos pleitos eleitorais. 

A urna eletrônica, desde o primeiro modelo, até hoje, veio para atender, sem 
dúvida nenhuma, a garantia da vontade do eleitor, ou seja, tinha que haver o 
registro correto e a totalização correta de sua vontade, sem a manipulação 
humana e qualquer possibilidade de fraude. O projeto principal, o primeiro 
projeto, aquele que para qual foram fabricadas 77 mil urnas eletrônicas que 
foram utilizadas nas capitais e nas cidades com mais de 200 eleitoral não 
podia dar errado, então além de ter todo esse compromisso e com um 
pequeno tempo para se desenvolver com o compromisso de ser implantar 
pela primeira vez, tinha também já organizado, uma forma de quatro, no 
máximo eleições, atingir todo o eleitorado brasileiro, isso também já era 
pensado. (CAMARÃO, 2008).  

 Em uma estratégia de mercado e comportamento da sociedade, um novo hábito deve 

ser precedido de bons resultados de implantação, para garantir um processo evolutivo de 

credibilidade, no que tange a estrutura do produto ou serviço. No caso do sistema de votação, 

as eleições de 1996 marcaram um início de uma era da velocidade da informação e da 

segurança, utilizada pelo TSE, como eixo norteador no desenvolvimento do plano de 

Marketing, desenvolvido por agências de publicidade licitadas em todo o território nacional. 

 O primeiro momento de divulgação do novo sistema foi planejado de modo 

estratégico, observando formas que atingissem dois principais elementos: o primeiro era a 

conscientização do processo de votação, na visão operacional, na interface da máquina de 

votar e na estrutura informacional. O segundo elemento preocupante era de não permitir ações 

que margeassem comentários e manifestações negativas do novo processo, dificultando sua 

disseminação e perpetuação para as próximas eleições. 

Havia no âmbito de toda a Justiça Eleitoral e, principalmente na sua 
administração superior, total consciência de que só seria conseguido o pleno 
sucesso na implantação do voto informatizado se o eleitor estivesse, 
antecipadamente, informado e consciente de que o novo processo lhe seria 
benéfico. Era necessário que essa consciência lhe assegurasse confiança no 
novo processo no qual iria se deparar no dia das eleições, e, principalmente 
lhe garantisse não haver, qualquer dificuldade adicional para votar. 
(CAMARÃO, 1997, p. 153). 

 Com grande preocupação para o desenvolvimento das ações de comunicação iniciais 

do novo sistema, a presidência do TSE coordenada pelo Ministro Carlos Velloso, designou 
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um grupo de servidores do departamento de informática, junto com outros servidores 

pertencentes à Assessoria de Comunicação para estabelecerem um plano de campanha, que 

originaria a primeira estrutura do briefing, que seria encaminhado para as agências de 

propaganda vencedoras do processo licitatório. 

 A interação de profissionais de comunicação e de informática ocorreu pela 

necessidade de interação de modelos informacionais presentes no modelo. Por um lado, a 

visão tecnológica deveria ser vista como relevante, mas a forma de ser transmitida ao eleitor, 

nas mais diversas regiões brasileiras não poderia ser com alto grau de tecnicismo e 

complexidade.  

Nesse ponto, os profissionais de comunicação são fundamentais para alinhar como 

moderador, as especificidades técnicas do sistema, com a real compreensão do 

comportamento do eleitor nas ruas. 

A sociedade contemporânea, desde a consolidação das TIC´s7 como forma e 
meio predominantes para se comunicar e informar, tem passado por 
contínuas experiências de transição na economia, no ambiente, nas relações 
sociais e interpessoais. A cena socioeconômica atual assiste ao predomínio 
dos sistemas em rede, produzindo relações operativas complexas, controles 
menos hierarquizados, fluxos de trabalho e de comunicação colaborativos, e 
formas de relacionamento inovadoras, mediadas por processos tipificados 
como mídia social (entre outras denominações). (CORRÊA, 2008, p. 170). 

 O plano de campanha foi orientado em dois aspectos: no ano de 1996, o primeiro deles 

foi a institucional para esclarecimentos do eleitor, nesse sentido possuía o objetivo de divulgar 

o conceito do sistema eletrônico de votação, com suas especificidades, como grau de 

segurança, confiabilidade e facilidade de operação. 

 Essa ação pôde ser considerada crucial para o planejamento do sistema, visto que caso 

algo saísse errado no primeiro momento de implantação, os veículos de comunicação e 

demais envolvidos no processo não enxergariam o projeto/sistema com a mesma credibilidade 

de uma implantação que oferecesse resultados surpreendentes. 

 Em projetos de grande amplitude, a responsabilidade na implantação é complexa e 

relevante. É possível citar o exemplo também no poder público, mas direcionado à educação, 

o Exame Nacional dos Estudantes do Ensino Médio, denominado ENEM, que foi 

desenvolvido pela esfera federal com o objetivo de médio prazo servir como métrica de 

seleção para vestibulares em universidades públicas e privadas em todo o país.  

                                                            
7 É viável considerar as TIC como Tecnologias da Informação e da Comunicação. De acordo com vertentes de 
pensamentos tecnológicos e organizacionais da comunidade científica, podem ser aplicadas em diferentes visões 
do universo interativo. Nesse caso, se aplica na realidade tecnológica voltada ao poder público, com o 
rompimento de paradigmas, quanto a usabilidade de equipamentos eletrônicos para o sufrágio eleitoral. 
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 Visto sob esse ângulo de análise, a implantação nacional deveria correr perfeitamente, 

evitando qualquer manifestação de descrédito no novo sistema, mesmo porque grande parte 

das instituições que utilizariam a nova métrica para seleção já garantia lisura no sistema de 

seleção, com suas próprias normatizações. 

 A primeira implantação sofreu denúncias de vazamento de informações, dos modelos 

das provas, por intermédio de uma das gráficas licitadas para realizar o serviço. Acumulado 

grande desconfiança, o segundo momento do exame no ano seguinte, em 2010, não poderia 

manifestar erros. Infelizmente, ocorreram denúncias de erratas em um dos modelos da prova 

aplicado, corroborando para uma cadeia de más avaliações acerca da estrutura organizacional 

do processo.  

 Situação como essa, coloca em dificuldade a continuidade do modelo com o seu 

formato original, visto suposta insegurança instaurada dentro do universo universitário. 

Projetos que envolvem a sociedade diretamente correm riscos diretos de causarem polêmicas 

e envolverem a mídia, que em muitos casos, não possui o puro caráter jornalístico, mas 

político, aproveitando da situação para descaracterizar projetos governamentais.  

 A campanha do sistema eletrônico de votação de 1996 foi veiculada pela televisão, 

mídia impressa, como jornais, revistas e periódicos, visando grande acesso da massa, nas 

regiões. Outros recursos foram utilizados, em ações mais presenciais, nos pontos de 

atendimentos e informação, seja nos cartórios eleitorais, como em locais de grande circulação. 

Para isso foram preparados folders, cartazes, filipetas e cartilhas informativas sobre o novo 

sistema de votação. 

 A logística realizada naquele ano fundamentou precedentes que são aproveitados até 

nos dias atuais, principalmente na forma de conduzir mídias, fortalecendo identidade da 

Justiça Eleitoral com o espírito democrático, evolutivo e inovador, não mais no foco de 

orientação do uso da máquina de votar, mas no fomento às novas tecnologias e estímulo ao 

voto consciente e válido. 

A Urna Eletrônica e o processo de votação foram demonstrados em 
encontros, palestras e seminários, para um público formador de opinião. 
Magistrados, jornalistas, advogados, políticos e estudantes universitários 
começaram a conhecer mais detalhadamente o equipamento, em eventos que 
contavam com a participação do Tribunal Superior Eleitoral. (CAMARÃO, 
1997, p. 155). 

 O cronograma de implantação obedeceu a seguinte rotina de implantação: 

• Desenvolvimento do briefing para as agências, marcando alguns posicionamentos 

fictícios, como exemplo, os partidos, estabelecidos como “música”, “literatura” e o 
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da “televisão”, sendo que, para evitar maiores problemas de má interpretação, 

buscou-se utilizar candidatos já falecidos (final de abril de 1996). As cores 

escolhidas para a campanha foram: laranja e verde; 

• Primeira quinzena de maio, a aprovação do material impresso (folder, filipeta, 

cartaz e cartilha). Na segunda de maio, foi iniciada pela Fundação Roquete Pinto 

(TVE-RJ) e RADIOBRÁS, a produção das peças para veiculação; 

• Primeira semana de agosto teve início a inserção das peças no rádio e televisão, de 

modo gratuito, por três minutos diários. 

A quantidade de peças produzidas foi distribuída nos municípios participantes do 

primeiro processo. Segundo dados do TSE, os TRE´s receberam 150 mil cartilhas, 675 mil 

folders, 100 mil filipetas e 3,8 milhões de cartazes, material considerado suficiente para a 

primeira fase da campanha. Um fator importante na divulgação da campanha, foi o 

desenvolvimento de uma proposta de pontos de atendimento e orientação de como utilizar a 

máquina de votar. 

 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha trinta dias antes do pleito de 

votação, na cidade de Belo Horizonte, uma das selecionadas para a primeira implantação, 

identificou que 67% dos eleitores da cidade já sabiam como proceder no momento do voto, 

sendo que, apenas 11% dos eleitores ainda não sabiam votar. Por esse motivo, nas eleições 

posteriores a 2000, o orçamento destinado a orientações de como utilizar a urna foi 

diminuindo consideravelmente, sendo direcionado em inserções de conscientização do voto. 
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Figura 17: Organograma da campanha de 1996 

Fonte: Camarão (1997, p. 156) 

 Segundo organograma da campanha de 1996, algumas formas de divulgação foram 

realizadas por intermédio de parcerias, como no caso dos estandes nas cidades onde 

ocorreram os pleitos. Os seminários foram desenvolvidos sem custos para a Justiça Eleitoral, 

pois, os palestrantes eram servidores da organização. 

 A produção do material gráfico ficou sob a responsabilidade da Imprensa Nacional / 

IMESP, sendo distribuída pelos próprios Cartórios Eleitorais, sendo uma alternativa 

estratégica, pois os Cartórios possuem maior expertise no conhecimento local, movimentando 

com maior facilidade parceiros e comunidade, no sentido de orientação e estímulo às 

estratégias de conscientização.  

 Rádio e TV ficaram respectivamente sob a responsabilidade da RADIOBRÁS e 

Fundação Roquete Pinto. Já os cartões telefônicos com orientações acerca do sistema 
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eletrônico foram produzidos em modo de parceria, não onerando mais recursos para a Justiça 

Eleitoral. 

 
Figura 18: Materiais impressos relacionados à campanha de 1996 

Fonte: Camarão (1997, p. 157)  
 O material institucional desenvolvido e difundido pelo país, também contou com 

algumas contribuições de alguns TRE´s pela federação, cujas artes criadas em caráter de 

regionalização foram instituídas como peças opcionais para uso. Um exemplo é uma 

orientação de peça, desenvolvido pelo TRE do Paraná, com o objetivo de impressão fácil e de 

simples leitura, conforme imagem abaixo. 
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Figura 19: Cartaz sobre a dinâmica do voto / institucional 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 As eleições de 1996, 1998 e 2000 contaram com o desenvolvimento de pontos de 

apoio para orientar os eleitores quanto ao procedimento do voto na urna. Isso se deve porque 

as eleições de 1996 não contemplaram todo o país, apenas a de 1998, por esse motivo os 

procedimentos de campanha tiveram que ser mantidos e adaptados para municípios de menor 

porte, decorrente à totalidade de participação no pleito. 

 
Figura 20: Peruas do TSE, utilizadas para a promoção de campanhas publicitárias 

Fonte: Camarão (1997, p. 159) 



184 

 

 

 

 Com o decorrer das eleições, de modo institucional outros materiais foram produzidos, 

mas com outro foco, com mais segurança, no sentido de operacionalização do processo de 

votação. É completamente diferente desenvolver uma campanha considerando de forma 

informacional o que pode ser do que trabalhar com dados factuais e resultados, esse grau de 

maturidade contribui para o aumento de qualidade nas campanhas posteriores. 

 De qualquer modo, a aceitabilidade do sistema eletrônico foi alta, permitindo que o 

TSE desenvolvesse campanhas próximas a do primeiro momento, buscando criar um 

momento de maturidade do eleitorado, criando uma imagem de credibilidade e lisura do 

processo como um todo.  

 Atualmente na seção de Acervos Especiais do TSE existem muitos documentários, 

entrevistas que foram realizadas pelos presidentes da Justiça Eleitoral e demais funcionários 

de carreira, falando sobre os resultados da urna eletrônica no Brasil.  

A implantação do sistema criou um ambiente de curiosidade sobre o processo de 

votação em todo o país, veículos de comunicação buscavam agendar entrevistas com os 

servidores da Justiça Eleitoral com o objetivo de conseguir mais informações e resultados 

estatísticos dos pleitos eleitorais. 

 
Figura 21: Material digital do TSE: documentários e campanhas  

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 
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 Mesmo para as eleições posteriores a de 1996, a linha institucional pouco modificou. 

Manteve as linhas de informação de um órgão público, sem avançar muito para o lado da 

publicidade inovadora e de rompimento de paradigmas.  

Segundo relatos da equipe de Acervos Especiais, o TSE percebeu logo no início do 

processo de mudança do sistema de votação, que o eleitor sentia segurança nas ações da 

Justiça Eleitoral, portanto, como linha de trabalho para as outras campanhas, foi de promover 

à construção de uma identidade com a população, sempre com distinção e seriedade, que 

fossem condizentes com as expectativas dos atores sociais envolvidos no processo 

democrático. 

 
Figura 22: Material institucional das eleições de 1998 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

As tendas utilizadas nas primeiras eleições, somente são utilizadas nos dias atuais 

quando existe necessidade de alguma informação com a população, em caráter mais massivo, 

como um potencial recadastramento, exigido em alguns municípios que estão em fase de 

implantação do sistema de votação eletrônico com validação biométrica. Depois de mais de 

uma década com a linha de trabalho do TSE, o eleitor em sua grande maioria já compreende a 

função da Justiça Eleitoral, bem como o seu papel como eleitor e cidadão. 
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Figura 23: Tendas montadas para o auxílio do cidadão, nas prévias das campanhas 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Um fator muito importante em uma campanha de conscientização é a compreensão do 

público que está sendo envolvido. Em uma análise comportamental, o povo brasileiro 

normalmente adota e necessita de uma interação sinestésica, com o envolvimento de pessoas 

para lhe proporcionar mais segurança no momento de escolhas e decisões. 

 Inicialmente o ambiente tecnológico estimula um potencial afastamento do cidadão, 

principalmente aqueles eleitores que não são adeptos aos recursos tecnológicos, seja pela 

idade, pelas oportunidades de interação ou apenas por questão de opção de utilizar menos os 

recursos tecnológicos disponíveis. 

 Segundo relatos provenientes da seção de Acervos Especiais, grande parte das ações 

dos TRE´s são orientadas para que haja uma interação presencial com a população, por 

intermédio de palestras e movimentos informativos nos locais de maior circulação. O eleitor 

quando percebe que quem está promovendo é a Justiça Eleitoral, incondicionalmente percebe 

que está envolvido no sistema e portanto, deve buscar maiores informações acerca das 

novidades. 
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Figura 24: Identificação dos servidores da Justiça Eleitoral com a sociedade 

Fonte: Camarão (1997, p. 158) 

A ação publicitária do TSE no ano de 1996 ainda permitiu um projeto piloto de 

interação de uma marca nacional de bebidas no fornecimento do papelão de proteção da urna 

no momento de votação, inserindo o seu emblema na estrutura paralela do equipamento. 

 Nas eleições posteriores, esse tipo de interação não foi mais utilizado, evitando 

problemas inerentes ao âmbito publicitário e na potencial compreensão do eleitor quanto à 

interpretação da marca privada de consumo interagindo com um “serviço” público.  

Sem contar a interpretação majoritária que poderia reportar uma empresa de bebidas, 

dentre elas, alcoólica no patrocínio de um evento cidadão e democrático, principalmente com 

a implantação da lei seca em território nacional. Ofereceria grandes chances de criar um senso 

entrópico na interpretação real da credibilidade do sistema. 
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Figura 25: Modelo da primeira urna de votação / papelão com patrocínio Antártica 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Para a conscientização via vídeos institucionais existe o projeto “Brasil Eleitor”, 

produzido pelo TSE com diversos temas relacionados ao universo eleitoral, visando fomentar 

na população brasileira um senso de democracia para a participação ativa nas eleições 

ocorridas de dois em dois anos. 

 A série “Brasil eleitor” possui vídeos ainda em acervo, cujo processo de migração para 

conteúdo eletrônico web ocorrerá nos próximos semestres. Seu início de deu para as eleições 

de 2000, mas o projeto estava pré-desenvolvido desde 1998. 

A Justiça Eleitoral em parceira com a Rede Cultura promoveu à veiculação da 

campanha eleitoral de 2004 para as eleições municipais de filmes, estimulando o processo de 

votação eletrônica, bem como a escolha consciente dos candidatos. No acervo de vídeos 

institucionais, o vídeo institucional desenvolvido pelo TSE/Justiça Eleitoral no ano de 2003 

evidencia a preocupação do órgão com a promoção do sistema de votação independente de 

ano eleitoral, criando um processo sustentável de construção de imagem relacionada ao 

sistema de votação eletrônico. 

A partir das eleições de 2006, o target das campanhas ficou mais direcionado a 

qualidade do voto proveniente do eleitor. É importante ressaltar que para desenvolver esse 

passo de criação, significa que a primeira fase de orientação foi bem sucedida, pois o eleitor 

se concentra em outra ação eleitoral, partindo do princípio que o sistema eleitoral, seja 

eletrônico ou não já á considerado parte do cotidiano das eleições. 
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Figura 26: Série de propagandas / Campanha Vota Brasil 

Fonte: Portal TSE (2010, online) 

 A série de propagandas das eleições de 2008 criava uma linha reflexiva perante os 

eleitores. Com situações de analogias, reportava o eleitor a entender a importância de se 

escolher bem um candidato, caso contrário, a má escolha seria um problema que seria 

enfrentado por quatro anos, até haver outra oportunidade de melhoria para a cidade, visto que 

as eleições eram de caráter municipal. 

A campanha Vota Brasil de 2008 recebeu três prêmios importantes: o Galo 
de Ouro, do Festival Mundial de Publicidade de Gramado; o Lâmpada de 
Ouro, do Festival da Associação Brasileira de Propaganda; e o Grand Prix do 
Voto Popular de Publicidade do Rio de Janeiro. A produção ficou sob 
responsabilidade da Fundação Padre Anchieta, com a qual o TSE mantém 
contrato de prestação de serviços na área de radiodifusão. A Fundação 
firmou parceria com a agência de publicidade W/Brasil para a criação das 
peças. A W/Brasil não cobrou por esse trabalho. (RELATÓRIOTSE, 2008, 
p.50) 

 Nesse sentido a Justiça Eleitoral, durante seu processo evolutivo, produziu muitas 

campanhas, amadurecendo, no que tange compreender o perfil de seu eleitorado. Diante desse 

quadro, a organização conseguiu inserir seu projeto de interação tecnológica no cotidiano 

democrático da sociedade brasileira.  

Obviamente é de extrema importância observar como outros países democráticos 

conduzem a situação da implantação de sistemas eletrônicos de votação, com objetivo de 

sempre manter parâmetros comparativos relacionados às novas tecnologias e condicionantes 

informacionais. 

 Com relação à diversidade cultural e regional, o TSE orienta e propicia autonomia aos 

estados para que haja o desenvolvimento de material de campanha peculiar para atingir os 

eleitores de suas respectivas regiões, levando em consideração logística e densidade 

populacional. 

 Com vistas a promover uma construção sustentável do sistema de votação nacional, 

alguns programas institucionais são desenvolvidos pelos TRE´s com supervisão do TSE. Um 
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exemplo a ser citado, e que foi bem desenvolvido com bons resultados é o programa 

“Programa Eleitor do futuro”, destinado aos jovens que ainda não estão em idade eleitoral, 

mas acompanham como agentes observacionais o processo democrático. 

 
Figura 27: Produtos utilizados nas ações de interação do projeto Eleitor do Futuro - Roraima 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Esse programa teve aplicabilidade para as eleições municipais de 2004. Seu objetivo 

principal era de ampliar, capacitar e mobilizar o contingente de jovens eleitores do país e pré-

eleitores para o exercício livre e consciente do direito de votar, preparando-os especialmente 

para assumir e decidir os rumos da nação. Cada TRE produzia o seu material para interação 

com os jovens estudantes, inserindo a identificação do seu estado federativo. 

A proposta é difundir a importância do exercício do direito de votar, entre os 
jovens compreendidos na faixa etária dos 10 aos 15 anos de idade, 
mostrando a relevância do voto e sua imprescindibilidade como 
manifestação da democracia. Demais disso, discutirá com a população 
jovem, seu próprio papel como cidadãos e agentes de mudanças para a 
família, a comunidade e a sociedade a que pertencem 
(PROGRAMAELEITORDOFUTURO, 2004, p.5). 

Além desse programa, várias outras manifestações publicitárias são desenvolvidas 

pelos estados com o objetivo de envolver a sua população. Nesse ponto é estratégico que a 

Justiça Eleitoral não padronize todo o trabalho publicitário, porque dessa forma dificultaria 

em demasia as ações referentes às diversidades culturais e de instrução. 

 O material adicional que os estados utilizam nas suas ações são impressos na própria 

região, facilitando a logística de entrega e facilidade no trato informacional para a 

formalização, análise e aprovação das artes gráficas.  



191 

 

 

 

Um exemplo de arte regional é a promoção de material desenvolvido pelo TRE de 

Goiás, com o objetivo de interagir com sua população acerca da importância do voto. O 

material, didaticamente preparado para o público de interesse contou com a participação de 

autores locais, facilitando a comunicação diante os pares.  

 
Figura 28: Material produzido por autor regional, pelo TRE de Goiás 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 A preocupação com a inclusão de portadores de necessidades especiais, também foi 

discussão nas ações de comunicação da Justiça Eleitoral pelo país. Apesar de transmitir 

diretrizes gerais para os estados, o TSE buscou desenvolver ações padronizadas com relação à 

parte técnica e logística do processo. 

 Todas as urnas eletrônicas, desde o projeto de prototipagem, já contavam com 

identificação em Braille no teclado, objetivando facilitar a presença do portador de 

necessidades especiais visuais. 

 Alguns estados, dependendo da quantidade de eleitores em situação de necessidade 

especial, direcionam seções eleitorais especiais com a finalidade de melhorar o atendimento, 

permitindo mais espaço e orientações para estimular o voto no dia do pleito. 
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Figura 29: Material produzido destinado a portadores de necessidades especiais 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Essa preocupação com a inclusão e respeitabilidade com eleitores da terceira idade é 

inerente ao comportamento democrático. Alguns estados promovem uma organização mais 

específica no trato com esse tipo de eleitor, como o estado do Mato Grosso do Sul, com o 

“Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual de Mato Grosso do Sul”, capacitando 

equipes para conduzir situações de suporte com mais tranquilidade e segurança. 

 
Figura 30: Material produzido destinado a portadores de necessidades especiais – Mato Grosso do Sul 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 
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 Outra forma que os TRE´s possuem para complementar seu material de divulgação é 

por intermédio de suplementos. Essas peças publicitárias devem ser desenvolvidas para 

complemento de abordagens, não possíveis somente com o material institucional enviado pelo 

TSE.  

Em muitos casos, principalmente nas regiões interioranas dos estados, onde a 

realidade é muito dispare com as capitais de estado, utilizar materiais supostamente impressos 

com papéis melhores, podem afastar eleitores com alto grau de humildade, que podem sentir 

não aptos a compreender e fazer parte do que está sendo proposto. 

 
Figura 31: Suplemento produzido pelo TRE – Bahia, destinado à população 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Identificações dos servidores dos TRE´s também são desenvolvidas, principalmente na 

integração de algum evento na região, criando e apresentando uma imagem de organização, 

reportando em maior credibilidade. Normalmente são desenvolvidas camisetas convencionais 

ou modelo polo, para identificação dos envolvidos.  
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Figura 32: Identificação dos servidores dos TRE´s – Distrito Federal 

Fonte: Acervos Especiais TSE (2009) 

 Independentemente das ações serem institucionais ou regionais, o resultado mais 

importante da análise realizada é observar que o corpo de servidores envolvidos é informado e 

capacitado acerca das potencialidades e limitações do sistema eleitoral brasileiro. A estrutura 

organizacional da Justiça Eleitoral pelo país contribui para a distribuição de materiais e 

diretrizes as suas bases regionais, facilitando o processo de construção de identidade com a 

população brasileira. 

 

4.3.2 Novas tecnologias, novas campanhas e evolução sistêmica 

 O TSE, como qualquer outra organização, para garantir qualidade nos seus serviços, 

busca acompanhar as inovações tecnológicas de interação nos ambientes virtuais. Apesar de 

ser um universo ainda não democratizado em âmbito nacional, a acessibilidade na web é 

crescente nas capitais da federação, principalmente no eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 

 Atualmente, o período de dois anos entre as eleições, não representa uma disparidade 

de tempo, na visão organizacional da sociedade e atividades públicas, porém, no universo 

digital a cada semestre, a evolução nos recursos de interação e capacidades técnicas na 

implantação de novos recursos são exacerbadas e dificultosas para serem acompanhadas. 

Para Castells (1999, p.40) As redes interativas de computadores estão 
crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de 
comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela. 
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As mudanças sociais são tão drásticas quanto os processos de transformação 
tecnológica e econômica [...] os sistemas políticos estão mergulhados em 
uma crise estrutural de legitimidade, periodicamente arrasados por 
escândalos, com dependência total de cobertura de mídia e de liderança 
personalizada e cada vez mais isolados dos cidadãos.  

 Os portais eletrônicos, a cada ano que passa, deixam de ser uma interface de caráter 

institucional, para propiciar um espaço de prestação de serviços de foro presencial, no 

ambiente virtual. Os serviços eletrônicos permitem maior oportunidade de interação com 

segmentos de consumidores e no caso do poder público, cidadãos eleitores. 

 A velocidade da busca pela informação fomenta mudanças comportamentais na 

sociedade criando novas métricas de exigências em serviços e visão de negócios. Esse novo 

comportamento reflete na forma do indivíduo enxergar o papel do poder público quanto à 

prestação de serviços e consultas públicas, de serviços burocráticos, morosos presencialmente. 

Nesse sentido, a Justiça Eleitoral utiliza atualmente o portal do TSE como ferramenta 

de interação com a sociedade, seja no papel dos partidos, mas também todos os envolvidos do 

poder público: como advogados, profissionais de comunicação, candidatos, políticos eleitos e 

assessores, tendo como principal interação de serviços, o eleitor e sua regularização com 

relação ao direito de voto. 

A presença de qualquer organização em ambiências digitais deve ser 
sustentada pela correlação das seguintes instâncias da vida corporativa: a 
cultura e a imagem organizacionais, os propósitos e as intenções pretendidas 
com ações de comunicação digital, os públicos ou stakeholders com as quais 
a organização dialoga e as mensagens que a reflitam, simultaneamente, para 
todos e cada um de seus públicos. Todas as instâncias são mediadas pelo que 
denominamos de ferramentas de comunicação digital, que dão forma aos 
conteúdos e as mensagens explorando, conforme o caso, recursos de 
hipermídia, design e arquitetura da informação. (CORRÊA, 2008, p.175). 

 O portal na web não objetiva apenas os momentos relacionados às eleições, mas sim, 

estimula o eleitor a interagir durante todo o ano, promovendo vídeos informativos e com foco 

de orientação acerca das temáticas relacionadas ao direito eleitoral e acompanhamento das 

pautas do TSE, com relação aos políticos que exercem cargos eletivos. 

 A prestação de contas também é uma forma que o portal possui de interagir com os 

atores relacionados ao universo eleitoral. O canal de prestação de contas, fundo partidário e 

dinâmica dos partidos permite maior transparência informacional para o cidadão brasileiro, 

transformando o ambiente eletrônico em uma forma de dinamizar as informações existentes 

do cotidiano democrático. 
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Figura 33: Página de entrada do TSE <www.tse.gov.br>  

Fonte: Portal TSE (2010) 

Nos canais do TSE, o cidadão pode transitar pelos recursos que a Justiça Eleitoral 

promove, seja informacional ou serviços pela rede, considerados serviços eletrônicos 

(eservices). O canal direcionado ao eleitor permite o serviço eletrônico de solicitação de 

emissão de título de eleitor via portal, denominado Título NET, onde o cidadão pode solicitar 

a emissão por intermédio de formulários digitais. 

Outras informações são possíveis de serem acessadas, como: título e local de votação, 

objetivando maior orientação e direcionamento ao eleitor; justificativa eleitoral, orientando 

como proceder com relação às justificativas vinculadas aos pleitos eletivos; revista do eleitor 

e informativos das eleições, propiciando boletins úteis e direcionados a sanar potenciais 

dúvidas de eleitores.  

Os serviços de situação eleitoral, com uma ferramenta online de consulta a base de 

dados da Justiça Eleitoral, o serviço do disque-leitor, via contato telefônico, mas orientado 

também pelo portal. O serviço mesário voluntário permite que qualquer cidadão plenamente 

registrado e com seus direitos civis em dia, possam se manifestar em trabalhar nas eleições 

como mesário, função essa designada pelos Cartórios Eleitorais, envolvendo por 

convocatória, munícipes de todo o país. Quando um cidadão é solicitado, normalmente 
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trabalha mais do que uma eleição, percorrendo uma hierarquia dentro do ambiente de seção 

eleitoral: iniciando como suplente, secretário, mesário e presidente da seção. 

 
Figura 34: Canal de Serviços ao Eleitor 

Fonte: Portal TSE (2010) 

O canal de eleições permite ao eleitor ter maior contato com o viés histórico do TSE, 

como também situações atuais da eleição mais próxima, no caso, a de 2010 para disputa 

majoritária presidencial. Além de informações históricas, como eleitos e 1945-1990, o canal 

oferece informações e estatísticas do eleitorado, de eleições anteriores e suplementares, a 

cronologia das eleições é um recurso oferecido como orientação à população.  

A urna eletrônica transita como um mote mercadológico para a Justiça Eleitoral, 

também na interface eletrônica da web. Vários vídeos institucionais acerca da urna e 

reportagens são possíveis de serem acessados, via portal ou via portal TSE no YouTube. A 

concepção de segurança do voto também é trabalhada, sempre com vídeos informativos e 

fundamentos referenciados, que, segundo o TSE, amparam a viabilidade da urna. 
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Figura 35: Canal de Eleições 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 Apesar da pesquisa doutoral possuir foco no sistema de votação eletrônico, é válido 

ressaltar que o principal papel da Justiça Eleitoral é o de manter com integridade, por 

intermédio da fiscalização, as ações dos atores do universo político democrático, desde o 

processo das campanhas eleitorais, até a prestação de contas públicas. 

 O canal direcionado a partidos políticos também é aberto para toda a sociedade, com 

informações acerca das agremiações partidárias, suas estruturas e prestação de contas junto ao 

TSE. O desempenho dos partidos nas eleições também é publicado, sendo apresentadas 

premissas sobre ampliação ou redução de um determinado partido na Câmara e Senado, como 

também nas prefeituras em todo o país. 

 Uma das discussões complexas no país nos últimos cinco anos, diz respeito à 

fidelidade partidária dos atores políticos. A troca de partidos durante o mandato era permitida 

até a última minirreforma partidária realizada no ano de 2007, desde então, as cadeiras 

conquistadas nas eleições são pertencentes ao partido, tendo o mesmo, direito de solicitar a 

vaga conquistada, caso o político eleito troque de partido durante o seu mandato.  

A cultura política brasileira nos legou uma estrutura partidária frágil, onde o 
órgão partidário sempre esteve sob a tutela dos comandos pessoais, sem 
grandes vinculações com as bases e com um baixo nível de fidelidade. Aliás, 
a prática dos partidos comumente afastou o peso das bases partidárias, 
inclusive porque a atuação dessas bases sempre foi muito apática e apagada, 
com raríssimas exceções. Este legado cultural foi forjado na época colonial e 
veio a tona quando foram constituídos os primeiros partidos na Monarquia, 
logo após a independência. (ARGELIM, 2007, web) 

 Essa ação está condicionada ao combate do processo de venda de apoios e favores no 

parlamento e no executivo. Sem essa limitação, muitos atores políticos utilizavam seu 
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mandato como poder de barganha com os partidos, trocando de legendas conforme interesse 

próprio, desrespeitando o eleitor que, na escolha do candidato pode ter vinculado sua opção 

com o partido do mesmo.  

 O fundo partidário e a propaganda partidária são acessos que podem ser realizados 

pelo cidadão na web, via portal. O fundo partidário, apesar de existir a anos, não é 

amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, pois caso fosse certamente explicaria 

os reais motivos de muitos partidos pequenos terem o interesse em existir.  

Obviamente que o fundo partidário, como recurso público destinado aos partidos 

anualmente é proporcional, portanto, cinco partidos detêm aproximadamente 60% do 

orçamento, todavia, de qualquer modo, mesmo o recurso sendo menor, ainda é representativo, 

visto a ausência de proposituras e fundamentos ideológicos apresentados por grande parte dos 

partidos considerados nanicos. 

 
Figura 36: Canal de Partidos 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 O canal de Jurisprudência é direcionado aos trâmites jurídicos dos processos sob a 

responsabilidade do TSE. Como grande parte do ambiente jurídico nacional, as informações 

sobre processos, andamento, decisões, publicações, agora ocorrem eletronicamente, 

otimizando processos e evitando a morosidade do mesmo. Os julgamentos tornam-se mais 

rápidos e permitem maior controle dos advogados e envolvidos nas causas. 
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Figura 37: Canal de Jurisprudência 

Fonte: Portal TSE (2010) 

A legislação do TSE também conta em modo de acesso eletrônico, agilizando o 

processo de ações, nesse caso, o canal permite consultar informações acerca da legislação 

eleitoral, em áudio, para portadores de necessidades visuais, o código eleitoral anotado, 

facilitando o processo de compreensão, bem como uma síntese eletrônica das perguntas mais 

frequentes. 

 
Figura 38: Canal de Legislação 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 O canal de licitações é muito semelhante aos canais de demais órgãos públicos, pois o 

conceito de governança corporativa e pública estimula esse tipo de transparência, com o 

objetivo claro que maior esclarecimento aos pares envolvidos no processo, garantindo maior 

lisura nas ações.  

Evidente que a crescente solidificação da Governança Pública tende a 
provocar mudanças significativas na organização, na gestão e na atuação da 
Administração Pública brasileira. As práticas de governança são 
extremamente salutares e bem-vindas em nosso país, porque calcadas em 
elevados padrões éticos e voltadas a promoção da transparência das ações 
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dos governos. Ademais disso, revelam-se poderosos instrumentos para 
atingir a estabilidade das instituições políticas e sociais por meio do 
fortalecimento do Estado de Direito e da sociedade civil, por intermédio da 
adoção e da propagação de um pluralismo de dimensões múltiplas, em todas 
as áreas da atuação do Estado. (OLIVEIRA, 2008, online) 

 Nesse caso, todos os procedimentos licitatórios do TSE são registrados e alocados no 

portal para consulta. É importante informar que as licitações dos estados e dos municípios, no 

cotidiano de trabalho, são veiculadas em caráter organizacional, nos sítios específicos com a 

regionalidade. Os contratos e relatórios de gestão ficam à disposição para consulta e 

download, caso necessário, como também as agências vencedoras para o desenvolvimento das 

campanhas institucionais e eleitorais da Justiça Eleitoral. 
 

 
Figura 39: Canal de Contas/Licitações 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 Tanto o TSE como os TRE´s realizam produções com o objetivo de difundir os 

padrões e diretrizes organizacionais jurídicas e administrativas da Justiça Eleitoral. No canal 

de publicações é possível acessar o informativo TSE, como também o código eleitoral, 

desenvolvido como publicação. Existe também um catálogo de publicações, que descreve as 

obras mais recentes, oferecendo uma sinopse de cada lançamento editorial. 



202 

 

 

 

 
Figura 40: Canal de Publicações 

Fonte: Portal TSE (2010) 

O canal institucional é o mais direcionado a comunidade, pois transita com 

informações mais comuns, menos jurídicas e técnicas. Apresenta informações acerca da 

Justiça Eleitoral, o TSE, cronologia dos Ministros, bem como o link sobre memória e cultura, 

com informações históricas e também do museu do voto. 

Na seção imprensa, existe a possibilidade de acesso a várias reportagens, vídeos e 

informações sobre o cotidiano da Justiça Eleitoral, sua dinâmica de trabalho, perspectivas e 

limitações. Visitas ao TSE e biblioteca podem ser realizadas por qualquer cidadão, seja 

brasileiro ou estrangeiro, inclusive com modalidade de agendamento, com objetivo de garantir 

maior receptividade dos servidores. 

Existem também informações burocráticas quanto ao viés organizacional do TSE, 

como relação de veículos, descarte de documentos e comunicados. A escola judiciária recebe 

estudantes de direito e áreas correlatas, para corroborar no crescimento de pesquisas 

acadêmicas e profissionais. 
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Figura 41: Canal Institucional 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 Um serviço criativo e multimídia que o TSE promove pela os eleitores é a 

possibilidade de ensaio do voto, via urna eletrônica virtualizada, que possui o objetivo de 

simular uma eleição presencial, orientando qual a interface que estará disponível no dia do 

pleito, bem como a sequência de votação. 

 O simulador trabalha com candidatos e partidos fictícios, permitindo o uso do recurso 

pelos eleitores, sem cadastramento ou qualquer outro tipo de vínculo de cadastramento. O 

conceito é muito próximo dos realizados nas comunidades brasileiras, de modo presencial, 

nas eleições passadas e, segundo posicionamento da equipe de Acervos Especiais, devido à 

tecnologia de interface, muitos jovens que irão votar pela primeira vez, utilizam do serviço 

para promover um caráter experimental do equipamento. 
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Figura 42: Simulador da Urna Eletrônica 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 Aproveitando das possibilidades multimídia, factual e acessível há apenas poucos 

anos, a Justiça Eleitoral possui um canal de vídeos no YouTube8, institulado “Canal da Justiça 

Eleitoral”, onde aloca dezenas de vídeos, como: documentários relacionados à democracia, 

eleições e evolução do processo; reportagens acerca do sistema eletrônico de votação, 

debatendo pontos positivos e negativos. 

 
Pesquisa feita pela Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio da ferramenta Google Insight 
constatou que o Canal Oficial da Corte no YouTube já conta com 51.208 
exibições desde o dia 21 de setembro deste ano, quando foi inaugurado. O 
levantamento também revela uma curiosidade: 60% do público que acessa os 
vídeos tem entre 45 e 54 anos. De outro lado, a pesquisa aponta que os 
jovens com idade entre 13 e 17 anos são os que menos acessam os vídeos da 
Justiça eleitoral, seguidos pelas pessoas entre 18 e 24 anos. Juntos, não 
chegam a 20% do total. As mulheres, por sua vez, correspondem a 53% do 
público que acessa a página, contra 47% dos homens. (Portal TSE, 2010, 
web). 

                                                            
8 É uma ferramenta multimídia de vídeos, corporativos e informais, com possibilidade de acesso online. A 
crescente evolução tecnológica propiciou o crescimento de ferramentas como essa, devido à possibilidade de 
conexão rápida, os vídeos são disseminados pela rede e acessados por milhares de pessoas, em qualquer parte do 
planeta.  
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 Nesse canal é possível assistir a vídeos de orientação ao eleitor, seções de julgamento 

do TSE, institucionais da urna eletrônica, como também vídeos estimulando o voto. 

Normalmente, todas as peças publicitárias da campanha estão disponíveis para acesso. 

 
Figura 43: Canal do TSE no YouTube 

Fonte: Portal TSE (2010) 

 Tecnologicamente dentro das limitações técnicas existentes na atualidade, a Justiça 

Eleitoral cumpre o seu papel informacional, levando ao eleitor possibilidade de acessibilidade 

de canais dificilmente reproduzidos com tanta rapidez no foro presencial. Utilizam os canais 

de redes sociais atuais como forma de interagir com o novo perfil da população brasileira, 

principalmente os mais jovens, no sentido interativo. 

 Os vídeos são estrategicamente bem aceitos pela população, como também pode 

percorrer, em questão de segundo, milhares de quilômetros virtualmente, contribuindo para a 

continuidade do processo democrático. Observando o investimento, o esforço para a 

promoção da transparência de governança, os fatores levam crer que a Justiça Eleitoral 

acompanhará o processo de inovações tecnológicas, de modo concomitante com a evolução 

interconectiva social. 
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4.3.3 Dados estatísticos relacionados à evolução eleitoral 

 Analisando dados evolutivos e embasando em estatísticas é possível compreender e 

visualizar o grau de responsabilidade da Justiça Eleitoral para tornar a cada eleição, o sistema 

e votação e apuração de votos, mais rápido, seguro e eficiente. 

 Além do país aumentar  de modo significativo o seu contingente de eleitores, o grau de 

exigência do eleitor amplia principalmente quanto à rapidez do processo. Diante desse 

cenário, interagir cada vez mais com a Tecnologia da Informação é uma saída estratégica de 

sustentabilidade do sistema de votação nacional. 

 O aumento de eleitores no Brasil a cada eleição é muito maior do que o total de 

eleitores em muitos países europeus. Nesse sentido, garantir a lisura nas eleições e 

tranquilidade no processo de votação é um grande fator de mérito para a Justiça Eleitoral, 

independente dos movimentos paralelos contrários ao sistema vigente. 

 
Tabela 1: Evolução do eleitorado – de 1945 a 2008 

Fonte: STI/TSE (2009) 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, o acesso ao Relatório 2008 do TSE foi de 

extrema valia, pois permitiu analisar como que as dinâmicas organizacionais foram 

gerenciadas e desenvolvidas. Os resultados das eleições de 2010 foram publicados no mês de 

setembro do mesmo ano, dias antes do pleito eletivo, portanto as tabelas reproduzidas 
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objetivam propiciar para a fundamentação estatística da pesquisa, maior detalhamento 

numérico perante a complexidade organizacional que é o sistema eleitoral brasileiro. A 

utilização dos dois relatórios ocorreu devido algumas premissas estatísticas não estarem 

presentes no relatório mais recente, portanto reportando a 2008, na confirmação numérica. 

 
Tabela 2: Dados Gerais sobre as eleições 2010 

Fonte: STI/TSE (2010) 

 Comparada com as eleições municipais de 2008 com as eleições presidenciais de 

2010, o número de eleitores ampliou aproximadamente em cinco milhões e duzentos mil, 

aumentando gradativamente também o número de seções eleitorais, finalizando 419.369, para 

as eleições presidenciais. 

No caso da implantação do sistema eletrônico de votação, o TSE não utilizou a 

política de prioridade somente uma ou duas regiões brasileiras, decorrente ao maior 

contingente populacional. O conceito norteador da proposta é que a Justiça Eleitoral 

contemple todos os brasileiros, independente do local de nascimento ou moradia. As ações 

mercadológicas, conforme descrito nos itens do capítulo, sempre foram consideradas 

primeiramente em âmbito nacional, posteriormente sendo possível os ajustes nas 

especificidades de interação com a população.  



208 

 

 

 

 

 
Tabela 3: Distribuição do eleitorado 2010 

Fonte: STI/TSE (2010) 

 No ranking dos estados com o maior número de eleitores, se encontram: São Paulo, 

Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, contrariando o pensamento da 

predominância da região sudeste em todos os cinco estados mais populosos.  

É fato que os estados presentes, três deles situam-se no sudeste e juntos correspondem 

a mais de 50% dos eleitores no Brasil, em contrapartida a região nordeste e sul posicionam-se 

no cenário político atualmente, como regiões contributivas e decisórias em potenciais entraves 

eleitorais, isso na visão da disputa partidária. 
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Todavia é relevante observar que os estados da região Norte, percentualmente, são os 

que mais crescem proporcionalmente, identificando um maior fluxo de habitantes e gradativo 

crescimento econômico presente nos estados envolvidos. Em contrapartida, diante de um 

universo estatisticamente menor, a probabilidade de seu crescimento ser maior 

percentualmente é maior do que em estados com alto contingente populacional. Comparado 

com o crescimento no período de 2002 a 2006, de 9,26%, o resultado de 2010, não superou 

esse índice, apresentando crescimento de 7,85%, em computo geral. 

 
Tabela 4: Distribuição de Faixa Etária – Evolução 2010 

Fonte: STI/TSE (2010) 

 Com relação ao perfil do eleitorado, algumas informações são relevantes para 

compreender e demonstrar que o perfil do eleitor é uma apuração muito próxima ao do 

mercado privado. Num primeiro momento, na comparação do período de quatro anos, ocorreu 

o aumento de mulheres no eleitorado aptas a votar, como também reduziu consideravelmente 

os eleitores que votam, mas são analfabetos ou analfabetos funcionais. 

 Essas informações cruzam com os pareceres do Censo/IBGE (2008) que apontam uma 

diminuição dos brasileiros com baixo grau de instrução, decorrente de políticas públicas 

federais e estaduais, com a estrutura do EJA, considerado como educação de jovens e adultos.  

 Quanto ao comparecimento nos pleitos, o percentual de eleitores com nível superior 

aumentou aproximadamente 19%, refletido pelo aumento de Universidades públicas e 

privadas, principalmente nos últimos dez anos. É pertinente reportar que o recorte da pesquisa 

não entra no mérito de qualidade no ensino, nem em análises comportamentais das faixas de 

idade, apenas busca envolver informações com a realidade de mercado nacional. 
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 O número de idosos participantes do pleito também aumentou muito, relacionado ao 

envelhecimento dos países pelo globo, mais acentuadamente no continente europeu, mas 

também com efeitos no Brasil. Com o aumento da longevidade da população, mesmo com 

idade acima dos 60 anos, o cidadão é ativo no cotidiano da sociedade, dentre todas as 

obrigações, o voto, como compreensão participativa da democracia. 

 Um fato preocupante é a diminuição de jovens no comparecimento às urnas. Esse fato 

pode referir ao histórico recente de escândalos nos poderes executivo e legislativo, criando 

um cenário de descontentamento geral por parte do eleitorado, principalmente dos jovens, que 

ficam cada ano que passa mais distantes dos processos de luta da redemocratização brasileira, 

não considerando o direito de voto como uma conquista, mas simplesmente como uma 

obrigação não agradável e fadada à hostilização. 

Um dado relevante do relatório é a apresentação de relação de investimento total pelo 

número de eleitores. Essa métrica para a pesquisa é relevante, pois aponta com boa estimativa 

os gastos da Justiça Eleitoral, isto é, o investimento necessário para se manter uma estrutura 

sistêmica eleitoral em funcionamento. 

Eleição Custo do voto 

2000 – municipal R$ 4,04 

2002 - geral R$ 4,31 

2004 – municipal R$ 4,10 

2005 - referendo R$ 2,07 

2006 – geral R$ 3,58 

2008 – municipal R$ 3,39 

2010 - geral R$ 3,36 

Tabela 5: Custo do voto por eleitor / estimativa 2010 

Fonte: Adaptado de STI/TSE (2010) 

 Vale observar evolutivamente que os gastos no começo da aplicação das urnas 

eletrônicas em 2000, em caráter nacional, foi de R$ 4,04 por eleitor. Considerando a situação 

econômica e potencialidade financeira, o valor investido apresenta-se alto. De acordo com 

informação obtida pela consulta ao departamento de Acervos Especiais, os investimentos nos 

seis primeiros anos de implantação do sistema foram altos, decorrente à aquisição de 

equipamentos e ser condicionado a dispor de maior verba para orientação, capacitação e 

acompanhamento do processo. Todavia, o custo do voto no ano de 2006 manteve-se em uma 

média menor, conduzindo uma constante nos anos que se seguiram com pleitos eleitorais, até 

a última eleição, com valor de custo em R$ 3,36. 
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 Nesse sentido é possível verificar que nas duas últimas eleições, o valor por voto 

diminuiu consideravelmente, isso é apontado pela otimização de processos já existentes e a 

diminuição do valor de investimento nas ações comunicacionais, mesmo sendo necessário o 

desenvolvimento de campanhas institucionais e no momento dos pleitos eleitorais.  

 O ano de 2005 refere-se ao referendo do desarmamento, realizado com a estrutura da 

Justiça Eleitoral, porém o custo de atualização e manutenção do sistema foi bem menor, 

depurando um valor por eleitor/cidadão mais baixo. Nessa análise, as eleições de 2002 e 2004 

foram as mais caras, principalmente nos gastos para a reestruturação do equipamento 

eleitoral. 

 
Tabela 6: Quantitativo de urnas / Evolução 2010 

Fonte: STI/TSE (2010) 

Nos dados relativos à quantidade de urnas utilizadas nos pleitos, é perceptível o 

crescimento gradativo, relacionado ao aumento das seções eleitorais, decorrente do maior 

número de eleitores a cada eleição, tendo em 2010 utilizado 483.025 urnas. 

Segundo dados de imprensa do Portal TSE (2010, online) “a Justiça Eleitoral brasileira 

é eficiente. A avaliação positiva desse ramo do Judiciário foi constatada por pesquisa de 

opinião pública realizada pelo Instituto Sensus após as Eleições 2010”. 

Os dados reportam que da amostragem de 2000 entrevistados presencialmente, 73,4% 

apontaram a organização eleitoral eficiente, 62% consideram boa e 25, 7%, como ótima. A 

pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2010, logo após as eleições de segundo turno 

no país, em 136 cidades.  

A urna eletrônica utilizada nas Eleições 2010 recebeu excelente avaliação 
por parte dos entrevistados: 94,4% disseram aprovar o equipamento, 85% 
afirmaram não ter tido qualquer dificuldade na hora do voto e 97,1% 
consideraram positiva a agilidade na apuração dos resultados. Neste segundo 
turno, a eleição presidencial estava matematicamente definida as 20h04 do 
mesmo dia. (PORTALTSE, 2010, online). 
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 Diante desse contexto estatístico, é possível considerar um novo cenário eleitoral, com 

tendências de crescimento do eleitor com maior grau de exigência, devido ao acesso 

informacional e possibilidade de formação acadêmica. De maneira concomitante, o perfil do 

candidato deve mudar, observando esse novo padrão comportamental, como também a 

própria Justiça Eleitoral, cujo trabalho é destinado à população brasileira. 

 As influências das interfaces tecnológicas aliadas ao conceito mercadológico podem 

contribuir para o fortalecimento do sistema de votação eletrônica nacional. Principalmente 

porque quanto maior for o grau de interação da sociedade com o viés de tecnologia, mais 

facilidade o TSE terá para colocar em prática parte das suas campanhas institucionais e com 

sazonalidade em períodos eleitorais. 
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CAPÍTULO IV – MÚLTIPLAS VISÕES ACERCA DA URNA 

ELETRÔNICA 
 

 Por ser um sistema de votação que envolve praticamente todos os atores sociais no 

Brasil, a métrica para a escolha dos elementos de pesquisa da urna eletrônica direcionou-se 

naturalmente para os que estão inter-relacionados com a comunicação política: os candidatos 

e políticos vigentes com mandatos eletivos; os consultores políticos previamente associados à 

Associação Brasileira de Consultores Políticos - ABCOP, e a Justiça Eleitoral, via sua 

estrutura organizacional, na promoção de campanhas institucionais e sazonais para com o 

sistema. 

 Todos os políticos que postulam assumir cargos eletivos no país precisam passar, 

obrigatoriamente por uma série burocrática de exigências, que permite validar o resultado das 

urnas. Nesse ponto, seu posicionamento com relação à urna eletrônica é importante para 

descrever suas principais angústias, experiências regionais e perspectivas futuras quanto à 

tecnologia e aplicação democrática.  

 A base de agendamento, conforme descrito em detalhes no tópico metodologia 

abordou deputados federais e senadores da república em pleno mandato. Foram contatados 

eletronicamente todos os gabinetes da Câmara e Senado, solicitando um momento para 

entrevista presencial com o político.  

 Dos 513 contatos de deputados federais e 81 senadores, apenas 14 entrevistas foram 

realizadas oficialmente, em contato direto com o político. A pesquisa objetivou descartar 

aberturas nos gabinetes, cujo questionário e roteiro fosse enviado eletronicamente para 

resposta, pois a probabilidade de ser respondido pelos assessores, e não pelo político era 

representativa, nesse caso foram retornados outros 56 gabinetes, com esse tipo de interação.  

 Já os consultores políticos registrados na ABCOP, formavam no período da pesquisa, 

o universo de 127 profissionais, sendo que todos foram contatados eletronicamente, tendo 

como resposta de preenchimento e participação na pesquisa de aproximadamente 10% do 

universo, distribuídos pelos estados da federação. 

 A Justiça Eleitoral como mantenedora do sistema de votação e promotora das 

estratégias de campanha publicitária, foi eixo norteador da pesquisa, visto sua relevância no 

processo. 
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 Metodologicamente o objetivo científico de uma pesquisa doutoral é promover um 

recorte objetivo e funcional para o desenvolvimento dos postulados e premissas reflexivas à 

aplicação de uma pesquisa com os eleitores, relacionada à aceitabilidade da urna eletrônica 

como canal democrático e idôneo de interface democracia.  

Todas as informações relacionadas aos eleitores foram provenientes de resultados de 

pesquisas previamente registradas, desenvolvidas e registradas pelo TSE, com grande 

confiabilidade, amparada por institutos de pesquisa de amplitude nacional, como IBOPE e 

Datafolha. 

 Esta tríade de análise de pesquisa, objetiva buscar promover material relevante e de 

qualidade no senso democrático do processo de sistema de votação brasileira, permitindo 

consequentemente material para arcabouço futuro de novas pesquisas científicas. 

 

5.1 Descrição dos atores políticos participantes da pesquisa 

É salutar informar que todas as entrevistas realizadas foram transcritas, e se encontram 

na íntegra, nos Apêndices da pesquisa. Esse item busca sintetizar os principais pontos e 

reflexões acerca do sistema eletrônico de votação de cada entrevistado, bem como apontar 

especificidades relacionadas ao caráter regional, visto que o computo geral da amostra está 

distribuído estrategicamente pelas regiões brasileiras. 

Cada ator político foi pesquisado, principalmente com relação a sua biografia e 

inseridos nas transcrições alocadas no final da pesquisa para maiores observações e consultas. 

Objetivou-se identificar nesse capítulo os principais pontos discutidos no momento da 

entrevista, a postura do entrevistado, bem como sua familiaridade com a temática 

questionada, visto que os projetos relacionados à inclusão do comprovante impresso de 

votação ocorreram no ano de 2009. 

 

5.1.1 Participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

 Proveniente da região Centro-Oeste, a Senadora Marisa Serrano (vide Apêndice, 

p.294), do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, realizou apontamentos relevantes 

à coleta de dados, principalmente em caráter de regionalidade. Acredita que o sistema 

eletrônico de votação nacional foi um marco importante para o desenvolvimento da 

democracia, principalmente para contribuir na rapidez das eleições em regiões distantes no 

Brasil. 
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 Não acredita na seguridade da urna em 100%, acreditando ser mais importante do que 

a mudança da interface tecnológica, o aumento exponencial da fiscalização do processo, que 

segundo a Senadora, pode contribuir incisivamente para o aumento de segurança do sistema. 

Essas possibilidades de fraudes fomentam as nações de primeiro mundo, adiar ou até mesmo 

abolir a implantação sistêmica, mas os países emergentes, muito devido ao baixo grau de 

instrução dos seus habitantes, aprovam com maior rapidez as bases tecnológicas. 

Informa que a Justiça Eleitoral facilitou muito o processo, sendo louvável o trabalho 

do TSE pela gestão nacional do processo das urnas eletrônicas, sendo muito importante para o 

Mato Grosso do Sul, pois a distância que existe no Pantanal é altíssima, bem como a 

dificuldade de acesso dos eleitores. Finaliza o comentário enaltecendo de modo concomitante 

o tratamento que o TSE possui com os portadores de necessidades especiais.  

Acredita que o TSE busca acompanhar a evolução tecnológica, principalmente na 

segurança da urna e compreende que o sistema biométrico tem tudo para dar certo e é 

importante. Citou de modo positivo o posicionamento do TSE com relação ao concurso de 

hackers, com o intuito de verificar potenciais invasões no sistema. 

 Observa que o sistema eletrônico de votação ajudou muito suas eleições. No começo, 

comentavam que os mais idosos e eleitores com baixa escolaridade teriam dificuldade no uso, 

não ocorrendo dessa maneira, viabilizando as eleições e permitindo maior velocidade no 

processo democrático. Verifica que mesmo não sendo 100% confiável, pode ser considerado 

um ótimo sistema, mostrando também conhecer do projeto de lei que foi aprovado pela 

Câmara, viabilizando o comprovante de papel para o voto, contrariando o TSE, que segundo 

Serrano, não aprovou muito o processo. 

 Um ponto importante da pesquisa é a informação de que, no Mato Grosso do Sul, em 

2008, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma apuração paralela, sendo realizada em 

2010, sendo positiva no sentido de manter mais um órgão integrante da sociedade, 

corroborando como agente fiscalizador e contribuindo com o TRE do estado na fiscalização 

da estrutura. Serrano acredita no voto impresso e lembrou do caso Proconsult, de Leonel 

Brizola, na década de 80. 

Desde a eleição de 1982, Leonel Brizola defendeu a tese do “cadê o 
papelzinho?” “Cadê o papelzinho?” O que Brizola queria dizer com aquela 
linguagem rústica de engenheiro formado em Porto Alegre, mas que usava 
uma linguagem de agricultor no interior do Rio Grande do Sul, ele 
preservava isso provavelmente por motivos políticos, Brizola dizia que, sem 
o papelzinho, a eleição não pode ser recontada. (AMORIM, 2005, p.12). 
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  O voto não obrigatório na opinião da Senadora não mudaria muito o cenário apesar de 

diminuir potencialmente os eleitores em uma visão quantitativa, porém proporcionalmente as 

modificações não seriam radicais. Quando questionada sobre as estratégias que foram 

utilizadas na captação de votos com o sistema de votação eletrônico, Serrando descreve que 

no começo, nas primeiras campanhas, todos buscavam orientar o eleitor com relação ao voto, 

e principalmente no procedimento do voto, com o objetivo de criar uma identidade com a 

urna, ensinando como votar. 

Observa que a cada ano que passa isso se torna menos necessário, porque à população 

já perdeu o medo e está apta a votar, independente do candidato ter que ensinar à utilização da 

urna. Nesse aspecto, o marketing já nem passa mais por isso, embora ainda use a urna para 

mostrar qual o número do candidato para facilitar e processar no eleitor o modo correto de 

escolha. Possui também o posicionamento de que as tecnologias das Redes Sociais 

potencializarão as relações com os eleitores, seja no momento eleitoral ou no pós-eleitoral. 

 O Deputado Jutahy Júnior (vide Apêndice, p.311), integrante da Social Democracia 

Brasileira, PSDB, do estado da Bahia, foi relevante na pesquisa por dois motivos: o primeiro 

está relacionado à sua região de atuação, pois o Nordeste possui tradição em manifestações 

coronelistas, no sentido de manter famílias tradicionais no poder. O segundo motivo está na 

quantidade de pleitos que o parlamentar participou, bem como eleições, sendo para o 

parlamento federal sete vezes. O conhecimento do seu mapeamento regional é muito relevante 

e foi apontado na entrevista. 

 O parlamentar, de modo incisivo contempla que o sistema eletrônico de votação é uma 

grande evolução para a democracia e pode ser considerado confiável. Coloca como exemplo, 

uma realidade interessante, que no ano de 1998 foram 23 municípios que tiveram o sistema 

eletrônico de votação, em caráter amostral e nessas cidades a sua votação foi acima do 

previsto do que em outros municípios sem o sistema, que possuiu resultados semelhantes do 

que previa. Essa manifestação leva a crer em possíveis formas de coagir com a quantidade de 

votos no sistema antigo eleitoral. Conforme descrito pelo entrevistado 

Só para se dar uma ideia do processo da urna eletrônica, você veja pelo meu 
histórico, em 2006, tive votação em 415 municípios do estado, no total de 
417, alguns com pelo menos 1 voto, já no ano de 2002, devo ter tido votos 
em 407 municípios. Se você for ver a comparação de 2002 e 2006, com 
1998, verá que há uma diferença brutal, ou seja, nos municípios onde eu não 
tinha estrutura de fiscalização, a quantidade de municípios que deixei de ser 
votado é muito acima da média da urna eletrônica. Quer dizer, você tinha 
manipulações gigantescas em termos de mapas e desvios, bem como, 
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possibilidades de fraudes, como ocorreu na Bahia em quase todas as 
eleições. 

 Um dos pontos positivos da entrevista é que o parlamentar afirma com precisão que 

antes do processo de implantação da urna eletrônica era lesado no sistema manual de votação, 

era fraudado tendo resultados menores do que os reais. Questionado com relação à 

participação do TRE da Bahia na conscientização dos eleitores, Jutahy afirma que o grande 

papel é do TSE, o TRE não atrapalhando já é um grande resultado. 

 Posiciona contrário ao comprovante impresso de votação, alegando potencial 

morosidade ao processo, principalmente porque acredita no sistema atual de votação. Além 

dessa afirmação, também é favorável a constante manutenção do voto obrigatório, pois 

acredita que a não obrigatoriedade pode ocasionar favorecimentos para candidatos que 

possuem habilidades para persuadir as camadas mais carentes da população, correndo o risco 

de aumentar o voto por interesse. 

 Cita o caso das eleições municipais de Juiz de Fora e Rio de Janeiro, onde os 

candidatos possuíam grande apoio da classe média no segundo turno, mas como a data da 

eleição condiz em um feriado nacional, muitos dos seus eleitores não votaram, optando por 

viajar e sair do perímetro de votação regional, prejudicando o processo democrático e 

favorecendo candidatos com perfil mais direcionado à população mais carente.  

 Acredita que ainda existe mesmo com o sistema de votação eletrônica o voto de 

cabresto, voltado à persuasão do mais carente e humilde, criando uma relação de 

assistencialismo em torno do voto. Não vê essa manifestação tão forte nas eleições mais 

amplas, como para deputados, governadores e presidente, mas sim nos municípios, onde a 

influência dos candidatos é muito forte. Por isso também é favorável ao sistema biométrico, 

como forma de inibir potenciais tentativas de manipulação de eleitores. 

 Jutahy também declara que o sistema eletrônico tornou as campanhas mais 

econômicas, pois atualmente não há tanta necessidade de fiscais de seção como a uma década, 

permitindo que esse recurso seja direcionado para a campanha de rua e material, propriamente 

dito a adaptação da população foi natural ao sistema.  

Aponta que as Redes Sociais ainda não são impactantes no Nordeste, principalmente 

na Bahia, mas concorda no seu potencial crescimento e favorecimentos dos candidatos que 

souberem utilizar o sistema. Finaliza afirmando que a qualidade e profissionalismo das 

campanhas estão maiores a cada ano, principalmente a inteligência estratégica de pesquisas e 

mapeamento. 
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 A entrevista com Rebecca Garcia (vide Apêndice, p.315), Deputada Federal pelo 

estado do Amazonas contribuiu para a pesquisa pelo dinamismo estratégico de uma 

parlamentar em início de carreira pública, mais adaptada e eleita na base tecnológica da urna, 

sem experiência prévia do outro sistema manual. Seu posicionamento foi importante para 

construir uma maior dimensão da região Norte do país, principalmente nas especificidades 

regionais e logísticas da região amazônica.  

 Rebecca declara que no seu estado, a dinâmica da urna eletrônica contribuiu bastante, 

principalmente pela grande dificuldade de distribuição das urnas no estado, informou que 

algumas urnas do antigo sistema, anos atrás, demoravam cerca de 14 dias para transitar de 

barco, criando uma demora na apuração eleitoral, sendo que atualmente a apuração é bem 

mais rápida e eficiente. 

 Apontou que o TSE e TRE do Amazonas realizou um bom trabalho, tanto na 

conscientização como na dinâmica eleitoral no todo. “A participação do TRE do Amazonas é 

muito ativa”, segundo a parlamentar, pois grande parte dos servidores se envolvia no processo 

de orientação dos eleitores nas cidades. 

 Questionada com relação ao comprovante impresso, Rebecca afirma que não vê 

necessidade do comprovante pela credibilidade que observa no atual sistema, mas de qualquer 

modo, manifesta apoio a toda forma de estimular maior credibilidade ao sistema vigente. Já 

com relação à obrigatoriedade do voto, se manifesta que se o voto for opcional, predominaria 

o voto consciente, de pessoas formadoras de opinião, pois acredita que a grande massa 

deixaria de votar. 

 Um ponto interessante da pesquisa com relação à região Norte é a forma que podem 

ocorrer manifestações com o intento de indução de  votos. Nesse caso, devido haver no estado 

pequenos municípios extremamente afastados das cidades maiores, os vilarejos podem ser 

persuadidos a votar em determinado candidato não porque é o melhor, mais sim porque é o 

único que conseguiu divulgar o seu nome naquela comunidade, portanto essa prática é muito 

comum nessas regiões difíceis de transitar. 

 Observa como positiva a implantação da tecnologia biométrica de validação do eleitor, 

acreditando que isso favoreça o combate de fraudes nas regiões mais afastadas das capitais 

dos estados. E entende como estratégica e poderosa ferramenta o uso da web e redes sociais 

para interagir com o eleitor, como o seu perfil eleitoral é mais jovial, Rebecca afirma que 

utiliza mais o poder das redes depois de ter conseguido o mandato, mesmo porque o acesso à 

Internet na região Norte do país é muito limitado. 
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 Finaliza afirmando da importância do planejamento de comunicação política nas 

campanhas e na conquista de eleitores. Fundamenta a relevância de um mandato sempre em 

contato com a população, com transparência nas ações.  

A entrevista realizada com Cícero Lucena (vide Apêndice, p.327), senador pelo 

estado da Paraíba, pela Social Democracia Brasileira, PSDB, corroborou para a compreensão 

da dinâmica na região Nordeste, principalmente na questão da manipulação de resultados 

antes do sistema eletrônico e nas diversas formas de persuadir a população ao voto. Um ponto 

importante na trajetória do entrevistado é o trânsito que o mesmo teve nos poderes executivo e 

legislativo, do seu estado e na representação na capital nacional.  

 Inicialmente, Lucena se posicionou favorável ao desenvolvimento tecnológico 

aplicado ao ambiente democrático, principalmente nos benefícios estruturais que a urna 

trouxe na organização eleitoral, como a velocidade na votação e apuração de votos, 

otimização de procedimentos, evitando maiores chances de erros e fraudes. Todavia destaca 

que não pode ser considerado um sistema plenamente inviolável, tendo a necessidade de 

políticas de fiscalização na estrutura da urna. 

 Posicionou contrário ao comprovante impresso de votação, alegando a possibilidade 

do voto do cidadão ser identificado, não obedecendo ao conceito básico da democracia, o 

sigilo de votação. Em contrapartida, compreende que a métrica de validação biométrica é 

positiva para o desenvolvimento e amadurecimento do processo de votação eletrônico. 

 Questionado acerca das modificações estratégicas que o modelo eletrônico trouxe para 

as eleições, Lucena comenta que o aspecto numérico da votação eletrônica é mais didático, 

possibilitando maior facilidade do eleitor no entendimento do processo e identificação do 

eleitor, sendo o número do eleitor ou até mesmo o número do partido, essa característica 

favorece o fortalecimento partidário. Um exemplo de entrave técnico foi descrito pelo 

Senador, com relação a se sentir prejudicado com o procedimento da urna 

Na eleição de 2002, quando teve a eleição de dois senadores e o governador, 
no meio do dia, eu não era candidato, nós identificamos um erro na 
digitalização, quando você digitalizava o primeiro, não digitalizava o 
próximo senador, mas sim pulava para o governador, que era o próximo na 
sequência de votação. Isso acarretou alguns problemas, de senadores que 
contavam em estar no segundo voto, não terem tido a votação esperada, isso 
foi vivenciado na Paraíba, mas esse problema já está corrigido. 

 Na sequência da entrevista, o papel do TSE e TRE na conscientização do eleitorado 

nas últimas eleições foi aprovado por Lucena, informando que foram realizados treinamentos 

e várias interações com os eleitores, com vistas à orientação do voto na urna. Reiterou a 
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facilidade numérica, pois alegou que atualmente é muito difícil alguém não saber realizar uma 

ligação telefônica, sendo que a interface do telefone (teclado) é muito próxima do painel da 

urna eletrônica. 

 O Senador compactua com a premissa de que o voto não obrigatório mudaria o cenário 

eleitoral, em todo o Brasil e principalmente na região Nordeste, onde poderia favorecer o 

conceito do envolvimento e da persuasão do eleitor mais humilde e com baixa instrução a 

votar por troca de favores e assistencialismo. Citou o exemplo de fornecimento de transporte 

gratuito para votar no dia do pleito que alguns candidatos fazem com os eleitores mais 

humildes, contribuindo para um convencimento do voto. 

 Apontou que na região Nordeste, os pequenos folders com identificação do candidato 

de um lado e as orientações numéricas do outro são muito bem vistos pela população, onde 

existe uma grande parcela de eleitores com baixo grau de instrução. Nesse caso, afirma que 

sua equipe de Marketing conseguiu se adaptar às formas de abordagem relacionadas ao 

sistema eletrônico de votação.  

 Finaliza colocando que o profissionalismo é crescente nas eleições, mas na região 

Nordeste pode ser leve ainda algum tempo para que as eleições se tornem realmente 

estratégicas e ideológicas, pois a dificuldade territorial é grande e acentuada, principalmente 

no interior dos estados. Informa que apesar do Brasil ser federalizado, há características 

regionais que devem ser respeitadas, principalmente no sentido cultural, mas que em especial 

a Paraíba possui um perfil muito sinestésico, onde o eleitor gosta de interagir com o 

candidato, refletindo na escolha do voto. 

 Maria do Carmo, (vide Apêndice, p.331) também foi uma Senadora que participou 

da pesquisa representando a região Nordeste, pelo Partido Democrata no estado do Sergipe, 

sendo, dos entrevistados, o que mais se preocupou com as respostas da entrevista, 

acompanhando o processo de transcrição das respostas e inserindo informações mais 

detalhadas acerca das temáticas principais.  

 Inicialmente pontua que a implantação do sistema eletrônico de votação foi deveras 

traumática para muitos envolvidos no processo, pois principalmente na região Nordeste os 

rumores que a população não iria assimilar as orientações de votação eram representativos, 

sem contar a resistência da ausência do papel para muitos candidatos e eleitores.  

Considerou dois pilares principais para a sustentação da boa imagem da urna 

eletrônica: a ausência de grandes erros no procedimento do sistema e a rapidez nas eleições, 

que oferece um ambiente de fluxo correto nos procedimentos e organização da linha de 
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apuração de votos. Maria do Carmo considerou um exemplo técnico ocorrido nas eleições de 

1998, cujo resultado foi nulo, no sentido de intervenção da Justiça Eleitoral no resultado 

Nas eleições municipais, em 2008, o Senador Almeida Lima, então 
candidato a prefeitura de Aracajú, denunciou fraudes nas urnas. Houve 
perícia e foi constatado problemas no teclado e na inclusão de nomes, que 
não haviam sequer registrado candidatura, mas não deu em nada. De forma 
que, mesmo desconfiada, prefiro acreditar na lisura do processo, o que não 
quer dizer que não tenhamos que ser vigilantes. 

 Defende que como qualquer tecnologia, todos os dias devem ser pesquisados e 

aplicados métodos que favoreçam à lisura no processo, comparou o investimento público no 

sistema eletrônico de votação com o segmento bancário, onde anualmente, as instituições 

financeiras investem valores representativos, com o intento de fortalecer o seu processo de 

segurança, evitando maiores fortuitos. 

 Aponta os partidos como principais agentes de fiscalização do processo de 

desenvolvimento e logístico das urnas, acompanhando testes de segurança, interação com os 

procedimentos pré-determinados pela Justiça Eleitoral, como também no estímulo para a 

população que deve compreender a relevância do sistema eletrônico para a democracia 

brasileira. 

 A Senadora apontou que nas duas primeiras eleições do novo sistema, a adaptação foi 

um pouco morosa e complicada, principalmente pelo medo do eleitor, de interagir em um 

sistema que não permitia fiscalização do voto, por intermédio de comprovantes. Outro fator 

recordado era a potencial dificuldade dos eleitores no processo de votação, tecnicamente 

falando, um combate natural para que não ocorressem muitos votos cancelados por ausência 

de compreensão do processo. Resumidamente a desconfiança era recíproca, pois os 

candidatos também fomentavam um ambiente de tensão e vulnerabilidade sistêmica.  

 A participação do TSE e do TRE do Sergipe no processo de orientação do eleitor foi 

fundamental e bem realizada segundo a Senadora, pois além de orientar o voto a Justiça 

Eleitoral também buscou estimular a população de que o voto é parte integrante de toda uma 

sociedade, onde todos devem exercer os seus deveres e cobrar os seus direitos. 

  Descreve as novas tecnologias como um avanço para a sociedade indiscutível, 

associado a facilidades e interações. Utilizou o exemplo da popularização da telefonia celular 

no Brasil e acredita que a tecnologia da votação eletrônica veio para ficar, inclusive o sistema 

biométrico de votação, que já ocorre na Câmara e no Senado Federal.  

 Uma preocupação da entrevistada é com relação aos eleitores dos campos e com várias 

atividades braçais que poderiam afetar a aferição da métrica digital. Sugere portanto a 
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implantação e acompanhamento do processo, para que seja realizado com o tempo um sistema 

que contemple o comportamento do eleitor das capitais com os eleitores do interior dos 

estados, com perfil e pensamentos diferenciados.  

 Citou a rede eletrônica como um canal poderoso de interação com a população, bem 

como as redes sociais como forma de promover novas informações para os eleitores. Declara 

que apesar de muitos brasileiros não acessarem a rede ainda, essa estrutura pode ser 

transformada em um “tsunami”, afetando comportamentos e criando uma nova rotina no 

cotidiano da sociedade, mais crítica e participativa.  Finaliza seu posicionamento descrevendo 

os cenários das eleições nos próximos anos 

Do ponto de vista da tecnologia, vamos ter um novo paradigma com a 
entrada da internet. Os candidatos terão que aperfeiçoar o sistema de 
contribuição para a campanha, arrecadando recursos através da internet. 
Terão que produzir mídia, tanto para TV, rádio, jornal e especialmente para a 
internet. Terão que criar estruturas para cada um desses meios de 
comunicação, dando especial atenção para o que vai ser veiculado através da 
internet, teremos vídeos com as propostas dos candidatos quase 
instantaneamente, 24 horas por dia, terão que tratar questões com os 
internautas. 

 Acredita de modo concomitante que a exigência do eleitor tende a ampliar, 

condicionando os candidatos ficarem mais preocupados com relação à prestação de contas 

com a população, construção sustentável de sua imagem como candidato e político atuante e 

eleito pelo voto direto. 

 Representando o cenário Norte, também participa da pesquisa Jefferson Praia (vide 

Apêndice, p.337), Senador pelo Amazonas até final de 2010, pelo Partido Democrático 

Trabalhista, PDT, visto que não conseguiu a reeleição nas eleições de 2010. Apresentou 

pontos relevantes com relação à dificuldade logística das urnas no Norte do país como 

também algumas limitações apresentadas por eleitores regionais que, de certo modo 

prejudicam os resultados do pleito. 

 Praia se posicionou favorável ao sistema eletrônico de votação, acreditando que foi 

positivo para a democracia e para a dinâmica eleitoral no país e na região Norte.  É favorável 

ao comprovante de voto impresso para validação, observando ser válida toda forma de 

investir na segurança e integridade da votação, mesmo que para isso seja necessário mais 

investimentos financeiros, mas sugere que seja amostral evitando gastos maiores. 

 Afirma que o planejamento de campanhas são mais direcionados ao número do 

candidato, apesar de muitos eleitores fixarem o candidato e não o número, criando problemas 

para a identificação no momento do voto, deu exemplo de que em dias de votação, diversas 
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pessoas entraram em contato via celular, perguntando o seu número de candidato, pois não 

guardaram a sequência numérica. 

 Acredita ser positivo o papel da Justiça Eleitoral no estado, principalmente na 

conscientização de eleitores em comunidades distantes, carentes de interação tecnológica. 

Confessa que não participou de eleições no interior do estado, pois sempre acompanhou da 

capital Manaus, mas sempre observou o empenho do TSE e TRE nas ações de divulgação do 

sistema.   

Não acredita que o voto não obrigatório possa ser implantado agora, devido à 

maturidade da população e o estímulo ao favorecimento de determinados candidatos  que 

utilizam de recursos persuasivos e ilícitos para conquistar eleitores mal informados e com 

baixa escolaridade, de comunidades afastadas. 

 Praia acredita no profissionalismo das eleições, principalmente nas estratégias 

comunicacionais, sendo sempre embasadas pelas pesquisas de mercado com mapeamento das 

bases eleitorais e análise dos eleitores, permitindo maior segurança no desenvolvimento de 

estratégias eleitorais. Ele acha muito importante que o político sempre tenha claro quais as 

necessidades dos eleitores, características regionais, tendo em vista que o ator político é um 

representante popular, cujo objetivo é lutar pelos anseios da comunidade local. 

 Um ponto importante na finalização da entrevista de Praia é o seu posicionamento 

com relação aos gastos de campanha, tão discutidos nos próximos procedimentos da reforma 

eleitoral brasileira. Segundo o Senador, o mais coerente seria desenvolver campanhas e 

estruturas mais enxutas, que evitassem o alto custo eleitoral, criando um corpo a corpo com os 

eleitores sentindo mais as necessidades e carências regionais, bem como a correta prestação 

de gastos junto à Justiça Eleitoral. 

Contribuindo com premissas relacionadas à região Centro-Oeste, Raquel Teixeira 

(vide Apêndice, p.345), Deputada Federal pelo estado Goiás, pela Social Democracia 

Brasileira, PSDB, posicionou-se favorável para com o sistema eletrônico de votação, 

afirmando que a Justiça Eleitoral brasileira desenvolveu um processo de alta confiabilidade, 

podendo ser referência para os demais países democráticos.  

 Aponta que essa estrutura tecnológica pode ser considerada um exemplo de 

criatividade brasileira, aliando tecnologia de ponta nos equipamentos e na arquitetura do 

projeto. Por nunca ter participado de uma eleição sem a presença da urna eletrônica, a 

parlamentar aponta uma significativa mudança na visão de compreensão do eleitor, no qual 

vota mais direcionado ao número do candidato, do que precisamente ao nome. 
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 Nesse sentido, declarou a favor da lista fechada na Reforma Eleitoral, tendo o intento 

de colaborar como congressista, para que cada vez mais o país saia do conceito do 

personalismo e inicie um novo processo de identificação com o partido e suas diretrizes. 

Afirma seu posicionamento quanto à predominância do número “não me incomoda, pelo 

contrário, gosto da ideia do número partidário, e espero que a gente consiga atrelar o número 

cada vez mais a um conceito ideológico, filosófico e programático que os partidos deveriam 

significar no imaginário da população”. 

 Um ponto importante da pesquisa, que não foi apontado fortemente com os demais 

entrevistados, foi o conceito do TSE e TRE perante as suas ações. Teixeira admite que os 

órgãos cumpriram com o seu papel de orientação na votação, mas declara uma necessidade 

eminente de incentivar, de modo concomitante e mais expressivo a cultura de uma população 

não corrupta, buscando escolher candidatos que possuam ficha limpa e afinidades ideológicas 

com o partido e a região que pretende representar, ou já representa. 

Defende também o voto optativo, mesmo tendo clareza da mudança dos 
resultados a população é que precisa amadurecer e saber que a sua escolha 
de candidato, vai definir o ritmo do país, o rumo das políticas públicas que 
ele quer que sejam implantadas no seu país, claro que isso implica em 
maturidade eleitoral, como implica em maturidade toda a questão da 
convicção, relacionado à superação da corrupção no Brasil, que tem um 
sistema corrupto e corruptor. 

Defende o financiamento público de campanha, as listas fechadas e distritais, 

acreditando que signifiquem uma votação em bandeiras partidárias, não o personalismo. 

Aponta que o sistema é caro, eleitoral principalmente, reportando muitos políticos ao conceito 

de cooptação de eleitores, criando um ciclo desagastado e vicioso, que segundo a parlamentar, 

somente mudará com a evolução do eleitor brasileiro diante da escolha de seus representantes. 

A própria população cobra o parlamentar para solucionar seus problemas e 

dificuldades, com favores e ajuda, desde as mais banais, como um transporte ou até mesmo 

empregabilidade, pressionando para que grande parte dos atores políticos tenha que cumprir 

respectivas exigências. Para Teixeira, “esse tipo de coisa ingênua gera uma demanda de 

esquemas financeiros que levam o deputado, para perpetuar sua condição como parlamentar, a 

conduzir essas ações”. 

 É favorável à implantação da tecnologia biométrica, acreditando que o sistema deve 

constantemente evoluir para um status de maior segurança e integridade da informação, 

garantindo bons resultados para o processo. A Deputada aponta a sociedade da informação e 

do conhecimento como agentes fomentadores das exigências de velocidade e transparência, 
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pois o cidadão exige maior qualidade também nos serviços públicos, com vista ao dinamismo 

e crescimento. 

 Finaliza afirmando que as eleições estão cada vez mais competitivas e estratégicas, 

colocando a comunicação política e governamental como um canal de transparência na 

prestação de contas com a população e com o eleitorado específico, devendo relutar sempre 

para que o antiquado conceito fisiologista não retome sua importância no serviço público. 

 

5.1.2 Participação das regiões Sul e Sudeste 

 O entrevistado Clóvis Volpi (vide Apêndice, p.287) do Partido Verde, teve papel 

relevante na pesquisa por ser um político que no seu histórico de vida pública, transitou no 

parlamento como vereador e deputado federal, como também no executivo, na gestão da 

prefeitura de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. Em mais de três décadas 

de atividades públicas conviveu com o processo eleitoral manual, bem como o eletrônico.  

 Questionado sobre a credibilidade do sistema eletrônico de votação, Volpi afirma que 

confia na urna eletrônica e a sua aplicação contribuiu para o aumento da velocidade na 

apuração de votos, reduzindo intermediários, como o escrutinador e o mapista, e afirma que, 

mesmo se fosse possível ocorrer uma forma de burla, invasão no sistema, o número de 

pessoas que seriam envolvidas para que isso ocorra, impossibilita o processo naturalmente, 

tornando muito complicado e arriscado, pelos resultados que possam ser contributivos.  

Nesse sentido, sua estrutura pode ser considerada como um sistema de referência para 

demais países democráticos, utilizando inclusive o exemplo da morosidade das eleições de 

George Bush e Al Gore, no ano de 2005, no problema de apuração no estado da Flórida.  

Ocorreu também um forte posicionamento do entrevistado com relação à aprovação da 

população para com a urna eletrônica como um senso cultural, no qual aos poucos são 

incorporados pela sociedade.  

Nesse ponto foi questionado se esse novo cenário tecnológico facilitaria novos 

candidatos que potencialmente podem aproveitar o novo comportamento para conquistar 

votos, visto isso, foi considerada que o maior problema do novo candidato é a ausência de 

premissas, trabalho no poder público, que não permite consequentemente, um comparativo 

igualitário, do político que está em processo de disputar sua reeleição.  

 Volpi descreve que o novo modelo de votação eletrônico desde 1996, exigiu 

adaptabilidade dos candidatos e também nas suas campanhas. Apontou que nas duas primeiras 

eleições, o receio das campanhas era do eleitor errar no momento do voto, devido a nova 
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interface, mas com o tempo, as reclamações ficaram sem fundamento e atualmente o número 

do candidato é trabalhado no mesmo peso do nome, visando envolver o eleitor, no momento 

do voto.  

Apontou que nas eleições de 1998 algumas urnas atrasaram, começando a votação 

depois do período normal, isso de certo modo prejudicou, pois algumas dessas seções vários 

eleitores deixaram de votar, porque o juiz eleitoral local proibiu que a votação ultrapassasse 

do horário padrão (17h00). 

 Apontou que o TSE e TRE de São Paulo foram eficazes no desempenho de estratégias 

de conscientização dos eleitores para o uso do sistema, e nas duas últimas, na conscientização 

o eleitor da importância do voto é muito relevante. Em uma eleição, existem dois tipos de 

eleitores: os que analisam os candidatos e os que votam por impulso ou por desinteresse, o 

perfil de análise tende a aumentar nos próximos anos, analisam o candidato, são personalistas 

e não vão somente atrás da publicidade de campanha.  

 O TSE pegou esse mote na última eleição, pedindo para que as pessoas fizessem uma 

análise, isso deu uma vantagem muito grande a candidatos ideológicos que vão as ruas sem 

estrutura de campanha nenhuma mas com o seu discurso, conseguem envolver eleitores em 

uma análise comparativa. Volpi apreciou o resultado, acreditando que a comparação é muito 

boa, tendo o posicionamento de que também foi beneficiado com esse comportamento. 

Posiciona-se não tão favorável à implantação do comprovante impresso de votação, 

pontuando que qualquer nova tecnologia para garantir mais segurança é positiva, mas acredita 

em 100% do processo, afirmando que a sensação de fraude eleitoral está na mente do eleitor e 

dos candidatos. Concorda também com a implantação da métrica de validação do eleitor 

biométrica, lembrando que esse sistema funciona do Congresso há mais de uma década.  

E quanto ao voto obrigatório, Volpi afirma que certamente modificaria o resultado das 

eleições, o brasileiro ainda não possui grande maturidade política, aumentando 

exponencialmente o voto fisiológico, limitando o número de eleitores. Acredita ainda, no 

Brasil, e também no ABC Paulista que exista o voto de indução, devido a uma parte 

representativa da população possuir necessidades das mais diversas utilizando o voto para 

suprir suas necessidades como forma de barganha. 

 Questionado com relação à tecnologia web para os próximos anos, Volpi descreve que 

todas essas modernidades e tecnologias que se apresentam como formas de conhecimento do 

candidato, são extremamente importantes. O grande problema é que muitos não acompanham 

essa era digital, ficando ultrapassados e criando uma diferença muito grande. Acredita que nas 
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próximas três ou quatro eleições, até 2020, 80% das ações deverão ser realizadas 

eletronicamente.  

 Aponta que os candidatos ideológicos tendem a crescer nas próximas eleições, de 

modo concomitante com o grau de exigência do eleitor. Observa que as eleições seguem cada 

vez mais competitivas, todavia é importante compreender que o planejamento de campanha, 

se condiciona a uma aderência de um bom perfil de um candidato ou político eleito, 

normalmente aquele que entende que competências de gestão são muito mais representativas 

do que apenas a estratégica de conquista do poder, pois é preciso sustentabilidade nas ações 

públicas.  

O Senador Paulo Paim (vide Apêndice, p.299), integrante do Partido dos 

Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul também corroborou com sua visão acerca do 

sistema eletrônico de votação. Relevante contribuição, principalmente nos relatos 

relacionados às mudanças de cenários estratégicos na comunicação política nos últimos anos. 

 Posiciona-se que após de anos de evolução da urna eletrônica, atualmente existem 

mais oportunidades de verificação e segurança da urna, destaca que aprendeu a confiar no 

sistema eletrônico de votação nacional, mas obviamente é favorável a inserção, sempre que 

possível de novas técnicas de controle e segurança. Observa como positivo a imagem da urna 

internacionalmente. 

 Quando questionado sobre as alterações na dinâmica eleitoral com a urna eletrônica, 

Paim descreve que pouco se mudou organizacionalmente, pois o mais importante diante de 

todo o processo é o currículo do político, sua história na região. Esse passado é o lado mais 

importante de uma competição eleitoral, pois permite um maior poder de decisão do eleitor 

com relação a propostas e perfil de atores políticos adequados para os cargos em disputa. 

 Informa que o Rio Grande do Sul, como na região sul do país, em computo geral não 

apresentou grandes dificuldades para absorver culturalmente a dinâmica do voto, colocando 

que o mais relevante é o crescimento sustentável do trabalho como político, sendo uma 

consequência o bom resultado nas urnas e informa que nunca se sentiu lesado com nenhuma 

das eleições em que participou. Repassa grande parte do sucesso do sistema eletrônico com o 

papel do TSE, em caráter nacional, mas também o TRE do Rio Grande como grandes 

estimuladores de campanhas de conscientização dos eleitores. 

 Paim não se apresenta contra o voto impresso, todavia relata que não se recorda de 

algum ocorrido representativo na região sul a respeito desse tipo de implantação. Na mesma 

linha de pensamento, acredita ser positivo um estímulo futuro para que o voto não seja 
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obrigatório e informa, quantitativamente, estatística que o posiciona em um público mais 

intelectualizado e com maior poder de compreensão do cenário político nacional e 

internacional. 

 Observa que independente do voto ser eletrônico, formas de persuadir o eleitor mais 

ingênuo e mal informado vão ocorrer, pois sempre terá candidato interessado em promover o 

favoritismo com os membros da sociedade, situação que na visão de Paim, sempre combateu, 

estimulando o voto realmente livre de influências de bastidores. Enxerga na biométrica uma 

forma de contribuir para inibir tentativas de fraudes com relação à identificação dos eleitores. 

Um ponto importante da entrevista foi quando o Senador descreve as principais 

diferenças de suas eleições antes do sistema de urna eletrônica, demonstrado que a sua equipe 

de trabalho de campanha não teve problemas para interagir campanha com a tecnologia. O 

maior problema foi à quantidade de espaço limitada para mostrar suas atividades no Senado 

Federal. Lembrou sua primeira campanha, se usava toda forma de chegar ao eleitor, até 

informando o número e nome do candidato em “papéis de pão”, mas descreve a importância 

de adaptação com o tempo, à evolução é natural, principalmente na tecnologia web, que 

considera uma grande aliada para as eleições atuais e futuras. 

 Quando questionado acerca das exigências de competências e capacidades das 

estratégias de comunicação eleitoral, Paim coloca que as eleições estão a cada dia mais 

competitivas e planejadas, informa que aposta muito no mapeamento constante, com o 

objetivo de manter sempre próximo as estratégias de comunicação a serem utilizadas nas 

eleições, no período eleitoral e durante o mandato. 

 Sequencialmente a pesquisa contou com a participação de Eduardo Suplicy (vide 

Apêndice, p.304), senador pelo estado de São Paulo, proveniente do Partido dos 

Trabalhadores, PT. Nas considerações acerca do sistema de votação, seu posicionamento foi 

positivo, observando os aspectos evolutivos da tecnologia na democracia, garantindo maior 

confiabilidade e velocidade nas práticas eleitorais. 

 Suplicy considerou que com o decorrer dos anos, a população assimilou o processo de 

votação eletrônica, agilizando o processo e tornando um ato do cotidiano do brasileiro. 

Afirmou que tanto o TSE, como o TRE de São Paulo, desenvolveram campanhas bem 

direcionadas, com mensagens curtas para a conscientização dos eleitores, com relação ao 

voto, considerando que até mesmo candidatos que reclamaram da sua quantidade de votos, 

não culparam o sistema eletrônico de votação, em suma, a estrutura brasileira de votação 
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garante praticidade e lisura no processo, com rapidez e bom desempenho, principalmente com 

a aplicação de novas métricas tecnológicas, como no caso do sistema biométrico.  

 Questionado com relação à obrigatoriedade do voto, o Senador considerou que tudo 

está relacionado à maturidade da população, e acredita um dia ser possível instaurar a votação 

voluntária, e não obrigatória do voto. Quanto a ter se sentido, nas últimas eleições, 

prejudicado nas estratégias eleitorais para o voto com a urna eletrônica, Suplicy afirma que 

sua equipe não teve dificuldade para lidar com o processo de evolução tecnológica. 

  Outra contribuição, dessa vez proveniente da região Sul do país, é do deputado 

Gustavo Fruet (vide Apêndice, p.307), candidato ao senado pelo estado do Paraná, no ano 

de 2010 pela Social Democracia Brasileira, PSDB, tendo ficado em terceiro lugar. O 

parlamentar foi um dos entrevistados que demonstrou maior conhecimento do processo 

evolutivo do sistema, na Câmara, nos últimos anos, inclusive, com precisão, algumas ações 

preventivas do TSE na estrutura e campanhas realizadas. 

 Fruet afirma que o sistema de votação eletrônica vem se consolidando com o tempo, 

conquistando credibilidade como um instrumento claro de contribuição democrática, apesar 

de todos os questionamentos serem legítimos. Declara que foi um dos parlamentares que 

votou pela primeira vez pela implantação de forma aleatória, um teste para realização de 

apuração com comprovante de voto impresso, sendo auditado posteriormente, acompanhado 

por câmeras de vídeo durante todo o processo de votação da seção selecionada. 

 Apesar de tudo, compreende que a urna é um equipamento eletrônico e, portanto, deve 

ser sempre bem fiscalizado, cita inclusive as várias complicações que ocorrem no sistema de 

votação americano, por decorrência de ressalvas ao sistema eletrônico de votação, 

principalmente na morosidade do processo, reportando dúvidas no computo do voto. 

 Para Fruet, detalhado com maior precisão no Apêndice da pesquisa, reporta que o 

“segundo ponto, é que o sistema de criptografia é feito pelo governo, sendo que na verdade, o 

processo deve ser do estado, de responsabilidade da Justiça Eleitoral, sendo que o mesmo 

responsável pela criptografia da ABIN (Órgão central do sistema brasileiro de inteligência) é 

também responsável pelos processos de escutas tecnológicas”. 

 Questiona algumas pesquisas de boca de urna que apontam determinados resultados, 

mas não são condizentes com o resultado eleitoral, posiciona-se que, nesses casos, pode ser 

alguma forma de manipulação paralela de votos, apesar de serem apenas hipóteses para serem 

consideradas. Aponta que o voto eletrônico diminui as chances de erros no momento do voto, 

bem como más compreensões da votação do eleitor. Fruet utiliza como exemplo confusões 
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que eram realizadas com relação ao seu pai, o ex-deputado Maurício Fruet, nas cédulas de 

votação. 

 Afirma de modo contundente que o TRE do Paraná desempenhou um ótimo papel no 

desenvolvimento das campanhas de conscientização e estímulo ao voto, bom como sempre foi 

um dos Tribunais no país, com equipe técnica referência em promover novas tecnologias a 

favor da democracia.   

 O parlamentar também cita o caso Proconsult, com Leonel Brizola como protagonista 

e afirma não ser contrário ao sistema, mas não enxerga o porquê de resistência para que se 

viabilizasse o processo de validação, em seleção amostral, do comprovante impresso, 

evitando maiores problemas, discussões e propiciando mais uma métrica de segurança do 

processo. 

 Questionado com relação ao voto facultativo e sua influência nos resultados eleitorais, 

Fruet afirma que segundo dados que teve acesso, o país possui índice de votos válidos, com 

relação à qualidade do voto superior a 80%, sendo índices de respeitabilidade internacional, 

mesmo os votos brancos e anulados, que o sistema permite, os índices são satisfatórios e 

igualados a muitos países que possuem sistema de votação não obrigatório, de referência no 

globo. 

 É favorável a implantação de novos sistemas de segurança, como a urna biométrica, 

combatendo fraudes presenciais nas eleições, pois pode parecer absurdo em âmbito nacional, 

mas observando pela ótica local e municipal, essas ações fazem muita diferença. Isso é 

positivo para os candidatos novos, que estão pleiteando o primeiro mandato pois possui 

garantias maiores que não terá problemas de fraudes que favoreçam candidatos mais antigos, 

pressionando o sistema para simular falsos resultados. 

 Com relação a campanhas anteriores, o deputado aponta que não sentiu muitas 

dificuldades no processo, observou que a população compreendeu bem o uso do equipamento 

e a dinâmica do mesmo, com o aspecto numérico. Coloca que em alguns momentos, as 

legendas maiores podem contribuir para o voto, citou exemplos dos números do Partido dos 

Trabalhadores e da Social Democracia Brasileira, respectivamente PT e PSDB, que em 

muitos momentos, podem atrair votos para o executivo e legislativo, mas reitera que de modo 

semelhante, era possível realizar tal aderência no sistema manual. 

 Apontou que as eleições estão ficando cada vez mais previsíveis, “tanto é que nas 

próximas eleições, grandes partes dos nomes que irão disputar o pleito já estão colocados 

evitando cada vez mais o surgimento da novidade ou da surpresa”. Declara que uma eleição 
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começa com vários profissionais, como advogado, contabilista, publicitário e por fim, o 

político, tamanha profissionalização é esse universo atualmente. 

 O Senador Sérgio Zambiazi (vide Apêndice, p.318), proveniente da região Sul do 

país, mais precisamente do estado do Rio Grande do Sul, pelo partido Trabalhista Brasileiro, 

PTB, contribuiu com informações incisivas relacionadas às estratégias de comunicação do 

TRE no estado, principalmente por ser da área de comunicação, atuando por muitos anos 

como radialista. 

 Iniciou a entrevista informando que o sistema eletrônico de votação foi muito bem 

aceito no sul do país, não tendo registro de ocorrências representativas. A média de votação é 

rápida, não chegando, em muitos casos em 30 segundos e o TSE e TRE do Rio Grande do Sul 

teve papel fundamental para o sucesso da implantação, conforme relato 

Eu acho que no sul, o TRE sempre, em uma parceria muito bem trabalhada 
na Assembleia Legislativa do Rio Grande, produziu inúmeras campanhas, no 
sentido de informar, conscientizar e orientar o eleitor, isso aí foi 
fundamental, pois nessas primeiras eleições, em que foram utilizadas urnas 
eletrônicas, em que era uma novidade, o TRE gaúcho teve esse cuidado de se 
antecipar ao fato, utilizando de parcerias intensas e promover campanhas de 
mídia, chamando os grandes veículos de comunicação, para que, também se 
tornassem parceiros, não apenas com a mídia produzida pela assembleia, 
mas também com mídia própria de canais de TV e rádio, utilizando-se 
também da relação formadora de opinião dos veículos que entenderam a 
necessidade de orientar o cidadão nesse processo moderno, diferente do 
antigo comportamento, mais lento e possível de falhas.  

 Com essa estrutura, os problemas derivados da má informação foram diminuídos e a 

aceitabilidade da população foi crescente, chegando a altos níveis de credibilidade nos dias 

atuais. O Senador se posiciona contrário à implantação do comprovante impresso, pois 

acredita no sistema atual, inclusive embasando seu comentário com o desafio do TSE, 

implantado no ano de 2009, para verificar o grau de violabilidade do sistema, conforme 

descrito no Anexo B da pesquisa. 

 Zambiasi aponta que a não obrigatoriedade do voto deve ser pauta da futura reforma 

eleitoral, sempre observando o grau de maturidade da população com relação ao direito 

adquirido. Completa essa parte da entrevista considerando positiva a implantação do TSE do 

sistema biométrico de votação, citando a cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto 

Alegre, que foi uma das primeiras e ser estruturada para essa nova métrica de segurança 

eleitoral.  

 Um ponto significativo da entrevista com relação à comunicação política, é que o 

Senador aponta a estrutura de uma eleição com um processo de profissionais, sem espaço para 
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amadores, pois isso a relevância de uma boa estratégia de comunicação e interação com a 

população. Os candidatos que já possuem mandato saem na frente, devido sua trajetória 

política, já os iniciantes podem ser beneficiados com os recursos tecnológicos oferecidos pela 

rede, principalmente as redes virtuais de contato.  

Diante dos entrevistados, Zambiasi foi um dos que mais conotaram importância no 

processo de estratégia e planejamento, da comunicação e gestão. O planejamento minucioso 

do mapa eleitoral, permitindo observar o comportamento das regiões, os anseios da 

população, como também as formas de abordagem dos eleitores para a conquista da confiança 

para o voto. 

 A escolha do Deputado Brizola Neto (vide Apêndice, p.322), parlamentar do estado 

do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, foi devido à relevância do seu 

avô Leonel Brizola na luta pela democracia e direito do voto, como também foi um dos 

ardorosos defensores do comprovante impresso no sistema de votação eletrônico, protagonista 

do escândalo de acusações do Proconsult, na década de 80, já citado nesse capítulo. 

 De todos os entrevistados, Brizola Neto foi um dos mais ardorosos defensores do 

comprovante impresso, deixando explícito que o sistema atual não é confiável e por isso, não 

pode ser considerada referência internacional como modelo de sistema estável e com nula 

violabilidade. A assessoria do parlamentar possui um sítio na web denominado “Tijolaço”, no 

qual retrata reportagens do cotidiano relacionadas aos aspectos negativos e vulneráveis do 

sistema de votação nacional. 

 Seu posicionamento ferrenho, característico do seu avô, permitiu que com demais 

deputados que compactuam da mesma ideia, a implantação do comprovante impresso de 

votação a partir das eleições de 2014, buscando maior segurança no sistema de votação. 

Segundo Brizola Neto 

Primeiramente, é importante deixarmos claro que nós não somos contrários 
aos avanços tecnológicos, achamos que eles veem para colaborar com a 
democracia, desde que não comprometam o que é fundamental, que é a 
segurança do voto do eleitor. E aí quando a gente vê o sistema que está 
funcionando agora, não o que vai funcionar a partir de 2014, com as 
mudanças que nós fizemos por aqui, o sistema que está funcionando até 
2014 é muito falho, porque não garante ao eleitor a conferência do seu voto. 
E mais do que isso, pois ao não fornecer uma prova física do voto, ele 
impede qualquer mecanismo de recontagem de votos, e a gente sabe que 
todo sistema eletrônico até hoje, não encontramos sistema que possa afirmar 
ser 100% seguro. 

 Uma das ações promovidas pela Justiça Eleitoral no ano de 2009 foi incisivamente 

contraposta pelo deputado, pois alega que o processo exercido para o edital de brasileiros 
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dispostos a romper estruturas de segurança da urna eletrônica, não contempla os reais 

invasores de sistemas, mas sim o concurso foi formado, predominantemente, por servidores 

de estruturas federais, que lidam com Tecnologia da Informação, não promovendo uma lisura 

e realidade no sentido do concurso. 

 Uma das alegações que inibiram maior número de participações na quebra do sistema 

da urna foi decorrente do edital explicitar que todo inscrito deverá expor as suas chaves de 

acesso e abrir suas ações de invasão do sistema, o que segundo a entrevista com o deputado, 

inibiu muitas pessoas capacitadas, mas que não tinham o intento de abrir suas fontes de acesso 

e invasão. 

Brizola Neto apontou também situações internacionais, como no caso da Alemanha e 

seu afrontamento com o sistema de votação eletrônico, não aceitando o argumento de que um 

sistema eletrônico é seguro, portanto, segundo o parlamentar 

Então a classificação que a gente tem, é que esse sistema não garante a 
segurança do voto, e que põe em risco a soberania popular, no momento que 
o eleitor não pode conferir o seu voto, inclusive tem decisões sobre isso em 
outros países, como a decisão instituída pelo Tribunal Constitucional 
Alemão, que decretou inconstitucionais essas urnas, porque elas não 
permitem ao eleitor a simples conferência do voto, para registar se aquele 
voto digitado na urna realmente é um voto real e correto. No projeto original 
estava lavrado o comprovante impresso, mas apenas 5% das urnas, eleitas 
pela disposição de amostragem. É um argumento contraditório, considerando 
que o próprio TSE defende hoje a implantação das urnas biométricas, que 
inclusive já funciona aqui na Câmara, sendo que vários deputados mais 
velhos possuem dificuldade para o manuseio nas votações.  

 Um exemplo interessante citado na pesquisa foi o caso de João Dias, candidato 

derrotado no estado de Alagoas, cuja acusação era de que tinha sido fraudado pela estrutura 

eletrônica de votação. Nesse caso, o candidato envolveu os canais de comunicação estaduais 

solicitando uma perícia na votação, o TSE por sua vez, cobrou o valor de dois milhões de 

reais para que a pesquisa fosse realizada, criando um ambiente de nervosismo e 

constrangimento. 

 Aponta que realmente o TRE do Rio de Janeiro cumpriu as normatizações do TSE, de 

orientar o eleitor em como votar na máquina, no sentido operacional. O fato problemático de 

todo o processo, segundo Brizola Neto é a ausência de explicações reais, da estrutura do 

sistema, não permitindo que a população tivesse acesso a real estrutura e funcionamento da 

votação eletrônica. 

 Questionado sobre a obrigatoriedade do voto, o posicionamento de Brizola Neto é 

embasado no conceito do fisiologismo eleitoral, onde a possibilidade de crescimento da massa 
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mais instruída de votar é alta, criando uma busca incessante para as classes mais baixas, que 

para votar, vão barganhar favores em troca do voto, não construindo um ambiente positivo de 

democracia. 

 O entrevistado é favorável à utilização dos recursos web e enxerga isso como uma 

forma de sair dos veículos tradicionais de comunicação, normalmente dominados por 

pequenos grupos de interesse, que inibem o político, e principalmente o candidato novo. 

Acredita no poder de escolha do eleitor pelas propostas do candidato, criando um novo 

formato de eleição no Brasil, nos próximos anos. 

 Afirma que as eleições seguem um processo inverso da profissionalização por si só, 

mas sim o aumento considerável do protagonismo ideológico, das ideias para uma linha 

política, isso é, o aumento do conceito aderente no candidato, de acordo com a sua bandeira 

de trabalho. Posiciona que o seu partido, fundado pelo seu avô desempenha papel chave no 

combate ao processo de inibir qualquer manifestação de melhoria do sistema, que possui uma 

história de conquistas e reivindicações sobre a evolução do sistema de votação eletrônica.  

 Osmar Serraglio (vide Apêndice, p.341), Deputado Federal pelo PMDB do estado 

do Paraná, foi um dos entrevistados que mais conhecimento tinha com relação aos tramites da 

Justiça Eleitoral, bem como o projeto de implantação do comprovante de voto, que estava 

recém-aprovado na Câmara Federal.  

Logo que questionado com relação à opinião acerca da urna eletrônica, foi incisivo em 

citar o exemplo da Alemanha, que recentemente, via Corte Constitucional do país, proibiu o 

uso das urnas eletrônicas na dinâmica eleitoral de 2009, alegando possibilidades de fraudes. 

Na visão de Serraglio, se em países desenvolvidos existe essa dúvida com relação aos 

sistemas de votação eletrônicos, é coerente que o Brasil também atente para a sua estrutura, 

como o objetivo de manter sempre atual a dinâmica de controle de violabilidade de dados. 

 Comentou sobre o concurso de violabilidade das urnas eletrônicas, promovido pela 

Justiça Eleitoral, inclusive fazendo votos para que os personagens contrários à urna, que 

estivessem nesse processo, buscando transparência nas ações. Cita o exemplo de sua cidade, 

com relação a potencial fraude “na própria cidade de Umuarama, minha cidade, tem um 

cidadão que perdeu as eleições, culpa a urna e insiste, dez anos ou mais, mesmo a eleição dele 

ter sido anos atrás, ainda sistematicamente busca estimular a polêmica no município”.  

Uma das cidades brasileiras para onde as atenções estavam mais voltadas 
com relação a fraudes, é, sem dúvida, Umuarama. A desconfiança de 
algumas pessoas surgiu após a eleição de 2000, quando o candidato a 
prefeito Paulo Castelani ao ser derrotado pelo prefeito Fernando Scanavaca 
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(reeleito) propagou que teria sido vítima de manipulação nas urnas 
eletrônicas. Porém, a coligação de Castelani não conseguiu, por meio da 
justiça, provar a denúncia e todos os processos referente ao pleito daquele 
ano já foram solucionados. As mesmas urnas usadas em 2000 em Umuarama 
serviram ao pleito de outubro passado. (NUNES, 2010, web). 

 Posiciona positivamente com relação à dinâmica dos números eleitorais, pois acredita 

que o caminho democrático ideal seria o voto pela concepção, posicionamento do partido, ao 

invés do voto personalista, independente de agremiação partidária, mas afirma que o país 

ainda está distante disso. 

 Serraglio cita uma situação vivida nas últimas eleições com relação ao voto de 

dobrada, isso é parceria com outro candidato em outro cargo proporcional, com o objetivo de 

incentivar o eleitor a votar na dupla, normalmente do mesmo partido. Coloca que, em algumas 

regiões do estado, tem como certo que muitos dos seus votos, também contribuíram outros 

candidatos para estadual, com a mesma sequência de voto numérica, mudando o final, com 

um dígito a mais independente de ter sido realizada a parceria previamente. 

 Acredita que o comprovante impresso do voto para verificação é viável e contribui 

para o sistema, mesmo que para isso sejam gastos mais recursos federais. Afirma também que 

a tecnologia biométrica é um ótimo recurso, como também na não obrigatoriedade do voto, 

onde o poder de votação ser opcional é positivo na atitude do eleitor, mas arriscado no sentido 

de cooptação de votos dos mais mal instruídos e orientados, confirmando que o voto sob 

pressão e induzido ainda continua em muitas regiões, sendo falsa à impressão de diminuição.  

 Um dos pontos mais relevantes da pesquisa é a posição de Serraglio quando 

questionado acerca da sua equipe de campanha. Afirma que não possui equipe de publicidade 

e todo o processo da eleição é realizado de modo simples e limitado, descrevendo que se 

considera um vereador ampliado, com uma campanha fransciscana, percorrendo 

estabelecimentos nas cidades onde possui votos e base eleitoral 

Eu não tive equipe de publicidade, sou um vereador ampliado, a minha 
campanha é fransciscana, de percorrer o comércio de cada cidade onde eu 
atuo, pedindo voto, casa por casa comercial, a TV, nós sempre tivemos 
dificuldades no Paraná, o Requião monopoliza o tempo, não temos 
praticamente condições de apresentar nada, o nosso horário é gerido pela 
central que é conduzida pela equipe do governador Requião, que 
monopoliza. A minha campanha é corpo a corpo, a TV até hoje não serviu, 
agora você poderá ver, que nós colocamos que no meu horário eleitoral, eu 
não posso pedir voto para governador e nem para senador, então se quiserem 
usar o meu horário, o meu apoio, tem que colocar no horário deles, eu vou 
lá, no horário deles e peço voto, mas no meu horário, não posso pedir voto 
para esses candidatos, isso é um freio aos caciques.  
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 Na finalização da entrevista coloca que acredita no profissionalismo das campanhas, 

porém, na entrevista e na análise do candidato é possível observar que as sua abordagem não é 

comum perante a maior parte dos políticos no país. Em contrapartida, o parlamentar confirma 

que sua visibilidade na CPI dos Correios reportou à sua pessoa para o estado inteiro, 

ganhando diferencial no momento das eleições, podendo ser considerado uma aplicação de 

estratégia de Marketing Eleitoral e Imagem Pública.  

 

5.2 Resultados e apontamentos 

 Em um panorama acerca da aceitabilidade do sistema de votação eletrônico pelos 

atores políticos, todos concordaram com o processo tecnológico, no sentido evolutivo e para o 

fortalecimento da democracia, porém alguns dos entrevistados foram mais incisivos com 

relação à segurança do processo, como no caso dos Senadores Paulo Paim e Sérgio Zambiazi, 

e os Deputados Jutahy Júnior e Raquel Teixeira. O Deputado Brizola Neto, de todos os 

entrevistados foi o único a reportar que o sistema atual do modo que está estruturado não pode 

ser considerado um bom sistema. 

 Esse modo mais incisivo do parlamentar contrário ao sistema acontece devido a dois 

principais fatores: primeiro relacionado ao posicionamento do seu partido, que claramente 

demonstra contrário ao processo atual, exigindo e se mobilizando para a implantação do 

comprovante eletrônico de votação em 100% das urnas, não em caráter de amostragem, 

conforme desejo demonstrado por alguns parlamentares. 

 Num segundo momento, devido a grande mobilização que Brizola Neto promove na 

Câmara Federal, estimulando o processo de implantação do comprovante para as eleições de 

2014. O próprio blog do parlamentar, denominado “Tijolaço”, conta de modo predominante, 

com matérias que reportam argumentos negativos do processo eletrônico de votação e a alta 

chance de violabilidade da urna eletrônica atual. 

Alguns entrevistados, como os Senadores Paulo Paim e Maria do Carmo, bem como 

os Deputados Rebecca Garcia, Gustavo Fruet e Osmar Serraglio foram claros em expressar 

que fazem votos que o sistema funcione e preferem acreditar nisso, decorrente do alto 

investimento da Justiça Eleitoral para o desenvolvimento do processo. 

 Nesse sentido, uma das declarações que mais explicitaram a fragilidade do sistema 

anterior foi nos comentários do Deputado Jutahy Júnior, no qual, devido possuir vários 

mandatos como parlamentar federal, participou do processo antes e depois da urna eletrônica. 

Segundo seus resultados, quando implantada urna eletrônica, a quantidade de votos a ele 



237 

 

 

 

computados forma maiores do que as expectativas, sendo que nos municípios sem a 

implantação da urna, a prévia acontecia como o esperado, isto é, nas eleições de 1998, ficou 

evidente uma disparidade no processo de apuração de votos no estado da Bahia. 

 Quando questionados da participação do TSE e TRE´s na conscientização dos 

eleitores durante o processo evolutivo eleitoral desde 1996, apenas o comentário de Jutahy 

Júnior foi contrário ao papel do TRE do estado, reportando o papel efetivo para a instância 

federal. Já Brizola Neto reitera que as campanhas são boas, porém não informam 

corretamente aos eleitores acerca das reais fragilidades da urna eletrônica de votação. 

 Alguns parlamentares com estados origem de grande dimensão territorial e acentuadas 

dificuldades de acesso e logística elogiaram o empenho da Justiça Eleitoral, apontando 

melhoria no dinamismo logístico e, consequentemente no aumento da rapidez na apuração de 

votos, inibindo tentativas de fraudes eleitorais, decorrente à morosidade do processo, dentre 

os parlamentares é possível citar, Rebecca Garcia e Jefferson Praia do Amazonas, Marisa 

Serrano do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. 

 Eduardo Suplicy, Gustavo Fruet, Clóvis Volpi e Maria do Carmo elogiaram as ações 

de comunicação midiática da Justiça Eleitoral, que por intermédio de suas inserções didáticas, 

em vídeos curtos e de linguagem mais simples, contribuíram para que a população 

compreendesse o processo de votação. Nesse caso, Rebecca Garcia cita o posicionamento do 

TRE do Amazonas, que acompanhou nas ruas o processo de orientação dos eleitores, nas duas 

primeiras eleições com o novo sistema, especificamente nas de 1996 e 1998. 

 Marisa Serrano cita a parceira bem sucedida que vem ocorrendo no estado do Mato 

Grosso do Sul, com a Organização dos Advogados do estado, na qual corrobora com o 

processo de fiscalização nas eleições, contribuindo para a garantia de maior lisura no processo 

de votação e apuração de votos. Sérgio Zambiazi descreve a importância da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, que em parceria com o TRE do estado, promoveu ações 

conjuntas de orientação dos eleitores. 

 No questionamento relacionado a situações de problemas com o sistema eletrônico de 

votação, várias situações foram citadas, dentre as mais relevantes é possível falar do exemplo 

dado por Cícero Lucena, que nas eleições para o senado, no ano de 2002, com duas vagas em 

disputa, várias urnas apresentar problemas no momento de permitir o voto do segundo 

senador, migrando direto para o momento do voto para governador, prejudicando o candidato 

que contava com o perfil de segundo voto com grande parte dos eleitores. 
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 Outra situação retratada por Brizola Neto e por Jutahy Júnior é o caso do candidato 

João Dias, candidato derrotado no estado de Alagoas, que contrariou o resultado da eleição no 

respectivo ano. Mobilizando diversos veículos de comunicação solicitando recontagem e 

auditoria dos votos, foi informado pela Justiça Eleitoral que teria que pagar o valor de dois 

milhões de reais para viabilizar o procedimento de nova apuração do processo, que por fim 

não causou efeito algum. 

 Outro ponto levantado na pesquisa e que foi aprovado como métrica de segurança pela 

totalidade dos entrevistados foi o sistema biométrico, implantado de modo gradativo nas duas 

últimas eleições e já descrito com maior precisão na pesquisa. Todos os parlamentares 

afirmaram que o processo e a defesa da segurança do sistema, fundamental na garantia do 

fortalecimento democrático nacional, podendo viabilizar posteriormente maiores ajustes na 

Reforma Eleitoral. 

 Quando questionados sobre as principais mudanças no comportamento do eleitor e na 

forma de produção de material e abordagem para a conquista de votos com o sistema 

eletrônico de votação, poucos apontaram grandes diferenças. Paulo Paim, Eduardo Suplicy, 

Maria do Carmo, Osmar Serraglio, Sérgio Zambiazi apontaram pequenas alterações no 

processo de conquista de votos. 

Inclusive Serraglio, quando na necessidade de informar sobre sua equipe de campanha 

e marketing, descreveu que se considera um Dom Quixote da política, pois promove uma 

campanha simples de conquista de votos, nas suas cidades de base eleitoral, sem muitos 

recursos e muito menos equipes para divulgação do seu nome. Adere as suas atividades na 

CPI dos Correios como um ponto forte de desenvolvimento de sua imagem no estado do 

Paraná.  

Cícero Lucena e Maria do Carmo em suas declarações apontaram que as estruturas de 

campanha na região Nordeste, diferentemente da região Sul e Sudeste, devem ser mais 

interacionistas, sinestésicas, de acordo com o perfil da população e da imagem que constroem 

do candidato, como uma pessoa perto do povo, física e mentalmente. Lucena aponta que o 

desafio da mudança do nome para o número é contornado com as colas de votação, panfletos 

frente e verso com o número dos candidatos. 

Tanto Jefferson Praia e Gustavo Fruet informaram que a mudança de nome do 

candidato para a predominância do número contribuiu para evitar confusões de nomes no 

momento do eleitor votar, e potencialmente se confundir  na escolha. Fruet deu exemplo com 
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relação ao seu pai, Maurício Fruet, já falecido, mas que muitos eleitores confundiam os 

nomes. 

A implantação do comprovante impresso demonstrou alguns resultados interessantes, 

pois, ao contrário do que se pode imaginar, que todos possam querer comprovantes impressos 

para verificação posterior do processo de apuração, alguns parlamentares foram claramente 

contrários ao processo de comprovante impresso, alegando que o sistema funciona dessa 

maneira e a implantação do comprovante pode criar obstáculos na velocidade do andamento 

do pleito, dentre os contrários estão Jutahy Júnior, Cícero Lucena, Rebecca Garcia e Sérgio 

Zambiazi.  

Os parlamentares favoráveis à implantação, independente do aumento de recursos 

financeiros para a viabilização do mesmo foram Brizola Neto, Jefferson Praia e Osmar 

Serraglio, os demais parlamentares que não constam na distribuição não opinaram acerca da 

mudança. 

O caso de fraude conhecido como Proconsult, protagonizado por Leonel Brizola na 

década de 80 foi citado por três parlamentares no momento da entrevista: Marisa Serrano, 

Gustavo Fruet e Brizola Neto. Parlamentares que recordaram o processo de seleção 

promovido pela Justiço Eleitoral para colocar em prova a violabilidade da urna no ano de 

2009 foi citado no enredo dos questionamentos por Marisa Serrano, Osmar Serraglio, de 

modo positivo, já Brizola Neto aponta diversos problemas ocorridos no processo de edital e 

desenvolvimento, disponíveis no Anexo B da pesquisa. 

Indagados acerca do impacto do voto obrigatório nas eleições, de modo unânime, os 

entrevistados afirmaram que a não obrigatoriedade prejudicaria o voto, reportando que 

candidatos de má índole poderiam se aproveitar desse procedimento para oferecer 

favorecimento aos eleitores com grau mais baixo de instrução e renda, criando um processo 

assistencialista e estrutura de compra de apoio e votos, lesando o espírito democrático.  

 O tema tecnologia da rede de computadores internet/web foi alocado na pesquisa, com 

o objetivo de analisar a reação e posicionamento dos políticos a respeito. Todos acreditam nos 

recursos tecnológicos, como forma contributiva na campanha eleitoral e pós-eleitoral, diante 

de um processo de interação do eleitor brasileiro. Em contrapartida, atores da região Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste já apontaram limitações estruturais ocorridas com relação à banda 

larga, disponível para a população, dificultando o estímulo à interface e conexão. 

 Alguns parlamentares mais jovens utilizam das Redes Sociais para estreitar laços com 

o seu eleitorado, principalmente no conceito pós-eleitoral, todavia todos acreditam na 
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evolução para a comunicação política, no sentido de transparência pública dos mandatos, 

projetos e votações.  

 Na parte final das entrevistas, todos foram questionados com relação ao grau de 

profissionalização existente atualmente para o desenvolvimento de estratégias de 

comunicação política, visto a linha do programa de Doutoramento e envolvimento do 

pesquisador na comunidade científica POLITICOM. 

 Predominantemente o uso estratégico das ações de comunicação foi apontado pelos 

envolvidos. Jutahy Júnior, Clóvis Volpi, Paulo Paim e Gustavo Fruet apontaram que o 

conhecimento do eleitor e o mapeamento das regiões dos seus respectivos estados são 

fundamentais para alinhavar as estratégias de abordagem em eleições futuras, já na atuação 

pós-eleitoral.  

 Sérgio Zambiazi foi objetivo quando reporta que  

Campanha não é para amador, campanha exige muito profissionalismo e 
muita disciplina. Uma campanha não é uma aventura, uma campanha é feita 
de propostas, de muito trabalho, um processo de disciplina muito 
concentrado e conscientização muito forte da equipe de trabalho, sem isso tu 
não consegue colocar uma proposta na rua, que tem que trabalhar o mapa 
eleitoral, conhecendo as tendências da região, das vocações, as expectativas 
de cada região, e isso só se faz com profissionais qualificados, senão não se 
consegue dimensionar o ideário popular, quer dizer, o que o cidadão está 
almejando, esperando do candidato ou alguém que ele queira como 
candidato. 

 Nesse contexto, é possível afirmar que o processo instaurado pela Justiça Eleitoral já é 

incorporado na rotina e cotidiano dos políticos, bem como suas equipes de trabalho. Com 

mais de quinze anos de existência, o sistema eletrônico de votação reporta discussões quanto à 

sua efetividade, todavia novas métricas sempre surgirão com vistas à melhoria do processo. 

 

5.3 Consultores Políticos e ABCOP: visão estratégica na comunicação política 

Em muitos momentos os profissionais de Marketing Político são caracterizados como 

mágicos e poderosos estrategistas, em outros momentos com conotações nem sempre 

positivas sobre manipulação de massa. Os consultores políticos ganharam grande destaque 

nos últimos anos e passaram a ocupar páginas de importantes jornais e consideráveis espaços 

da mídia eletrônica.  

Suas ações dentro do universo político permitem o envolvimento em diversas áreas do 

conhecimento, o que torna a função cada vez mais direcionada e estratégica. Segundo 

Manhanelli (2004, p.14) “ações de marketing político são dirigidas aos cidadãos que 
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receberão as ações políticas ou sociais derivadas dos mandatários dos cargos executivo e 

legislativo. É um trabalho de longo prazo”. 

O conceito de Marketing Político é acusado em muitos momentos de esvaziar o 

discurso político e propiciar apenas um procedimento de comunicação de massa e persuasão 

do eleitor. O Consultor é acusado de construir uma falsa imagem do candidato perante a 

mídia, de fomentar o carisma no que tange a imagem pública do homem público, sendo na 

época eleitoral ou na fase pós-eleitoral. 

Segundo Séguela (2006, p.72), o Marketing Político atua como um 
mensageiro do eleitor, é ele que leva os desejos, as necessidades, as 
expectativas e as demandas dos cidadãos ao centro da campanha política e as 
torna centro das preocupações do candidato. A profissionalização das 
campanhas e o uso sistemático das pesquisas de opinião pública, ferramenta 
importada da publicidade comercial deixaram descoberto um eleitorado cada 
vez mais exigente e mudaram radicalmente a forma de fazer campanha 
eleitoral assim como o estilo tradicional da comunicação política. 

Utilizando teorias de comunicação de massa e estudos aprimorados de comportamento 

e estímulo mercadológico, esse profissional transita por diversas áreas do conhecimento, 

integrando análises comportamentais ligadas ao conceito de decisão do eleitor. 

Segundo Fontes (2006) este segmento profissional, relativamente recente no 
Brasil, já encontra ressonância há mais de quatro décadas nos Estados 
Unidos e Europa. Portanto, a visibilidade destes profissionais está, também, 
diretamente ligada a alternância de poder, ao aperfeiçoamento das regras 
democráticas, a necessidade de atender de forma diferenciada aos grupos 
distintos de eleitores e a impossibilidade do candidato manter contato direto 
e próximo com o universo eleitoral numa sociedade cada vez mais 
complexa.  

Além de parte da imprensa, é inegável que segmentos de eleitores observam os 

consultores com demasiado rigor, outorgando-lhes poderes extra-humanos, quase sempre para 

o mal, como se fosse possível eleger alguém sem votos, usando apenas as estratégias de 

Marketing. Se existem vencedores, certamente, houve a decisão da maioria dos votantes. 

O profissional de Marketing, ao lado de especialistas em comunicação social, ciência 

política e pesquisas, dentre outros, trabalha no convencimento do eleitor, é verdade, mas a 

decisão é solitária e intransferível, portanto, de responsabilidade do cidadão (principalmente 

do eleitor médio, que tem acesso às informações sobre os pleitos).  

No ambiente de Comunicação Política, alguns fatores se aproximam do conceito de 

Comunicação Empresarial, no caso corporativo ocorre uma relação de troca, o produtor 

oferece ao consumidor bens ou serviços, recebendo dinheiro ou um pedido por mais 

informações a respeito de produtos.  
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Neste caso, no processo de comunicação, há a relação de emissor de mensagens, 

utilizando canais que transportam mensagens ao público, o segmento alvo, ocorre por meio de 

informações que dizem ter sido a mensagem bem-recebida, aceita, compreendida ou 

incompreendida. Na visão de Queiroz (2006, p. 7) “o marketing político é ciência, arte e 

técnica que se alimentam dos climas sociais, das identidades de atores principais e 

secundários, da geografia ambiental, do clima das circunstâncias, do sistema normativo, e, por 

consequência, é um espelho que projeta a imagem da própria cultura política”.   

Segundo Torquato (2002, p.86), o ato de comunicação é, pois, um processo 
cíclico, bipolar, em que o emissor transmite, por meio de canais, 
informações ao receptor e este recebe a mensagem realimentando o processo 
por meio de um feedback que confirma ter sido a informação recebida. Com 
a bipolaridade, completa-se o ciclo da comunicação. O processo de 
Marketing também obedece a esse fluxo: o produto vende bens de serviços, 
o comprador realimenta o vendedor com dinheiro ou informações de volta. 

Quando o político ascende ao poder e fracassa, há sempre a tendência de culpar o 

consultor pelo resultado da eleição, em uma atitude simplista, que não aprofunda o debate, 

distorce a realidade e nem busca as razões da vitória do administrador ou do parlamentar. 

No modelo de Marketing Político, o homem público necessita se comunicar com o 

eleitor, apresentando informações comunicacionais, ideias, programa, promessas, 

compromissos. No outro lado, o eleitor utilizando seu histórico de informações e situações 

acerca do ambiente político e eleitoral analisa, interpreta e se decide, podendo retornar de 

forma positiva ao pedido prévio com o voto no respectivo solicitante. 

Caso o homem público não consiga transmitir de forma eficaz a informação para o 

eleitor, o processo de decisão pode ser influenciado negativamente, pois o voto pode ser 

dirigir para a oposição ou agremiação partidária concorrente. 

O crescente fenômeno do marketing político tem apresentado inúmeras 
facetas da apropriação das técnicas de mercado, fala-se mais do candidato 
como produto, ignorando-se o ser político em si. A ênfase é quase sempre 
focada nas alterações perceptuais dos políticos como se as práticas dessas 
técnicas fossem verdadeira cirurgia plástica ou a arte de esculpir novas 
formas ou roupagem sobre os políticos, conferindo-lhes uma nova dimensão 
competitiva tanto no cenário eleitoral como no desempenho de seus 
mandatos. (GALINDO, 2008, p.17). 

Outros canais de mídia auxiliam para fundamentar a imagem do ator político, 

contribuindo assim para que a abordagem direta tenha sucesso, apesar de alguns fatores 

influenciarem na decisão do eleitor, como a oratória do candidato, a aparência ou a postura 

ideológica.  
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Todos esses fatores são considerados quando o assunto “rejeição de imagem” é 

analisado, pois se torna deveras dificultoso para o profissional de Comunicação Política criar 

estratégias de ação para amenizar e neutralizar esse cenário. 

Segundo Queiroz (2006, p. 26) sob o aspecto científico, o marketing político 
configura-se como uma atividade multidisciplinar. Ele tem interfaces com a 
administração, quando procura sistematizar e hierarquizar procedimentos a 
serem adotados por candidatos e/ou partidos (como a definição de uma 
agenda política pessoal ou a arrecadação de fundos para uma campanha 
eleitoral); com a psicologia, quando adota a persuasão como estratégia de 
comunicação (transformando candidatos sisudos em sorridentes, dogmáticos 
em populares, tristonhos em enfáticos); com a própria dimensão política, 
quando alinha candidatos e partidos em determinadas dimensões ideológicas 
(tendo que mostrar como candidatos socialistas). 

O especialista em Marketing Político/Eleitoral é como um médico, e esta comparação 

é bastante elucidativa. Em uma primeira consulta, normalmente o paciente fala de seus 

sintomas e o médico faz um primeiro diagnóstico baseado nestas informações.  

É um diagnóstico superficial, levando em consideração as variáveis externas 

(alimentação, tempo de sono), internas (falhas nos sistemas vitais) e as informações emanadas 

do próprio paciente. Neste momento, o médico poderá indicar medicamentos que possam 

amenizar os efeitos da enfermidade (Febre, arritmia, dentre outros).  

Para que o médico tenha certeza do diagnóstico, ele sempre solicita um exame em 

laboratório especializado, exame este apropriado a apuração das informações do paciente, 

procurando a causa da suposta anomalia.  

Após os resultados destes exames é que ele tem certeza da causa da enfermidade e 

poderá combater eficientemente. O Profissional de Marketing Político/Eleitoral possui a 

mesma postura. Na primeira consulta normalmente ele ouve o cliente falar das suas 

dificuldades e problemas na concepção da comunicação política, da sua imagem e o que os 

seus assessores mais próximos podem dizer.  

Baseado nestas informações pode fazer um primeiro diagnóstico, levando em 

consideração o ambiente macro e micro em relação ao momento político, social e econômico. 

Neste momento, ele poderá implantar algumas correções que irão apenas amenizar os efeitos 

da falta de eficiência das ferramentas de comunicação. 

Para que este consultor tenha certeza do diagnóstico, ele solicita uma pesquisa, com 

questionário emanado por sua autoria, em sintonia com o instituto de pesquisa, para que se 

possa aferir as informações emanadas pelo cliente e ai sim, com a certeza das informações, 

constatando as causas desta insuficiência, poderá implantar correções que combatam a causa e 

não o efeito das deficiências. 
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Com relação aos conceitos relacionados ao marketing político, o objetivo 
maior é de contemplar ações que transitam desde a construção da agenda do 
candidato, visto que, o trabalho inicia-se desde o processo pré-eleitoral, por 
conseguinte, assumindo o mandato e ganhando a disputa eleitoral, os 
procedimentos de marketing continuam, principalmente no planejamento e 
nas formas de apresentar e expor suas benfeitorias a comunidade em geral. 
(GUNZBURGER; MACEDO, 2008, p. 187). 

O Marketing Político é um modelo que envolve candidatos de um lado e eleitores do 

outro, tendo a mídia como agente fiscalizador neste tramite estratégico de comunicação. 

Comunicações, programas eleitorais, compromissos, promessas e fatores constituem o eixo da 

identidade do candidato, sendo transmitido por meio de canais impressos e eletrônicos. 

Deve ser um profissional com conhecimento multidisciplinar, pois as várias ciências 

que interferem no Marketing Político devem ser entendidas e interpretadas por ele. 

Sociologia, Pesquisas, Ciências Políticas, Psicologia das Massas, Comunicação, Jornalismo, 

TV, Rádio, Jornalismo, Propaganda, Publicidade e Marketing são apenas algumas das 

ciências que interferem na análise e no entendimento do mundo Político/Eleitoral. 

A consulta com um consultor político pode ser feita em qualquer caso, mas 
em situações mais complexas pode ser necessário realizar um projeto. É 
muito comum a consulta se transformar em um contrato para elaboração de 
um projeto. O preço, ao contrário do que muitos pensam não é tão salgado e 
costuma variar de acordo com a dificuldade e complexidade da campanha. 
Os candidatos têm que entender que o trabalho de um consultor 
especializado em campanhas eleitorais não é uma despesa a mais e sim 
investimento. (MANHANELLI, 2005, p.48). 

O planejamento correto das ações de campanha como cronograma de atividades, 

estruturação de grupo estratégico, definição das alianças que realmente possam somar 

esforços e agregar segmentos de eleitores, o momento certo para o embate com adversários, o 

conceito comunicacional dos programas obrigatórios no rádio e na TV, podem definir o 

sucesso da campanha, diminuindo os riscos de surpresas, sempre presentes no decorrer do 

período eleitoral. 

Na visão de Torquato do Rego (2002, p.64) na comunicação política são 
obedecidos critérios que devem ser considerados, inicialmente o 
delineamento de mercado deve ser considerado, sendo responsabilidade do 
consultor, identificar formas de trabalho de imagem do cliente, neste caso, 
homem público. As motivações do voto são representativas e devem ser 
consideradas e analisadas baseadas em pesquisas, pois a real situação deve 
ser considerada na análise de cenário. 

A emoção e razão são fatores que devem ser considerados em todo momento, 

principalmente nas estratégias que são necessárias as ações de contrapropaganda, pois agir 

com a emoção pode acarretar em movimentos precipitados e não funcionais. O ajustamento é 

um aspecto a se considerar, este fator está relacionado com o quesito de adaptabilidade, cada 
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candidato deve construir sua imagem de acordo com a necessidade do local de sua atuação 

como homem público, deve focar de maneira incisiva suas premissas para obter bons 

resultados. 

O Planejamento de Comunicação é a espinha dorsal do projeto de comunicação 

política, pois dentro dele se alocam diretrizes operacionais que farão diferença na organização 

do grupo e do trabalho, que afetam consequentemente nos resultados obtidos nas urnas. 

Eventos de massa, materiais jornalísticos e análise da linguagem dos canais também são 

vertentes que devem ser analisadas para a contribuição e crescimento de um planejamento de 

campanha, também aplicáveis no Marketing Pós-Eleitoral com o intuito de fortalecimento da 

gestão do ator político eleito. 

A distribuição logística é um fator de extrema importância no planejamento de 

comunicação de qualquer evento político, sendo muito similar ao conceito empresarial, no 

qual o conceito principal é de que não havendo entregas em tempo e prazo corretos, também 

não há produção harmoniosa, funcional e eficaz. 

Segundo Fontes (2006), o simples controle das informações não é o bastante 
para a formatação de uma imagem positiva junto aos eleitores, avaliadores 
dos candidatos e principais atores a definir os rumos da campanha. É 
necessária a instituição de valores que efetivem um nível apropriado de 
relação entre candidato e o eleitor, de tal forma que isto seja materializado 
em termos de votos, razão final do esforço de marketing visando obter a 
cadeira pretendida ou mesmo marcar posições privilegiadas (no caso de um 
candidato relativamente desconhecido) para futuras disputas. 

De maneira similar ao marketing empresarial, à consultoria política deve ter como 

vigas de base o planejamento estratégico, a implementação da parte operacional e o controle 

dos resultados, comparando-se os auferidos com os desejados. 

Esse procedimento pode apontar a necessidade de mudança de rota em tempo devido, 

sem comprometer o percurso do candidato e a possibilidade de vitória, as vezes considerada 

como chance única na carreira de um político, difícil de repetir devido as modificações na 

conjuntura de cada período eleitoral. 

Segundo Gomes (2007), O Marketing político e o Marketing Eleitoral são 
ações estrategicamente planejadas para aproximar, no primeiro caso o 
cidadão, e no segundo, o eleitor, com os políticos, os partidos e as 
instituições governamentais segundo interesses específicos que podem ser 
desde simpatia para uma determinada causa ou a aprovação de uma ação a 
ser realizada, até a adesão ao voto em momentos de alternância do poder. 

A comunicação política em todas as suas formas é a forma de comunicação de ambos 

os tipos de marketing. Suas ações transitam entre o momentâneo até o sustentável, sendo um 



246 

 

 

 

grande ponto de análise a permanência de um quadro de aprovação governamental e 

populacional. 

Algumas vertentes podem ser consideradas como pontos fundamentais para o sucesso 

de uma organização de comunicação política: é preciso saber corretamente o ambiente e 

cenário em que o ator político está inserido, para este cenário é aconselhável que o partido 

escolha o melhor indivíduo de acordo com as peculiaridades da região, é pertinente lembrar 

que imagem pública em harmonia com o perfil da população é garantia de comunicação 

eficaz. 

É importante selecionar agentes que possam contribuir na multiplicação de votos, 

como apoio de mídia, políticos de outras esferas, empresários, líderes comunitários, dentre 

outros. Sugere-se a formação de uma proposta simples de plano de governo que contemple as 

principais dificuldades do município e seja acessível para os demais envolvidos no processo. 

É aconselhável o acompanhamento de acordo com pesquisas quantitativas e 

qualitativas, pois os focos de análise são diferenciados. As ações de prevenção de crises 

devem ser elaboradas, pois em momentos de problemas e potenciais denúncias, o consultor e 

sua equipe devem estar preparados com ações estruturadas para os efeitos de 

contrapropaganda. 

Conciliar planejamento de imagem, aplicabilidade de teorias da comunicação de 

massa, propaganda ideológica e propaganda persuasiva, são atividades de intensa 

responsabilidade e de tato profissional depurado e dinâmico.  

O Consultor em Marketing Político contemporâneo não pode ser apenas o indivíduo 

que sugere e prevê ações dos adversários, mas sim aquele amparado em conceitos, 

experiência e concepções de estratégias de movimento e contra movimento, neste caso, 

aplicadas no cenário eleitoral. 

Mais importante do que cumprir cronogramas de forma correta para evitar potenciais 

declínios de campanha, a prioridade máxima é de garantir os meios e recursos para a 

concretização da operação. 

Diante de todo esse cenário é que a Associação Brasileira dos Consultores Políticos, 

denominada ABCOP, com sede na cidade de São Paulo, se origina. O papel do profissional de 

comunicação política é relevante no processo político, todavia, em períodos eleitorais, 

diversos personagens surgem no processo, se intitulando profissionais da área. 

Agir de modo correto diante de um cenário altamente competitivo exige, do candidato 

e de toda a sua equipe, conhecimento necessário dos meios comunicacionais, objetivando 
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direcionamento nas ações, otimização de processos estratégicos e operacionais, com vistas a 

vitória nas urnas. 

A ABCOP surge no ano de 1991, pela manifestação de alguns consultores já atuantes 

no período, dentre eles, Carlos Manhanelli, responsável pela primeira e atual gestão, como 

presidente da instituição, Stanley da Costa Galvão, Paulo Fernando da Silva Peres, Dyogenes 

da Costa Galvão e Luis Sérgio Modesto, dentre outros consultores, dispostos pela federação, a 

primeira formação da diretoria, segundo dados do estatuto da entidade, disponível no seu 

portal eletrônico.  

Conta atualmente com 127 sócios presentes nos mais diversos estados brasileiros, 

atuantes nos bastidores estratégicos de campanhas eleitorais e pós-eleitorais. Normalmente 

gestores de escritórios de comunicação política, pois dificilmente participam da gestão de seus 

clientes, devido a envolvimento no corpo de gestão, dificultando visões analíticas durante o 

mandato. 

 A Associação promove cursos e seminários acerca da temática de comunicação e 

marketing político, sempre como objetivo de preparar e reciclar, de modo eficiente 

profissionais no campo de assessoria. Publicações também são desenvolvidas com o mesmo 

ideal, de fornecer parâmetros de ação no desenvolvimento de planejamento estratégico de 

comunicação pública. 

 De modo concomitante, promove parcerias em âmbito nacional e internacional para 

cooperação, visando maior qualidade e integração dos seus membros. Uma parceira em 

caráter de pesquisa acadêmico científica é a Sociedade Brasileira dos profissionais e 

pesquisadores de comunicação e marketing político, denominada POLITICOM, formada 

predominantemente de pesquisadores, dos mais diversos estados e Universidades, públicas e 

privadas. 

 Internacionalmente, a ABCOP possui parcerias com organizações das Américas e 

Europeias, com o foco cooperativo na promoção da categoria nos países de ordem 

democrática. A diversidade brasileira e senso de adaptabilidade do consultor nacional é ponto 

de referência diante de outros países. 

 Essas ações e o pioneirismo no Brasil reportaram a escolha de consultores da ABCOP 

na participação da pesquisa, pois, de modo institucional, todos os participantes, previamente 

já foram analisados pelas instâncias competentes da organização, permitindo maior grau de 

confiabilidade na captação de informação, relevantes para o processo de análise situacional da 

urna eletrônica brasileiro sob o olhar dos consultores políticos. 
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5.4 Descrição dos consultores políticos participantes da pesquisa 

 Os Consultores Políticos regularmente cadastrados pela ABCOP foi contatados 

eletronicamente, sendo que onze profissionais se colocaram à disposição para o 

preenchimento do questionário e reflexão acerca das temáticas relacionadas ao sistema de 

votação brasileiro. 

 Essa participação para a pesquisa é importante, devido o olhar consultivo ser, em 

muitos casos, diferente do olhar dos candidatos. As observações pontuadas pelos consultores 

no segmento político são embasadas em técnicas de comunicação política e estratégica, 

visualizando métricas para implantação nas regiões, com vistas a potencializar a imagem do 

candidato (cliente), objetivando a vitória no pleito eleitoral. 

 O perfil de resposta apresentado pelos consultores, presente na íntegra no Apêndice da 

pesquisa são, em grande parte, pragmáticos como característica de suas atuações como 

profissionais, diferente dos políticos, que buscavam por intermédio de um discurso mais 

elaborado, formas de abordar os assuntos de maneira equilibrada e menos ofensiva, mesmo 

quando os posicionamentos eram contrários aos apresentados. 

 De modo organizacional, as participações foram divididas em dois blocos, sendo 

relevante apontar que consultores da região Sul e Sudeste representar aproximadamente 60% 

do computo geral dos associados ABCOP. A região com menor participação de associados é a 

região Norte do país, pois muitas atividades de planejamento de comunicação são 

desempenhadas por profissionais nem sempre preparados para as tarefas de comunicação 

política.  

 

5.4.1 Participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

Bruno Oliveira, (vide Apêndice, p.353) atua há dois anos no segmento de consultivo 

em comunicação política, no estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste. Pelo perfil 

mais jovem, se especializa em mídias eletrônicas voltadas para o universo político e possui 

uma empresa relacionada à Inteligência Competitiva, denominada Wii, atuante no segmento 

público e privado de estratégias. Possui MBA em Marketing, Mestrado em Ciências Sociais e 

é graduado em Sociologia pela UFRN. 

 Acredita no sistema de votação brasileiro, como também considera um modelo de 

sucesso que a Justiça Eleitoral pode utilizar para demais países do globo. Não observou 

ressalvas de instabilidade quando questionado da vulnerabilidade do sistema, apontando como 

estável à estrutura. 



249 

 

 

 

 Insere como principais modificações no processo de promoção de estratégias de 

comunicação de campanhas o fato de priorização dos números ao invés do nome, como antes 

do processo eletrônico. Considerou também dificuldade de compreensão do processo nas 

camadas mais humildes e mal instruídas.  

É importante salientar que a região do entrevistado corrobora para esse tipo de 

posicionamento, pois tanto no TSE, como com políticos da federação, a região Nordeste 

apontou dificuldades para assimilar o processo, decorrente ainda do baixo nível de instrução e 

compreensão tecnológica. Obviamente, desde a implantação de 1996, a sociedade como um 

todo melhorou seu grau de interação tecnológica, mesmo em locais mais distantes. 

Um fato importante no posicionamento de Oliveira é que, apesar de trabalhar no 

atendimento de municípios pequenos, com alto número de pessoas carentes, o conceito da 

urna eletrônica e o sistema de votação já faz parte do cotidiano das pessoas, sendo incluso 

dentro de um principio cultural.  

Nesse ponto, afirma que o TSE e TRE do RN desenvolveu um bom trabalho evolutivo, 

na conscientização dos eleitores, ainda sustenta a informação que o sistema de votação 

eletrônico não prejudica o andamento, pelo contrário, acelera o processo, tonando mais fácil e 

confiável. 

Oliveira não é favorável ao comprovante impresso de votação, pois acredita na 

viabilidade do sistema, observando ser uma ação antiecológica, considera que, em uma visão 

sistêmica, a segurança pode ser realizada de outras formas. Junto com essa análise, é 

favorável a obrigatoriedade do voto, garantindo o processo, e afirmando uma acentuada 

alteração de resultados, caso ocorresse a não obrigatoriedade.  

Observa que acredita na adaptação das agências de publicidade com relação ao 

trabalho de integração do voto no ambiente de urna eletrônica, já instaurando um 

comportamento natural, considerando grande parte desse sucesso na rapidez tecnológica. 

Afirma a web como uma grande aliada no dinamismo eleitoral e aprova todas as 

manifestações relacionadas à segurança do sistema, como no caso da urna biométrica, criando 

uma estrutura mais profissional, contribuindo para o universo democrático.  

Leurinbergue Lima, (vide Apêndice, p.360) é mais um consultor político na região 

Nordeste do país, atuante há 10 anos no processo de estratégias de comunicação pública, 

sendo consultor do vice-governador, no ano de 2006 e de prefeituras do Ceará e do Piauí. É da 

área de comunicação, com foco em rádio e TV, compreendendo a estrutura comunicacional 

dessas mídias de massa. 
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Segundo dados informados para o Portal ABCOP 

Possui ampla experiência em assessoria parlamentar atuando em mandatos 
de deputados estaduais e vereadores, tendo também como especialidades 
gerenciamento de crises, articulação política e estratégia de mobilização 
social. Tem ainda como especialidades principais a análise de conjuntura, 
planejamento estratégico político, planejamento estratégico de comunicação, 
treinamento de equipes (para campanha eleitoral e para gestão pública), 
estruturação de assessoria política e de comunicação em prefeituras e 
governos, gerenciamento de crises, produção de rádio e direção de arte. 

 Lima considera que o sistema é confiável até certo ponto, sendo melhor do que o 

sistema manual de votação, que de certo modo contribui para o fortalecimento do espírito 

democrático. Considera que a população compreende e aceita bem o sistema, pois o mesmo 

eliminou o conceito de grandes e intermináveis filas para votar, sendo muito mais rápida, 

prática e funcional. Atualmente o uso do número evitou confusões e direciona o eleitor, a 

escolha do número do candidato é estratégica e deve ser bem realizada. 

 Quando questionado acerca do papel do TSE e TRE na conscientização dos eleitores, 

apontou que na capital Fortaleza, ocorreram boas campanhas, mas no interior do estado as 

ações foram limitadas, não atingindo o mesmo grau de qualidade nas orientações. Lima sente 

falta do comprovante impresso de votação, considera que reportaria mais credibilidade sua 

implantação, e possui uma consideração interessante com relação à obrigatoriedade do voto 

Muitos países como a França, nossos vizinhos Argentinos, Portugal e 
Bélgica o voto é obrigatório. Já em outros centros importantes, como nos 
EUA é facultativo. Como nossa democracia é recente, creio que ainda é 
importante, no momento que nosso povo tenha o voto como obrigatório. Mas 
num segundo momento, com um processo de educação nas escolas desde 
muito cedo, acredito que seria melhor o voto facultativo. Com o voto 
facultativo creio que o eleitor “seria melhor identificado”, segmentado, 
digamos assim. Teríamos uma certa peneira natural da coisa. Muita gente 
não gosta de votar, não gosta de política e isso acaba atrapalhando na 
escolha dos candidatos.  

 É favorável a métrica biométrica de validação do eleitor, pois pode inibir fraudes de 

pessoas votando no lugar de outras. Entende que a tecnologia pode contribuir muito para o 

fortalecimento do processo democrático, tanto na dinâmica eleitoral, como no próprio 

processo de votação, nos próximos anos. 

 Com a finalização da entrevista, Lima considerou que as eleições estratégicas 

normalmente são bem vistas pelos políticos mais jovens, com maior dinamismo visionário 

referente ao sistema, pois políticos mais antigos e há tempos na carreira pública não procuram 

com facilidade uma consultoria política, e certamente isso acaba sendo ruim, criando um 

grande diferencial competitivo. 
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 Consultor no estado do Mato Grosso, Paulo Taques (vide Apêndice, p.371) possui 15 

anos de experiência no ambiente político, praticamente concomitante com a implantação da 

urna eletrônica brasileira. Advogado com formação em marketing eleitoral e político, é um o 

representante ABCOP no estado de Mato Grosso. 

 Posiciona-se positivamente com relação ao sistema, aprovando sua confiabilidade, 

concordando incisivamente com a premissa de que o modelo eleitoral eletrônico brasileiro 

seja referência para demais países democráticos. Acredita que contribui para a evolução 

democrática e que a população compreende, depois de mais de dez anos seu funcionamento e 

importância. 

 Pelo alto grau de confiabilidade demonstrado nas respostas, Taques logicamente não 

vê necessidade de comprovante de voto impresso e afirma que a principal mudança no 

processo manual para o eletrônico foi à instauração contínua de orientação do eleitor no 

manuseio da máquina de votação.  

 Apesar de seguir afirmativamente nas suas considerações, quando questionado a 

respeito da validação biométrica, Taques acredita ser muito recente para se formar uma 

opinião mais concreta. É contrário ao voto obrigatório, pois acredita que o sufrágio deve 

ocorrer mais pelo viés cívico do que qualquer outro benefício. 

 Como é um profissional da área do Direito, não quis se manifestar com relação às 

novas exigências das agências de publicidade com relação ao novo comportamento do eleitor, 

em ambiente eletrônico. Finaliza afirmando que as eleições estão cada vez mais estratégicas e 

competitivas, exigindo mais profissionalismo, como também evolui para o uso das 

tecnologias de rede virtuais nas próximas eleições.  

 

5.4.2 Participação das regiões Sul e Sudeste 

Benhur Antonio Cruz de Lima, (vide Apêndice, p.349) foi o primeiro associado que 

realizou a devolutiva. Jornalista, 46 anos, formado pela Universidade Católica de Pelotas, ex-

secretário de comunicação da Prefeitura de Joinville (PMDB com Luiz Henrique e PSDB com 

Marco Tebaldi). Possui 18 anos de atuação como consultor, mais precisamente, no estado de 

Santa Catarina, nas eleições da cidade de Joinville e para o estado transitando como 

estrategista em campanhas para o legislativo e o executivo. 

Considera confiável o sistema de votação eletrônico, porém apresentou ressalvas no 

seu posicionamento citando, como outros atores políticos, o caso Proconsult na década de 80, 

envolvendo Leonel Brizola, e com informações mais recentes, como nas eleições 
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presidenciais do Paraguai, no qual mesmo vitorioso, o presidente Lugo não aceitava a votação 

eletrônica, pois desconfiava de potenciais fraudes. 

 Aponta a urna como um sistema moderno ágil e confiável, mas ainda necessitando de 

um processo de emissão do voto realizado, observando concomitantemente que as eleições 

estão mais profissionalizadas a cada ano beneficiando o candidato com maior capacidade de 

arrecadação de recursos. Afirma que a impressão de voto agregaria mais confiança no 

processo como um todo. 

Pontua que, apesar do posicionamento do TSE, ao dizer que é confiável, inviolável, 

promovendo concursos para medir o grau de violabilidade do sistema, o mesmo continua 

vulnerável e cria um comparativo com os bancos e seus sistemas de segurança, que mesmo 

com expressivos investimentos, ainda possuem invasões, finaliza afirmando que não vê o TSE 

mais seguro do que sistemas bancários. 

 Questionado com relação às modificações no planejamento de campanha decorrente 

do sistema eletrônico, Benhur considera que o principal foi o ensinamento para o uso da urna, 

afirmando que a região Sul, mais precisamente Santa Catarina não possui dificuldades com o 

processo, sob o olhar da sociedade. Observa que um grande desafio foi orientar o voto em seis 

candidatos, com relação à ordem de votação e compreensão do processo como um todo. 

 Não alega nenhuma manifestação de contestação do voto com relação aos resultados 

das eleições porque considera que os eleitores da sua região perceberiam qualquer 

manifestação de fraude. Com relação à atuação da Justiça Eleitoral nas campanhas de 

conscientização, Benhur coloca que 

A comunicação dos tribunais foi muito eficiente para popularizar as urnas 
eletrônicas. E as alterações que virão com a possibilidade de termos nosso 
voto impresso é algo essencial. Garantia de que o voto que dei seja 
computado. Há casos de candidatos que “amarraram” seus votos antes do 
pleito e depois da votação não apareceram. Ou o sistema fraudou ou os 
eleitores “acertados” traíram. Mas como os votos eram poucos e não 
decidiriam nada o candidato deixou para lá. 

 Quando questionado acerca da obrigatoriedade do voto, Benhur afirma que a não 

obrigatoriedade deixaria uma eleição três vezes mais cara, porque as ações seriam 

direcionadas para correr atrás do eleitor, e nesse ponto, alguns partidos seriam beneficiados, 

como o caso do Partido dos Trabalhadores, pelo seu perfil militante. 

 Com relação às tecnologias, é favorável a implantação do sistema biométrico de 

validação de eleitores, como também visualiza o cenário da Internet como crescente, com 

papel importante. Tendenciosamente, observa uma evolução futura a ponto de ser possível 
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votar pela rede, ou por outros meios convergentes, sendo possível imprimir o comprovante de 

voto. 

 Benhur finaliza reiterando o profissionalismo das eleições atuais, não tendo mais 

espaço para ações sem planejamento e organização, denominada pelo entrevistado como “era 

do romance”. Coloca uma estrutura de campanha como um procedimento empresarial, com 

grande atenção para as formas de gerenciamento e eficiência organizacional. 

 Edison Arrieche, (vide Apêndice, p.356) foi um dos mais solícitos consultores, no 

que tange a prontidão na resposta dos questionamentos e também na possibilidade 

comparativa das ações eleitorais, antes e depois da implantação do sistema eletrônico de 

votação. Atua na área de comunicação política há 28 anos, principalmente no estado do Rio 

Grande do Sul, porém já realizou ações em países da América do Sul, como Argentina, 

Colômbia e Venezuela. 

 É Diretor de Logística da HA Logística, Assessoria Logística e de Estratégicas na 

Política Eleitoral, trabalhando principalmente na estruturação de mapas geopolíticos para 

fortalecimentos de estratégias e ações eleitorais. 

 Arrieche quando questionado sobre seu posicionamento do sistema de votação, 

considera que pode ser um exemplo para demais países, mas com relação à confiabilidade 

afirma que, no processo tecnológico, o homem faz o programa, e a indústria faz a máquina, 

portanto pode ser vulnerável. Cita um exemplo pessoal com relação ao tempo de votação “em 

1986 fui presidente de mesa de escrutínio, uma semana contando voto, grades feita a mão, 

hoje em 5 horas, já temos os resultados”.  

 Com relação às estratégias de abordagem aos eleitores, nos primeiros 70 dias é 

realizado o processo de Marketing Direto envolvendo o eleitor, nos outros 20 dias é entregue 

ao eleitor a cola eleitoral com as orientações numéricas de votação. Esse procedimento é 

seguido de acordo com as técnicas aplicadas aos seus clientes. 

 Apesar de nunca ter se sentido prejudicado por causa do sistema eletrônico de votação, 

Arrieche afirma que, quando o perfil do cliente candidato é muito baixo existe ainda uma 

dificuldade no processo de orientação do voto, no momento da votação e nos respectivos 

números. 

 Um posicionamento interessante do entrevistado é com relação ao papel da Justiça 

Eleitoral, pois foi um dos poucos atores envolvidos na pesquisa que não considera o papel do 

TSE e TRE´s de qualidade e funcional, porém aprova a implantação do processo biométrico, 
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considerando uma boa forma de melhoria do sistema e acredita que o voto não obrigatório 

influenciaria muito nos resultados eleitorais. 

Afirma que as eleições estão cada vez mais estratégicas, utilizando o senso das ações 

de contrapropaganda 

Sim, quando uma informação desqualifica ou não o candidato A, o candidato 
B tem que contra atacar (contrainformação) e fazer o papel inverso ao 
momento político que o desfavorece ou não, a comunicação política tem que 
ser ágil e clara para que o eleitor entenda o que está acontecendo. Não 
adianta ter uma boa comunicação política, têm que haver uma distribuição 
(logística) planejada para se atingir os objetivos, que é eleger o nosso 
candidato. 

 Acredita que a web terá um crescimento evolutivo, contribuindo para as estratégias de 

campanha, porém afirma que alguns países estão bem desenvolvidos com relação à 

tecnologia, como os EUA. O entrevistado não acredita que as agências de propaganda 

transitam com facilidade no processo de estímulo do voto do eleitor, via urna eletrônica, 

alegando que faltam conseguir falar a mesma linguagem da população. 

 Marcelo Serpa, (vide Apêndice, p.364), consultor com base no Rio de Janeiro, 

realizou considerações pertinentes com relação ao universo político. Atua há 18 anos em 

campanhas no Brasil e no exterior, tendo acompanhado a evolução da urna eletrônica e o 

novo comportamento do eleitor brasileiro. É docente em Comunicação Eleitoral na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 Considera o sistema de votação eletrônico confiável, plausível de ser um modelo de 

votação referência para demais países, podendo ser mais confiável, com a inclusão de 

comprovações impressas para posterior validação. Acredita que a população interage com o 

processo, pois com o tempo aprenderam a votar eletronicamente. 

 Serpa apontou que nos planejamentos de campanha, desde o começo de implantação 

do sistema foi necessário, por parte dos candidatos também, promover orientações de como 

votar.  Considera o trabalho da Justiça Eleitoral de boa qualidade, mas posiciona-se de modo 

relevante quando reporta que o ensino de orientação eleitoral e democrática não pode ocorrer 

apenas em momentos eleitorais, mas sim, em uma integração com o sistema educacional. 

 Com relação ao voto obrigatório, o entrevistado é favorável afirmando que essa atitude 

cumpre função democrática, a não obrigatoriedade permitiria uma maior alienação dos 

eleitores de camadas mais baixas. Aponta a tecnologia na política como crescente, no modelo 

de votação, via métrica biométrica, na comunicação governamental e comunicação eleitoral. 
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 Neyza Bravo Mendes Furgler, (vide Apêndice, p.367), é consultora com sede em 

São Paulo, mas com atividades em todo território nacional, está envolvida com o universo 

político desde 1978. Seu foco de atuação é relacionado a pesquisas quantitativas e 

qualitativas,  sendo sua ação como consultora ligada a demais grupos pelo Brasil, que 

utilizam o seu conhecimento estratégico como força adicional na estruturação de campanhas 

direcionadas, pré, eleitoral e pós-eleitoral.  

 Furgler considera o modelo eletrônico de votação como confiável, visto que não 

observou durante esses anos de implantação, nenhuma ação que reportasse considerar o 

contrário, com relação a fraudes, aponta o TSE como agente que está sempre atento a 

possibilidades de controle e segurança. 

 Verifica que o conceito da urna eletrônica foi passado de modo didático e que a 

população, no geral compreende o sistema de votação, principalmente pela estrutura de 

display numérico, de fácil interpretação e acesso. Posiciona-se de modo relevante no sentido 

de integração da votação com o espírito democrático 

Acho que mais contribui para o fortalecimento do espírito democrático, mas 
não somente isso. A possibilidade de maior divulgação de notícias através 
dos diversos meios de comunicação, não se restringindo mais somente aos 
que sabem ler e escrever, por exemplo, consolida a avaliação de cada 
candidato. É claro que o poder econômico é um importante fator de pressão 
para o voto em alguns candidatos, mas o uso das novas mídias possibilitará 
ao eleitor decidir melhor em quem votar. Temos visto muitos exemplos de 
campanhas espontâneas na mídia (twitter, internet, blogs, etc.) que podem 
mudar a direção de um evento. Por que não do voto? 

 A entrevistada não observa relação direta da mudança do sistema de votação no 

planejamento de campanhas, visto que a votação mudou, porém a essência de pesquisas 

eleitorais, planejamentos logísticos, abordagens de eleitores continuaram na mesma linha de 

ação.  

Considera as campanhas do TSE eficientes, e exemplificando declarou que no ano de 

2008 teve oportunidade de realizar pesquisas para o órgão sobre a eficiência da campanha 

eleitoral para municípios, cujos resultados foram bons, por parte dos eleitores brasileiros. 

 Possui uma posição interessante com relação ao comprovante do voto, pois 

contribuiria de maneira interessante na ampliação da segurança para o eleitor, decorrente de 

maior credibilidade no sistema, todavia não vê tanto impacto para a atuação dos consultores 

políticos, que desenvolveriam os processos de construção de imagem do mesmo modo. Nesse 

ponto, deixa claro que o papel profissional dos consultores é promover soluções estratégicas, 

independente do cenário vivenciado. 
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 Acredita que no Brasil o voto tenha que ser obrigatório, pois a população ainda não 

compreende a relevância da democracia e cidadania do voto. Considera também positivo a 

implantação da validação biométrica, pois está sendo implantada gradativamente, sendo 

possíveis ajustes durante a evolução do novo modelo de segurança de validação dos eleitores.  

Nos pontos finais da entrevista, Furgler aponta que a interação de redes eletrônicas 

terá grande papel nas eleições futuras, principalmente com relação a informações acerca dos 

candidatos, criando maior transparência e obrigatoriedades para os mesmos. Considera que, 

independente das tecnologias, os consultores em Marketing Político conseguem transitar bem 

nessas evoluções, pois compreendem as técnicas de ação e reprodução para a sociedade. 

 Concorda com a afirmação do profissionalismo das ações de Marketing Político e 

afirma que é sempre necessário inovar nas estratégias, procurando realçar atributos dos 

candidatos, sem enganar o eleitorado, adaptando conhecimento e experiência adquirida para a 

realização de bons trabalhos. 

 Rodrigo Mendes Ribeiro, (vide Apêndice, p.374) é consultor atuante no estado de 

Minas Gerais e em algumas cidades da região Nordeste, está incluído na parte da pesquisa Sul 

e Sudeste devido sua base de operações estar instalada em Belo Horizonte. Possui 18 anos de 

experiência na área política, tanto em estratégias proporcionais como majoritárias, sendo um 

ponto de experiência bem relevante para a pesquisa, visto que foi responsável pelas pesquisas 

do TSE (Campanha Vota Brasil), nas eleições de 2004, 2005 (ano do referendo), 2006, 2008 e 

2010.  

 Possui MBA em Marketing e Mestrado em Ciência Política pela UFMG, preside a 

consultoria República OPINIÃO e é autor de livros relacionados à área de comunicação 

política. Posiciona sua opinião claramente, quando afirma não ter nenhuma dúvida sobre a 

credibilidade e aceitabilidade da urna eletrônica, torna-se relevante sua opinião nesse sentido, 

visto que vivenciou de perto as métricas do modelo eletrônico e atuou na conscientização de 

eleitores, via campanhas institucionais da Justiça Eleitoral. 

 Informa que o sistema é confiável e pode ser considerado exemplo para outros países, 

contribuindo para o fomento da democracia no mundo, portanto também não sente falta do 

comprovante impresso de voto. Nunca de sentiu prejudicado por alguma situação adversa 

promovida pela urna eletrônica e confirmou, conforme Taques, que o maior desafio 

inicialmente foi de ensinar o eleitor a votar na urna, situação que atualmente é desnecessária, 

porém o importante é ensinar e reiterar sempre a ordem de votação, com material impresso 

orientando a sequência numérica. 
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 Quando questionado sobre as ações do TSE e TRE informa que “avalio que as 

campanhas Vota Brasil do TSE, desde 2002 são muito importantes para conscientizar 

gradativamente a população. Da mesma forma são fundamentais para informar uma série de 

aspectos relativos ao processo”. 

 É favorável ao voto obrigatório, justificando que o voto facultativo influenciaria na 

elitização do processo eleitoral. Tecnologicamente acredita que a web pode contribuir muito 

para as campanhas eleitorais nos próximos anos, não no conceito do voto, mas na forma de 

interação com o eleitorado, e acredita ser muito positiva a implantação gradativa da validação 

biométrica de voto, evitando fraudes de identificação de eleitor. 

 Finaliza seu posicionamento com relação as agência de publicidade e estímulo ao voto 

afirmando que “acho interessante tentar mesclar a mensagem do candidato com as campanhas 

do TSE. Sobretudo em eleições proporcionais é importante à campanha estimular o eleitor ir 

votar e escolher alguém. Com isso tentar diminuir a abstenção”. Conclui afirmando que as 

eleições estão com os recursos cada vez mais justos, não permitindo erros de estratégia, 

exigindo por consequência muita pesquisa, ações de comunicação e planejamento.   

 Carlos Manhanelli, (vide Apêndice, p.378), presidente da ABCOP é uma das 

contribuições mais relevantes dentro da vertente de análise dos consultores políticos, visto que 

transita no Brasil e exterior como palestrante na área de comunicação política, bem como 

consultor de diversas eleições majoritárias e proporcionais, possuindo 36 anos de experiência 

e mais de 240 campanhas realizadas. Autor de diversos livros na área e um dos poucos 

brasileiros, membro da IAPC, Internacional Association of Political Consultants, e do Centro 

de Gerenciamento Político com sede em Miami, EUA. 

 Seguindo uma linha de pensamento mais rígida com relação à segurança eleitoral, 

Manhanelli contraria o posicionamento predominante dos demais consultores e políticos 

eleitos pelo voto direto, sendo contrário ao sistema atual. Seu posicionamento fica muito 

próximo com o Deputado Federal Brizola Neto, do estado do Rio de Janeiro.  

 Quando questionado sobre a confiabilidade da urna, respondeu não achar confiável, 

alegando que, para quem for conhecedor mínimo das técnicas de informática, pode afirmar 

que “um ponto de solda desvia qualquer eleição”. Já que não é confiável, não pode ser 

considerada como exemplar, inclusive aponta que, se realmente fosse exemplar, outros países 

já teriam adotado. 

 Considera portanto o sistema de votação eletrônico brasileiro altamente vulnerável. 

Compreende que a população aprecia a urna, principalmente pela forte ação de propaganda do 
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TSE, aplicando boas estratégias de comunicação em massa, que segundo o entrevistado 

“considerada pela maioria dos brasileiros a oitava maravilha do mundo”. 

 Manhanelli também aponta que a grande modificação necessária para as estratégias 

eleitorais, nas primeiras campanhas com voto eletrônico, foi de ensinar a população a votar, 

de modo concomitante com o TSE. Considera que, no momento inicial, muitas pessoas 

possuíam baixa estima em utilizar o recurso tecnológico, principalmente no Nordeste. 

 Questionado com relação aos procedimentos de conscientização do voto pela Justiça 

Eleitoral, o entrevistado afirma que no começo não, foi necessário um tempo de maturação 

para que ocorresse a compreensão do manuseio e da representatividade do sistema para o 

eleitorado, principalmente de baixa instrução. 

Com relação ao comprovante impresso, considera que é favorável da comprovação, 

não da impressão para o eleitor levar para a casa, mas sim a que fica guardada para uma 

potencial conferência. Também é contrário ao voto obrigatório, pontuando seu impacto para a 

democracia 

O voto obrigatório não faz parte do processo democrático, uma democracia 
plena exige o voto como direito e não como obrigação, fora disso, ninguém 
pode dizer que vive em um sistema democrático. Isso vai influenciar muito 
nos resultados, muitas pessoas votam em qualquer um, porque é obrigada. 

 Com relação ao processo de validação biométrico, Manhanelli afirma que a ideia é 

boa, todavia não compreende porque que o título de eleitor não apresenta tarja magnética, 

com senha e validação, como em diversas outras atividades da sociedade que exigem maior 

rigor de segurança, enfim, considera que a tecnologia biométrica pode apresentar fraudes, não 

sendo funcional. 

 Seu posicionamento com relação à aplicabilidade tecnológica no universo de 

comunicação política é pautado no mote evolutivo 

Toda mídia nova se comporta como se comportou o rádio e a TV no 
passado, portanto a Internet no seu inicio não é ainda um veiculo de massa 
popular, tende a evoluir como as outras mídias. A Internet vai passar pelo 
mesmo processo, a possibilidade de uso em campanha em 2010, somente 
terá efetivo uso como veículo eleitoral, quando conseguir se popularizar um 
tanto que possa interferir nos processos, como um inversor de marketing, o 
eleitor deve procurar o conteúdo. A Internet está no orçamento doméstico, 
não é tão fácil proliferar a web, Rio Branco, Macapá, não possuem bandas 
largas até hoje. 

 Finaliza as explanações considerando que os focos das agências de publicidade não 

devem destacar somente o número, mas sim qualidades do candidato, sendo o maior esforço 

na criação de uma imagem sustentável do mesmo. Concorda que o ambiente eleitoral está 

cada vez mais competitivo, exigindo maior dedicação nas técnicas de planejamento, porém 
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afirma que o senso estratégico não se limita apenas a dinheiro, mas sim na aplicação de boas 

técnicas de cooptação e convencimento do eleitor ao voto. 

 A consultora Gil Castilho, (vide Apêndice, p.382) com sede no estado de São Paulo, 

mais precisamente na cidade de São José dos Campos, atua no universo de comunicação 

política há 18 anos,  com atividades em território nacional e internacional. É diretora de 

relações públicas da ABCOP e membro da ALACOP, Associação Latino Americana de 

Consultores Políticos, possui a Tupy Comunicação, com projetos públicos e privados. 

Seguindo o mesmo pensamento de Carlos Manhanelli, Castilho não acredita em 

sistemas infalíveis, e como a fiscalização não é direta ao sistema no momento do voto, o 

processo oferece margens a questionamentos. Considera que o modelo de votação eletrônica 

nacional pode ser referência para outros países, porém apenas como base para 

aperfeiçoamentos quanto a estrutura. 

 Observa o sistema eletrônico com vulnerabilidades e afirma que o senso de 

credibilidade esta diretamente relacionada ao fortalecimento da fiscalização em todas as 

instâncias possíveis. Quanto a aceitabilidade da população Castilho coloca que “populações 

familiarizadas com a tecnologia, sim. Mas há boa parte da população que se inibe diante da 

tecnologia. Como o Brasil é um país com muitas realidades, em alguns locais essa 

característica pode fazer diferença”. 

 Não atentou até a última eleição nenhuma manifestação de grandes proporções que 

negativassem o sistema de votação eletrônico, mas isso não justifica que o processo não deva 

ser aperfeiçoado, e com relação às alterações nas estratégias de campanha para a busca de 

votos, a entrevistada coloca que, a mudança fundamental foi à inclusão de orientações de 

como votar pelos candidatos, de modo didático, dividindo o tempo de exposição entre 

imagem e propostas, com o número de votação. 

 O posicionamento de Castilho com relação à Justiça Eleitoral é crítico, com 

apresentação de potenciais falhas na estruturação de campanhas 

Sempre acho um pouco falhas as campanhas de conscientização do TSE e 
dos TREs, não apenas com relação ao voto eletrônico, mas com relação 
também a outros temas: este ano, por exemplo, coube aos próprios partidos 
explorarem a questão do voto em 2 senadores, pois isso não ficou claro nas 
comunicações oficiais. Quando se deixa o papel dessa comunicação para os 
partidos, é óbvio que as explicações serão tendenciosas aos seus próprios 
candidatos.  

 Questionada com relação ao comprovante de voto impresso, posicionou-se favorável, 

considerando que, embora a urna gere o Boletim de Urna (BU), seria mais transparente e 
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confiável a geração de uma lista paralela de votação, com a possibilidade de acesso posterior. 

É contrária ao voto obrigatório, acreditando que a não obrigatoriedade em todo o processo 

eleitoral aprofundaria o debate político, modificando a maneira que o eleitor enxerga a 

participação do voto. 

 Sua posição com relação ao sistema biométrico e incisiva e merecedora de destaque 

Incipiente demais e conforme reconheceu o próprio TSE, com falhas. Não 
possuo conhecimento tecnológico para avaliar a sua precisão e, embora ache 
que a evolução tecnológica seja necessária, penso que há outras falhas no 
processo que precisariam ser solucionadas antes. Por exemplo, considero um 
absurdo a discussão sobre a validade dos documentos de identificação para 
votar as vésperas da eleição.  

 Castilho é favorável ao uso da tecnologia, principalmente no que tange a rede de 

computadores web, pois a dinâmica da sociedade está cada dia mais embasada no principio da 

convergência de informações, de acordo com a entrevistada, o TSE demorou bastante para 

iniciar um processo de legalização das normatizações da Internet, e considera que o país 

obteve segundo turno nas eleições de 2010, principalmente pelas mobilizações ocorridas 

eletronicamente, pelas comunidades virtuais. 

 Finalizando a entrevista, a posição de Castilho com relação as agências de publicidade 

é que o trabalho realizado para promover a conscientização do voto para o eleitor, no sistema 

eletrônico, já ocorreu e que as mensagens devem ser mais dinâmicas e criativas. Observa que 

o grau de amadurecimento do eleitor e a evolução crescente das mídias corroboraram para 

aumentar o grau de profissionalismo empregado no momento de traçar estratégias. 

 Gustavo Fleury, (vide Apêndice, p.385) consultor em âmbito nacional, porém com 

sede no estado de São Paulo, atua há 8 anos no universo político, transitando estratégias para 

postulantes dos poderes executivos e legislativos, em diversos estados da federação.  Como 

jornalista, transita por diversos veículos de comunicação, potencializando suas atividades e 

ações referentes à comunicação política.  

 A postura de Fleury com relação ao sistema de votação brasileiro é positiva, pois o 

entrevistado considera confiável a estrutura de votação, estável e com credibilidade, aponta 

dois fatores relevantes para as suas considerações: a primeira era a presença de analistas 

internacionais europeus acompanhando o processo e a segunda, de que, por mais que possa 

ocorreu algum tipo de fraude, não afetará o processo como um todo. 

 Verifica que a população aceita a dinâmica do sufrágio e está habituada, instaurando 

esse comportamento no seu cotidiano, contribuindo para a democracia. Aponta um dado 
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interessante com relação às principais dificuldades na alteração de campanhas eleitorais, no 

caso do candidato a Deputado Federal Frank Aguiar 

1) A necessidade da foto e do nome do candidato (a) ser identificável pelos 
eleitores. Ex: Em 2006, o nome de Frank Aguiar aparecia nas urnas 
erroneamente como Francenildo Luz de Aguiar (uma não observação de sua 
equipe de campanha). Já em 2010, o candidato Tiririca e sua equipe de 
marketing teve todo o cuidado para informar os eleitores que ele, o 
candidato, iria aparecer com uma imagem diferente da apresentada na 
televisão (na figura de humorista). 2) Também foi crescente a importância de 
informar através do material impresso, como os eleitores deveriam votar (a 
sequência dos votos, principalmente nas eleições para presidente, em que os 
candidatos são muitos – presidente, deputados estadual e federal, além de 
senador).  

 Não observou nenhuma ação do sistema que pudesse ter prejudicado alguns de seus 

clientes, como também não teve conhecimento de nenhuma manifestação da mídia, que 

reportasse o contrário, do posicionamento de sucesso do sistema. 

 Fleury aponta que a Justiça Eleitoral cumpre o seu papel, mas afirma que, em âmbito 

nacional, milhares de pessoas seguem para a cabina de votação com dúvidas de como 

proceder com relação à ordem dos candidatos. O entrevistado aponta que, em alguns casos, os 

próprios partidos, no momento de impressão de material de campanha, erram na sequência 

numérica, prejudicando claramente o candidato na divulgação do seu número e 

posicionamento na série de votação.  

 Não é favorável ao comprovante impresso de votação, caso seja entregue para o 

eleitor, visto que pode fomentar um novo modelo de compra de votos, como também é 

relevante pensar no custo do procedimento para o país.  

Com relação à obrigatoriedade do voto, considera “sou totalmente contrário a 

obrigatoriedade, por duas razões. A primeira por ser o voto estabelecido através de um direito 

e não de um dever. E segunda razão por facilitar o voto não consciente, isto é, votar em 

qualquer candidato por não conhecer nenhuma proposta ou pessoa compatível com o cargo”.  

 Na finalização da entrevista, Fleury se posiciona contrário ao sistema eletrônico, 

futuramente ser integrado ao ambiente web, oferecendo riscos de fraudes, e considera que as 

agências de publicidade e propaganda ainda possuem o desafio de promover campanhas que 

apresentem para os eleitores, de diferentes níveis sociais, uma visualização simples e objetiva 

de como votar. 

 Considera que no ambiente competitivo das eleições modernas, não existem espaços 

para “achismos” e amadorismo, aponta que o uso de ferramentas de pesquisa, recursos 



262 

 

 

 

tecnológicos e aplicação de técnicas de planejamento, estratégia e gestão de campanha, 

contribuem e são fundamentais para o sucesso nas urnas. 

 

5.5 Resultados e apontamentos 

 Predominantemente os associados da ABCOP participantes da pesquisa possuem suas 

bases de trabalho nas regiões Sul e Sudeste, dos envolvidos três ficaram alocados nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, todavia é válido ressaltar que a dinâmica de consultoria, em 

qualquer área do conhecimento, permite maior flexibilidade no sentido territorial, portanto 

grande parte dos entrevistados transitam em outros estados e, em alguns casos, como 

Manhanelli, Castilho, Arrieche e Serpa, em outros países. 

 Essa flexibilidade dos consultores permite maior potencialidade de múltiplas visões de 

comportamento social, o que para a pesquisa é positiva, pois grande parte das respostas 

focaram exemplos relacionados a diversas regiões do Brasil, com diferentes graus de riqueza 

e instrução.  

Da amostra de entrevistados, apenas dois possuíam menos do que dez anos de trabalho 

em práticas de criação estratégica e eleitoral, os demais participantes possuem vastas 

experiências e contemplaram as modificações de dinâmicas dos sistemas de votação nacional, 

do modelo manual para o eletrônico. 

O perfil consultivo é muito pragmático, direcionando naturalmente para respostas 

diretas, e em alguns momentos, sem fundamentações complementares, diferentemente dos 

políticos, com maior habilidade e interesse em fundamentações mais completas e amparadas 

em fontes fidedignas. A dinâmica dos consultores transita pela operacionalização, isto é pela 

visão de campo das ações discutidas acerca da urna eletrônica e do comportamento do eleitor 

nesse período, o que justifica esse braço de análise para o cômputo geral da tese. 

 No sentido de aprovação do sistema de votação atual, grande parte dos entrevistados 

aprova a estrutura, reportando créditos para sua eficácia e credibilidade no viés democrático. 

Nesse ponto: Oliveira, Lima, Taques, Serpa, Furgler, Ribeiro e Fleury demonstram confiança 

na dinâmica, afirmam que a população compreende os trâmites de votação, pois já se 

passaram mais de quinze anos desde a primeira implantação, em caráter amostral. 

 Em contrapartida, Manhanelli, Castilho, Arrieche e Cruz de Lima apresentaram 

ressalvas para com o sistema de votação, não posicionando favoráveis a sua estrutura e 

logística. Um dos principais pontos é a alegação da não implantação do comprovante de 
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votação impresso, para posterior conferência, comprovante esse sem contato direto com o 

eleitor, apenas para conferência do voto. 

 A posição de Manhanelli é acentuadamente adversa ao sistema, como já descrita no 

momento dos políticos, versada por Brizola Neto, porém, em ambos os momentos, nenhum 

escândalo ou fraudes e grandes proporções foi evidenciada, o que não justifica seus 

posicionamentos incisivos acerca do sistema de votação atual. 

 A visão dos consultores políticos com relação ao TSE e TRE é um pouco diferenciada 

dos políticos, visto que muitas limitações ocorridas nas campanhas regionais da Justiça 

Eleitoral são corrigidas durante o planejamento de campanha, como índice de dúvidas dos 

eleitores, más instruções no uso e manuseio da urna. Essas situações perfazem um 

investimento financeiro na campanha que, supostamente não deveria ser desenvolvido pelos 

candidatos, mas que, em último momento acaba sendo realizado. 

 Sob esse prisma Lima afirma que, no estado do Ceará, o TSE e TRE local 

fortaleceram a capital do estado, mas desguarneceram as cidades do interior, dificultando as 

ações de comunicação política nas primeiras eleições do sistema. Cruz de Lima coloca em 

dúvida as ações da Justiça Eleitoral, tanto na estrutura do sistema, como na preparação das 

campanhas, pois verifica vulnerabilidade no processo como um todo.  

Castilho aponta falhas no TSE com relação a informações neutras, pois, em muitos 

momentos, as campanhas não deixavam claras as dinâmicas e sequências de votação, 

permitindo que os candidatos fizessem as honras de promover orientações em seus horários 

eleitorais, criando um modelo de indução na de orientação, que não é positivo para o espírito 

democrático.  

 A opção por comprovante impresso de votação gera controvérsias tanto no campo dos 

políticos, como nos estrategistas de campanha. Muitos alegam não haver necessidade de 

comprovante, pois o mesmo geraria morosidade no processo de votação, além de ser oneroso 

para o caixa federal, em contrapartida, demais atores alegam que, a implantação do 

comprovante impresso permitiria uma segunda forma de validação dos resultados, reportando 

de vez, credibilidade do sistema de votação brasileiro. 

 Dos entrevistados: Oliveira, Taques, Ribeiro, Furgler e Fleury não observam o 

comprovante impresso como situação sine qua non no processo, tendo em vista a viabilidade 

do mesmo. Já Lima, Cruz de Lima, Arrieche, Serpa, Manhanelli e Castilho, se posicionam 

favoráveis a implantação, afirmando que o processo de comprovação impressa fortaleceria o 

sistema, tirando-o da situação de dúvida quanto a lisura do processo. 
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 O questionamento de o voto ser ou não obrigatório entrou em pauta dos 

questionamentos pelo fato de que, caso a reforma política modifique o conceito de votação 

para não obrigatório, a possibilidade de influência nos resultados e mudança nos quadros 

eleitorais é muito alta, impactando nos políticos e ações estratégicas de comunicação política. 

 Nesse sentido apenas os entrevistados: Manhanelli, Castilho, Fleury e Taques 

estimular que o voto seja facultativo, devido observarem que qualquer forma de 

obrigatoriedade não reporta ao senso democrático. Acreditam que esse novo tipo de conceito, 

permitirá ao eleitor maior maturidade no momento de escolha do seu representante para o 

executivo e legislativo. 

 Os pontos favoráveis a manter o voto obrigatório são o de evitar qualquer forma de 

barganha no sentido de compra de votos, o que já ocorre, mas pode ser bem mais estimulada 

se o eleitor não tiver a obrigatoriedade de votar, estimulando negociações contrárias ao senso 

democrático também. As alegações se pautam na ausência de maturidade dos brasileiros para 

lidar com o conceito facultativo. 

 As opiniões dos entrevistados com relação às redes virtuais e tecnologia web são 

muito próximas, pois todos acreditam na sua evolução e na crescente influência desses 

recursos no comportamento do eleitor para as próximas eleições. Em contrapartida, é salutar 

compreender as limitações técnicas do território nacional, pois, atualmente, apenas os centros 

urbanos de maior densidade populacional possuem recursos tecnológicos que viabilizem bons 

acessos, essa ampliação é gradativa e pode não acompanhar o ritmo global. 

 Alguns consultores observam a rede de computadores mais para o olhar 

organizacional, sob a égide das campanhas eleitorais, outros no acompanhamento de 

mandatos, no sentido pós-eleitoral e construção de um laço de fidelização com os eleitores 

durante o mandato. 

 Essas visões se convergem e podem ser desenvolvidas eletronicamente, pois as 

métricas desse novo comportamento ainda são incipientes, comparadas com a evolução na 

última década. Agora, potencializar o voto via rede de computadores ainda é visto com muito 

preconceito pelos atores envolvidos no processo, visto que caminhamos inicialmente no 

sentido eletrônico off-line. 

 Com relação à visão das eleições no sentido de estratégias e competitividade, 

predominantemente, os consultores apontaram para uma evolução alta na estruturação de 

estratégias eleitorais, sendo cada vez mais espaço de profissionais capacitados e com 

formação gerencial, comunicacional e tecnológica. 
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 A própria formação da ABCOP e ALACOP foram frutos da necessidade de 

organização dos grupos de profissionais da área, evitando possíveis articuladores 

despreparados tecnicamente, que, em médio prazo, podem descaracterizar o trabalho dos 

estrategistas políticos. 

 Alguns posicionamentos são interessantes de reiterar, como no caso de Cruz de Lima, 

que conota o período do mau planejamento e da ausência de profissionalismo como a “era do 

romance”, no qual está extinta, dando espaço para outro momento mais preciso e inovador. 

Tanto Manhanelli como Ribeiro colocam que, nos dias atuais, apenas recurso financeiro não 

garante o sucesso de uma campanha, mas a tendência é o uso de recursos cada vez menores, 

com ações incisivas e eficazes, otimizando todo o processo e alcançando os objetivos. 
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CONCLUSÃO 
 Apesar do recorte da pesquisa sofrer forte influência do período recente da 

redemocratização brasileira, foi salutar apresentar em cronologia histórica, os momentos 

evolutivos do voto no Brasil. Diversos autores de modo eficaz, corroboraram para traçar um 

levantamento histórico dos principais acontecimentos políticos, desde o período da Colônia 

Portuguesa. 

 Como o segmento acadêmico científico está sob a área de Ciências da Comunicação, e 

não na História a pesquisa buscou contemplar apenas um recorte dos momentos mais 

marcantes das fases políticas do Brasil Colônia a República Federativa. Os aspectos de 

representação política sempre existiram em sociedades regidas por modelos hierárquicos, nos 

mundos: ocidental e oriental, durante séculos. No Brasil, esse fenômeno não foi diferente, 

tendo manifestações de representatividades desde o período do comando da Coroa 

Portuguesa. 

 Possuir uma organização de representação fortalece as diretrizes comunicacionais de 

uma gestão pública, seja ela monárquica com o fortalecimento de governabilidade de uma 

família imperial, como nos representantes eleitos pelo voto direto, no modelo presidencialista, 

onde controle e apoio governamental tornam-se fundamentais para garantir chances de 

governar. 

 O capítulo relacionado à história do voto transitou pelas fases da monarquia, sempre 

com o objetivo de demonstrar que a essência das ações políticas obedece um eixo norteador, 

independente do período. O Brasil territorialmente e historicamente sempre contou com poder 

político e financeiro nas mãos de poucas famílias, principalmente nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, onde o desenvolvimento econômico não correspondeu à mesma velocidade 

do que ocorrido nas regiões do Sul e Sudeste do país. 

 A pesquisa apontou que a busca de poder não está relacionada apenas a políticos, mas 

também a ordens religiosas e organismos militares. Foi apontado e descrito o caso dos 

Jesuítas no Brasil, que no século XVIII tinham construído um império, com riquezas e 

influência nas decisões regionais, portanto a Reforma Pombalina, comandada pelo Marques 

de Pombal, por isso o nome, atuou como interventor, neutralizando as atividades jesuísticas e 

criando métricas de controle das riquezas nacionais. 

 Um ponto interessante da pesquisa foi à descrição do período de votação distrital que 

perdurou de 1855 até 1930, que de modo resumido, os representantes são eleitos 

regionalmente, com a finalidade de manter um laço mais forte com as comunidades regionais. 
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Pontos relevantes foram descritos com o intento de demonstrar aos futuros leitores 

pesquisadores que a métrica distrital não é debate recente, e funcionou por décadas em 

território nacional. 

 A descrição dos diversos tipos de votações no período de colônia demonstrou com 

maior precisão, a ineficácia dos processos, bem como a fragilidade relacionada à lisura na 

apuração e escolha de representantes. Comparadas com o perfil da sociedade atual, com 

acesso informacional e aumento gradativo da formação e discernimento, qualquer ação 

fraudulenta torna-se mais complexa e difícil de ser aceita, na qual foi bem descrita pelos 

atores envolvidos na pesquisa.  

 O período da República, iniciado no século XIX, todavia mais estruturado no século 

passado já contemplava métricas que iriam ser utilizadas até os dias atuais. Nas eleições e nos 

exemplos pesquisados, ficava claro o poder de manipulação dos eleitores, bem como de modo 

limitado, mas funcional, as técnicas de domínio e persuasão utilizadas pelos candidatos aos 

eleitores, com vistas a conquistarem seus respectivos votos. 

 A idade dos eleitores, classes sociais participantes do processo eleitoral e períodos de 

mandatos foram tendo alterações nas últimas décadas da república, porém a relação do poder 

presidencialista republicano presidencialista sempre esteve presente, nas ações de convívio do 

executivo com o legislativo, salvo período de instauração de ditaduras militares, que apesar de 

seguirem as mesmas métricas de representação, como presidente, governadores e deputados, 

utilizavam da forma para inibir manifestações e expressões de ideários adversos. 

 A pesquisa traçou um panorama republicano de Deodoro da Fonseca, primeiro 

presidente eleito no país, até os dias atuais, com a eleição de 2010, última possível pelo 

fechamento do recorte da pesquisa, com a vitória de Dilma Rousseff. Nas descrições ocorreu 

a preocupação de demonstrar alguns pontos de ação em comunicação política, com a intenção 

de promover práticas históricas utilizadas na comunicação de massa. 

 Apesar do objeto de estudo ter sido a urna eletrônica, no computo geral do sistema de 

votação brasileiro, mantido pela Justiça Eleitoral, analisar comunicação política sempre que 

possível foi objetivo da pesquisa, decorrente da aderência da linha de pesquisa e projeto 

temático do programa Stricto Sensu. 

 Mesmo no período do Estado Novo instituído por Getúlio Vargas e no período 

ditatorial, instaurado pelas Forças Armadas do Brasil, a pesquisa buscou demonstrar como 

ocorreram os processos comunicacionais para o convencimento da população, relacionada à 
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aceitabilidade do sistema, muito decorrente do viés patriótico e nacionalista, ocorrido em 

diversos países do globo, no mesmo período. 

 A criação da Justiça Eleitoral, como órgão regulador do processo eleitoral brasileiro 

foi descrita na pesquisa pela relevância da estrutura, como mantenedora do processo de 

votação atual, e responsável por toda a articulação, ideológica, operacional, publicitária e 

logística do sufrágio. 

 Criada em 1932, sempre teve a responsabilidade de gerenciar a manter a lisura nos 

processos eleitorais, porém, por consequência do período ditatorial, o órgão foi inibido de 

exercer suas funções por anos, de 1937 a 1945. A característica principal do órgão é promover 

a organização do processo eleitoral durante todo o ano, por intermédio de sua estrutura 

nacional, de Tribunais Regionais e Cartórios Eleitorais, que cuidam das especificidades 

regionais. 

 A pesquisa não podia deixar de citar o período obscuro com relação ao direito do voto, 

pois a ditadura inibiu o direito universal de expressão do indivíduo, preservado em muitos 

países com tradição democrática. Infelizmente, na década de 60 e 70 muitos países do bloco 

da América do Sul, foram vítimas de regimes ofensivos e afrontosos quanto ao respeito da 

escolha de representação do cidadão, como na Argentina, Chile, Venezuela, dentre outros. 

 Com a redemocratização brasileira, o modelo democrático retornou e começou a se 

fortalecer pela dimensão dos partidos políticos, militantes, sociedade civil e representação 

pública. Apesar de recente, é visível a evolução que o país teve diante da liberdade de escolha 

de seus representantes, como também a evolução da Justiça Eleitoral, na promoção de 

métricas de garantia de lisura no sistema de votação eletrônico, foco da pesquisa.  

 Os direitos de escolha direta dos representantes foram privados por anos, no caso do 

presidente da República e vice, foram 24 anos de proibição, com eleições vencidas por 

Fernando Collor de Melo, sofrendo processo de impeachment dois anos depois, por 

improbidade administrativa. Governadores, prefeitos e senadores tiveram um período menos 

de proibição, mas de qualquer forma não inferiores há dez anos. 

 O capítulo referente ao sistema de votação eletrônica objetivou detalhar, desde a 

dinâmica inicial da licitação da empresa que promoveria o modelo de urna eletrônica, até 

dados mais específicos relacionados à base técnica informacional. Evitou-se aprofundar em 

demasia em parâmetros técnicos, pelo mesmo motivo do levantamento histórico, presente no 

segundo capítulo, pois o foco maior é a comunicação estratégica da Justiça Eleitoral para a 

promoção do novo sistema de votação, implantando em caráter amostral desde 1996. 
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 O capítulo foi desenvolvido e apresentou dois parâmetros de análise: o primeiro 

buscou, por intermédio de pesquisadores da área, embasar o cenário de duas décadas atrás 

com relação às potencialidades e limitações da tecnologia e interação de dados, relacionando, 

de modo concomitante, características comportamentais da sociedade da informação e do 

conhecimento. 

 O segundo parâmetro objetivou demonstrar como a Justiça Eleitoral idealizou, 

desenvolveu e implantou o processo eletrônico de votação, desde a fabricação, até a promoção 

das campanhas publicitárias em âmbito nacional e abordagens específicas regionais. A 

estruturação do sistema considerou a dimensão nacional, representativa para qualquer 

implantação, principalmente relacionada ao sufrágio democrático. 

 Durante a pesquisa foi constatado que a escolha de eleições municipais, no ano de 

1996, foi realizada estrategicamente, para que não se corresse o risco de uma primeira 

implantação nacional, mas que também não fosse tão pequena, em caráter amostral, que 

pudesse ser abortado o projeto, um meio termo para garantir que o processo fosse melhor 

controlado e funcionasse. 

 Diretrizes passadas a toda estrutura nacional pelo Ministro Carlos Velloso, na época 

da primeira implantação, era de promover um ambiente seguro, rápido e eficiente de votação, 

permitindo que a população compreendesse a dinâmica, envolvendo o sistema no cotidiano da 

sociedade.  

 As ações experimentais do TSE foram intensificadas nas três primeiras eleições com o 

sistema eletrônico, descrito com maior detalhamento no capítulo relacionado à explanação da 

dinâmica eleitoral, via acervos especiais, da Justiça Eleitoral, no Distrito Federal. A 

implantação do sistema eletrônico obedeceu a exigências estruturais e organizacionais antes 

de ser implantada oficialmente. 

 O item arquitetura da urna foi desenvolvido e transmitido a empresas interessadas em 

desenvolver o projeto. Uma informação importante obtida em um dos vídeos institucionais, 

pela fala do ex-ministro do TSE, Paulo César Bhering Camarão, que respeitando pedido do 

presidente da República, até então Fernando Henrique Cardoso, a licitação do projeto da urna 

deveria contemplar uma empresa nacional, ou pelo menos com base produtiva também no 

Brasil. Nesses termos, a empresa vencedora foi a UNISYS do Brasil, detentora da primeira 

fase de desenvolvimento das urnas eletrônicas. 

 Na mesma descrição do capítulo, foi necessário apresentar dados provenientes da 

Justiça Eleitoral que comprovam e enaltecem a participação de delegações internacionais nos 



270 

 

 

 

períodos eleitorais, com o objetivo de observar a dinâmica eleitoral e as especificidades 

operacionais do modelo nacional. Países da América Latina participam com maior frequência 

das delegações de observação das eleições brasileiras, porém várias delegações oriundas da 

Europa, Ásia e América do Norte, também se interessaram em compreender o processo. 

 Como responsabilidade de pesquisa, foram levantadas informações acerca de correntes 

de pesquisadores, profissionais em tecnologia e educação contrários ao sistema vigente, 

alegando vulnerabilidade de dados e alto índice de violabilidade, propiciando fraudes e 

prejuízos ao sistema democrático recente no país. 

 De todos os debates, o ponto principal de tamanha discussão se embasa na ausência de 

comprovante impresso de votação, não permitindo posterior recontagem de votos, criando um 

ambiente de descontentamento de grande parte de especialistas em segurança de informação e 

profissionais de diversas áreas do conhecimento. 

 Premissas são levantadas sempre com relação aos recursos implantados para o novo 

método e potencial morosidade em uma dinâmica, que já é considerada uma das mais rápidas 

do mundo, considerando a relação eleitores/sistema/tempo de votação. Em contrapartida, 

demais atores não compreendem o porquê de não ter devida comprovação. 

 É pertinente observar que a comprovação impressa não está relacionada ao material 

possível de levar para casa, evitando que o eleitor possa ser pressionado fora das seções 

eleitorais ou até mesmo barganhar o seu voto em troca de algo, com candidatos ser 

escrúpulos, fomentando um mercado paralelo do voto, contrário a democracia. Durante a 

pesquisa, alguns atores envolvidos, inclusive parlamentares ainda confundem o tipo de 

comprovante eletrônico, não conseguindo possuir opinião certa acerca do processo. 

 A pesquisa também descreve as ações comunicacionais da Justiça Eleitoral para 

conscientizar a população com relação ao novo sistema, mas também, em caráter institucional 

promover maior credibilidade da organização perante a sociedade. Por esse motivo que a 

temática de comunicação governamental foi aderente ao capítulo, pois a preocupação pela 

excelência está correlacionada à imagem que será construída do órgão regulador. 

 A parte de comunicação política e governamental foi estruturada em viés cronológico, 

apontando momentos de uso estratégico da imagem para enaltecer governos e estimular o 

domínio e poderio perante a respectiva sociedade. Foram citados fatos relacionados aos 

impérios da antiguidade até em fases mais contemporâneas, como os impérios existentes na 

segunda guerra mundial. 
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 A vertente da pesquisa que permitiu verificar um dos olhares relacionados à urna 

eletrônica foi à pesquisa presencial, realizada na seção de Acervos Especiais, pois ficou bem 

detalhada a forma de organização da estrutura publicitária da Justiça Eleitoral, com 

campanhas institucionais, mas como autonomia aos Tribunais Regionais para aplicarem ações 

regionais, com o objetivo de interagir melhor com a população local. 

 A Justiça Eleitoral atualmente, com a finalidade de promover o sistema de votação e 

demais serviços prestados aos eleitores brasileiros utiliza de muitos veículos de comunicação 

disponíveis tecnicamente, como no caso do Portal eletrônico do TSE, com serviços 

eletrônicos, informacionais e também acesso para um canal multimídia no Portal YouTube. 

 Essa flexibilidade de acesso busca aproximar mais o eleitor, propiciando um canal 

rápido de interação e dinamizando o processo, obtendo consequentemente, respeitabilidade e 

credibilidade. Várias fotos foram retiradas na seção, como também acesso a vídeos 

institucionais e de briefing de campanhas nacionais, propiciando um panorama amplo e 

funcional para a compreensão das ações do TSE, em caráter midiático.  

 Observando analiticamente é possível concluir que a Justiça Eleitoral consegue 

potencializar os canais de comunicação disponíveis no país, obviamente é coerente observar 

as acentuadas diferenças culturais existentes nas diversas regiões brasileiras, não obstante, 

com diferenças representativas entre capitais e interiores de estado, todavia as ações 

realizadas pelo órgão buscam contemplar todos os perfis de brasileiros, partindo do 

pressuposto que todos possuem o direito do sufrágio democrático. 

 Por intermédio de materiais impressos, eletrônicos, pontos de atendimento e 

abordagens presenciais, o TSE tenta envolver os eleitores, em centros urbanos e comunidades 

afastadas territorialmente, criando uma dinâmica mais rápida na execução das eleições no 

país.  

 No último capítulo, a pesquisa realizada com políticos de todas as regiões brasileiras 

permitiu a pesquisa, premissas importantes de aspectos regionais, como limitações culturais e 

territoriais, comportamentos relacionados aos candidatos e resistência quanto a novas 

tecnologias da informação. 

 Num computo geral, grande parte dos entrevistados aprovam o sistema eletrônico de 

votação, sendo que alguns apresentaram ressalvas com relação à ausência do comprovante 

impresso de votação, no qual poderia evitar debates paralelos, que colocam em dúvida o 

processo como um todo. Situações de potenciais fraudes foram citadas, mas nenhuma com 
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argumentação plausível que justificasse o mau funcionamento do sistema nacionalmente, pois 

muitos erros apresentados foram de ordem técnica e não relacionadas a invasões no sistema. 

 Os políticos entrevistados, numa visão geral, aprovam as ações comunicacionais do 

TSE, aplicados nas últimas eleições, sendo possível afirmar que, grande parte da população 

brasileira, 16 anos depois da primeira implantação do sistema eletrônico, já assimilaram no 

sentido comportamental o voto na urna eletrônica, bem como sua apuração em curto espaço 

de tempo, até apresentar os resultados finais. 

 Um dos políticos mais resistentes com relação ao sistema atual foi o Deputado Brizola 

Neto, inclusive autor e um dos articuladores da implantação do comprovante impresso de 

votação nas urnas eletrônicas a partir das eleições de 2014. De qualquer modo, nunca deixou 

o mérito da Justiça Eleitoral, mas afirma que o sistema é vulnerável, e o comprovante 

impresso certamente criará uma métrica positiva para uma potencial auditoria eleitoral. 

 Predominantemente, os atores políticos aprovam a implantação gradativa da validação 

biométrica como forma de corroborar para a segurança sistêmica, evitando fraudes 

presenciais, antes do momento da cabina de votação, visto que, pessoas mal intencionadas 

podem tentar votar por outro eleitor, ausente por diversos motivos. 

 No início do planejamento da pesquisa, um dos pontos considerados como grande 

mudança na estruturação de campanhas eleitorais, sob o olhar da publicidade e propaganda 

eleitoral, era o formato de identificação dos candidatos, principalmente quanto ao número de 

representação na urna, no momento de votação pelo eleitor.  

Nesse sentido, diferente da impressão inicial, que o número do candidato pudesse 

causar problemas de identificação do candidato, os entrevistados não apontaram essa 

mudança como preocupante, nem nos primeiros anos do sistema. Muitos alegaram que a 

identificação numérica pode ser conciliada com o nome do candidato e imagem, sendo que o 

número é um processo comum no cotidiano dos eleitores, seja em uma sequência numérica de 

documento, como também em um número telefônico e o display da urna ser parecido com o 

de um telefone contribuiu bastante na similaridade. 

Um ponto considerado foi a maior facilidade de promover uma identificação 

partidária, visto que os dois primeiros números são mantidos para todos os candidatos da 

legenda, sendo apenas dois dígitos para Presidente, Governador e Prefeito, três dígitos para 

Senador, quatro dígitos para Deputado Federal e cinco dígitos para Deputado Estadual e 

Vereador. 
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Com relação à importância das estratégias comunicacionais para o sucesso nas urnas, 

predominantemente, os entrevistados afirmaram que o profissionalismo, planejamento e 

interação com a população, são fatores fundamentais para atingir bons resultados nas eleições, 

independente do processo de votação vigente, fundamentando o pressuposto de que, nos dias 

atuais, participar de campanhas com o intuito de vitória, não é uma tarefa de amadores, mas 

de grupos políticos centrados gerencialmente em busca de um objetivo.  

O que cabe salientar ao final dessa pesquisa é que, podem existir muitas formas de 

fraudes, sendo eletrônicas ou presenciais. Todo sistema implantado, terá admiradores e 

pessoas insatisfeitas, pois toda tecnologia pode e deve aprimorar-se, nesse ponto, o que está 

em questão é até que ponto pode ser válido tentar realizar uma tentativa de invasão em uma 

urna eletrônica, modificando seus resultados, correndo riscos representativos, visto que será 

necessário o envolvimento de várias pessoas no processo, inviabilizando a tentativa. 

 É viável afirmar que, para ganhar uma eleição e conquistar votos, é possível realizar 

sem a necessidade de invadir sistemas, mesmo porque com recursos financeiros, boas 

estratégias comunicacionais e boas ações operacionais, os potenciais votos conquistados pela 

fraude, podem ser conquistados pela articulação de captação de recursos e competência no 

desenvolvimento de estratégias eleitorais. 

 Arriscar para conseguir uma vitória eleitoral, em um mundo convergente e com o viés 

informacional acentuado, é um risco quase mortal, visto que escândalos podem ruir qualquer 

imagem pública, com maior impacto nos dias atuais, decorrente da interação dos eleitores 

com diversos canais de comunicação. 

Talvez três a quatro décadas atrás, fraudar uma urna era possível, e até provarem o 

contrário, o resultado já se concretizava, atualmente, qualquer manifestação equivocada pode 

ser filmada e reportada à mídia, ou a redes sociais eletrônicas, criando crises de imagem. 

Vários depoimentos apontaram a velocidade da apuração como fator fundamental de inibição 

de qualquer potencial fraude. 

A visão dos consultores políticos também foi valiosa, devido ser por profissionais de 

bastidores de processo, compreendo a dinâmica eleitoral e entendendo as modificações que 

ocorreram nos últimos anos. A ABCOP foi extremamente relevante na escolha da amostra, 

pois, previamente já permite um filtro natural de profissionais da área de comunicação 

política. 

Na análise geral dos resultados da entrevista, os posicionamentos são semelhantes aos 

descritos pelos políticos, tendo como ponto contrário ao sistema, de modo mais incisivo o 
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Consultor Carlos Manhanelli, presidente ABCOP, cuja solicitação era decorrente do 

comprovante do voto, para garantir possibilidade de auditagem.  

Por esse motivo, que a conclusão da pesquisa aponta ser salutar para a Justiça Eleitoral 

instaurar o processo de comprovante de voto, por dois motivos: o primeiro se dá em uma 

métrica a mais para contribuir na dinâmica de segurança do sistema, e o segundo, evita 

correntes negativas contrárias ao sistema atual, que, de certo modo, desenvolve um ambiente 

depreciativo para a proposta, prejudicando a imagem institucional. 

Nesse ponto, o problema macro de pesquisa foi respondido, pois, por intermédio das 

pesquisas realizadas com os três pilares de informação: Justiça Eleitoral (seção de Acervos 

Especiais), políticos eleitos pelo voto direto (Deputados Federais e Senadores) e Consultores 

Políticos, os principais anseios e precauções no desenvolvimento de campanhas eleitorais 

foram citados, e, de certo modo estão interligados. 

A Justiça Eleitoral precisa que o seu sistema de votação seja bem aceito pela 

população, zelando pela democracia, os atores políticos precisam se eleger, por consequência 

precisam se adequar as métricas eleitorais da urna, como o conceito numérico, modificando 

suas ações de comunicação política.  

Os consultores por sua vez, devem se adequar e potencializar nas ações e estratégias 

publicitárias peças que estimulem o eleitor a votar no candidato, valorize o seu voto e saiba 

como proceder no momento do voto, com relação à sequência numérica e de candidatos para 

votação, evitando desse modo perder votos para seus clientes.  

O objetivo geral da pesquisa foi atingido, pois analisou em âmbito panorâmico, as 

principais alterações comportamentais e estruturais no planejamento da propaganda política 

no Brasil, em um dinamismo mais interativo e dependente da tecnologia. O específico 

também, visto que descreveu o processo eleitoral brasileiro, no recorte de 1996 até os dias 

atuais, tendo como base, a apresentação de uma cronologia evolutiva do voto no Brasil. 

Desse modo, permite aos futuros pesquisadores da área de comunicação política um 

inventário do voto eletrônico no Brasil, de 1996 até 2010, momento de fechamento da 

pesquisa. A pesquisa, que interagiu com aspectos históricos da política nacional, versou 

acerca de aspectos tecnicistas do sistema eletrônico e envolveu com as características e 

fundamentos da comunicação, aplicada no cenário político brasileiro, pode, sem dúvida, abrir 

novos precedentes de pesquisa, principalmente com relação às novas tecnologias, para os 

próximos anos. 
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8.1 Entrevistas qualitativas com atores políticos 

 

8.1.1 Entrevista com Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão Pires e ex-deputado federal 

Entrevista presencial, realizada no dia 28 de novembro de 2009, no gabinete do prefeito da 

cidade de Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo; 

 

Identificação do entrevistado – Clóvis Volpi, professor, 60 anos; 

Partido político atual – Partido Verde; 

Cargo atual – Prefeito da cidade de Ribeirão Pires – São Paulo. 

 

 

Com relação à experiência no poder público, quantos tempo de vida pública? 

Volpi: Eu comecei na vida pública no ano de 1969, foi à primeira eleição que eu participei 

ajudando, mais precisamente, na coordenação, foi na cidade de Mauá quando o candidato 

chamado Amaury Fioravante, até então do MDB lançou-se candidato, já era professor e eu 

estava também concluindo o meu curso de Ciências físicas e biológicas, foi quando nos 

conhecemos.  

Daí ele venceu a eleição e, posteriormente, me tornei secretário, no ano de 1974, na 

época não era uma secretaria, mas sim uma coordenadoria, apesar de ser grande, envolvendo: 

educação, cultura, esporte, saúde e promoção social. Então me tornei, interessante isso, pois o 

Amaury nos anos anteriores, sofreu muito com a qualidade do mandato, portanto não estava 

confiando em muitas pessoas, eu, no momento era jovem, com 23, 24 anos ele colocou toda a 

confiança em mim, aliás, acabei sendo gestor daquele mandato com pouca idade.  

Aí em 1975, me tornei inelegível, por causa de uma ação, era um período muito difícil, 

e nó tivemos um período muito difícil em Mauá, fui condenado a 40 dias de prisão, mais o 

pior, é que fiquei inelegível para as eleições de 1976. Fui candidato somente em 1982, embora 

já estivesse militando politicamente desde 1969.  Resumidamente, fui vereador em Mauá em 

duas ocasiões (1983-1988 / 1992-1996) e deputado federal (1999-2002) e prefeito do 

município de Ribeirão Pires por dois mandatos (2004-2008 / 2009-atualmente). 
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Opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

Pode ser considerado confiável? 

Volpi: Sim, é confiável, para ilustrar aferição de eleição, embora não fosse votante no 

período, antigamente, se colocava a cédula dentro de um envelope para valer o voto, e depois 

acompanhei a evolução do nome, depois do número e depois da urna eletrônica. Sem dúvida, 

se você pudesse configurar, confirmar falcatruas e afins, na votação manual, seja ela qual for 

o modo, o processo era muito menos confiável, você ficava na mão do eleitor, do escrutinador 

e do mapista, que era o sujeito que fazia o mapa, aí onde a margem de erro crescia mais.  

 As apurações eram muito mais demoradas, considerava o cansaço do escrutinador, em 

muitos momentos, era comum se comentar para atentar com o cansaço dos fiscais, porque isso 

permitia maiores chances de fraudes. Determinados candidatos cresciam mais depois de dois 

dias de apuração, as oportunidades de manipulação eram gigantescas. 

 Com a urna eletrônica não, apesar de que, no primeiro ano implantação ocorreram 

várias denúncias, que não era confiável, mas eu sempre acreditei na urna. Para você conseguir 

desmantelar um sistema desse têm que possuir muita tecnologia e envolver muitas pessoas, o 

que daria muito trabalho e muito risco, consequentemente. 

 

A urna eletrônica pode ser considerada um exemplo para os demais países 

democráticos? 

Volpi: Claro, sem dúvida. Por exemplo, o caso ocorrido com a eleição do Bush (EUA), 

principalmente no estado da Flórida, que foi preciso vários dias para o término da contagem. 

Nesse sentido, estamos bem mais avançados. 

 

O sistema do voto eletrônico, se realmente reduz os riscos de fraudes, isso pode 

contribuir para candidatos novos, que pleiteiam a primeira eleição? 

Volpi: Os candidatos novos não possuem histórico comparativo com o outro sistema, eu acho 

que o incômodo mesmo é a própria candidatura, porque historicamente, pouca gente que está 

eleita hoje, se lembra do sistema de votação antigo, mas o candidato novo se sente seguro, já é 

cultural isso, e agora com a inclusão da impressão digital, o biométrico, a segurança aumenta 

ainda mais.  

 Na realidade, o que realmente influencia é que nos últimos anos, não vemos mais falar 

de fraudes nas eleições, nós tivemos fases terríveis, eleições terríveis, como o ocorrido com o 

Brizola, com o Proconsult.  



290 

 

 

 

 

Com relação ao aspecto regional, nesse caso, o ABC Paulista, você percebeu nas últimas 

eleições, aumento de aceitação da população com a urna eletrônica? 

Volpi: Claramente, muito, há uma grande evolução dos serviços eletrônicos no país, no 

cotidiano: banco, cartão de ponto do cidadão que trabalha na fábrica, e havia um receio muito 

grande de que a população faria muita confusão na hora de votar, não saberia e não se 

lembraria, mas isso tudo caiu por terra, porque a vida do cidadão, a necessidade do 

conhecimento eletrônico está se tornando muito grande, então hoje, qualquer cidadão se 

adapta facilmente ao mínimo necessário para atender as exigências de uma votação. Isso tudo 

oferece uma segurança para ele, porque ele confia no sistema eletrônico, nas situações do 

cotidiano, da senha do médico ao extrato do banco, portanto, ele acaba sendo envolvido e 

aceitando com naturalidade. 

 

Com a primeira eleição eletrônica, no ano de 1996, de modo gradativo, você percebeu 

alterações no planejamento das campanhas eleitorais, principalmente no modo de 

interagir e convencer o voto do eleitor? 

Volpi: Alterou o processo de marketing da campanha, primeiro em 96 e 98, a preocupação era 

do sujeito errar o número, quando o candidato perdia, sempre colocava a culpa na urna ou no 

conceito do número, mas em vão. Essas reclamações foram ficando sem fundamento, mesmo 

porque quando o candidato troca o número, as confusões são pequenas, porque as campanhas 

de hoje direcionam lembrar do número, agora muitos não lembram nem em quem votou na 

última eleição, muito menos no número antigo do candidato. A cultura brasileira nesse sentido 

é muito ruim, se você perguntar para 10 pessoas, quem votaram na última eleição para 

deputado federal, nem 50% vão lembrar. 

 

Nas eleições em que você participou, em alguma delas, a urna eletrônica prejudicou o 

resultado final? 

Volpi: Tive um fato histórico comigo, mas eu não responsabilizo também o sistema, porque 

em 1998 fui candidato a deputado federal, e, especificamente em Ribeirão Pires, nós tivemos 

vários problemas com urnas eletrônicas, mesmo porque em 1996 era experimental, já em 

1998 expandiu e na cidade de Ribeirão, por exemplo, tivemos desvios de urnas que foram 

para cidades diferentes com o mesmo nome, por exemplo, Ribeirão Preto, recebeu urnas de 

Ribeirão Pires, pela logística de entrega errada, portanto demorou para chegar.  
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Um fato interessante ocorreu no dia da eleição, mais precisamente as 17h00, o juiz 

encerrou a votação, por conta dessas dificuldades e atrasos, muita gente ficou sem votar, 

então, como tudo era uma grande novidade, a atitude do juiz foi um pouco incompreensivo, 

pois poderia ter dado senha para a votação, como ocorreu nas eleições posteriores, e como 

tínhamos uma boa votação na região, deixamos de ter mais votos. Na época também reclamei 

de ter perdido votos, mas no fundo, quando isso ocorre, outros candidatos também perdem 

votos, mas mesmo tendo ocorrido isso, vejo que é uma consequência da evolução de um 

sistema, pois muito se melhorou nas eleições que se seguiram. 

 

Na sua visão, o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais foram competentes, 

quanto ao papel de conscientização do voto eletrônico durante as últimas eleições? 

Volpi: Foram eficazes, a última, por exemplo, das eleições de 2008 foi muito bem elaborada, 

pois conscientizar o eleitor da importância do voto é muito relevante. Em uma eleição, 

existem dois tipos de eleitores: os que analisam os candidatos e os que votam por impulso ou 

por desinteresse, o perfil de análise tende a aumentar nos próximos anos, analisam o 

candidato, são personalistas e não vão somente atrás da publicidade de campanha.  

 O TSE pegou esse mote na última eleição, pedindo para que as pessoas fizessem uma 

análise, isso deu uma vantagem muito grande a candidatos ideológicos, que vão as ruas sem 

estrutura de campanha nenhuma, mas com o seu discurso, conseguem envolver eleitores em 

uma análise comparativa. Gostei muito do resultado, a comparação é muito boa, eu acho que 

também levei vantagem quanto a isso. 

 

Você sente falta do sistema original da urna, que possuía um comprovante impresso, em 

paralelo ao voto? A ausência pode contribuir para fraudes? 

Volpi: De zero a 10 a falha do sistema, com ou sem comprovante, é um percentual 

extremamente mínimo, está na cabeça do candidato e do eleitor a fraude, se sentir ou não 

enganado, existe muita lenda sobre isso, o eleitor se sentia ludibriado sem ter toda a noção do 

processo. Já presenciei pessoas que se manifestavam dizendo que o seu candidato não 

apareceu na tela, mas muitos fatores podem ocorrer para que isso ocorra, luminosidade, 

posição da urna, vários fatores. Na realidade, pessoalmente acredito 100% no processo. Se 

fosse assim, não confiaria em nenhum sistema, portanto, a urna eletrônica, com ou sem 

comprovante, é um bom sistema. Atualmente as pesquisa e estatísticas com programas 
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eletrônicos determinam o vencedor com facilidade, se vai sem apertada ou folgada o 

resultado, raramente acontece erros ou problemas de disparidade. 

 

Qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade do voto. A ausência da obrigatoriedade 

influenciaria nos resultados e no trabalho da comunicação política? 

Volpi: Muito, muito, você teria muito mais votos de partidos e de eleitores ideológicos, 

mudaria muito o equilíbrio, seria outro cenário, o eleitor fisiológico, que hoje vota por 

obrigação representa uma perca de 20% dos votos válidos, não tenho dúvidas que esse 

percentual aumentaria exponencialmente para 50%. Eu acho que no Brasil, por uma questão 

de maturidade, ainda teríamos que manter o voto obrigatório, ao menos por enquanto. 

 

Apesar do ABC Paulista ser uma região pertencente a metropolitana de São Paulo, você 

acredita que ainda exista formas de se criar votos de cabresto, principalmente com o 

sistema eletrônico? 

Volpi: Há porque você sempre vai ter um cidadão com determinadas dependências, 

dependência econômica, de relacionamento, familiar, enfim, essas dependências geram votos 

inconscientes, ou seja, condicionados por uma situação. Mas aquela realidade de cabresto, de 

votar em alguém porque manda na cidade, eu não acredito mais que ocorra dessa forma, pelo 

menos nessa região. Em regiões urbanas como essa, pode ocorrer pequenas manifestações, em 

pequenos grupos, com uma liderança impositiva e ameaçadora. 

 

E sobre a tecnologia da urna biométrica?  

Volpi: Olha, isso é uma evolução, faz parte da nossa cultura da desconfiança, aos poucos, 

você vai diminuindo a desconfiança. Quando fui deputado federal, já tinha na bancada o voto 

por identificação digital, onde era aberta a mesa, você realizava o voto, e posteriormente havia 

a identificação. Esses tipos de tecnologia contribuem para a eliminação do sentimento da 

fraude. 

 

Na sua visão, qual o peso estratégico da Internet, hoje e para os próximos anos? 

Volpi: Parece que, anualmente, criam novos sistemas de comunicação do candidato com o 

eleitor, sempre exigindo mais do candidato, isso é muito bom, bom para o cidadão e faz jus ao 

conceito básico da cidadania, no sentido de transparência com o cidadão e a sociedade. Todas 
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essas modernidades e tecnologias que se apresentam como formas de conhecimento do 

candidato, são extremamente importantes.  

O grande problema é que muitos de nós, não estamos ainda nessa era, ou estamos um 

pouco ultrapassados, isso vai criando uma diferença muito grande, eu não sei hoje, nessa 

década o quanto isso pode influenciar na eleição, mas tenho certeza absoluta que isso será 

crescente e de grande impacto. Hoje, já se tem o eleitor com esse tipo de comportamento, que 

pesquisa, observa e toma uma decisão, amparado em informações obtidas eletronicamente. 

Acredito que nas próximas 3 ou 4 eleições, até 2020, 80% das ações deverão ser realizadas 

eletronicamente.  

 

As agências de publicidade eleitoral e consultores políticos estão preparados para 

transitar nesse ambiente de mudanças? 

Volpi: O que eu pude ver ao longo da minha trajetória quanto ao marketing político é que, 

quando o profissional de comunicação tem um bom produto, um bom político, terá condições 

boas de sucesso, porque a comunidade, o eleitor conhece e sente a incapacidade do candidato, 

e essa realidade de observação tende a ampliar, pelo bem da democracia.  

Acho que a influência de um marqueteiro em uma campanha é muito pouca, o que 

influencia em uma campanha são conselheiros, de como você deve agir, estar, interagir, e o 

que influencia muito é a real noção do candidato com o que ele realmente vai fazer pela 

sociedade, às vezes, o candidato é um populista, mas não entende nada de gestão pública, e o 

eleitor quer um gestor público, não apenas o que aperta a mão e sorri, senão ele muda o voto. 

 

Os candidatos ideológicos podem crescer nas próximas eleições? 

Volpi: Sim, principalmente com a evolução tecnológica. O Partido Verde aposta nessa linha, 

isso é um conceito do voto barato, pois mexe com a ideologia do eleitor, e não simplesmente 

interesses individualistas.  

 

As eleições, em todas as esferas, estão mais estratégicas e competitivas? A comunicação 

política possui papel importante no cenário? 

Volpi: Normalmente os candidatos e os partidos não apresentam propostas de gestão pública, 

mas sim propostas eleitoreiras, e disso, a população está saturada. Os partidos se estruturam 

para uma estratégia de poder, e não de gestão. No meu caso em Ribeirão Pires, eu fiz o 
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contrário, apresentei uma proposta de gestão pública, que foi até uma novidade, porque a 

competição era com pessoas populares, populistas, com mandatos exercidos.  

Nesse caso, a abordagem de gestão foi um diferencial, porque tratava da realidade dos 

fatos do município, como dívidas da cidade, impostos e captação de recursos, isso foi bem 

aceito pela comunidade, e até hoje é bem aceito.  

 Agora, no legislativo, infelizmente, não há um único conceito ideológico, o político 

usa muito pouco, porque o mais forte é a lei da sobrevivência, ao invés de utilizar o tempo 

para fiscalizar leis, acompanhar processos e intervir mais no cotidiano da gestão, a 

sobrevivência é mais forte, levando a interagir com o executivo, pensando nas próximas 

eleições, pois o legislador não quer mais correr o risco de perder. O principal problema é que 

a população não sabe distinguir as diferenças dos poderes: executivo e legislativo, gerando 

uma entropia. Nosso grande problema do futuro é como conscientizar as ações dos poderes, 

enquanto sociedade e cidadão. 
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8.1.2 Entrevista com Marisa Serrano, senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul  

Entrevista realizada presencialmente, no dia 7 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

da Senadora. 

 

Identificação da entrevistada – Marisa Serrano, educadora, 62 

anos; 

Tempo na vida pública – iniciou carreira política na década de 

1970, na região centro-oeste, brasileira, formada em Letras e 

Pedagogia, a senadora ocupou os cargos de professora, supervisora, diretora de escola, 

coordenadora da Secretaria municipal de educação de Campo Grande e Secretaria estadual de 

educação. Além disso, dirigiu a Delegacia do Ministério da Educação, MEC, no Estado, 

ajudando a reconhecer 54 cursos superiores e liberando recursos para a instalação de 16 

escolas agrícolas. 

Participou da fundação da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, 

OMEP/BR/MS e foi Presidente Estadual e Vice-Presidente nacional da organização. 

Marisa também foi autora de duas coleções de livros didáticos; “Novos Rumos em 

Comunicação” e “Comunicação em Língua Portuguesa”; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – primeira mulher eleita para 

representar o MS no Senado Federal; eleita vereadora mais votada em Campo Grande no ano 

de 1977, eleita deputada federal em 1994, sendo reeleita em (1998-2002), concorreu ao 

governo do estado em 2002, sendo derrotada no segundo turno pelo Zeca do PT, foi vice-

prefeita de Campo Grande no ano de 2004. Eleita senadora em 2006, com cargo até 2015; 

Partido político atual – Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB MS; 

Cargo atual – Senadora da república - Ocupou por dois anos (2000-2002) a presidência do 

PARCUM - Parlamento Cultural do Mercosul, tendo criado o curso de mestrado em Gestão 

de Política Cultural que funciona na Universidade de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 

atendendo a estudantes oriundos de todo o bloco Mercosul. 

No período de 2001-2002, ocupou a presidência da Comissão de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia do PARLATINO - Parlamento Latino Americano, que congrega 

parlamentares (deputados e senadores) de 27 países, quando deu impulso a elaboração do 

Plano de Educação para a Integração da América Latina e Caribe, que recebeu Moções de 

Apoio de diversos parlamentos. 
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Atuante na questão de gênero, Marisa foi eleita Presidente do Secretariado Nacional 

do PSDB/Mulher 2002 e reeleita em 2003, promovendo diversos projetos visando garantir a 

participação igualitária da mulher na política partidária.  

De 1999 a 2001 foi membro da Executiva Nacional do PSDB e de 2000 a 2004 

ocupou a Presidência do Diretório Estadual do PSDB, fortalecendo o partido e ampliando a 

participação das mulheres no diretório estadual e municipais. 

Atualmente, Marisa é vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 

Senado. Também é membro titular da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 

Fiscalização e Controle, e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Além disso, é 

presidente da Comissão Temporária destinada a acompanhar o cumprimento das Metas do 

Milênio. E membro suplente da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do 

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.  

 

Qual a opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro? No sentido de 

confiabilidade, estrutura e potencialidades para a democracia. 

Serrano: Importante para o país, com sua implantação em 1996, iniciou um projeto ousado, 

que foi muito relevante, sendo um país muito grande, com distâncias enormes, temos como 

exemplo o Pantanal, a Amazônia e algumas regiões do nordeste. E, portanto, a urna é mais 

facial de carregar (visão logística), mais rápida, o acesso é online, facilitando enormemente a 

contagem dos votos, nesses aspectos foram importantes.  

Quanto a confiabilidade, o problema é ser uma máquina operada por humanos, então 

não é infalível, não tem 100% de confiabilidade, e aí eu acredito que tínhamos que trabalhar 

um pouco mais com fiscais de urna, porque hoje em dia, eles têm que saber o mínimo de 

tecnologia: internet e eletrônica, para que possa conhecer o que pode acontecer com uma 

urna, problemas ou não, visando o acompanhamento mais atento do processo, portanto a 

fiscalização que acredito que temos que melhorar. 

 Alguns questionamentos que ouvi muito, porque os países de primeiro mundo não 

confiam nas nossas urnas, assim por diante. Eu acredito muito que isso se deve um pouco a 

educação do povo, tanto que as urnas eletrônicas estão sendo mais bem aceitas nos países 

menos desenvolvidos, aí se tem a educação do povo e a dificuldade de acesso, são duas 

questões que acredito que podem barrar um pouquinho a aceitação da urna eletrônica nos 

países de primeiro mundo. 
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A estrutura da urna eletrônica facilitou o processo logístico e de participação da 

população na região Centro-Oeste ou nada se modificou? 

Serrano: Facilitou muito mais, isso a gente tem que dar um voto de louvor ao TSE pela 

gestão nacional do processo das urnas eletrônicas, foi muito importante para o Mato Grosso 

do Sul, a distância que nós temos do Pantanal é, meio do Pantanal, só quem faz vacinação 

nesse país e que mexe com urna é que sabem as distâncias e preocupações que nós temos. O 

caráter de inclusão de portadores de necessidades especiais também é muito importante. 

 

E com relação a segurança e novas tecnologias, como a biométrica? 

Serrano: É visível que o TSE busca acompanhar a evolução tecnológica, principalmente na 

segurança da urna, o sistema biométrico tem tudo para dar certo e é importante. Esse ano, o 

TSE buscou criar condições de testar as urnas contra novos tipos de invasões, criando um 

clima de mais segurança para todos os brasileiros. 

 

Sua participação em eleições aconteceu antes de depois da implantação da urna. A 

proposta eletrônica prejudicou a dinâmica eleitoral de conquista de voto e eleição? 

Serrano: Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, ajudou muito. Primeira vez que foi 

implantada a urna eletrônica, muitos diziam que os mais velhos e os eleitores com baixa 

escolaridade não conseguiriam votar, devido à extrema dificuldade no manuseio da urna, e 

que o sistema não daria certo, e não foi isso que nós vimos, observamos os mais idosos 

votarem rapidamente, com tranquilidade, então o que tínhamos medo, não aconteceu. 

 Então acredito que em todas as eleições que participei, com cédulas de papel até à 

eletrônica, mesmo não sendo 100% confiável, creio que é um ótimo sistema. Inclusive, a 

Câmara votou um projeto para viabilizar nas próximas eleições, o comprovante de papel para 

o voto, contrariando o TSE, que não gostou muito do processo.  

 

Nesse sentido, a possibilidade de conferência de votos impressos, reportaria mais 

credibilidade para o sistema eletrônico de votação? 

Serrano: Sim, daria mais credibilidade, é coerente lembrar o caso do Brizola no Rio de 

Janeiro, na década de 1980, onde a conferência não foi possível, foi algo que abalou um 

pouco a credibilidade do processo eletrônico de apuração de votos, portanto, a ideia de 

retomar o projeto original da urna com comprovante impresso é democrático e bom para o 

país. E dizer que, no Mato Grosso do Sul, em 2008, a Ordem dos Advogados do Brasil 
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realizou uma apuração paralela e a ideia é que em 2010 se faça novamente, nesse sentido, 

qualquer partido pode fazer a sua apuração paralela, e a OAB de MS tem realizado esse 

processo de forma muito positiva e idônea, levando mais tranquilidade para nós, candidatos 

do estado. 

 

Diante do cenário da urna eletrônica, relacionado a rapidez do voto e apuração, a não 

obrigatoriedade do voto influenciaria nos resultados eleitorais? 

Serrano: Eu acredito que não influenciaria o voto não sendo obrigatório, o eleitor irá votar do 

mesmo modo que está votando hoje, mas vejo que o número de eleitores diminuiria 

quantitativamente, mas não na qualidade do voto.  

 

Nas últimas campanhas eleitorais, sua equipe de comunicação política teve dificuldades 

para desenvolver peças publicitárias que estimulassem o voto no novo sistema? 

Serrano: No começo, nas primeiras campanhas todos nós também buscávamos orientar o 

eleitor com relação ao voto, e principalmente no procedimento do voto, com o objetivo de 

criar uma identidade com a urna, ensinando como votar. O que estou vendo, é que cada ano 

que passa isso se torna menos necessário, porque a população já perdeu o medo e está apta a 

votar, independente de o candidato ter que ensinar a população utilizar a urna. Nesse aspecto, 

acho que o marketing já nem passa mais por isso, embora ainda use a urna para mostrar qual o 

número do candidato para facilitar e processar no eleitor o modo correto de escolha. 

 

Candidatos que estão postulando a primeira vitória nas urnas podem ser favorecidos 

pela tecnologia da urna e da Internet? 

Serrano: Acredito que pela urna não, pois todos votam normalmente nas eleições atuais, mas 

quanto a web, redes sociais e demais recursos tecnológicos, acredito que possa ajudar 

candidatos que queiram mostrar o trabalho e pedir o voto de confiança. Acho que a eleição de 

2010 será muito balizada pelas interações eletrônicas e, é claro que o jovem é o público de 

maior envolvimento nesse processo, onde procurará mais informações e será mais interativo 

com o processo.  
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As eleições estão se tornando mais competitivas e estratégicas? Qual o papel da 

comunicação política nesse contexto? 

Serrano: Totalmente, cada vez mais, hoje em dia não se pensa em formar uma campanha sem 

a utilização de todas as ferramentas de tecnologia e de marketing disponíveis, com 

importância para as pesquisas, que fazem parte do cotidiano de campanha e estratégia 

permitindo a criação de uma mensagem direcionada para a população, conforme ela queira 

saber e precise saber. Deixamos de pensar o que nós achamos, para sintonizar o que a 

população acha. Na minha época, quando era mais nova, os políticos vinham, pensavam e 

aplicavam o processo eleitoral da sua forma, hoje em dia não, nós precisamos ficar todos 

atentos no que a população deseja e anseia. 
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8.1.3 Entrevista com Paulo Paim, senador pelo estado do Rio Grande do Sul 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 7 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Senador. 

 

Identificação do entrevistado – Paulo Paim, 59 anos, profissão 

metalúrgico, foi líder sindical na cidade em Canoas, RS, 

Presidente do sindicato dos metalúrgicos no período de (1981-

1984) e (1984-1985); 

Tempo na vida pública – aproximadamente 30 anos de envolvimento em movimentos 

políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos – Deputado Federal (1987-1991), (1991-1995), (1995-1999), 

(1999-2002). Senado (2002-2010) e reeleito para segundo mandato no senado (2010-2018); 

Partido político – Partido dos trabalhadores – PT; 

Cargo atual – Senador da República, cujo slogan atual é “a sua luta em boas mãos”. 

Atividades no senado - Vice-presidente da CAS – Comissão de Assuntos Sociais. 

Participação ativa, principalmente em projetos relacionados às questões étnicas, sociais e 

vinculadas às bandeiras de luta apresentada pela ideologia do Partido dos trabalhadores. 

 

Gostaria de saber a opinião do Senador quanto à urna eletrônica, no sentido da 

credibilidade e funcionalidade. 

Paim: Acredito que no estágio que chegamos hoje existe condições de fazer o controle mais 

depurado, como também a brevidade e a simplicidade do processo, que é o voto eletrônico, 

muitos diziam que o brasileiro iria se atrapalhar, mas durante todos esses anos que estive na 

vida pública não percebi, não existe a confusão da imagem que quiseram criar, não sei se é 

inocência, mas aprendi a confiar no sistema, claro que, quanto mais fiscalizado melhor, para 

se cumprir de forma adequada, em geral, acho que a urna eletrônica é o sinal dos novos 

tempos, e a tendência para mim é que o mundo todo acabe adotando ela, hoje ou amanhã. 

Várias delegações internacionais acompanham as eleições brasileiras e temos tido elogios. 
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Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, o que alterou no 

planejamento de uma campanha eleitoral, principalmente com relação ao número e o 

nome do candidato. 

Paim: Para mim não mudou muito, participei tanto do primeiro momento, com foco muito 

maior no nome, e agora o número simplifica, e para mim, a questão toda é que os candidatos 

devem ter currículo, ter história, para tentar uma reeleição. Tem que mostrar o que fez, tem 

que ter trabalho e a população acaba decidindo baseado na marca do trabalho, do candidato ou 

mesmo do programa. Eu sou parlamentar, sempre procuro nas minhas eleições mostrar o que 

fiz e não ficar somente em promessas eternas, daquilo que vou fazer, eu vou continuar 

fazendo o trabalho, e, claro, que o meu número acaba marcado vinculado o que tenho feito 

aqui no Congresso Nacional. 

 

Na sua eleição para o parlamento, é a da maior quantidade de números e candidatos a 

serem escolhidos pelo eleitor, portanto acredita que a população sulista apresente 

dificuldades para a interação com a urna e o sistema de votação? 

Paim: Eu não vejo esse problema porque, veja bem, só participei de eleições para nível 

federal, câmara e senado, e sempre foi um processo de evolução, comecei com 60 mil votos e 

na majoritária para o senado, com 2 milhões e duzentos mil votos, e não vi por parte do 

eleitorado nenhuma dificuldade que tenha perdido votos no processo eleitoral.  

 

No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral teve papel importante na 

conscientização do eleitor para transitar no sistema eletrônico de votação? 

Paim: Obviamente que tem. A propaganda educativa vai instruindo a população, e como ela 

tem que votar é uma contribuição enorme em nível nacional, como em nível estadual. Acho 

que a divulgação do processo eleitoral eletrônico, explicando da forma mais simples possível, 

acaba contribuindo muito, o Tribunal tem feito a sua parte nesse sentido, com as devidas 

informações e orientações, instruindo na verdade o eleitor no momento do voto. 

 

No primeiro projeto da urna, em 1996, a impressão do voto em paralelo estava prevista, 

mas não foi continuada. Qual a sua opinião com relação ao comprovante impresso do 

voto? 

Paim: Sinceramente, eu não me lembro que esse comprovante tenha ajudado ou modificado 

algum processo eleitoral que tenha sido feito pela urna. Eu não sou contra, toda fiscalização 
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que se puder fazer, é bem vinda, mas não me lembro, nesses meus anos de vida pública, com 

olhares para o Rio Grande, em que a urna com comprovante impresso, tenha derrubado algum 

resultado da urna eletrônica. 

 

Com relação à obrigatoriedade do voto senador, qual a sua opinião a respeito. A não 

obrigatoriedade do voto poderia mudar resultados eleitorais e alterar o cenário político 

nacional? 

Paim: Eu acho relativo, em todo caso, eu particularmente confesso que sou simpático a 

avançarmos, para termos a liberdade de votar ou não votar. Acho que nós temos que caminhar 

nesse sentido, quanto mais a sociedade for se politizando, for tomando consciência do 

processo democrático, as pessoas espontaneamente optarão por votar, sem que sejam 

obrigadas.  

No meu caso, eu acho que tanto faria ser obrigado ou não o voto, estou falando um 

caso específico meu, todos os estudos que tenho, as pesquisas mostram que fico em uma faixa 

dos chamados trabalhadores que possuem um nível de conhecimento um pouco maior, até o 

nível intelectual, portanto um voto mais consciente, não aquele obrigado por alguém que lhe 

oferece um papel e orienta a vota em alguma pessoa.  

 

Com o sistema eletrônico de votação, você acredita ainda existir formas de conduzir 

eleitores a votarem, de modo apelativo, como ocorridos anos atrás, com um conceito 

semelhante ao voto de cabresto? 

Paim: Sempre pode existir. Achar que a corrupção está condicionada a uma urna é um 

equívoco. Não vamos acabar nunca completamente, podemos diluir e diminuir o número de 

eleitores que votam obrigados, sempre irá existir alguém que queira levar eleitores em carros, 

oferecendo algo, situação que sempre combati. Mas infelizmente vai demorar muito para que 

consigamos fazer um sistema perfeito a tal ponto, que o sistema econômico não tenha 

influências no momento do voto, em redutos eleitorais onde as oligarquias possuem força. 

 

Qual a sua opinião acerca da tecnologia biométrica? 

Paim: Acho que quanto mais evoluirmos e conseguirmos ao mesmo tempo, simplificar a 

eleição, e com a devida fiscalização, o mesmo espaço que você avança para votar, você tem 

que avançar também nos investimentos tecnológicos, que garantam a devida fiscalização e o 

direito do voto. 
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Nas últimas eleições, sua equipe de campanha sentiu alguma dificuldade para lidar com 

a dinâmica do sistema eletrônico de votação, quanto a abordagem dos eleitores e 

conquista de votos? 

Paim: Não, no sentido do número e do nome não, seria interessante se tivesse sempre mais 

espaço para mostrar as realizações no Congresso Nacional, os feitos no mandato, seria muito 

mais importante mostrar o que fiz, assim seria natural aderir o número ao voto. Lembro da 

minha primeira campanha, para dar como exemplo, naquela época informava o nome para 

voto até em papel de pão, usávamos toda forma de chegar ao eleitor, mas temos que nos 

adaptar com o tempo, a evolução é natural.  

 

O senhor acredita que a web, atualmente é uma grande aliada do político? 

Paim: Com certeza, porque ela chega aos lares de milhões de brasileiros, em toda campanha, 

procuro de acordo com as possibilidades utilizar os recursos. No início, quando se faziam 

boletins nas portas das fábricas, estava resolvido, hoje temos que chegar nos lares de milhões 

de pessoas, claro que nem todos possuem acesso a internet, a computação, mas de qualquer 

modo, vale lembrar a eleição norte americana de Barack Obama, com o uso das tecnologias.  

 

A última questão se relaciona com o aumento do uso de redes sociais eletrônicas. Na sua 

opinião, esse fato pode contribuir para aumentas as chances de candidatos novos 

conseguirem maior impacto de votos? 

Paim: Acho que para quem está começando, deve utilizar todos os diferenciais possíveis, mas 

é claro, que para o político que já foi eleito, está um passo a frente, pois, apesar do desgaste de 

imagem, já está com uma estrutura pronta, desenvolvida durante os anos de mandato, 

favorecendo nos resultados das urnas. Quem está começando normalmente deve ficar mais no 

programa do que pretende fazer, pois não possui fatos reais para mostrar aos potenciais 

eleitores. Diria que é bom para quem está começando, mas também bom para quem já está 

legislando. 

 

As eleições atualmente exigem um maior nível de profissionalismo, tanto para o político, 

como nas estratégias de comunicação política? 

Paim: Sem sombra de dúvidas, quem não entender isso, sem planejamento, não vai chegar a 

lugar nenhum, isso eu tenho certeza absoluta, as eleições estão cada vez mais profissionais, 

daí a minha preocupação, vão para aqueles que não têm renda, que podem ser bons 
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candidatos, boas ideias, mas como vão disputar com uma estrutura gigantesca com alguém 

que está com toda a rede, com um marketing maravilhoso, contratando grandes empresas de 

marketing e propaganda. Esses avanços todos favorecem quem tem mais estrutura, mais faz 

parte da vida, não adianta, ou você se organiza, no mínimo em cima do marketing, da 

propaganda, da educação, da internet ou você perde o jogo, é isso. 
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8.1.4 Entrevista com o Eduardo Suplicy, senador pelo estado de São Paulo 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 8 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Senador. 

 

Identificação do entrevistado – Eduardo Suplicy, administrador, 59 

anos; 

Tempo na vida pública – aproximadamente 40 anos de 

envolvimento em movimentos políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Primeiro senador eleito da 

história do Partido dos Trabalhadores, do qual é um dos fundadores, Eduardo Suplicy 

conquistou, na segunda candidatura (1998/2006), a maior votação para o cargo no país e a 

segunda maior da história de São Paulo, com 6.718.463 votos (43.07% dos votos válidos).  

Na terceira candidatura ao Senado para o mandato (2007 -2014), Eduardo Suplicy 

obteve 8.986.803 votos, 47,82% dos votos válidos. Historicamente, em 1983 foi eleito 

deputado federal. Em 1985, foi candidato a Prefeitura de São Paulo e, no ano seguinte, 

candidatou-se ao governo do Estado. Em 1988 foi o vereador mais votado para a Câmara 

Municipal de São Paulo, com 201.549 votos.  

Presidiu a Câmara Municipal, no período de 1989/90. Em 1992, concorreu novamente 

a Prefeitura de São Paulo. Eleito Senador da República para o mandato de 1991/99, com 

4.229.706 votos, 30% dos votos válidos, Eduardo Suplicy ocupou por três vezes o cargo de 

líder do PT no Senado Federal. Em seu primeiro mandato de senador foi o recordista em 

número de pronunciamentos: 1.202.  

Nesse período, apresentou 230 requerimentos de informações e 23 projetos de lei. Em 

2003, já no segundo mandato, assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional para o biênio 2003/2004. Entre seus principais projetos de lei, destaca-se o 

que institui o Programa Renda Básica de Cidadania, sendo sancionado pelo presidente Luís 

Inácio Lula da Silva como a lei 10.835 em 8 de janeiro de 2004. Segundo o intento do 

senador, a Renda Básica de Cidadania será implantada começando pelos mais necessitados, 

até atingir a totalidade da população brasileira; 

Partido político – Partido dos Trabalhadores; 

Cargo atual – Senador da República. 
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Gostaria em primeiro momento, que o senador pudesse explanar sua opinião acerca do 

sistema eletrônico de votação, com relação à credibilidade e pontos fortes e fracos. 

Suplicy: Eu acho que a votação eletrônica se constituiu em um avanço muito considerável, de 

simplificação, de maior velocidade e precisão e confiabilidade também. Desde que foi 

introduzido, depois de algumas dúvidas, sobre em que medidas seria confiável, desde as 

primeiras votações que se instituiu o voto eletrônico e com a exposição por parte daqueles que 

eram responsáveis pela Justiça Eleitoral, assim como também, professores, que estavam 

acompanhando a nova tecnologia que iria ser empregada e expuseram, que poderíamos 

confiar, assim como o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi o ministro 

Nelson Jobim, na época, tendo em conta algumas observações, e o senador Roberto Requião 

tinha proposto que mantivesse o sistema de votação também assinalado em papel, para que 

depois se pudesse conferir melhor o resultado. 

Mas, foi ponderado pelo presidente do TSE e com a argumentação apresentada pelos 

técnicos, de que o sistema era muito confiável e aí aconteceu, que desde as primeiras eleições 

realizadas, salvo engano ao final dos anos 90, eleição municipal, desde a primeira votação, e 

em 1998, quando fui pela segunda vez candidato ao senado, e depois tendo participado como 

candidato outra vez em 2006, o que percebi que de forma crescente, desde o começo, a 

população considerou relativamente fácil votar. Pode através dos meios de comunicação, 

sobretudo a televisão, mas também o rádio, aprender como se votar.  

 

O TRE de São Paulo realizou em sua opinião, um bom trabalho de conscientização dos 

eleitores quando a nova métrica de votação eletrônica? 

Suplicy: Sim, porque eu pude acompanhar, e com mensagem estrategicamente curtas, sendo o 

TSE e o TRE de São Paulo, ambos tiveram breves comunicações e fizeram um bom papel, 

ensinando o eleitor a como votar, e de uma maneira, que eu percebi que as eleições se deram 

de modo relativamente rápido, não houve qualquer dificuldades, e nas eleições seguintes, as 

pessoas viram que o processo de eleição na urna eletrônica era, e é relativamente simples, é 

confiável e não ocorreram casos de questionamento dos resultados eleitorais em função da 

urna eletrônica. Normalmente, os próprios perdedores das eleições, em cada uma delas, em 

nenhum momento questionaram, porque confiaram que o resultado era bem feito e confiável, 

e o que foi também interessante é que o desenvolvimento instituído no Brasil se deu de uma 

maneira pioneira em alguns países, inclusive com relação aos EUA, que não tinham instituído 

o processo tendo causado problemas e questionamento, tais como os havidos na primeira 
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eleição Bush x Gore, onde depois daquela polêmica na apuração do estado da Flórida, tão 

confiável foi o sistema brasileiro, que alguns países da América do Sul pediram a cooperação 

da Justiça Eleitoral brasileira para também aplicar nos países vizinhos, como Paraguai e 

outros e, portanto, a minha conclusão é que o processo de votação eletrônico no Brasil foi 

muito bem sucedido e aceito pela população brasileira, e acho que estão de parabéns os 

responsáveis pela justiça eleitoral e todos os técnicos e junta de acadêmicos do meio científico 

nacional. 

 

Qual sua opinião senador, com relação à obrigatoriedade do voto, esse procedimento, 

caso fosse alterado, modificaria os resultados eleitorais? 

Suplicy: A obrigatoriedade do voto teve, assim como um papel didático, para que toda a 

população participasse efetivamente, mas eu vejo como possível nós avançarmos, como 

acontece em outros países, para o voto voluntário, não obrigatório. Há vantagens e 

desvantagens, no momento que isso puder ocorrer, eu não posso assegurar que o resultado 

será o mesmo ou terá uma grande modificação. 

 

Qual seu posicionamento com relação a aplicação de novas métricas tecnológicas para o 

sistema eleitoral?  

Suplicy: Acho positivo, todo processo de melhoria do sistema é válido, pelo bem da 

democracia.  
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8.1.5 Entrevista com Gustavo Fruet, deputado federal pelo estado do Paraná 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 8 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Deputado, na Câmara Federal. 

 

Identificação do entrevistado – Gustavo Fruet, advogado, 47 anos; 

Tempo na vida pública – 13 anos de envolvimento em movimentos 

políticos eletivos, antes desse período, sempre esteve envolvido com o pai, 

Maurício Fruet, ex-prefeito de Curitiba; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Vereador 

na cidade de Curitiba (1997-1999), deputado federal eleito pelo PMDB, (1999-2003), reeleito 

deputado federal (2003-2006); deputado federal reeleito, já pelo PSDB, (2007-2010), afastou-

se para concorrer ao Senado pelo estado do Paraná, ficando em terceiro lugar, com 23,1% dos 

votos válidos; 

Partido político – Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. 

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro? Pode ser 

considerado confiável e um exemplo para os demais países? Contribui para o espírito 

democrático? 

Fruet: Sim, apesar de todos os questionamentos que são legítimos, vem se consolidando com 

o tempo como um instrumento de credibilidade, isso tem permitido clareza com relação a 

eleição e cada vez se questiona menos a seriedade do processo eleitoral.  

Apesar disso, é sempre bom fazer alguns questionamentos, primeiro, eu fui um dos 

parlamentares que votou pela primeira vez, para que houvesse de forma aleatória, um teste 

para se realizar no dia das eleições, uma votação em papel impressa para verificação 

posterior, se houvesse a necessidade, e porque disso, apesar de toda a confiabilidade de todo o 

sistema, estamos falando de um equipamento eletrônico, tanto é, que muitos países não 

adotam a urna eletrônica como um sistema só, como nos EUA, apesar de não estarem imunes, 

como na eleição de Bush com Al Gore, evidenciando vários problemas na apuração em vários 

estados, principalmente no estado da Flórida.  

O segundo ponto, é que o sistema de criptografia é feito pelo governo, sendo que na 

verdade, o processo deve ser do estado, de responsabilidade da Justiça Eleitoral, sendo que o 

mesmo responsável pela criptografia da ABIN (Órgão central do sistema brasileiro de 

inteligência) é também responsável pelos processos de escutas tecnológicas. 
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O terceiro ponto, meu questionamento entre o contraste das pesquisas eleitorais, 

inclusive as de boca de urna com o resultado eleitoral e entre os resultados dos votos das 

urnas eletrônicas e os votos das urnas tradicionais. Vejo discrepâncias nessas margens, 

reportando se ocorreu mesmo fraudes, quer seja no recebimento do voto, na prevenção ou na 

totalização, então são questionamentos necessários, mas o sistema vem se firmando como 

referência. 

 

Desde a sua primeira eleição, em 1996, para vereador, já se utilizou a urna eletrônica, 

em algum momento, sua estratégia eleitoral de votos foi prejudicada ou auxiliada pelo 

processo de voto eletrônico? 

Fruet: Na eleição de 1996, as capitais utilizaram a urna, mas em 1998, nem todo o estado do 

Paraná estava com o uso dos equipamentos eletrônicos, visto que fui candidato ao Congresso 

Nacional, como deputado. Em toda eleição, sempre aparece alguém dizendo “puxa, votei em 

você, mas o número era outro”, ou  “coloquei o nome do seu pai na cédula”, essas coisas, 

mas posso dizer, como profissional do direito, que tenho amigos que participaram das 

apurações nas eleições, sempre há uma dúvida no voto manual, na interpretação, então, houve 

casos em que se anulavam votos por causa de estar escrito o nome do meu pai, Maurício 

Fruet, ou tinha outro candidato com o nome de Maurício e o voto ia para ele, daí dimensionar 

se isso trouxe um mal resultado ou prejuízo, em um número específico de votos não é um 

dado objetivo. 

 

O TRE do Paraná realizou nas últimas eleições um bom trabalho de conscientização dos 

eleitores ou ocorreram falhas representativas durante o processo? 

Fruet: Não sei se é uma relação direta ou específica em uma campanha, mas o TRE do 

Paraná, com o seu corpo técnico, vem se firmando como referência, tanto é que tem sido 

pioneiro no conceito de urna eletrônica, é um dos pioneiros agora no sistema biométrico, já 

prestou assessoria em eleições fora do estado e parece-me que até no exterior.  

Não há notícias que tenham sido questionadas os resultados eleitorais, nas últimas 

eleições no Paraná, portanto, o TRE tem demonstrado esse bom resultado, mas o que 

efetivamente vai se consolidando, não é uma campanha, é a sequência de eleições que vão 

virando rotina e consequentemente melhorando a qualidade e credibilidade do sistema. 
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No seu ponto de vista, a ausência do comprovante eletrônico de votação em uma urna 

paralela, pode diminuir a credibilidade do sistema da urna eletrônica? 

Fruet: Até hoje não ocorreu nenhum fato relevante que justificasse isso, alguns partidos e 

algumas pessoas que possuem uma posição mais extrema, e aí afirmam que, ao não se instalar 

a comprovação do voto impresso, não permite auditoria. Entendo que, por segurança, e 

confesso que não entendo o porquê de tanta resistência, poderia se estabelecer um percentual 

pequeno como amostragem, não que isso comprometa todo o sistema, mas eventualmente 

pode ajudar a corrigir alguma falha.  

 Até porque imaginar a manipulação, em um país como o Brasil, com tantas pessoas 

envolvidas no processo eleitoral, imaginar também que não haja massa crítica e reação da 

nossa sociedade, como aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos anos (PROCONSULT). 

 

Mesmo com a tecnologia melhorando a velocidade das eleições, caso o voto não fosse 

mais obrigatório, os resultados eleitorais poderiam ser alterados, observando sob o olhar 

da região sul do país? 

Fruet: Acho que o ponto de atenção, analisando alguns dados que tive acesso, com a urna 

eletrônica ganhou-se velocidade, ganhou-se qualidade no voto, mas considerando as 

abstenções e os votos nulos ou do voto branco, que a urna eletrônica permite, em algumas 

eleições, nós temos níveis de abstenção que ocorrem em democracias, cujo voto não é 

obrigatório e são consideradas referência no cenário global.  

 Da mesma forma, temos um aproveitamento dos votos válidos, em relação ao número 

de votantes expressivos, em alguns casos chegando a 80, 85% dos votos que são aproveitados. 

Não sei se o voto tornar-se facultativo, a relação direta com o aspecto tecnológico da urna 

eletrônica.  

 

Essas mesmas tecnologias da sociedade, biométricas e a própria web podem melhorar o 

sistema de votação, inclusive com relação a maior igualdade com candidatos menos 

tradicionais e em início de carreira pública? 

Fruet: Sim, é interessante, porque se faz isso tudo, pelo medo da fraude, da sofisticação do 

voto de cabresto e do voto corrente, o que acontece com a urna hoje, principalmente com a 

identificação biométrica, então evitar que o eleitor tenha o seu título utilizado por outra pessoa 

no voto, ou que seja identificado, tanto que hoje é proibido votar na urna com câmeras 

fotográficas, celulares e demais aparelhos eletrônicos que possam ferir o direito de 
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privacidade do eleitor. Essas situações podem parecer absurdas, mas devem ser vista pela 

complexidade e abrangência, em eleições nacionais, ocorre menos, mas em uma eleição local, 

que é bem disputada as vezes, onde poucos votos definem a eleição, essas situações 

acontecem e devem ser evitadas.  

Tudo isso é uma garantia para quem está começando, sempre houve aquela história, 

seja ela real ou lenda, de que se trabalhava o mapa para eleger determinados deputados, então 

tem que haver uma estrutura para quem está sem recursos, disputando uma eleição pela 

primeira vez, apesar de todas as dificuldades, pelo menos não terá dificuldade com relação a 

urna eletrônica. 

 

Nas suas últimas campanhas deputado, a sua equipe de comunicação teve alguma 

dificuldade para adaptar seu material de campanha para o foco numérico da urna 

eletrônica? A conscientização do eleitor foi necessária e gerou mais custos? 

Fruet: Não, eu acho que não foi essa dificuldade, tanto é que vejo, nas duas últimas eleições 

pelo menos, que me preocupei no final da campanha com uma só, com o nome e número, 

enfim, eu acho que isso já está incorporado, os próprios eleitores buscam identificar os seus 

candidatos pelo número, o que pode acontecer, é que no caso de determinadas eleições onde 

tem um grupo muito forte, isto ajuda na eleição proporcional, citando exemplos, o PT 

ampliou bancadas, por causa do 13, na última eleição na capital paranaense, o PSDB elegeu 

mais vereadores por causa do 45, ou seja, o eleitor que queria votar no candidato a prefeito, 

repetiu o número para a eleição proporcional. Isso pode acontecer também no voto manual. 

  

Qual o seu posicionamento quando as eleições daqui para frente. Tendem a se tornar 

mais competitivas, profissionais e estratégicas. A comunicação politica contribui nesse 

processo? 

Fruet: Já, cada vez mais, o processo eleitoral está ficando cada vez mais previsível, tanto é 

que nas próximas eleições, grandes partes dos nomes que irão disputar o pleito já estão 

colocados, evitando cada vez mais o surgimento da novidade ou da surpresa. Talvez um 

pouco o que ocorreu com o Collor, uma exigência maior por uma profissionalização, torna a 

eleição mais previsível, com instrumentos que permitem medir melhor o sentimento da 

população, agora, por outro lado, está inviabilizando, porque é excludente, são verdadeiras 

máquinas que são montadas.  Uma eleição hoje começa com a pesquisa, com o advogado, com 

o contabilista e com o pessoal da publicidade e no final tem o candidato. 



312 

 

 

 

8.1.6 Entrevista com Jutahy Júnior, deputado federal pelo estado da Bahia 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 8 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Deputado, na Câmara Federal. 

 

Identificação do entrevistado – Jutahy Júnior – 54 anos, profissão advogado; 

Tempo na vida pública – 30 anos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Deputado 

Estadual (1979-1983), pelo Partido Democrático Social, PDS; Deputado 

Federal (1983-1987), pelo PDS, reeleição para Deputado Federal (Constituinte) (1987-1991), 

pelo Partido da Mobilização Democrática Brasileira, PMDB. Deputado Federal por cinco 

mandatos pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, (1991-1995), (1999-2002), 

(2003-2007), (2007-2010) e (2010-2014); 

Partido político atual – Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB; 

Cargo atual – Deputado Federal pelo estado da Bahia.  

 

Qual a sua opinião com relação ao sistema de votação eletrônica brasileira, 

principalmente no aspecto de segurança, credibilidade e modelo para outros países 

democráticos. 

Jutahy: Acho absolutamente confiável, a urna eletrônica foi um avanço gigantesco para a 

lisura do pleito.  

 

Como sua participação em eleições ocorreram nos períodos com e sem o sistema 

eletrônico, qual a sua visão evolutiva do processo? 

Jutahy: Só para se ter uma ideia, na Bahia nas eleições de 1998, 23 municípios tiveram urna 

eletrônica como experiência, nessas cidades eu tive uma votação acima do que era previsto e 

nos outros município, tive resultados semelhante do que previa.  

Só para se dar uma ideia do processo da urna eletrônica, você veja pelo meu histórico, 

em 2006, tive votação em 415 município do estado, no total de 417, alguns com pelo menos 1 

voto, já no ano de 2002, devo ter tido votos em 407 municípios. Se você for ver a comparação 

de 2002 e 2006, com 1998, verá que há uma diferença brutal, ou seja, nos municípios onde eu 

não tinha estrutura de fiscalização, a quantidade de municípios que deixei de ser votado é 

muito acima da média da urna eletrônica. 
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Quer dizer, você tinha manipulações gigantescas em termos de mapas e desvios, bem 

como, possibilidades de fraudes, como ocorreu na Bahia em quase todas as eleições. Muitos 

deputados foram eleitos ou perderam a eleição, especialmente ou últimos colocados, em 

função da manipulação dos resultados, e, o caso mais gritante da história da Bahia, foi em 

1994, quando claramente o ex-governador Valdir Pires foi roubado para a eleição para 

senador. Tenho absoluta certeza que fui lesado nas urnas antes do processo de implantação da 

urna eletrônica. 

 

O TRE da Bahia realizou um bom trabalho quanto à conscientização dos eleitores para 

a votação eletrônica e importância do voto? 

Jutahy: Eu acho que o mais relevante papel é o do Superior Tribunal Eleitoral, os Tribunais 

Regionais não atrapalhando, já estão com uma grande contribuição.  

 

Quanto ao comprovante impresso, sua implantação validaria mais a credibilidade do 

sistema de votação eletrônico? 

Jutahy: Sou a favor de não ter o comprovante impresso, acredito que não há a necessidade, 

pois demora a votação, volta a ter a presença do escrutinador, dificultaria a agilização do 

resultado, uma coisa importante na questão da eleição, é não ter demora no resultado real, 

porque a chance de fraude é zero. 

 

Apesar da influência tecnológica, o voto é obrigatório no Brasil, portanto, em sua 

opinião, a não obrigatoriedade influenciaria nos resultados eleitorais, principalmente na 

região nordeste do país? 

Jutahy: Influenciaria em qualquer região do Brasil, sou a favor do voto obrigatório, eu vou 

dar apenas uma observação, faço pesquisa eleitoral sobre minhas votações, a urna eletrônica 

claramente reproduz os resultados das minhas expectativas de votação, município a 

município.  

O voto não obrigatório desvia o resultado eleitoral, vou dar exemplos conhecidos 

meus independentes de serem do nordeste ou não: Juiz de Fora, Custódio Matos foi candidato 

a prefeito em 2004 e 2008, todas as eleições tiveram segundo turno, em uma delas, ele teve o 

apoio da classe média, e na outra, basicamente teve o apoio das classes mais populares. No 

segundo turno, pelo fato de ter feriados longos, quem precisou do voto da classe média, 
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perdeu a eleição, ou seja, se você não tem o voto obrigatório, você terá faixas de 

representação política subrepresentadas.  

Você vai ver na eleição do Gabeira, no Rio de Janeiro, que a votação representou 

maior apoio na zona sul do que nas classes populares, ficando clara essa dinâmica do 

comportamento do voto. Com o voto não obrigatório, você promove a “clientelização” do 

eleitorado e votação.  

 

Apesar do voto de cabresto ter sido abolido nos últimos anos, o deputado acredita que é 

possível realizar o conceito do voto induzido, mesmo no sistema eletrônico de votação? 

Jutahy: Eu acho que ainda há uma influência razoável nos municípios mais pobres, em que o 

voto seja mais a pedidos de terceiros e menos o voto individualizado, com vantagem 

individual. Mas aí é muito fruto das estruturas locais, a maior influência ainda é por parte dos 

prefeitos, vereadores, cabos eleitorais, nas eleições municipais, agora, nas eleições 

majoritárias, a influência cada vez mais diminui. Para governador e presidente, a cada ano que 

passa, a influência de obrigatoriedade do eleitor está cada vez menor. 

 

Qual a sua opinião acerca da tecnologia biométrica? O papel da web no universo político 

tende a ser maior nos próximos anos, eleitoralmente? 

Jutahy: Positivo, o grande risco que se deve evitar é abrir caminhos para hackers, você hoje 

tem uma situação anômala, em termos de legislação eleitoral, o candidato pode votar 

legalmente em qualquer urna na campanha, hoje, o voto eletrônico da forma que é, não 

permite, eu só posso votar de fato na minha seção eleitoral, fora da minha seção eleitoral eu 

não teria direito a voto, mesmo que legalmente garantido. Eu prefiro sofrer essa limitação 

tecnológica a correr esse risco do sistema entrar em rede, e potencialmente, sofrer uma lesão 

virtual. 

 

Sua equipe de campanha eleitoral teve dificuldades para se adaptar com as eleições com 

urnas eletrônicas e estímulo do voto numérico? 

Jutahy: Não, a adaptação foi natural, inclusive na redução de custos de campanha e economia 

de tempo. Economia de pessoas para cumprir a fiscalização no dia da eleição, sempre no 

combate a fraude, esse sistema tornou tudo isso muito positivo e otimizado. 
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As novas tecnologias, redes sociais e demais recursos colaborar para o candidato que 

está postulando ganhar a primeira eleição? 

Jutahy: Para as eleições proporcionais, a influência ainda é muito pequena. Eu não vi na 

Bahia, pelo menos até as eleições de 2006, nenhum candidato ganhar uma eleição baseado nas 

redes sociais e tecnologias da internet. Acredito que nenhum político pode ficar sem utilizar 

esses recursos, mais o peso eleitoral ainda deixa muito a desejar, quanto a quantidade de 

votos, mas a tendência é de crescimento. 

 

As eleições atuais exigem maior grau de competência estratégia e cuidados no 

planejamento da comunicação política? 

Jutahy: Sem dúvida, hoje o desenvolvimento das pesquisas de opinião e intenção são 

fundamentais para o real mapa de votação nas eleições, como também cria condições de 

analisar com antecedência as ações que podem ser tomadas para as próximas eleições.  
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8.1.7 Entrevista com Rebecca Garcia, deputada federal pelo estado do Amazonas 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 8 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

da Deputada, na Câmara Federal. 

 

Identificação da entrevistada – Rebecca Garcia, economista; 

Tempo na vida pública – 5 anos de envolvimento em movimentos políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Deputada 

Federal, pelo Partido Progressista (2007-2010), reeleita para o parlamento 

(2011-2014), pelo estado do Amazonas; 

Partido político atual – PP; 

Cargo atual – Deputada Federal.  

 

Qual a sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente nos aspectos 

relacionados a credibilidade, segurança e dinâmica para apuração de votos. 

Garcia: No nosso estado, no caso Amazonas contribuiu bastante, as distâncias no estado, da 

maneira que era feito no papel era bastante complicada, não temos estradas no estado, as 

urnas vinham de barco da capital, e tínhamos municípios que estão a 14 dias da capital via 

barco, para você analisar, tinha até uma noção, mas para finalizar a contagem demorava muito 

quando a urna não era eletrônica. 

Nesse sentido, eu acho que foi um avanço, para um estado que tem distâncias 

representativas como o nosso, agora, em questão a confiabilidade, eu quero acreditar que é 

confiável, mas atualmente, na visão tecnológica, sabemos que é possível fazer tudo, 

principalmente na área digital, eletrônica. Então o que precisa é de uma fiscalização rigorosa, 

saber de que maneira fazer essa fiscalização e que venha garantir, realmente a viabilidade e 

credibilidade do processo.  
 

A evolução tecnológica da web colaborou no desenvolvimento da sua primeira 

campanha eleitoral?  

Garcia: Sim, nesse sentido ajudou bastante, é uma nova dinâmica para o candidato. 
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E o papel do TSE e TRE do Amazonas, realizou um bom trabalho de conscientização e 

logística para a votação eletrônica? 

Garcia: Foi feito um bom trabalho sim, de divulgação, de explanação mesmo, quando no 

início da urna eletrônica, e acredito que não houve problemas não. Na primeira eleição, claro, 

como se era esperado, demorou um pouco mais, uma coisa nova, as pessoas levavam mais 

tempo para votar, algumas pessoas não tinham contato com o universo eletrônico no nosso 

estado, mas acredito que foi bem explicado, as pessoas entenderam bem de que maneira 

utilizar a urna e, portanto o TSE cumpriu o papel que lhe é devido. Inclusive nas últimas 

eleições, o próprio presidente do TRE do Amazonas foi panfletar nas esquinas, eles estão bem 

presentes na rua, com a população.  

 

Com relação ao voto também ser impresso, na sua concepção, ajudaria na melhoria da 

credibilidade da urna? 

Garcia: Eu sinceramente acho que não há necessidade, mas caso haja, é uma situação que 

tem que ser discutida até com a própria sociedade, porque aí é complicado, tem os dois lados, 

além dos potenciais problemas de quebra e morosidade do processo, eu colocaria ainda mais, 

eu temeria, no caso de alguém vir cobrar o voto de outro, pois teria como saber em quem a 

pessoa votou, caso fosse possível o comprovante ficar com o cidadão, que provavelmente não 

ocorrerá, apesar de existirem discussões a respeito, mas o sistema de comprovação paralela 

em que o papel fica armazenado em uma outra urna pode ser positivo. 

 

Qual sua posição com relação à obrigatoriedade do voto? 

Garcia: Eu acredito que se tirar a obrigatoriedade, eu acho que as pessoas que votariam 

seriam mais as mais conscientes, tem um motivo porque votar, entenderiam porque devem 

votar e seriam pessoas mais formadoras de opinião, eu acredito que a grande massa deixaria 

de votar.  

 

Mesmo com o sistema eletrônico existem formas de induzir o eleitor, criando um novo 

comportamento de voto de cabresto? 

Garcia: Não dessa maneira, o que eu acho que acontece no nosso estado é que, em função de 

muitas comunidades isoladas, os nomes não chegarem até a comunidade, eles não chegam a 

essas pessoas. O prefeito de um município X tem um candidato e ele acha que esse candidato 

deve chegar até aquela comunidade, ele leva o material desse candidato a essa comunidade e 
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força os eleitores a votarem nesse nome, então são condições limitantes da própria barreira 

geográfica da região. Não que as pessoas vão votar porque o prefeito pediu, mas vão votar 

porque a única opção de voto é a dele, foi o único nome que chegou até lá, então não conhece 

mais ninguém, não tem televisão, não tem rádio, portanto, o nome que eles têm acesso, é 

quem eles vão votar. Na verdade as comunidades ficam abertas para quem quiser ir, mas em 

função das dificuldades logísticas, você tem que pegar um avião, ir para um município, e 

desse município, você pega um barquinho para ir até essa comunidade, que as vezes é uma 

comunidade pequenas, com 5 ou 6 mil votos, mas que faz diferença quando você fala de 

proporcional, então é uma comunidade que vale a pena você ir, mas que você não chega até 

lá, dificilmente aquela comunidade vai saber que você existe, muito menos se é candidato.  

 

Qual sua visão a respeito da tecnologia biométrica? 

Garcia: Nesse sentido colocado, eu vejo como positivo, a possibilidade de mais segurança na 

validação dos eleitores, evitando possibilidades de fraudes de falsidade ideológica. Quanto as 

possibilidades de novas tecnologias, qualquer métrica que favoreça para facilitar o eleitor a 

votar, principalmente para aquele que gosta de política, sabe a relevância e deve ser 

beneficiado com os recursos tecnológicos. Porém a evolução tecnológica possui certo limite 

quanto a convergência de recursos, temos que atentar a esses problemas com a futura 

implantação de novos recursos, pois corre o risco de perder o controle, afetando a segurança 

do sistema. O problema todo gira na minha opinião, no grau de fiscalização e segurança em 

qualquer nova forma aplicada ao sistema.  

 

Sua equipe de campanha eleitoral utilizou estrategicamente os recursos tecnológicos, 

principalmente os relacionados às mídias sociais? Seu perfil jovem e primeiro mandato 

contribuiu para essas ações? 

Garcia: Eu tenho feito muito mais agora durante o mandato, durante a campanha bem menos, 

até porque a internet no nosso estado não é muito boa e o acesso a rede também não é muito 

expandido. Nós estamos começando a mudar agora, na minha primeira eleição, os recursos 

eram fracos e não teriam resultado positivo, agora eu sou fã, das redes sociais, eu cobro isso 

insistentemente, porque o público que vota em mim, na verdade eu tenho voto em todas as 

camadas, mas eu sei que o público de 16 a 25 anos é um público que se gosta do meu 

trabalho, me acompanham muito e isso eu faço questão de manter pela internet, por isso que 

tenho usado hoje, muito mais do que na campanha.  
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Qual a importância da estratégia na comunicação eleitoral e pós-eleitoral? O dinamismo 

eleitoral exige hoje mais competência e visão de gerenciamento? 

Garcia: Sim, exige. A estratégia para a comunicação eleitoral é muito importante, crucial, 

mas tudo na vida tende a se tornar mais profissional, e não está tendo espaço para quem não 

se profissionalizar. Então, a política não é diferente de nenhum outro ramo, tem se tornado a 

cada ano mais profissional, principalmente nas formas de comunicação com o eleitor, a 

maneira de você administrar o seu mandato, maneira de você, na época da eleição, levar a sua 

mensagem, em resumo, quem não se preparar para essa nova realidade, certamente ficará fora 

do processo e dos bons resultados. 
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8.1.8 Entrevista com Sérgio Zambiasi, senador pelo estado do Rio Grande do Sul 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 8 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Senador, no Senado Federal. 

  

Identificação do entrevistado – Sérgio Zambiasi, 61 anos, 

radialista; 

Tempo na vida pública – 18 anos de envolvimento em 

movimentos políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Quatro mandatos como 

Deputado estadual, sendo (1986-1990), (1990-1994), (1998-2002) e (2003-2006) e eleito para 

o Senado no mandato de (2007-2014); 

Partido político – Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 

Cargo atual – Senador da República. 

 

Qual a opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro? Principalmente com 

relação a credibilidade e confiabilidade. 

Zambiasi: Foi muito bem aceita no sul, não registrou nesses anos qualquer tipo de problema, 

apenas questões meramente técnicas, no nível do eleitor a média de permanência do eleitor 

não chega em 30 segundos, portanto, muito rápida, bem aceita e de absoluta credibilidade. 

 

Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, o que alterou no 

planejamento de uma campanha eleitoral? (Relação do número e do nome do 

candidato), principalmente com a sua experiência antes e depois do processo sistêmico 

eletrônico. 

Zambiasi: Eu acho que no sul, o TRE sempre, em uma parceria muito bem trabalha na 

Assembleia Legislativa do Rio Grande, produziu inúmeras campanhas, no sentido de 

informar, conscientizar e orientar o eleitor, isso aí foi fundamental, pois nessas primeiras 

eleições, em que foram utilizadas urnas eletrônicas, em que era uma novidade, o TRE gaúcho 

teve esse cuidado de se antecipar ao fato, utilizando de parcerias intensas e promover 

campanhas de mídia, chamando os grandes veículos de comunicação, para que, também se 

tornassem parceiros, não apenas com a mídia produzida pela assembleia, mas também com 

mídia própria de canais de TV e rádio, utilizando-se também da relação formadora de opinião 

dos veículos que entenderam a necessidade de orientar o cidadão nesse processo moderno, 
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diferente do antigo comportamento, mais lento e possível de falhas. O resultado em uma 

eleição demorava uma semana para chegar à finalização de contagem, criando dúvidas e 

deixando problemas de interpretação, como a recontagem manual do voto, com essa tensão 

toda, vivida pelos partidos, candidatos, eleitores e demais envolvidos na eleição. 

 Todos esses problemas reduziram muito a partir da urna eletrônica, então eu acho que 

essas iniciativas, essas parcerias que foram elaboradas com transparência e cautela, 

facilitaram a compreensão do modo modelo, que hoje é de absoluta acessibilidade, e não há 

mais qualquer tipo de dúvida, e como venho da área de comunicação, mesmo sendo 

parlamentar, não percebo, não percebi, a partir do TSE com suas campanhas de 

conscientização e orientação do procedimento qualquer atrito relacionado a fraudes. Eu 

lembro que na época, os próprios partidos foram autorizados a fazerem campanhas utilizando 

um modelo da urna, informando “é assim que se vota”. 

 E o TSE entende, com a figura da urna eletrônica nos estados, de jornal e televisão, e 

utilizando-se do comunicador no rádio, produzindo, portanto, essa orientação bem didática, 

sempre estimulando a compreensão do eleitor. 

 

O senador acredita que o comprovante impresso pode garantir maior credibilidade a 

urna? 

Zambiasi: Acho que não, ela já esta consagrada, não há mais dúvidas com o avanço 

tecnológico que a eleição brasileira sofreu a partir da urna eletrônica, e eu entendo que as 

dúvidas que ainda existiam foram superadas, em 2009 mesmo o TSE lançou um desafio com 

hackers, inclusive oferecendo prêmios e os hackers não conseguiram invadir o sistema, olha, 

quando tu promoves um desafio nacional e não encontra profissional capaz de invadir o 

sistema, então é seguro. 

 

Na sua visão, a não obrigatoriedade do voto influenciaria nos resultados eleitorais? 

Zambiasi: Olha, esse questionamento é o que todos nós estamos fazendo, nós só teremos uma 

dimensão exata do que é o voto obrigatório ou não, testando, eu acredito que pelo alto grau de 

comparecimento às urnas e pela alta mobilização do eleitorado e dos candidatos, eu vejo que a 

conscientização do eleitor não vai permitir alto índice de abstenção, de uma eventual 

eliminação da obrigatoriedade, aliás, é um tema que deva ser discutido, eu acho que esse tema 

deve ser assunto de uma futura reforma eleitoral. Até onde devemos manter ainda o voto 
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obrigatório e quando estaremos maduros para proceder com a liberdade de escolha na 

votação, para que o voto seja uma questão de consciência.  

 

E quanto a tecnologia biométrica e potencialidade da web? 

Zambiasi: Acho que todas as ferramentas da comunicação são importantes, esse novo 

métodos que está sendo implantado gradativamente, temos inclusive no nosso estado, na 

metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Canoas, que foi uma das primeiras cidades a ser 

preparada para o teste biométrico. Na próxima eleição, mais cidades serão envolvidas, as 

maiores, até a totalidade do novo processo de segurança.  

 E com relação aqueles que iniciam na jornada política, é importante que ele tenha 

disponíveis, os mais diversos instrumentos para que ele possa ter competitividade, e nesse 

caso, as ferramentas eletrônicas podem contribuir. Porque o cidadão que imagine iniciar na 

vida política, quando ele enfrenta um sujeito que já está no meio, já é um parlamentar com 

todas as vantagens que o cargo oferece, é uma luta quase desigual, ele tem que estar muito 

bem amparado, uma rede social muito bem organizada para reduzir as diferenças que existe 

entre este e aquele que está defendendo o mandato, já com trabalho, com reconhecimento da 

sociedade, mas eu acho que renovação e oxigenação na política é extremamente importante.  

 

Nesse sentido, é possível afirmar que as campanhas estão cada vez mais competitivas, 

estratégias e interagem com as ações comunicacionais? 

Zambiasi: Campanha não é para amador, campanha exige muito profissionalismo e muita 

disciplina. Uma campanha não é uma aventura, uma campanha é feita de propostas, de muito 

trabalho, um processo de disciplina muito concentrado e conscientização muito forte da 

equipe de trabalho, sem isso tu não consegue colocar uma proposta na rua, que tem que 

trabalhar o mapa eleitoral, conhecendo as tendências da região, das vocações, as expectativas 

de cada região, e isso só se faz com profissionais qualificados, senão não se consegue 

dimensionar o ideário popular, quer dizer, o que o cidadão está almejando, esperando do 

candidato ou alguém que ele queira como candidato. 

 Muitas vezes o cidadão não tem afinidade, ele assume o candidato pela proposta que 

ele recebe, então, sob esse aspecto, toda a organização deve ser muito profissional, exige um 

alto grau de competência para interpretar essas coisas e fazer com que a mensagem possa 

chegar ao cidadão de forma perceptiva. 
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8.1.9 Entrevista com Brizola Neto, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Deputado, na Câmara Federal. 

 

Identificação do entrevistado – Carlos Daudt Brizola / Brizola Neto, 

32 anos; 

Tempo na vida pública – 6 anos de mandatos eletivos, porém desde 

16 anos possui envolvimento em movimentos políticos. Neto do 

histórico Leonel Brizola; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – 

Vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, (2005-

2006), não concluiu o mandato, pois lançou em 2006, candidatura para deputado federal, 

ganhando (2006-2010) e se reelegendo para (2010-2014) pelo estado do Rio de Janeiro; 

Partido político – Partido Democrático Trabalhista (PDT); 

Cargo atual – Deputado Federal.  

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. 

Brizola Neto: Primeiramente, é importante deixarmos claro que nós não somos contrários aos 

avanços tecnológicos, achamos que eles veem para colaborar com a democracia, desde que 

não comprometam o que é fundamental, que é a segurança do voto do eleitor. E aí quando a 

gente vê o sistema que está funcionando agora, não o que vai funcionar a partir de 2014, com 

as mudanças que nós fizemos por aqui, o sistema que está funcionando até 2014 é muito 

falho, porque não garante ao eleitor a conferência do seu voto. E mais do que isso, pois ao não 

fornecer uma prova física do voto, ele impede qualquer mecanismo de recontagem de votos, e 

a gente sabe que todo sistema eletrônico até hoje, não encontramos sistema que possa afirmar 

ser 100% seguro. 

 E aí nós tivemos algumas experiências promovidas pelos próprios TRE´s, uns últimos 

testes, que tentaram testar a violabilidade da urna eletrônica, e que acabou se tornando uma 

farsa, porque abriu as inscrições por um período enorme, mas você faz um teste de invasão e 

pede para quem vai fazer a invasão forneça todas as chaves que ele vai usar para entrar no 

sistema, então, isso aí, inibiu as inscrições daquelas pessoas que realmente poderiam estar 

fazendo a invasão do sistema, e isso gerou um mal estar muito grande, no próprio TSE, tanto 
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que foram prorrogadas as inscrições, e nessas inscrições, o que houve, ocorreu na verdade, a 

inscrição de funcionários públicos, todos eles, e nós tivemos o cuidado de fazer o 

levantamento dos inscritos e tudo, todos eles, de uma forma ou de outra, vinculados a justiça 

eleitoral ou então no ministério da defesa, que sabemos que tem o ministro Jobim, talvez a 

pessoa que mais defende esse sistema inseguro de votação. 

 Então a classificação que a gente tem, é que esse sistema não garante a segurança do 

voto, e que põe em risco a soberania popular, no momento que o eleitor não pode conferir o 

seu voto, inclusive tem decisões sobre isso em outros países, como a decisão instituída pelo 

Tribunal Constitucional Alemão, que decretou inconstitucional essas urnas, porque ela não 

permite ao eleitor a simples conferência do voto, para registar se aquele voto digitado na urna 

realmente é um voto real e correto. 

 No projeto original estava lavrado o comprovante impresso, mas apenas 5% das urnas, 

eleitas pela disposição de amostragem. É um argumento contraditório, considerando que o 

próprio TSE defende hoje a implantação das urnas biométricas, que inclusive já funciona aqui 

na Câmara, sendo que vários deputados mais velhos possuem dificuldade para o manuseio nas 

votações.  

 Eu tenho certeza em afirmar, que esse procedimento vai ficar muito mais tempo do 

que a simples impressão de um canhoto que confirmasse o voto eletrônico. E mais, esse 

procedimento é muito menos importante para a segurança do eleitor do que a impressão do 

voto eletrônico.  

 

Como sua participação com o seu avô foi intensa nas campanhas eleitorais, mesmo antes 

da implantação da urna eletrônica. As ações de comunicação tiveram que ser adaptadas 

para convencer o eleitor a escolher um candidato no sistema eletrônico? 

Brizola Neto: Não tem como comprovar, a grande falha do sistema é essa, não existe 

possibilidade de comprovação, o sistema não pode ser auditado, não pode ser auferido. Um 

caso que pode ser muito interessante, no estado de Alagoas, onde houve um grande 

questionamento do eleitor sobre o resultado da eleição. Quem fazia a contestação era uma 

pessoa forte, de muitas posses, um usineiro chamado João Dias, que perdeu as eleições, fez 

um questionamento que não aceitava o resultado em determinadas zonas eleitorais, e aí ele 

propôs a recontagem dos votos, a auditagem, e a Justiça Eleitoral falou que seria cobrado dois 

milhões de reais, para que se fizesse uma perícia.  
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A região sudeste normalmente é mais privilegiada com relação ao acesso a informação, 

nesse sentido, o TRE do Rio de Janeiro desenvolveu um bom papel na orientação e 

conscientização dos eleitores para o uso da urna eletrônica? 

Brizola Neto: Por um lado, para utilizar a urna da maneira que ela está, ocorreram campanhas 

de orientação que funcionaram, tanto que não houve um processo de marginalização do voto, 

agora, houve uma grande falha, e aí não é somente culpa dos Tribunais Regionais e do 

Tribunal Superior, de explicar para a população como se dá na prática esse sistema, onde ela 

aperta duas ou três teclinhas e a informação que ela digitou some, ela não tem nenhum 

mecanismo de conferência, nenhum mecanismo de auditagem, para ele ter certeza que a 

digitação que ele realizou realmente se transforma no voto para o candidato dele. 

 A máquina deve representar a vontade que o eleitor quer expressar, é que nunca 

houve, porque eu tenho certeza que, se estivesse uma campanha para a população que fizesse 

realmente entender o sistema, as pessoas iam às ruas para questionar a forma de como se vota 

hoje no Brasil.  

 

E quanto à obrigatoriedade do voto no Brasil? 

Brizola: Certamente, eu acho que você não conduzir ao incentivo de práticas fisiológicas 

quanto ao comparecimento das classes mais baixas as urnas, e por outro lado, você 

privilegiaria a uma classe de pessoas mais instruídas, apesar da realidade mesmo, ser que o 

maior esclarecimento está mais concentrado nas classes mais populares, por mais incrível que 

pareça, claro que no sentido político, mas isso ia fazer com que as classes que possuem um 

poder aquisitivo maior, tivessem um comparecimento maior do que as classes menos 

favorecidas, que iriam estar mais sujeitas aos fisiologismos eleitorais, para comparecerem as 

zonas eleitorais, criando um modelo de troca de favores mais acentuado dentro do processo 

eleitoral. 

 

Seu perfil é jovial e com os primeiro mandatos eletivos, nesse sentido, qual a sua opinião 

com relação ao uso das tecnologias para o processo de conquista de votos, pré, eleitoral e 

pós-eleitoral? 

Brizola Neto: Certamente, são ferramentas fundamentais, inclusive para a gente conseguir 

quebrar um conceito no país, que é a concentração pelos grandes veículos midiáticos, então a 

ferramenta da web vem, acima de tudo para democratizar, até porque é algo da mais total 

convergência digital, é o caminho por onde vai passar a informação e a coleta de informação 
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também, e sem sombra de dúvida, é o processo que considero essencial para todos aqueles 

que querem se consolidar como formadores de opinião, políticos, devem ter essa capacidade 

para conseguir quebrar o monopólio midiático. 

 

Para os candidatos novos, disputando a primeira eleição, os meios eletrônicos podem 

garantir uma diminuição nas diferenças dos candidatos que pleiteiam a reeleição? 

Brizola Neto: Olha, por um lado você teve uma mudança que vai ser identificado pelo 

número, não vota mais em nomes, antes o eleitor escolhia lá, Lula, Brizola, hoje vai mudando 

porque o eleitor vota no número, mas eu não acredito que seja esse o ponto que vai 

democratizar o acesso, a gente tem com clareza que o cenário político não é hereditário, mas 

como ação política, convicção política, ela se adquire num processo de formação, que é 

essencial para a boa vida pública. 

 

É possível afirmar que as eleições atualmente estão mais competitivas, exigindo mais 

estratégias de gestão e comunicação política? 

Brizola Neto: Eu acho que nós estamos vivendo um processo inverso, onde está se 

restaurando aos poucos um protagonismo político, aquela imagem do tecnocrata que não 

mantém o seu posicionamento, suas convicções claras, mas está ali para fazer o serviço 

técnico, para gerenciar o estado, ela está esmorecendo aos poucos, a partir dos ensinamentos 

políticos que estão havendo as diferenças, divisões de mundo e estado estão se confrontando, 

então, acho que o momento agora é do resgaste do protagonismo político, durante muito 

tempo a gente plantou uma espécie de hegemonia, um discurso único, que qualquer palavra 

que se falava fora, era considerada um ultraje, alguém que está fora da realidade. 

Normalmente ou você estava ligado ao passado, aos dinossauros do passado ou eram pessoas 

radicalizadas, hoje o que está havendo na verdade é o resgate do protagonismo político, um 

enfrentamento de diferentes visões: do mundo, do estado e do país.  

 Quando você pega questões que estão sendo definidas aqui mesmo, no Congresso 

Nacional, pode ver claramente, por exemplo, a sessão toda do plenário de hoje foi exatamente 

disso, de enfrentamentos políticos, de protagonismos com visões diferentes de estado, visões 

diferentes de país, então o que acontece é o inverso do processo, que permeou a política no 

Brasil nos últimos 10 anos e que agora ocorre o resgate do posicionamento político. 
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O combate acentuado da mudança do processo de comprovante de voto foi em especial 

liderado pelo seu avô, o PDT e, no momento, pela sua integração no Congresso. Quais 

eram os principais apontamentos do seu avô, Leonel Brizola com relação ao sistema 

eletrônico? 

Brizola Neto: Não só o meu avô, mas o pensamento do próprio partido, o PDT entrou 

inclusive com diversas ações na justiça questionando o processo eletrônico, pedindo 

auditagens, pedindo conferências quanto a programação, colocando técnicos a disposição para 

conferir o sistema, inclusive, quanto a violabilidade do sistema, não foi atendido na grande 

maioria dos casos, desde que fez a Justiça Eleitoral para conferência do sistema e esse é um 

posicionamento claro do partido, digo mais, agregou posições de outros partidos políticos.  

 O próprio relator que aprovou o projeto era de outro partido, acho importante que a 

gente mudou o processo, não conseguimos mudar nessa eleição, porque não havia tempo 

hábil, para fazer a impressão do voto em todas as urnas eletrônicas, mas em 2014, na próxima 

eleição nacional, depois da municipal, em 2012, está garantido por lei e está aprovado, tanto 

na Câmara Federal como no Senado, sancionada pelo presidente da República a 

obrigatoriedade da impressão de 100% dos votos, isso é fato. 

 Acho que qualquer manifestação fora disso, me parece manobras resistindo a uma lei 

sancionada pelo presidente da República, tentando promover testes de violabilidade, tentando 

provar que o sistema é seguro, agora mesmo soltou uma nota falando sobre a segurança do 

sistema, levando a veiculação de propaganda, na televisão, falando do sistema eletrônico, 

quando a Câmara dos Deputados, o Senado e o próprio Presidente colocam, olha, o sistema 

não é completamente seguro, precisamos garantir a impressão do voto eletrônico, esse é o 

fato. 

 Então qualquer tentativa de barrar isso, é uma clara tentativa de atrapalhar uma 

solução democrática, tentando manter um sistema anacrônico, ultrapassado, sistema vencido, 

que não garante segurança do voto eletrônico. É importante salientar que esse processo de 

comprovação não será do tipo que o eleitor leva o voto para a casa, quando acontecer o voto, 

será impresso o voto realizado e será mostrada a impressão em um visor, sem a possibilidade 

de toque direto da pessoa, apenas para caráter de verificação do processo, como já aconteceu 

na Venezuela, não tendo possibilidade de ninguém trocar o conteúdo do voto de um eleitor. 
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8.1.10 Entrevista com Cícero Lucena, senador pelo estado da Paraíba 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Senador, no Senado. 

 

Identificação do entrevistado – Cícero Lucena – 52 anos, 

empresário da construção civil; 

Tempo na vida pública – aproximadamente 20 anos de 

envolvimento em movimentos políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Vice-Governador do Estado 

da Paraíba Eleito em 1990. Secretário Chefe do Gabinete Civil do Governo da Paraíba em 

1993 e 1994. Governador do estado da Paraíba, no período de março a dezembro. Ministro-

Chefe da Secretaria especial de políticas regionais do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, no ano de 1995 e 1996. Eleito prefeito da cidade de João Pessoa, capital da 

Paraíba, por dois mandatos: (1997-2000) e (2001-2004). Secretário chefe de planejamento e 

gestão do governo estadual no ano de 2005. Eleito Senador para o mandato de oito anos 

(2006-2014); 

Partido político – Partido da Social Democracia Brasileira; 

Cargo atual – Senador da República.  

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. 

Lucena: Em primeiro instante, acredito que contribui para o processo democrático, em 

particular, com a otimização dos procedimentos, quando você, através da urna, permite uma 

votação mais rápida, menos possibilidade de votos nulo, pelos erros do eleitor, também pelo 

processo de otimização da apuração, isso foi, sem nenhuma dúvida, um passo largo do 

processo democrático. Dentro dessa visão, você também não pode considerar que é inviolável, 

completamente seguro, que devem ser adotados os procedimentos atuais.  

Posicionei-me contrário ao voto impresso, porque é um processo que pode levar a 

identificação do eleitor, mas com isso não que dizer que não se possa fazer auditagem, por 

amostragem e de toda a segurança das urnas. Ela trás um vício, que vem do processo anterior, 

que é a possibilidade de pessoas votarem por outros, vamos admitir nos cantos distantes do 

país, determinada composição de uma mesa, que possa permitir a complementação do voto de 

eventuais eleitores que não esteja presente, isso ocorria no modelo passado e pode ocorrer 
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agora. Acho que a proposta de correção disso passa pelo uso de múltiplos validadores de 

identificação do eleitor, como a identificação digital, denominada biométrica. 

 

Sua trajetória política identifica a participação de eleições, como candidato ou 

articulador em momentos antes do sistema eletrônico e posterior a sua implantação. 

Nesse sentido, no planejamento de campanha para a conquista do voto, quais alterações 

ocorreram para que fosse possível conquistar votos? 

Lucena: Sem dúvida, você tem sempre que estar ligando a imagem da pessoa com o numero 

que pretende que seja votado. Isso consolida os números partidários, em termos de 

comunicação, porque leva muitas vezes a pessoa a votar apenas na legenda através do 

número, votava antes através do partido, hoje ele pode associar o número com o partido, bem 

como as pessoas, acho que não trás prejuízo, pelo contrário, se você tem uma parte do 

eleitorado que não tem instrução, no nível de que não se atrapalhe com o nome do candidato, 

você com esse procedimento numérico facilitou, porque é difícil aquele que pode até não sabe 

ler, mas com certeza reconhece os números. 

 

Em alguma eleição disputada no sistema eletrônico, o senador já se sentiu prejudicado 

de alguma maneira, decorrente do processo informatizado? 

Lucena: Na eleição de 2002, quando teve a eleição de dois senadores e o governador, no 

meio do dia, eu não era candidato, nós identificamos um erro na digitalização, quando você 

digitalizava o primeiro, não digitalizava o próximo senador, mas sim pulava para o 

governador, que era o próximo na sequência de votação. Isso acarretou alguns problemas, de 

senadores que contavam em estar no segundo voto, não terem tido a votação esperada, isso foi 

vivenciado na Paraíba, mas esse problema já está corrigido. 

 

O papel do TSE e dos TRE´s foi eficaz na conscientização da população com a urna e 

voto eletrônico na região nordeste? Principalmente com campanhas de conscientização 

do voto? 

Lucena: Olha, eu acho que ajudou muito, foram abertos e realizados treinamentos em praça 

pública, vamos dizer assim, com uma comunicação melhor para os jovens, aquele que fosse 

votar pela primeira vez, ele teve um processo educativo através da educação, que sem dúvida 

nenhuma ajudou muito. Eu costumo dizer que o fator numérico colabora muito, porque é 
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difícil a pessoa não saber fazer uma ligação telefônica, porque conhece exatamente o objetivo 

junto ao que ele quer, entende a metodologia. 

 

Sua opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Lucena: Com certeza, porque muitas vezes é motivado em parte pela obrigatoriedade do 

voto, isso permite que os eleitores se disponham a se deslocar, o que nós temos de deficiência, 

e ai, o processo eleitoral precisa corrigir, é a disponibilização de transporte, que a meu ver, 

ainda é muito deficitária para cobrir isso, por isso abre margem para alguns candidatos 

concederem no dia da eleição, transporte, e de uma forma velada, conduz ao convencimento 

do voto, na maioria dos casos, por convencimento próprio, envolvido em uma situação de 

sentimento de gratidão por ter proporcionado a possiblidade do voto, normalmente acontece 

em comunidades mais isoladas, em áreas de campo. Fiscalização que, necessariamente não 

supre, dizem que tem que ter credencial, mas pode se levar num táxi, uma perua, para 

qualquer outro canto.  

 

As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar 

com facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica?  

Lucena: Houve um período em que foi proibido ensinar votar em urnas similares ao sistema 

do TSE, mas é muito usado o que chama de santinhos, sendo que se coloca na frente a 

mensagem e o retrato do candidato e na parte de trás, o número e imagem de votação na urna. 

Na nossa região isso funciona bastante, é muito presente, até porque a legislação permite e 

estimula que o eleitor leve para o momento da votação esse papel de orientação. Funciona 

mais nas regiões onde o nível de escolaridade do eleitor não chega a ser elevado. 

 

É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Lucena: Eu acho que ainda vamos viver algumas eleições na condição em que estamos, com 

o comportamento atual, a ferramenta eletrônica vai cada vez mais ocupar espaço, mas você 

não pode dizer que isso, na região nordeste, nos rincões do interior, isso vai chegar a ter 

influência. Você tem, por exemplo, na Paraíba, deve ter também, em alguns estados do 

nordeste, que o eleitoral que entra, vem da TV parabólica, quer dizer, não é nem discutido o 

debate, a informação da eleição que está acontecendo, porque tem alguns locais que não 
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chega a transmissão do estado, então tem uma série de fatores ainda, que não permitem você 

dizer que esta proposta já está com o seu acesso universalizado.  O Brasil é tão grande, que 

mesmo não sendo uma eleição com as mesmas regras política, que é uma característica do 

nosso país, então você não pode dizer que os mesmos procedimentos que são adotados em 

São Paulo, por exemplo, é o mesmo no Brasil. O discurso, os comícios devem ser adaptados 

de acordo com a região do candidato, alguns locais podem valorizar mais o plano de governo 

do que outros, enquanto em outros estados, podem funcionar outras formas de interagir com o 

eleitor, não existe uma forma única de trabalho no Brasil, falamos a mesma língua, mas nesse 

caso, temos dialetos. Na Paraíba, uma característica do eleitor, é o corpo a corpo da 

campanha, o eleitor quer isso, forma de abordagem específica, com o estilo da população. 
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8.1.11 Entrevista com Maria do Carmo, senadora pelo estado de Sergipe 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

da Senadora, no Senado. 

 

Identificação da entrevistada – Maria do Carmo do Nascimento 

Alves – 58 anos, advogada; 

Tempo na vida pública – aproximadamente 20 anos de 

envolvimento em movimentos políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Na vida pública se destacou 

pelo trabalho social, iniciado durante as administrações do seu marido, o ex-prefeito de 

Aracajú, ex-governador sergipano por duas vezes, e ex-ministro do Interior, João Alves Filho, 

quando exerceu o comando de programas sociais na condição de primeira dama do estado e 

do município. 

Na área da política social exerceu, dentre outros cargos, a presidência do Núcleo de 

Trabalho Comunitário de Sergipe NUTRAC, de (1985 a 1987) e (1991 a 1994); a presidência 

do Conselho Estadual de Administração da Fundação Renascer - órgão executor da política da 

criança e do adolescente (1991 a 1994), a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Idoso (1992 a 1994), a Superintendência da Legião Brasileira de Assistência - 

LBA, entre (1987 a 1989); coordenadoria estadual do PRONAV - LBA, de (1985 a 1987) e a 

presidência do Conselho da Fundação de Desenvolvimento Comunitário de Sergipe, órgão 

executor da política social do governo do estado, de (1991 a 1994). 

Foi, também, conselheira do Conselho Municipal da Condição Feminina de Aracajú, 

de (1987 a 1989) e do Conselho estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre 

(1992 a 1994). Eleita senadora pelo estado de Sergipe no ano de (1998-2006), se reelegendo 

para mais oito anos de mandato (2007-2014); 

Partido político – Democratas – DEM; 

Cargo atual – Senadora da República.  

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. 

Maria do Carmo: No início da implantação do sistema de votação eletrônico no país, lá pelo 

ano de 1996, acho que foi um processo meio traumático para todos nós: candidato, eleitores, 

tribunais, etc. Havia naquela época uma preocupação muito grande com toda essa mudança 
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provocada pela urna eletrônica. Sair do papel para o voto eletrônico era uma grande dúvida 

para todos. Haveria confiabilidade? O eleitor saberia votar? Os tribunais estariam preparados 

para essa mudança? Os candidatos saberiam como se comunicar com o seu eleitor para 

orientar o voto? Os partidos estariam preparados para acompanhar o processo? Eram muitas 

dúvidas na época. O processo foi avançando gradualmente. Primeiro nos grandes centros, para 

depois atingir o Brasil inteiro. Muitos não acreditavam que isso seria possível, e hoje é uma 

realidade e até mesmo objeto de estudo por outros países que se interessam em implantar o 

sistema eletrônico. 

 A confiabilidade, pelo menos ainda não temos notícias de grandes fraudes no 

processo, e a rapidez na apuração são dois pilares de sustentação para a votação eletrônica. Já 

ouvimos alguns relatos, pela imprensa, de fraudes nas urnas. Nas eleições municipais, em 

2008, o Senador Almeida Lima, então candidato a prefeitura de Aracajú, denunciou fraudes 

nas urnas. Houve perícia e foi constatado problemas no teclado e na inclusão de nomes, que 

não haviam sequer registrado candidatura, mas não deu em nada. De forma que, mesmo 

desconfiada, prefiro acreditar na lisura do processo, o que não quer dizer que não tenhamos 

que ser vigilantes. 

 Acredito que toda tecnologia está sujeita a fraudes, alterações e até pirataria. Se isso 

não acontecesse, os bancos não investiriam tanto em proteção dos seus programas, e não 

teríamos tantos vírus de computador. Na verdade, o domínio da tecnologia está cada vez 

maior pelos nossos jovens, e eles podem usar esse conhecimento tanto para o bem como para 

o mal. Espero que seja muito mais para o bem! Acho que a fraude no processo eleitoral é 

sempre um ponto que pode ser explorado, e não depende do eleitor. Depende muito mais da 

segurança do processo desenvolvida pelo TSE. Por isso, acho importante que tenhamos 

instituições confiáveis, que garantam a lisura do processo.  

É importante, também, que os partidos políticos possam sempre participar em todas as 

fases da preparação, seja na instalação dos programas nas urnas, nos testes, na fiscalização das 

sessões eleitorais e na transmissão dos dados. Se um dia for comprovado que houve fraude em 

processo eletrônico de votação, de forma a favorecer um candidato especificamente, esse vai 

ser um novo marco no processo eleitoral, pois a dúvida se transformará em realidade, e para 

mudar isso, será necessário um esforço muito maior do que o atual para dar credibilidade ao 

processo. Realmente torço para que isso nunca aconteça, mas em tecnologia tudo é possível.  
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Como foi desenvolvido o planejamento e a implantação da urna eletrônica na região 

nordeste? Alterou muito os processos de abordagem do eleitor? 

Maria do Carmo: É interessante lembrar as primeiras eleições com a urna eletrônica no 

Nordeste. Em 1998, em Sergipe, ainda não tínhamos todos os municípios com a urna 

eletrônica. Podíamos perceber, pelo contato direto que tínhamos com o eleitorado nas 

campanhas daquela época, que havia pelo menos duas impressões distintas: uma de dúvida, 

receio, um pouco de medo pela mudança provocada com a nova tecnologia, e o temor de que 

haveria fraude na eleição.  

 Muitos achavam que iriam perder o voto, tal a preocupação em não dar conta de votar, 

achavam que não saberiam como fazer na hora de votar para valer, pois não tinha um papel 

para marcar o voto como sempre aconteceu. O temor de que haveria fraude no processo era 

latente, uma vez que tudo ficaria naquela urna e poderia ser modificado a favor de um ou de 

outro candidato, e o voto não seria respeitado.  

Era a dúvida que o novo processo trazia. Penso que um pouco disso tudo aconteceu, 

pois tivemos vários problemas: urnas que não chegaram a tempo nas sessões ou estragaram no 

caminho, em alguns lugares, como o sertão, era e é, até hoje, muito difícil, urnas com 

problemas de funcionamento, atraso no retorno das urnas para a transmissão de dados, muitas 

questões de impugnação, e até mesmo os problemas na transmissão de dados pelos TRE´s 

para o TSE. 

Não posso deixar de falar que os candidatos também sofriam da mesma doença, a 

desconfiança era geral. Só que os candidatos procuravam cada vez mais informações sobre o 

processo eletrônico de votação, principalmente os partidos políticos. Os candidatos e os 

partidos tinham que viabilizar o voto, como também orientar o eleitor para que eles pudessem 

superar as suas dificuldades e conseguissem votar. Foi um processo complicado desde o 

início, especialmente na nossa região, onde existem populações muito isoladas no sertão e 

também, pela dificuldade em entender a tecnologia. Acho que no Amazonas isso também 

aconteceu. Imagine uma população que o máximo de tecnologia que eles conheciam era a 

lamparina e de repente teriam que digitar os números dos candidatos, na ordem pré-

estabelecida, e confirmar no final de cada voto e não ter nenhum papel para marcar com um 

X? Isso realmente assustava qualquer um nessa situação. 
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E o papel dos TRE´s e TSE na conscientização da população brasileira e especialmente 

na região Nordeste? 

Maria do Carmo: Os tribunais eleitorais, como autores, normatizações e gestores do 

processo eleitoral, no meu entendimento, têm um papel fundamental. São eles os responsáveis 

pela transparência, propaganda e lisura de todo o processo eleitoral. A transparência passa 

pela participação dos partidos políticos, de instituições de pesquisa, imprensa e todos os 

representantes que tenham interesse no processo eleitoral.  

 A propaganda, ao mesmo tempo, deve ser concentrada para educar o eleitor para o 

voto, deve servir, também, para esclarecer sobre todo o processo eleitoral. Sobre os cuidados 

tomados com a segurança da informação, a montagem das urnas, a distribuição, etc. Penso 

que a propaganda poderia ser regionalizada, com uma linguagem mais adequada para cada 

realidade. A lisura, talvez seja o ponto mais polêmico de todos no processo eleitoral, não deve 

ser apenas uma postura dos tribunais eleitorais, mas objeto de comprovação mediante 

auditorias contratadas e independentes para aferição de todas as fases do processo, empresas, 

por exemplo, poderiam ser contratadas para essa finalidade. Em suma, os tribunais não podem 

ser muitos fechados, hoje eles detêm as provas e examinam o possível delito. É como se diz 

na administração pública, para evitar a corrupção: quem compra, não pode pagar ou receber o 

serviço ou o material. É necessária a participação externa no acompanhamento de todo o 

processo eleitoral, e nisso, a região nordeste não é diferente de todo o resto do país. 

 

Novas formas e ferramentas tecnológicas, como a tecnologia biométrica e recursos web, 

podem contribuir para a melhoria do processo de votação? 

Maria do Carmo: O avanço tecnológico é indiscutível, e vem associado ao bem-estar e as 

facilidades no dia a dia para o ser humano. O celular é um bom exemplo disso. Hoje é uma 

realidade para praticamente cada um brasileiro. Quando saímos de casa e esquecemos o 

telefone celular, nos sentimos como se estivéssemos sem a carteira de documentos. Essa é 

uma ideia de que a tecnologia faz conosco: a dependência. No que diz respeito a urna 

eletrônica, acho que a tecnologia veio para ficar, os eleitores não gostariam de voltar no 

tempo, e deve avançar para dar segurança e rapidez no processo.  

 Um bom exemplo, na aplicação da tecnologia, é procurar vincular o voto com o eleitor 

de forma mais confiável para que não tenhamos dúvida de que o voto foi realizado pelo 

eleitor especificado na lista de votação. Conheço o sistema de dados biométrico, com a 

impressão digital. Aqui no Senado, temos esse recurso funcionando, para votar, além da 
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senha, temos a identificação digital, assim o voto fica vinculado a pessoa, não sendo possível 

ser executado por outro. Para a urna eletrônica, não tenho certeza se isso vai funcionar bem, 

especialmente para os trabalhadores de campo, da construção civil e outras profissões em que 

se usa muito a mão e as digitais ficam menos legíveis, por exemplo.  

 Esse pode ser um grande entrave, no lugar de melhorar, mas somente fazendo testes 

para identificar os problemas e as soluções, poderemos tirar novas conclusões. Já a web, ou 

seja, a internet, quem sabe não possamos contar com um sistema conjugado, um sistema 

misto. Em grandes centros urbanos usaríamos a internet, pelas facilidades de acesso, etc., e 

nas cidades menores, cujo acesso a internet é mais difícil, teríamos a urna eletrônica. Mas 

tudo isso só será possível quando a internet for mais rápida e estável, e, além disso, tenhamos 

a total segurança na transferência de dados.  

 

Nas suas campanhas, o recurso tecnológico é visto como importante, no sentido de 

conquistar mais votos nas regiões? 

Maria do Carmo: Vamos dividir essa questão em duas: a primeira sobre a tecnologia 

aplicada ao voto, e a segunda, sobre a tecnologia no processo eleitoral como um todo. No 

primeiro caso, o voto eletrônico, no início, o eleitor, se assustou muito com a nova 

modalidade de votação implantada no país. Mas, passada a fase de aceitação, ele começou a 

ver as vantagens que o voto eletrônico trazia, especialmente a redução do tempo de votação e 

do resultado final da eleição, que hoje, em muitos estados, é praticamente no mesmo dia. 

 No segundo caso, sobre a tecnologia no processo eleitoral, hoje temos um grande 

diferencial: a internet, onde o candidato poderá fazer propaganda eleitoral e receber doações 

através da internet. O potencial da internet já é conhecido por todos: é uma verdadeira 

“tsunami”. Atinge milhões de pessoas em pouco tempo e nos lugares mais imprevisíveis 

possíveis. Atualmente, além da página do candidato ou do partido, ainda existem o Blog, as 

chamadas redes sociais, como: Orkut, Twitter, Facebook, Myspace, etc, tudo para que as 

pessoas estejam conectadas 24 horas por dia. Se a legislação já liberou o uso, você acha que o 

candidato não vai aproveitar a tecnologia? Acho que grande parte dos eleitores já está 

esperando isso, e quer saber como o candidato vai tratar esses pontos de contato, e quem 

souber tirar proveito disso, na minha opinião, vai sair na frente, especialmente quando a 

mensagem for dirigida ao público mais jovem. 
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É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Maria do Carmo: Do ponto de vista da tecnologia, vamos ter um novo paradigma com a 

entrada da internet. Os candidatos terão que aperfeiçoar o sistema de contribuição para a 

campanha, arrecadando recursos através da internet. Terão que produzir mídia, tanto para TV, 

rádio, jornal e especialmente para a internet. Terão que criar estruturas para cada um desses 

meios de comunicação, dando especial atenção para o que vai ser veiculado através da 

internet, teremos vídeos com as propostas dos candidatos quase instantaneamente, 24 horas 

por dia, terão que tratar questões com os internautas.  

 Do ponto de vista das propostas, acho que o eleitor está cada vez mais exigente, e com 

razão, pois que ter certeza sobre a visibilidade das propostas. O eleitor terá que ser 

convencido na campanha sobre as qualidades e a capacidade dos candidatos. O eleitor 

analisará qual o candidato mais confiável para cumprir as suas promessas de campanha em 

função da sua capacidade e do seu histórico profissional. O eleitor está cada vez mais crítico e 

mais exigente, no meu modo de ver, os candidatos deverão ter um discurso cada vez mais 

próximo da realidade do eleitor. 
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8.1.12 Entrevista com Jefferson Praia, senador pelo estado do Amazonas 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Senador, no Senado. 

 

Identificação do entrevistado – Jefferson Praia – 50 anos, 

economista; 

Tempo na vida pública – 20 anos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – 

Iniciou como parlamentar em 1999, sendo vereador em Manaus pelo Partido Democrático 

Trabalhista - PDT, foi Secretário municipal do trabalho, emprego e renda (SEMTRA) no 

período de (2005-2008), quando assumiu como suplente o cargo de Senador, devido ao 

falecimento de Jefferson Peres. Se afastou para concorrer a continuidade no Senado, não 

conseguindo a vaga, ficando em quarto lugar, com 8,28% dos votos válidos; 

Partido político – Partido Democrático Trabalhista – PDT; 

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. 

Praia: Olha, eu acredito que pelas informações, por todos os resultados que tivemos nas 

eleições até agora, nosso sistema de urnas eletrônicas, eu não tenho, pelo menos, nenhum 

exemplo de resultados negativos, que o sistema não seja confiável, e que deveríamos 

desconfiar, agora é claro destacarmos que qualquer ação que pudermos fazer para garantirmos 

que o resultado sai pelas urnas eletrônicas seja correto, instrumento de avaliação, impressão 

do voto para verificação, checar confiabilidade da votação das urnas eletrônicas, eu confesso 

que sou também favorável, por entender que a verificação, por mais que possamos confiar e 

que isso demande mais trabalho e o custo se eleve um pouco mais, é termos todos os atores 

envolvidos no processo, percebendo que aquele é um resultado correto de um determinado 

pleito. 

 

Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, o que alterou no 

planejamento de uma campanha eleitoral? (Relação do número e do nome do 

candidato). 

Praia: Sim, eu acredito que o número veio facilitar a vida dos candidatos, havia muitos 

problemas, como por exemplo, quando os candidatos tinham nomes semelhantes, muitos 
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candidatos brigavam entre si por nomes e é sempre uma complicação, no meu caso, o meu 

nome político é Jefferson Praia, alguns me chamam de praia, imagina de tem um parente ou 

outra pessoa com o mesmo nome, pode ter mais de um, com o número, claro que se torna 

muito mais fácil com o eleitor, e naturalmente, os candidatos procuram os números mais 

fáceis do eleitor gravar, e para isso, você busca perceber diversas formas de qual número pode 

utilizar e divulgar esse número, qual a estratégia que será usada para que o eleitor fique com o 

teu número na cabeça e não esqueçam na hora de votar, você sabe que muitos eleitores 

acabam esquecendo, eu confesso que no dia da última eleição, me ligaram várias vezes 

porque não sabiam o número, “Praia, acabei de passar na frente de uma plaquinha sua, mas 

não vi o número, ou esqueci o número”, vai fazer o que? Ele lembra da pessoa, mas por fazer 

muitas coisas, acaba esquecendo do número, tem esse aspecto também. Muito embora seja 

favorável da continuidade dos números, pois evita muitas outras complicações. 

 

Na região Norte, o papel do TSE e dos TRE´s foram eficazes na conscientização da 

população com a urna e voto eletrônico?  

Praia: Eu acredito que sim, pelo que pude acompanhar, te confesso que no interior do estado 

não acompanhei nenhuma eleição, porque as minhas participações sempre foram em Manaus, 

provavelmente, a primeira que eu acompanharei é a de 2010, porém, quando fui candidato em 

2002 com Jefferson Peres, nós acompanhamos a eleição em Manaus, percebo que o TRE tem 

feito todo um esforço para que as pessoas tirem as dúvidas com explicação, com todo um 

processo de levar as máquinas para diversos lugares para explicar as pessoas, agora, eu 

acredito que com tudo isso, claro que a máquina, principalmente com as pessoas do interior 

do estado, não tem familiaridade com os instrumentos eletrônicos, imagina um eleitor que mal 

sabe ler e escrever, ele vê a máquina e fica até sem jeito, então, acredito que com todas as 

explicações, com tudo que nós percebemos, os eleitores mais idosos possuem mais 

dificuldades, ficam nervosos e envergonhados, querem votar logo, isso pode prejudicar os 

candidatos.  

 

Qual a opinião do Senador com relação ao comprovante de voto impresso?  

Praia: Acredito que, por mais que a impressão que temos é de confiabilidade, mas ter o voto 

impresso eu não discordo, não precisa imprimir tudo, mas pelo menos uma amostragem, de 

200 eleitores, por exemplo, 10% 20% impressos, um forma estatística. 
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E sobre o voto obrigatório? A não obrigatoriedade poderia influenciar nos resultados 

eleitorais? 

Praia: Sim, o voto não dá para mexer agora, temos que amadurecer mais a democracia no 

Brasil, para isso, têm que passar alguns anos para que percebam a verdadeira importância de 

votar, pela responsabilidade como cidadãos, o voto não sendo obrigatório, nós corremos o 

risco do eleitor, desacreditado com a política, do eleitor que acha que o voto dele não tem 

peso e não oferece resultado, sendo assim, acaba assumindo uma relação de conquista 

benefícios, isto é, valer a pena ir votar apenas por benefício, sendo uma forma de indução ao 

voto por algum candidato que esteja disposto a agir de modo não ético. Principalmente na 

Amazônia, o eleitor em comunidades isoladas tem muita dificuldade de votar, hoje têm 

muitos candidatos que levam os eleitores nos barcos, dando comida e criando laços, uma 

forma de indução. 

Deixa o eleitor em uma forma desconfortável, pois em agradecimento o eleitor vota no 

candidato que está lhe proporcionando melhores condições no caminho a zona eleitoral, sendo 

que o estado deveria proporcionar, tínhamos que buscar maneiras de termos urnas, um ponto 

que vamos observar de forma mais presente isoladas e mesmo assim, como as distâncias são 

enormes, não atenderemos a todos, o eleitor passando meio dia viajando para ir votar, vamos 

colocar um exemplo, um prefeito de um município que estava conversando comigo, chamado 

Envira, município que não chega lá porque não existe nenhum voo regular, tem que ir para 

outra cidade maior e de lá pegar um avião de porte menor para ter acesso ou barco para 

chegar ao município, considerando que para chegar tem essas dificuldades, imagina nas 

comunidades mais afastadas, isoladas, quais são as dificuldades que os eleitores enfrentam, 

esse é um dos desafios que temos na Amazônia e praticamente em toda a região Norte.  

Portanto, esse é um dos desafios de maturidade da sociedade, perceber melhor a sua 

importância no contexto de definir os seus representantes e termos uma eleição menos 

influenciada por caixa dois, termos políticos melhores, que possam realmente representar e ter 

interesses em representar o povo, interesse em servir a população, tendo o espírito público e 

não interesses econômicos, pessoais ou de grupos, como nós temos hoje muitos envolvidos 

com a política com essas intenções.  
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Na sua opinião, as ferramentas tecnológicas podem melhorar o sistema eletrônico de 

votação? 

Praia: As falhas sempre poderão ocorrer, já que o sistema é operado por pessoas, então nós, 

poderemos ter um sistema sempre em melhoria, mas com supervisão, principalmente na 

operacionalização, permitindo um combate eficaz de fraudes, combatendo pessoas que 

servem a Justiça Eleitoral de acordo com interesses de grupos econômico e políticos.  

 

É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Praia: Sim eu acho que hoje temos que trabalhar percebendo o máximo de informações sobre 

o eleitorado, do município, das regiões e do estado, precisa conhecer bem o eleitor e tomar as 

decisões corretas, que possa fazer com que ele perceba um possível representante dele, sendo 

que nós nos apresentamos como representantes, o eleitor deve perceber quem você é, o que 

você pretende fazer, e no momento de escolher o candidato, se está de acordo com os teus 

procedimentos, então isso é muito importante, termos essa percepção.  

Acredito que temos que buscar uma grande fórmula, uma maneira de tornar as eleições 

o mais simples possível, uma eleição onde o candidato tenha que fazer o menor gasto 

possível, as eleições atuais são muito caras, caixa dois é usado pela grande maioria, vivemos 

em um Brasil de faz de conta quando as prestações de contas de contas são uma e os 

resultados são outros e quem não entra no jogo pesado, torna-se uma disputa desleal, portanto, 

escolher as melhores formas para conquistar o voto, principalmente para os novatos terem 

mais chances, sendo uma eleição enxuta, objetiva e direta. 

Uma eleição de panfleto com ideias, no corpo a corpo, criando dessa forma, a 

população vai poder fazer melhor os julgamentos, infelizmente, nós ainda temos uma eleição 

onde o dinheiro é fundamental, é claro que o perfil do candidato é importante, mas se fosse só 

perfil, teríamos os melhores atores políticos, presidentes da República excelentes, porém 

ainda temos muitos políticos que não fazem e agem de modo correto, nesse momento de 

campanha eleitoral é passada uma imagem que confunde o eleitor e perceba que o cara tem 

todo o interesse em ajudar, mas na prática não percebe.   

O Brasil tem que caminhar com campanhas mais simples e mais transparentes, nas 

declarações, a web ajuda muito isso, aí vem o fulano e muda os números, fala que gastou 

quinhentos mil reais, sendo que na verdade, gastou mais do que três milhões, aí você gastou 

quinhentos mil e é taxado como campeão dos gastos pela imprensa. 
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8.1.13 Entrevista com Osmar Serraglio, deputado federal pelo estado do Paraná 

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

do Deputado, na Câmara Federal. 

  

Identificação do entrevistado – Osmar Serraglio, 61 anos, 

advogado; 

Tempo na vida pública – aproximadamente 25 anos de 

envolvimento em movimentos políticos. 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – Vice-Prefeito da cidade de 

Umuarama (1993-1996), pelo Partido da Mobilização Democrática Brasileira - PMDB; 

Deputado Federal em quatro mandatos, sendo (1998-2002), (2003-2006), (2007-2010) e 

(2010-2014); 

Partido político – Partido da mobilização democrática brasileira – PMDB pelo estado do 

Paraná; 

Cargo atual – Deputado Federal 

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. É possível considerarmos um sistema seguro? 

Serraglio: Olha, eu penso que sim, muito embora também eu reflita sobre isso. Poucos dias 

atrás, nesse ano mesmo, em 2009, a Corte Constitucional da Alemanha proibiu qualquer 

instrumento eletrônico nas eleições, se a Alemanha, com toda a inteligência técnica que tem, 

não encontra um caminho para isso, isso me gera dúvida, pois quero acreditar no nosso 

sistema, esses dias, o TSE promoveu um concurso sobre a credibilidade da urna, abriu para 

que pessoas pudessem consultar, principalmente hackers, eu imagino que os representantes 

dos sites contrários ao modelo da urna eletrônica no Brasil tenham vindo. Eu já ouvi situação 

de pessoas que foram procuradas, se teriam interesse em ganhar eleições, sendo que outras 

pessoas funcionariam como intermediários, para manusear as urnas, agora há muita 

“piraretagem”, crime por detrás disso tudo. 

Na própria cidade de Umuarama, minha cidade, tem um cidadão que perdeu as 

eleições, culpa a urna e insiste, dez anos ou mais, mesmo a eleição dele ter sido anos atrás, 

ainda sistematicamente busca estimular a polêmica no município.  
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Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, o que alterou no 

planejamento de uma campanha eleitoral? (Relação do número e do nome do 

candidato). 

Serraglio: Esse pessoal é tão inteligente, os marqueteiros, que podem ter engenhado isso e a 

gente não perceber, poder ser que de forma subliminar são criadas formas e utilização dos 

números, mas poder ser, percebo que atualmente, nas eleições enfatizam o número mesmo. O 

voto de legenda é uma dinâmica de perceber o número de um partido, por exemplo o Partido 

Verde, normalmente angaria votos de legenda por representar um debate ligado ao meio 

ambiente, acho isso positivo, o que é ideal, pois ao invés de votar em uma pessoa, se vota em 

uma concepção, mas infelizmente estamos distantes disso. 

 

O TSE e o TRE do Paraná foram eficazes na conscientização da população com a urna e 

voto eletrônico? Principalmente com relação a campanhas de conscientização do voto e 

afins? 

Serraglio: Eu tenho para mim que aqueles votos que eram votos nulos, que nós ouvíamos nas 

eleições, hoje não se evidenciam, eles acabam trazendo um voto que não é o voto que o eleitor 

optou, então ele sabe o número, vai lá e clica o número escolhido, acima de tudo a sequência. 

Eu tive uma situação muito próxima disso, eu nunca tive nenhuma aproximação e nunca 

dobrei com determinado candidato ou determinada candidata em um determinado local, no 

fim, tive muitos votos, então, tenho certeza absoluta que muitos dos meus votos, também 

contribuíram para outra pessoa, em outro cargo eletivo, porque nós temos o mesmo número, 

exceto o último dígito, que está condicionado ao deputado estadual. Então eu extrapolo isso 

para todo o país, quantos candidatos devem ter passado pela mesma situação. 

 

E quanto ao comprovante do voto impresso, qual a sua opinião a respeito? 

Serraglio: Acho que validaria a credibilidade e a confiabilidade da população, a votação seria 

muito mais acentuada, e para isso pouco importa se ocorrerão mais gastos ou não. Acho que 

não devemos reduzir a vida burocrática, temos que zelar pela democracia e cobrar daquele 

que conduzirá os processos. A veracidade disso ainda é uma das maiores dúvidas existentes 

nesse país.  
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A não obrigatoriedade do voto poderia alterar os resultados eleitorais que ocorrem 

atualmente? 

Serraglio: Eu acho o seguinte, primeiro que a facilidade atual de votar não deveria ser 

dispensada, o problema envolve uma linha econômica, é diferente você ser obrigado a votar, 

do que ser cooptado a votar. A compra de votos é tão acentuada, a impressão é que diminui, 

mas, quanto mais avançamos, mais a corrupção nas eleições aumenta. Nós temos várias 

situações de pessoas, matematicamente com dinheiro, que decidem ser deputado, gastam dez, 

quinze milhões se necessário, nesse sentido, você afere uma eleição pelo custo, se quiser se 

tornar prefeito ou deputado, com recursos, a probabilidade aumenta significativamente.  

 

Qual a sua opinião com relação à tecnologia biométrica? 

Serraglio: Acho muito importante, pelo aumento da confiabilidade, toda forma de melhorar o 

sistema é bem vindo, desde que tudo bem esclarecido. 

 

As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar 

com facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual 

o grau de desafio? 

Serraglio: Eu não tive equipe de publicidade, sou um vereador ampliado, a minha campanha 

é fransciscana, de percorrer o comércio de cada cidade onde eu atuo, pedindo voto, casa por 

casa comercial, a TV, nós sempre tivemos dificuldades no Paraná, o Requião monopoliza o 

tempo, não temos praticamente condições de apresentar nada, o nosso horário é gerido pela 

central que é conduzida pela equipe do governador Requião, que monopoliza. A minha 

campanha é corpo a corpo, a TV até hoje não serviu, agora você poderá ver, que nós 

colocamos que no meu horário eleitoral, eu não posso pedir voto para governador e nem para 

senador, então se quiserem usar o meu horário, o meu apoio, tem que colocar no horário 

deles, eu vou lá, no horário deles e peço voto, mas no meu horário, não posso pedir voto para 

esses candidatos, isso é um freio aos caciques.  

 

 É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Serraglio: Eu acho que existe uma certa diferenciação, que eu esteja já quase em uma 

marginalização, embora tenha sido bem votado, fui muito bem votado, em virtude da CPI dos 

Correios. Como falei, uma pessoa profissional termina tendo bons resultados, porque nós 
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somos meio improvisadores, somos Dom Quixotes. Na verdade, a gente confia muito que a 

sociedade acompanhe, mas quem tem mídia na mão, revoluciona, essa é a grande verdade, 

pois conduz uma grande parte da massa. 
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8.1.14 Entrevista com Raquel Teixeira, deputada federal pelo estado de Goiás  

Entrevista realizada presencialmente, no dia 9 de dezembro de 2009, em Brasília, no gabinete 

da Deputada, na Câmara Federal. 

 

Identificação da entrevistada – Raquel Teixeira, professora Doutora, 

64 anos; 

Tempo na vida pública – 12 anos de envolvimento em movimentos 

políticos; 

Cargos eletivos vitoriosos e não vitoriosos (disputa eleitoral) – 

Deputada Federal eleita pelo Partido da Social Democracia Brasileira – 

PSDB, período (2003-2006) e (2007-2010). 

Licenciou-se do mandato de Deputada Federal na legislatura 2003-2007, para exercer o cargo 

de Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, de janeiro a setembro de 2005 e de 

dezembro de 2005 a fevereiro de 2006. Licenciou-se do mandato de Deputada Federal, na 

Legislatura 2007-2011, para assumir o cargo de Secretária de Cidadania do Estado de Goiás, 

de abril a agosto de 2007; e para tratamento de saúde, de 13 a 16 de julho de 2009, sem 

convocação de Suplente; 

Partido político – Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB; 

 

Qual sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação? Principalmente com relação a 

credibilidade, segurança e confiabilidade. É possível considerarmos um sistema seguro? 

Teixeira: O Brasil tem uma história de sucesso em alguns softwares específicos, eu acho que 

a questão eleitoral, a urna eletrônica, se baseia em outros casos, como antes dela, o sistema 

bancário brasileiro, antes do resto do mundo, criou um sistema eletrônico, tecnológico, de alta 

confiabilidade, e diante desse quadro, acho que temos um sistema de votação eletrônica, que 

poderia ser referência Brasil e talvez não seja mais pelo lugar secundário que o país ocupa, eu 

creio, sei que se fosse nos EUA, França ou outro país desenvolvido que tivesse a nossa 

tecnologia do voto, a visibilidade seria muito maior, as tentativas de fraudar o sistema foram 

abortadas, o sistema é bem estruturado, e acho que pode ser considerado um bom exemplo de 

criatividade brasileira e da tecnologia de ponta. 
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Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, o que alterou no 

planejamento de uma campanha eleitoral? (Relação do número e do nome do 

candidato), na região Centro-Oeste? 

Teixeira: Olha, é uma mudança natural que aconteceu em todos os lugares, eu não vivi uma 

eleição sem a urna, minhas eleições são pós-eletrônicas, mas com certeza há uma mudança 

muito grande em relação ao nome e ao número, as pessoas hoje têm que aprender a votar no 

número. Pessoalmente não acho que seja uma coisa negativa, até porque eu defendo a lista 

fechada, quero que a gente saia cada vez mais do personalismo do nome do candidato, nesse 

momento a gente fixa o partido, mais importante do que Raquel é o 45, que significa todo um 

conceito de administração, na forma de fazer política, e acho que cada vez mais, trabalhar 

para o fortalecimento partidário. Portanto não me incomoda, pelo contrário, gosto da ideia do 

número partidário, e espero que a gente consiga atrelar o número cada vez mais a um conceito 

ideológico, filosófico e programático que os partidos deveriam significar no imaginário da 

população. 

 

Em Goiás, o papel do TRE foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto 

eletrônico? Campanha de conscientização do voto e afins? 

Teixeira: Acho que o eleitor hoje sabe mexer na máquina, no banco, nas novas tecnologias, 

acho que o TRE, embora tenha feito um bom trabalho nessa questão tecnológica, precisa 

entrar com mais eficiência e com mais forca na construção de uma cultura não corrupta, 

porque a questão tecnológica está superada, sabem lidar com a tecnologia, talvez pudéssemos 

aproveitar essa superação da barreira tecnológica e entrar com um novo trabalho de 

conscientização da população, além de usar a máquina, de usar a oportunidade da eleição para 

escolher candidatos que tenham ficha limpa e que tenham propostas que se afinem com o 

partido claramente identificado, com determinadas bandeiras, com determinadas pessoas.  

 

Qual a sua opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade 

poderia influenciar nos resultados eleitorais? 

Teixeira: Acho que influenciaria, mas acho que seria uma boa experiência, eu 

particularmente defendo o voto optativo, a obrigatoriedade é desnecessária, a população é que 

precisa amadurecer e saber que a sua escolha de candidato, vai definir o ritmo do país, o rumo 

das políticas públicas que ele quer que sejam implantadas no seu país, claro que isso implica 
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em maturidade eleitoral, como implica em maturidade toda a questão da convicção, 

relacionado a superação da corrupção no Brasil, que tem um sistema corrupto e corruptor. 

Eu defendo o financiamento público de campanha, defendo as listas fechadas e 

distritais, acho que elas significam uma votação em bandeiras partidárias, não o personalismo. 

Enquanto estivermos com um sistema caro, como é o nosso, vamos ter a cooptação de votos, 

o favorecimento de candidatos com mais recursos financeiros, nós estamos vendo agora o 

problema de compra de apoio aqui no Distrito Federal, lamentavelmente, não me surpreendo, 

não acho que vai ser o primeiro e nem será o último. Enquanto nós tivermos esses políticos, 

estaremos sujeitos a vários escândalos, um atrás do outro, e aí não é só mudar o sistema, é um 

conjunto, a própria população precisa mudar a mentalidade e fomentar a prática política.  

Eu vejo a enorme quantidade de demanda que deputados, por exemplo, recebem. E 

não é nada ilícito não, é um grupo de jovens que precisam fazer uma excursão e precisam de 

um ônibus, é um grupo de terceira idade que quer rezar na Aparecida do Norte, os deputados 

não possuem recursos para esse tipo de coisa, e sabem que precisam, porque se não 

conseguirem, os demandadores vão pedir para outro deputado e irão votar no outro que 

conseguiu o favor. Esse tipo de coisa ingênua gera uma demanda de esquemas financeiros que 

levam o deputado, para perpetuar sua condição como parlamentar, a conduzir essas ações. 

 Deputados e parlamentares em geral a criar um esquema de caixa dois, participação 

empresarial no desenvolvimento de projetos públicos, que favoreçam o empresário. E 

lamentavelmente esse dinheiro passa atender a população. Usar dinheiro para beneficio 

próprio deve ser combatido, e para promover uma melhoria, uma mudança profunda 

conceitual da prática política deve ser realizada.  

Lamento que o presidente Lula, como ninguém, teve chance de fazer a reforma 

política, mas não fez, inclusive tentar banalizar as coisas dizendo que caixa dois era normal, 

eu vejo como um péssimo exemplo para o país, e como sabemos que o exemplo vêm de cima, 

mudar a nossa concepção de prática política, a nossa visão com relação aos líderes. 

 

Qual sua opinião deputada com relação a tecnologia biométrica aplicada nas urnas, 

como também os avanços da web para o ambiente político? 

Teixeira: Eu acho que ela é uma tentativa de avanço, onde as próximas eleições mostrarão os 

resultados, e a tecnologia é extremamente dinâmica, enquanto tivermos mentes criadoras, nós 

teremos alterações, inovações e mudanças na tecnologia, foi assim até os momentos atuais da 

humanidade, e o Brasil possui uma ótima experiência de implantar novas tecnologias, sempre 
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a favor da democracia. A favor do avanço, da evolução, eu não tenho porque acreditar que 

não vai continuar sendo assim, quanto mais tecnologia tenha para facilitar, para dar mais 

transparência, mais credibilidade para melhorar o sistema, que venham as novas tecnologias. 

 

É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Teixeira: Vivemos em uma sociedade da informação, do conhecimento e das imagens, 

qualquer cargo público que depende do voto, deve prestar contas publicamente, essa prestação 

de contas tem que ser a mais transparente, a mais direta, a mais frequente possível, que exige 

a participação dos profissionais, vivemos hoje sofisticadamente, socialmente e não podemos 

cair no amadorismo na política pela demagogia pelo fisiologismo. Acredito que a tendência é 

a caminhada para um profissionalismo exigente, tanto para o político, como para a equipe de 

profissionais que o assessoram. 
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8.2 Questionários Eletrônicos respondidos pelos Consultores Políticos, associados à 

Associação Brasileira de Consultores Políticos – ABCOP 

 

8.2.1 Benhur Antonio Cruz de Lima, consultor político, sede região Sul 

Questionário respondido eletronicamente no dia 26 de junho de 2010. 

 

Identificação do entrevistado  

Benhur Antonio Cruz de Lima, jornalista, 46 anos, formado pela Universidade 

Católica de Pelotas, ex-secretário de comunicação da Prefeitura de Joinville 

(PMDB com Luiz Henrique e PSDB com Marco Tebaldi) 

Tempo de atuação como consultor político – 18 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas (nacionais e 

internacionais):  

1992 – Prefeito de Joinville - PPB – Eni Voltolini – derrota; 

1996 – Prefeito de Joinville – PP – Eni Voltolini – segundo turno derrota; 

2000 - Prefeito de Joinville – PMDB – Luiz Henrique – vitória primeiro turno; 

2002 – Governador do Estado - PMDB – Luiz Henrique- vitória segundo turno; 

2004 – Prefeito de Joinville – PSDB – Marco Tebaldi – vitória histórica primeiro turno; 

2006 – Governador do Estado – PMDB – Luiz Henrique – vitória segundo turno; 

2008 – Prefeito de Joinville – DEM - Darci de Matos – derrota segundo turno. 

Região (estado) de atuação - Santa Catarina – Sul 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Jornalista com experiência em jornal, rádio, TV, assessoria de imprensa e campanhas 

eleitorais. Possui especialização em comunicação pública. Participou de campanhas eleitorais 

de todos os segmentos. Atua há 15 anos com planejamento, estratégia, criação, gerenciamento 

de campanhas eleitorais. Participou de campanhas vitoriosas, como a do governador de Santa 

Catarina Luiz Henrique da Silveira, da Prefeitura de Joinville, além de campanhas ao Senado, 

Assembleia Legislativa e Câmara Federal. 

 

1 Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 
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Cruz de Lima: Sim, porém houve o caso Brizola e recentemente o Lugo no Paraguai venceu 

a eleição não aceitando a votação eletrônica, pois desconfiava de fraude. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Cruz de Lima: É algo moderno, ágil e confiável. Tem que evoluir para emitir o voto que 

demos. É a comprovação da lisura. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Cruz de Lima: Hoje as eleições estão cada vez mais profissionalizadas e dependentes de 

dinheiro. Beneficia quem tem dinheiro ou capacidade de arrecadar. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Cruz de Lima: Acredito que sim, pois é um processo cristalizado. Voltar a cédula de papel 

seria um retrocesso. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Cruz de Lima: Por mais que o TSE diga que é confiável, inviolável e desafia hackers, ainda 

continua sendo vulnerável. Veja os bancos, com tantos investimentos em segurança, firewall, 

etc. e ainda conseguem invadir contas. Não creio que o TSE tenha mais segurança que os 

bancos. 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Cruz de Lima: O principal foi ensinar a votar, primeiramente com simulações da urna, e 

agora com a proibição de simuladores, o desafio é ensinar a votar em seis candidatos em 

uma só eleição, através de folhetos explicativos, internet, enfim, achar novas linguagens 

capazes de levar esta mensagem e fazer o eleitor aprender, memorizar e saber a ordem de 

votação. Em 2010 começa pelo estadual, federal, dois senadores, governador e presidente. 

Loucura, mas são seis eleições numa só. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Cruz de Lima: Nunca contestamos resultados porque as diferenças foram significativas e no 

Sul do Brasil o povo é mais esclarecido, qualquer indício de fraude seria facilmente 

detectável. A urna eletrônica foi criada em Santa Catarina e testada em Brusque, na época. 
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Atraso mesmo é nas eleições norte-americanas, que ainda estão com delegados e 

papeizinhos. O povo não vota. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Cruz de Lima: Sim. A comunicação dos tribunais foi muito eficiente para popularizar as 

urnas eletrônicas. E as alterações que virão com a possibilidade de termos nosso voto 

impresso é algo essencial. Garantia de que o voto que dei seja computado. Há casos de 

candidatos que “amarraram” seus votos antes do pleito e depois da votação não 

apareceram. Ou o sistema fraudou ou os eleitores “acertados” traíram. Mas como os votos 

eram poucos e não decidiriam nada o candidato deixou para lá. 

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Cruz de Lima: Sim. O eleitor tem que levar seu comprovante. Os fiscais partidários devem 

ter estes boletins no final do dia, ou seja, transparência. O fato de os tribunais convidarem 

representantes dos partidos para averiguar a urna, não indica risco zero. Eu não entendo de 

informática e programação. Vou só olhar a urna e achar que está tudo correto. Mas este 

desafio aos hackers de quebrar o sigilo, invadir uma urna é bom. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Cruz de Lima: Não, obrigatoriedade nos faria correr atrás do eleitor. As eleições que já são 

caras triplicariam. O esforço de propaganda para convencer as pessoas a ir votar traria 

desgaste e gastos. Beneficiaria os partidos com mais militância, doutrinados como o PT, por 

exemplo. 

 

7.  Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Cruz de Lima: Defendo qualquer tipo de evolução tecnológica que possa garantir mais 

segurança. Agora votaremos com o titulo acompanhado de documento com foto para evitar 

fraudes. Mas precisa ter um mecanismo de segurança de que o voto confirmado na tela seja o 

mesmo computado no resultado final. (caso Brizola). 
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8. Quais as perspectivas futuras com relação a evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Cruz de Lima: Já está tendo seu papel importante. Mas ainda não chega a milhões de 

eleitores sem acesso. O futuro vai ser votar em casa, pelo site do tribunal e a gente emite o 

comprovante de votação. Como a gente faz com compras. Facilitaria muito. Acho que é o 

caminho. Votar pelo computador, pelo celular, dentre outros. 

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Cruz de Lima: Já foi mais fácil. Com a proibição do uso de simuladores da urna eletrônica 

aumentou desafio, mas tem muita gente criativa capaz de criar novas formas de ensinar o 

eleitor a votar. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Cruz de Lima: Sim. Cada eleição está mais profissionalizada, estratégica e dependente de 

tecnologia, inteligência e as várias ferramentas modernas. Acabou a era do romance 

eleitoral. Se faziam comícios, alguns santinhos e muito lero-lero. Hoje tem que ter conteúdo, 

gerenciar eficazmente e buscar os resultados com base nas metas pré-estabelecidas. É uma 

estrutura empresarial eficiente. 
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8.2.2 Bruno Oliveira, consultor político, sede região Nordeste  

Questionário respondido eletronicamente no dia 7 de julho de 2010. 

 

Identificação do entrevistado – Bruno Oliveira 

Tempo de atuação como consultor político - 2 anos 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais) - Coordenação de marketing da eleição 

vitoriosa no município de Florânia, no Rio Grande do Norte, no ano de 

2008, do candidato Sinval Salomão (PTB). Coordenação de marketing 

digital de uma campanha para o Senado 2010, pelo RN e Coordenação de marketing de uma 

campanha a deputado estadual 2010, no RN. 

Região (estado) de atuação – Rio Grande do Norte / Nordeste 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Bruno Oliveira é MBA em Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Mestre em 

Ciências Sociais e graduado em sociologia e ciência política pela UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte). Como pesquisador, publicou o livro “Dinâmica Eleitoral do 

RN”, através da Base de Pesquisa, Estado e Políticas Públicas e participou também da 

pesquisa “Partidos e Representação Política”, projeto pela USP/FAPESP. Como Profissional 

de Marketing, teve destacada atuação no mercado privado do RN atuando em empresas como 

a Interjato – Provedor Internet e também na indústria de computadores Plugtech do Brasil. 

2008 marcou o seu retorno ao mercado político, quando atuou como Consultor de Marketing 

na campanha exitosa do candidato Sinval Salomão (PTB) a prefeito no município de 

Florânia/RN. A coordenação de marketing da campanha teve destaque por ter contribuído 

para uma vitória considerada por muitos como impossível, uma vez que seu candidato, com 

uma pequena estrutura, enfrentou o então prefeito do município, que na época conseguiu unir 

grandes apoios em torno de seu nome. O trabalho estratégico e bem planejado de campanha 

rendeu uma vitória marcante com uma diferença de menos de 3% dos votos. Atualmente é 

sócio-diretor da Wiib – Inteligência Competitiva, empresa de consultoria em marketing com 

foco no desenvolvimento de ferramentas que unem tecnologia e apoio estratégico a gestão de 

empresas, governos e políticos. Em 2010, atuará em uma importante campanha majoritária do 

RN, desenvolvendo o planejamento e a presença digital do candidato. 
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1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável?  

Sim 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países?  

Sim 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

É louvável, tecnologia brasileira e contribui para a democracia.  

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema?  

Sim  

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Estável 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Oliveira: Ao meu ver, principalmente pela mudança cultural e com a população mais 

carente, no esclarecimento do funcionamento da urna. O foco passou a ser dado ao número 

do candidato e na forma de votar. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Oliveira: Pelo contrário. A urna acelera o processo e ajuda na apuração, que se tornou 

muito mais simples e confiável. Além de rápido. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Oliveira: Acredito que sim. Minha atuação se dá em municípios pequenos também e com 

população carente. Mesmo assim, o voto eletrônico já faz parte da vida das pessoas. 
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5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Oliveira: Não. É anti-ecológico e do ponto de vista de sistema pode ser realizado de outras 

formas. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Oliveira: Sou a favor da obrigatoriedade e certamente a não obrigação influenciaria nos 

resultados 

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Oliveira: Muito boa. Mais uma forma de se evitar fraudes 

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Oliveira: Sim. Na votação pode acelerar ainda mais o processo colocando os dados nas 

nuvens. Além de servir de backup. Na campanha, já terá uma influencia importante a partir 

deste ano. 

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Oliveira: Acho que sim. As dificuldades já foram superadas e vejo o processo de evolução da 

democracia brasileira muito positivo e a votação eletrônica certamente colaborou. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Oliveira: Sim. Os níveis de profissionalização tendem a aumentar e isso também colabora 

com o amadurecimento do processo. 
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8.2.3 Edilson Arrieche, consultor político, sede região Sul 

Questionário respondido eletronicamente no dia 26 de junho de 2010, com encaminhamento 

de texto introdutório da resposta. 

 

Prezado Professor. 

Espero lhe poder ajudar com as minhas informações, a minha área de atuação é meramente 

técnica, trocando em miúdos, colocar a campanha na rua. 

Iniciei na politica em 1982, como tesoureiro do candidato Ricardo Job, filho do secretário de 

segurança publica do RS (1982), tomei gosto da politica e trato o meu trabalho como arte, arte esta que 

está completando 28 anos. 

Em 1982 tudo era feito a mão ou na maquina de escrever, só em 1997 comecei a usar o 

computador, ainda tinha que fazer os meus próprios programas.  

E com o passar do tempo fui me especializado em processamento de dados, mantenho 

atualmente uma base de dados com 78 milhões de eleitores cadastrados no BR, e 4,2 milhões no RS, 

na minha cidade que é Cidreira tenho uma base de dados com 8 mil eleitores cadastrados, isso é quase 

90% de eleitores cadastrados, hoje eu posso chegar no eleitor e chamar ele pelo seu nome. 

Com todas essas informações e + as informações dos candidatos, colocando essas informações 

num mapa geográfico, iniciei o geoprocessamento politico (Geopolítica). 

Usando a informação e a contrainformação, podemos desenvolver estratégias de marketing e a 

logística de como vamos levar as informações dos nossos candidatos ao eleitor. 

Com o advento da urna eletrônica, divido em 2 fases a campanha, 1º levar a imagem do 

candidato e a sua proposta de campanha (marketing direto), 2º o nome do candidato e seu numero no 

qual está concorrendo, e no dia anterior a eleição só o numero do candidato, nesse dia bem organizado 

e usando as informações geopolíticas, obtemos um aumento de no mínimo 3% o aumento de votos no 

geral de sua votação. 

No inicio de cada campanha sou bem claro, temos 50% de vitória, estamos organizados, com 

metas e objetivos traçados, os outros 50% para obter a vitória é TRABALHO. 

Bem vamos ao objetivo da pesquisa, se não vou acabar escrevendo um livro sobre a ARTE 

DA VITÓRIA EM CAMPANHAS POLÍTICA. 

 

Identificação do entrevistado - Edison Arrieche, Consultor 

(estrategista) Político, funcionário publico municipal, na área de 

planejamento e logística da Secretaria de Obras e Transportes do 

Município de Cidreira/RS; 

Tempo de atuação como consultor político - 28 anos; 
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Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas (nacionais e 

internacionais): 

2008 – Juré/PMDB - Cidreira/RS - Coordenador de campanha, 1º Suplente de Vereador, 

assumindo a Vereança em 01/01/2009; 

2006 - Yeda/PSDB - Porto Alegre/RS - Coordenador de logística e estratégias;  

2002 - Germano Rigotto/PMDB - Antonio Hohlfeldt/PSDB - Porto Alegre/RS - Coordenador 

de logística e estratégias; 

1994 - Eliseu Padilha/PMDB – Alvorada/RS – Coordenador de campanha no município, 

eleito Deputado Federal + votado no município;  

1988/1992 - Jorge Mayer/PMDB – Alvorada/RS, Coordenador de campanha do Vereador 

eleito;  

1982 - Ricardo Job/PDS - Porto Alegre/RS – Tesoureiro de campanha, 4º Suplente de 

Vereador, assumindo a Vereança em 01/01/1983. 

Região (estado) de atuação. 
Rio Grande do Sul, prospecção Argentina, Colômbia e Venezuela.  

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Diretor de Logística da HA Logística – Assessoria Logística e de Estratégicas na Política 

Eleitoral. NOSSOS SERVIÇOS: Confecção de Mapas Geopolíticos; E-mail Marketing; SMS 

Marketing; Tele-Marketing e Mala-Direta via Correios e/ou entrega domiciliar direta, com 

base em um Banco de Dados próprio com + de 3,7 milhões de eleitores cadastrados no RS e 

68,5 milhões de eleitores cadastrados no Brasil. ATUAÇÃO POLÍTICA: 2006 - Yeda/PSDB 

- Paulo Feijó/PFL(Coordenador de logística e estratégias em Porto Alegre); 2002 - Germano 

Rigotto/PMDB - Antonio Hohlfeldt/PSDB (Coordenador de logística e estratégias em Porto 

Alegre); 1994 - Eliseu Padilha/PMDB eleito Deputado Federal + votado em Alvorada; 

1988/1992 - Jorge Mayer/PMDB eleito Vereador em Alvorada; 1982 - Ricardo Job/PDS - 

Vereador em Porto Alegre.  

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

Arrieche:  Em 1986 fui presidente de mesa de escrutínio, uma semana contando voto, grades 

feita a mão, hoje em 5 horas, já temos os resultados.  

1.1 é confiável? 

Arrieche: Não, o homem faz o programa, e a indústria faz a máquina. 
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1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Arrieche: Sim. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Arrieche:  Sim, não é um programa de computador que vai terminar com o poder financeiro 

nas campanhas políticas. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Arrieche: Não, muitos eleitores ainda acham que a urna eletrônica é um bicho papão. Por 

esse motivo foi institucionalizado a cola, que é apenas números. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Arrieche: Vulnerável sim, mais tem credibilidade pública, por que o número de alienados 

digitais ainda é muito grande. 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Arrieche: Nos primeiros 70 dias de campanha o marketing direto é usado, nos outros 20 dias 

levamos ao eleitor a colinha (só números).  

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Arrieche: Não, mas dá mais trabalho, principalmente juntos aos eleitores com o nível escolar 

baixo, a onde temos mais votos. 

  

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Arrieche: Não. 

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Arrieche: Sim. 
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6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Arrieche: Sim. 

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Arrieche: 10. 

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação a evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Arrieche: A tendência é evoluir mais ainda. Sim, em países com nos EUA, a evolução da 

informática (internet) está 3 gerações na nossa frente. 

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Arrieche: Não. Faltam falar a mesma língua do povo. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Arrieche: Sim, quando uma informação desqualifica ou não o candidato A, o candidato B 

tem que contra atacar (contrainformação) e fazer o papel inverso ao momento político que o 

desfavorece ou não, a comunicação política tem que ser ágil e clara para que o eleitor 

intenda o que está acontecendo. Não adianta ter uma boa comunicação política, têm que 

haver uma distribuição (logística) planejada para se atingir os objetivos, que é eleger o 

nosso candidato.  
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8.2.4 Leurinbergue Lima, consultor político, sede região Nordeste  

Questionário respondido eletronicamente no dia 26 de junho de 2010 

 

Identificação do entrevistado - Leurinbergue Lima da Silva; 

Tempo de atuação como consultor político - 3 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais) - Governo do estado do Ceará em 

2006 (Consultor do vice-governador); prefeitura de Russas-CE e 

Irauçuba, ambas em 2008;  

Região (estado) de atuação - Nordeste. Especificamente no Ceará e Piauí.  

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Leurinbergue Lima é Radialista, Publicitário e Professor, sendo sua atuação voltada para a 

implantação e gestão de emissoras de rádio, bem como para a produção de rádio, apresentação 

de programas de Rádio e TV e direção de arte. Atuou em campanhas eleitorais exitosas para 

Conselheiro Tutelar de Fortaleza (2003, 2006), Vereador de Fortaleza (2000, 2004, 2008) 

Dep. Estadual (2002, 2006) Prefeito (2000, 2004, 2008) e Governador (2002); além de 

assessorar a diversos políticos no decorrer de seus mandatos nos poderes Legislativo e 

Executivo. É graduado em História, com pós-graduação em Gestão da Comunicação e 

Marketing Institucional. Possui ampla experiência em assessoria parlamentar atuando em 

mandatos de deputados estaduais e vereadores, tendo também como especialidades 

gerenciamento de crises, articulação política e estratégia de mobilização social. Tem ainda 

como especialidades principais a análise de conjuntura, planejamento estratégico político , 

planejamento estratégico de comunicação, treinamento de equipes (para campanha eleitoral e 

para gestão pública), estruturação de assessoria política e de comunicação em prefeituras e 

governos, gerenciamento de crises, produção de rádio e direção de arte. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável?  

Lima: Creio que até certo ponto sim. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países?  

Lima: Sim, pois é muito melhor do que a cédula, por exemplo. 
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1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Lima: Contribui para a formação do espírito democrático. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema?  

Lima: Até o hoje só vi elogios à urna eletrônica, pois segundo muitos eleitores, ela acabou 

com muitas filas, por exemplo. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Lima: Todo sistema tem sua vulnerabilidade, mas creio ser estável. 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Lima: Posso citar como exemplo a escolha do numero do candidato. Isso foi melhor 

observado com o advento da urna eletrônica. Com a cédula, você podia citar o nome ou 

apelido, sendo o numero quase que um mero detalhe. Na urna eletrônica isso muda, pois o 

numero escolhido deve ser bem escolhido pelo candidato pensando na facilidade de o eleitor 

“decorar” bem o mesmo, já que com a urna não se vota no nome ou apelido.   

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Lima: Até hoje não. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Lima: Pelo menos aqui no Ceará eu creio que foi razoável. Poderia ter sido um pouco 

melhor principalmente no interior. Em Fortaleza, até que houve boas campanhas em escolas, 

praças e terminais de ônibus, por exemplo. 

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Lima: Sim. Acredito que tornaria ainda mais legitimo o processo.  
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6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Lima: Muitos países como a França, nossos vizinhos Argentinos, Portugal e Bélgica o voto é 

obrigatório. Já em outros centros importantes, como nos E.U.A é facultativo. Como nossa 

democracia é recente, creio que ainda é importante no momento que nosso povo tenha o voto 

como obrigatório. Mas num segundo momento, com um processo de educação nas escolas 

desde muito cedo acredito que seria melhor o voto facultativo. Com o voto facultativo creio 

que o eleitor “seria melhor identificado”,segmentado, digamos assim. Teríamos uma certa 

peneira natural da coisa. Muita gente não gosta de votar, não gosta de política e isso acaba 

atrapalhando na escolha dos candidatos.  

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Lima: Não tive contato pessoalmente com essa tecnologia, mas tenho uma boa expectativa 

em relação a isso. Creio que vai diminuir o numero de gente que vota pelo outro, por 

exemplo.  

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Lima: Em relação ao sistema de votação num futuro acredito que sim. Em relação a eleição, 

creio que já nesta eleição de 2010 poderá fazer alguma diferença, principalmente para os 

candidatos que dispõem de pouco tempo de TV. A internet tem um poder de mobilização 

fantástico. Quem souber fazer uso das redes sociais, blogs, sites e outras ferramentas vai se 

diferenciar.  

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Lima: Com facilidade eu creio que não. Mas tem-se trabalhado muito no sentido de estimular 

os eleitores a votarem.  
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10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Lima: Em muitas esferas e locais sim. Em outros nem tanto. Percebo que os candidatos mais 

jovens e que possuem maior grau de instrução buscam uma consultoria especializada, mesmo 

venham de uma linhagem de políticos na família. Isso é bom, pois qualifica o debate e muda 

em alguns casos a práxis política de muitos.  
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8.2.5 Marcelo Serpa, consultor político, sede região Sudeste 

Questionário respondido eletronicamente no dia 30 de junho de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Marcelo H N Serpa / ABCOP Rio; 

Tempo de atuação como consultor político – 18 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas (nacionais 

e internacionais) 

Diversas presidenciais, governo de estado, prefeitura, senado, deputado 

federal e estadual, vereador, instituições civis, conselhos regionais, clubes – eleições em geral. 

No Brasil e no exterior. São cerca de uma centena de participações em eleições, dez por cento 

disso em eleições internacionais. Tenho por política não divulgar carteira de clientes.  

Região (estado) de atuação - Brasil e exterior. 

  

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Atua no Marketing Eleitoral desde 1992, em dezenas de campanhas para Governador, 

Prefeito, Deputado Federal, Estadual e Vereadores. Especialista em estratégia, opinião pública 

e análise de pesquisa eleitoral. Mais de 600 atuações em planejamento, coordenação e análise 

de pesquisas, pareceres e estudos, cobrindo cerca de 60 clientes e/ou situações diferenciadas. 

Prof. de Comunicação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Associação 

técnica a Cid Pacheco Com e Marketing. Consultor editorial e de marketing do livro VOTO É 

MARKETING 2. Membro da ABCOP. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável?  

Serpa: Sim. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países?  

Serpa: Sim. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Serpa: Contribui para o fortalecimento do espírito democrático. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema?  

Serpa: As pessoas votam. 
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1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade?  

Serpa: Poderia melhorar com a simples emissão de cédulas de controle para, por exemplo, 

permitir uma eventual recontagem física. 

  

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Serpa: Ensinar o uso da máquina para o voto. 

  

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação?  

Serpa: Não. 

  

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico?  

Serpa: Campanha de conscientização do voto e afins. Isso não é tarefa apenas para a época 

da eleição. Educação demanda um trabalho constante, podendo-se envolver as redes de 

ensino. 

  

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Serpa: Sim. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto?  

Serpa: Sou a favor. Cumpre função didática. A não obrigatoriedade influenciaria nos 

resultados eleitorais? Sim. Haveria menos pessoas votando. As camadas mais baixas 

tenderiam a alienar-se ainda mais. 

  

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica?  

Serpa: Não tenho opinião formada. Sou a favor de tudo o que puder dar mais eficácia e 

transparência ao processo eleitoral brasileiro. 
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8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Serpa: Sim. A internet será cada vez mais importante tanto para comunicação com o público 

interno quanto com o público eleitor. 

  

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio?  

Serpa: Sim. O desafio é comunicar bem com cada vez maior segmentação. Não vejo onde ou 

como o tipo de urna poderia constituir problema. 
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8.2.6 Neysa Furgler, consultora política, sede região Sudeste 

Questionário respondido eletronicamente no dia 24 de junho de 2010 

 

Identificação da entrevistada - Neyza Bravo Mendes Furgler; 

Tempo de atuação como consultor político - Desde que foi possível 

votar novamente em municípios considerados áreas de segurança 

nacional. Trabalhei, ao lado de Chico Santa Rita, na eleição do 

Prefeito de Rezende, acho que em 1978. Foi meu primeiro contato 

com o marketing político; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas (nacionais e 

internacionais); 

Tenho trabalhado, sempre na área de pesquisa, principalmente qualitativa, para diversos 

candidatos a Governador (São Paulo, Brasília, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás, 

Maranhão, etc.) Senador (Paraná), Prefeito (Curitiba, Santos, Ribeirão Preto, etc.), Deputado 

Estadual e Federal (São Paulo, principalmente). Para cargos majoritários, além de 

diagnósticos, também acompanhamento de programas eleitorais gratuitos, para orientar e 

subsidiar a coordenação de comunicação das campanhas; 

Região (estado) de atuação – São Paulo, com atividades em âmbito nacional. 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Como profissional ligada a área de publicidade/ propaganda e pesquisa de mercado, mídia e 

opinião pública, tem participado de Congressos, Seminários, Conferências, Simpósios, 

Encontros, etc, na qualidade de palestrante, moderadora, debatedora e organizadora, no Brasil 

e no Exterior. Em 88 palestrou sobre a Pesquisa como Instrumento do Marketing Político no 

Congresso sobre o tema, a partir de São Paulo, para aproximadamente 45 cidades, via 

Embratel, um avanço tecnológico, na época. Co-autora do Dicionário Brasileiro de Mídia, 

juntamente com Izacyl Guimarães Ferreira, editado em 1976 e revisado para nova edição em 

1996 (Edições Mercado Global). Colaborou com um capítulo sobre Pesquisa de Opinião 

Pública para o livro de Paulo Markun sobre Marketing Político, lançado em 1988, "Como 

perder as eleições" - Feeling Editorial. Ex-presidente, ex-diretora-tesoureira, Conselheira para 

a gestão 1991 - 1995 e Diretora suplente para a gestão 1993 - 1995 da Sociedade Brasileira de 

Pesquisa de Mercado - SBPM - da qual é sócia fundadora. Ex-membro da European Society 

for Opinion and Marketing Research - ESOMAR - da qual foi a "Press-Officer" no Brasil para 
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o biênio 1989-1991. A partir de maio de 1988, fundou sua própria empresa, o ESCRITÓRIO 

DE DECISÃO, através da qual tem prestado serviços de Consultoria e realizado pesquisas de 

Mercado, Mídia ou Opinião Pública para diversos clientes, institutos de pesquisa e agências 

de publicidade, usando técnicas qualitativas e quantitativas. Como consultora fixa, atendeu a 

empresa Voz Pesquisa e Telemarketing, anteriormente denominada RCT. Atualmente, presta 

consultoria a RBNews, sediada em São Paulo, na área de pesquisa de opinião pública por 

telefone, e ao Instituto de Pesquisa Enquete, localizado em Vitória, Espírito Santo. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 

Furgler: Avalio que sim. Não tenho nenhuma informação ao contrário, apesar de todas as 

restrições que fazem a respeito e das possibilidades, sempre aventadas, de fraude. Não tenho 

conhecimento disso, e sei que o TSE está sempre muito atento a essas possibilidades. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Furgler: Acho que sim. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Furgler: Acho que mais contribui para o fortalecimento do espírito democrático, mas não 

somente isso. A possibilidade de maior divulgação de notícias através dos diversos meios de 

comunicação, não se restringindo mais somente aos que sabem ler e escrever, por exemplo, 

consolida a avaliação de cada candidato. É claro que o poder econômico é um importante 

fator de pressão para o voto em alguns candidatos, mas o uso das novas mídias possibilitará 

ao eleitor decidir melhor em quem votar. Temos visto muitos exemplos de campanhas 

espontâneas na mídia (twitter, internet, blogs, etc.) que podem mudar a direção de um evento. 

Por que não do voto? 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Furgler: Acho que a população aceita e confia bem no voto eletrônico, sim. É muito mais 

fácil, todo mundo, mesmo os analfabetos, conhecem números, e também a foto dos candidatos 

que aparece na urna, além da rapidez com que se vota. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Furgler: Diante de tanta divulgação sobre os hackers e o que fazem pela internet, o sistema 

poderia ser considerado vulnerável, mas o TSE me parece bastante atento a isso.  
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2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Furgler: Não posso imaginar até que ponto a implantação da urna possa ter interferido no 

planejamento de campanhas eleitorais e nas ações de publicidade e marketing. Afinal, é só 

um sistema de voto que mudou. Talvez os partidos/ candidatos tenham de se empenhar em 

explicar ao eleitor como se vota, mas o eleitor já sabe votar, havendo aprendido no decorrer 

dos anos de utilização da urna eletrônica. Outros processos de voto mais complicados foram 

absorvidos quase que sem problema, Exemplo: votar em todos os candidatos de um mesmo 

partido, numa das eleições. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Furgler: Não. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Furgler: Acho muito eficientes as campanhas do TSE a respeito das eleições. No ano de 

2008, tive oportunidade de realizar diversas pesquisas para o TSE sobre a eficiência da 

campanha eleitoral (prefeituras) e as avaliações foram muito boas, por parte dos eleitores 

brasileiros. 

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos? 

Furgler: Talvez esse comprovante deixasse o eleitor comum um pouco mais seguro com 

relação a eficiência da urna eletrônica, sem desconfianças a respeito das fragilidades 

possíveis. Mas não sei se para nós, consultores políticos, isso seria tão necessário. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Furgler: Acho que, no Brasil, o voto tem de ser obrigatório. A população não tem suficiente 

consciência do que representa, do ponto de vista de cidadania, o voto. Daí a obrigatoriedade. 
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Também não sei se é só no Brasil, pois em outros países, onde o voto não é obrigatório, a 

proporção de pessoas que se cadastra para votar é pequena, em relação ao total da 

população em condições de votar.  

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Furgler: Todas as “modernidades” têm de ser testadas, como estão sendo, em projetos 

pilotos, no Brasil. Ou seja, minha opinião é mais para o positivo. 

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação a evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Furgler:  Não dá para misturar as duas coisas. Evolução do sistema eletrônico  acho que 

o TSE leva bem esse processo. Internet  vai ter um papel bastante importante nas eleições, 

com as possibilidades de divulgação tanto das coisas boas quanto das ruins, dos candidatos. 

Não há muito como esconder por muito tempo as coisas erradas. E isso é um avanço. Os 

eleitores poderão ter muito mais informações a respeito de seus candidatos e dos partidos 

políticos. 

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Furgler: Urna eletrônica ou não, o marketing político é o mesmo. Um bom profissional 

transita bem, até mudando o rumo de uma campanha. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Furgler: Acho que sim. O marketing político evoluiu muito. Porém, muitos coordenadores de 

campanha/ marqueteiros usam uma mesma fórmula que já foi vitoriosa em alguma 

campanha, mas que pode não ser em uma outra. Ou seja, é preciso inovar sempre, procurar 

realçar os atributos positivos dos candidatos, sem enganar o eleitorado. Adaptar o 

conhecimento e a experiência adquirida do marketing político para realizar um bom 

trabalho. 
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8.2.7 Paulo Taques, consultor político, sede região Centro-Oeste 

Questionário respondido eletronicamente no dia 21 de junho de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Paulo Taques; 

Tempo de atuação como consultor político – 15 anos;  

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais) – governador (1994); governador (1998); 

senador (2002); prefeitos (2008); governador (2010); 

Região (estado) de atuação - Mato Grosso 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Advogado militante em direito eleitoral com formação em marketing eleitoral e político. Atua 

em eleições desde 1994, quando participou da assessoria jurídica da campanha de Dante de 

Oliveira ao governo. Em 1998 foi coordenador jurídico da campanha de Júlio Campos, 

também ao governo do Estado. Desde então tem atuado em campanhas majoritárias e 

proporcionais, utilizando a legislação, associada ao marketing eleitoral, como instrumento 

estratégico de campanha. É associado da ABCOP desde 1996, sendo atualmente seu 

conselheiro fiscal e diretor para Mato Grosso. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 

Taques: sim. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Taques: Sem dúvida. 

2.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Taques: Fortalece a democracia, na medida em que evita fraude. 

2.3 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Taques: sim 

2.4 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Taques: Estável e com credibilidade 
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2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing? 

Taques: Campanhas que ensinem o eleitor a votar. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Taques: não. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Taques: sim. 

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Taques: não. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Taques: Sou contra. Se facultativo o voto será mais por dever cívico do que por qualquer 

outro benefício. 

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Taques: Muito nova para que tenha convicção formada. 

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Taques: Sim, mas ainda levará tempo, ante a escassez de internautas. 
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9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Taques: Não sei dizer. 

 

11. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Taques: Sem dúvida. 
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8.2.8 Rodrigo Mendes Ribeiro, consultor político, sede região Sudeste 

Questionário respondido eletronicamente no dia 21 de junho de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Rodrigo Mendes Ribeiro; 

Tempo de atuação como consultor político – 18 anos;  

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais); 

Consultor de Marketing Político e/ou analista de pesquisas em 

campanhas eleitorais proporcionais:  

Selma de Souza (PSDB), Vereadora BH, não vitoriosa – 1992; Cabo Júlio (PL), Deputado 

Federal – 1998, vitoriosa; Cabo Morais (PL), Deputado Estadual – 1998, vitoriosa; Antônio 

Andrade (PMDB), Deputado Estadual – 1998, vitoriosa; Wadson Lima (PSB), Vereador BH – 

2000, vitoriosa; Alex Amaral (PV), Vereador Betim – 2004, vitoriosa; Ronson Esteves (PDT), 

Deputado Federal – 2006, não vitoriosa; Domingos de Castro (PV), Deputado Federal – 2006, 

não vitoriosa. 

Consultor de marketing político e/ou analista de pesquisas em campanhas eleitorais 

majoritárias: 

Célio de Castro (PSB), Prefeitura de Belo Horizonte – 1996, vitoriosa; 

Durval Ângelo (PT), Prefeitura de Contagem – 2000, não vitoriosa; 

Abdon Drumond (PMDB), Prefeitura de Matozinhos – 2000, não vitoriosa; 

Mauricio Reis (PPS), Prefeitura de Itapecerica – 2000, não vitoriosa; 

Gil Pereira (PPB), Prefeitura de Montes Claros – 2000, não vitoriosa; 

Marcos Sant´Anna (PPS), Senador – 2002, não vitoriosa; 

José Leandro (PDT), Prefeitura de Ouro Preto – 2004, não vitoriosa; 

Alberto Bejani (PTB), Prefeitura de Juiz de Fora -  2004, vitoriosa; 

Carlinhos Rodrigues (PT), Prefeitura de Nova Lima – 2004, vitoriosa; 

Ronaldo Vasconcellos (PV) - Senador – 2006, não vitoriosa; 

Tânia Britto (PP) – Prefeitura Jequié/Bahia – 2008, não vitoriosa;  

Pré-campanha Marco Antônio (PTC) – Prefeitura Camaçari/Bahia – 2008; 

Ildon Marques (PMDB) – Prefeitura de Imperatriz\MA – 2008, não vitoriosa; 

Anderson Adauto (PMDB) – Prefeitura de Uberaba\MG – 2008, vitoriosa; 

Ângelo Oswando (PMDB) – Prefeitura de Ouro Preto\MG - 2008, vitoriosa.   
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Responsável pelas pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral/TSE (Campanha Vota Brasil), nas 

eleições 2004, 2005 (Referendo), 2006, 2008 e 2010.     

Região (estado) de atuação - MG, Nordeste. 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Presidente da República OPINIÃO. Sociólogo com MBA em Marketing e mestrado em 

ciência política pela UFMG. Foi professor de pós-graduação em diversas universidades nas 

áreas de pesquisa de opinião pública e mercado, sociologia, marketing e ciência política pela 

UFMG. Foi professor de pós-graduação em diversas universidades nas áreas de pesquisa de 

opinião pública e mercado, sociologia, marketing e ciência política. Autor do livro 

"Marketing Político - O Poder da Estratégia nas Campanhas Eleitorais" e co-autor de 

Marketing Eleitoral - Aprendendo com Campanhas Municipais Vitoriosas". Diretor da 

Associação Brasileira dos Consultores Políticos em Minas Gerais. Participou de mais de 30 

campanhas eleitorais em todo o Brasil, foi consultor do Tribunal Superior Eleitoral e participa 

das pesquisas de concepção e avaliação da campanha "Vota Brasil", TSE desde 2004. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável?  

Ribeiro: Sim. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países?  

Ribeiro: Com certeza. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Ribeiro: Contribui para o fortalecimento democrático, não percebo relação alguma com 

elitização.  

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema?  

Ribeiro: Não tenho nenhuma dívida sobre a credibilidade e aceitabilidade da urna 

eletrônica. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Ribeiro: Sistema estável e com credibilidade. 
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2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Ribeiro: Alguns esforços para ensinar o eleitor a votar na urna, hoje cada vez mais 

desnecessários; 

Ensinar a ordem de votação (mesmo o TSE já fazendo); 

Material de impresso ensinando o caminho para teclar o voto na urna (sobretudo 

proporcionais), tipo, digite o 1, depois o 2, o 3 e depois o 4.  

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Ribeiro: Não. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Ribeiro: Avalio que as campanhas Vota Brasil do TSE, desde 2002 são muito importantes 

para conscientizar gradativamente a população. Da mesma forma são fundamentais para 

informar uma série de aspectos relativos ao processo.   

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Ribeiro: Não. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Ribeiro: Sou a favor do voto obrigatório. O voto facultativo representaria, em minha opinião, 

uma elitização do processo eleitoral.   

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Ribeiro: Acho um avanço no sentido do ganho progressivo da segurança da identidade do 

eleitor (para não haver duplicidade, fraude, etc.).   
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8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)?  

Ribeiro: Na campanha sim, na votação acho que ainda está distante, mas o papel será 

crescente.  

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Ribeiro: Sim, acho interessante tentar mesclar a mensagem do candidato com as campanhas 

do TSE. Sobretudo em eleições proporcionais é importante a campanha estimular o eleitor ir 

votar e escolher alguém. Com isso tentar diminuir a abstenção.   

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas a comunicação política? 

Ribeiro: Com certeza, não há mais dinheiro sobrando, os tiros disponíveis têm que ser cada 

vez mais certeiros, a campanha mais cirúrgicas. Não consigo imaginar uma campanha 

vitoriosa sem pesquisa, estratégia e uma comunicação alinhada com uma leitura precisa da 

realidade.   
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8.2.9 Carlos Manhanelli, consultor político, presidente ABCOP 

Questionário respondido eletronicamente no dia 7 de novembro de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Carlos Manhanelli 

Tempo de atuação como consultor político - 36 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não 

vitoriosas (nacionais e internacionais); 

Mais de 240 campanhas eleitorais majoritárias e proporcionais, 

inclusive campanhas realizadas em países da América Latina e 

África; 

Região (estado) de atuação – Sede em São Paulo, atuação nacional e internacional. 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Membro fundador e Presidente da ABCOP milita na área de consultoria em comunicação 

política e marketing eleitoral desde 1974, coordenando várias aplicações de comunicação 

pública no Brasil, América Latina e na África. Autor de nove livros, entre eles: "Eleição é 

Guerra”, "Estratégias Eleitorais e Marketing Político" e o “Marketing Pós Eleitoral” todos da 

Editora Summus, "Marketing Eleitoral"- ABCOP e do livro "A Conquista do voto" Editora 

Brasiliense. Graduado em Administração de Empresas, Jornalista, Radialista e Publicitário, 

Lato Sensu em Marketing pela ESPM – SP, em Política pela FESP e MBA em Marketing pela 

USP, Stritu Sensu Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São 

Paulo. Professor convidado em várias Universidades, ministrou cursos e palestras na maioria 

dos Estados Brasileiros, nos E.U.A, no México, Colômbia, Argentina, e países Africanos, 

assume agora aulas de Comunicação Política na Universidade de Salamanca - Espanha. Já 

atuou em mais de 220 campanhas em todos os níveis e presta consultoria atualmente para 

mais de 20 Prefeituras e Governos em todo o Brasil, América Latina e África. Membro da 

IAPC – Internacional Association of Political Consultants, e do Centro de Gerenciamento 

Político com sede em Miami – EUA. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 

Manhanelli: Não acho, porque quem conhece o mínimo de informática e hardware, sabe que 

um ponto de solda desvia qualquer situação e eleição, quem conhece sabe. 
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1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Manhanelli: Se não é confiável, não pode ser considerada como exemplar, se fosse exemplar, 

outros países já teriam adotado. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Manhanelli: Não interfere no processo eleitoral, apenas na recepção do voto, colabora com 

a mesa receptora. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Manhanelli: Existe sim, a propaganda do TSE é muito grande, cria uma boa estratégia de 

comunicação de massa, portanto é considerada pela maioria dos brasileiros a oitava 

maravilha do mundo. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Manhanelli: Vulnerável, altamente vulnerável. 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Manhanelli: Sim, no intuito de ensinar a população a utilização da urna. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Manhanelli: Sim, naquele momento sim, eu faço muita campanha no nordeste, muitas 

pessoas tinham medo de como usar e baixa estima de como participar. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Manhanelli: Foram eficazes, mas não no primeiro momento, teve um processo de maturação 

até a população se sentisse a vontade no desenvolvimento. 
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5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Manhanelli: Sim, não o comprovante para a pessoa levar, apenas para a conferência, o 

eleitor saia com segurança para o processo. Essa urna já existe, foi testada, mas não foi 

implantada. 

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Manhanelli: O voto obrigatório não faz parte do processo democrático, uma democracia 

plena exige o voto como direito e não como obrigação, fora disso, ninguém pode dizer que 

vive em um sistema democrático. Isso vai influenciar muito nos resultados, muitas pessoas 

votam em qualquer um, porque é obrigada. 

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Manhanelli: A ideia é boa, mas eu continuo dizendo o seguinte: porque que o título eleitoral 

não vem com tarja magnética, com senha e validação. Para dinheiro você tira com senha e 

cartão. O sistema biométrico pode ser realizado fraudes, enfim a tecnologia é boa, mas não é 

funcional. 

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Manhanelli: Toda mídia nova se comporta como se comportou o rádio e a TV no passado, 

portanto a Internet no seu inicio não é ainda um veiculo de massa popular, tende a evoluir 

como as outras mídias. A Internet vai passar pelo mesmo processo, a possibilidade de uso em 

campanha em 2010, somente terá efetivo uso como veículo eleitoral, quando conseguir se 

popularizar um tanto que possa interferir nos processos.  Inversor de marketing, o eleitor 

deve procurar o conteúdo. A internet está no orçamento doméstico, não é tão fácil proliferar 

a web, Rio Branco, Macapá não possuem banda larga até hoje. 
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9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Manhanelli: Não, há uma preocupação com o número, mas todo o esforço do publicitário é 

para destacar as qualidades do candidato, o esforço é para enaltecer o candidato. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Manhanelli: Só o dinheiro não ganha a eleição, hoje existe técnicas de cooptar e persuadir 

para votar. 
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8.2.10 Gil Castilho, consultora política, sede Sudeste 

Questionário respondido eletronicamente no dia 16 de novembro de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Gil Castilho, Publicitária, 

consultora política, diretora de relações públicas da ABCOP - 

Associação Brasileira de Consultores Políticos, membro ALACOP - 

Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos e editora do 

blog MarketingPolitico.com; 

Tempo de atuação como consultor político – 18 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais) - Coordenação estratégica e de comunicação de mais de 28 

campanhas eleitorais, majoritárias e proporcionais, dentre elas consultoria geral da campanha 

presidencial em Moçambique, em 2004, para a coligação de oposição Renamo-União 

Eleitoral. Também atuando na consultoria de comunicação de governos e para partidos 

políticos, no Brasil e no exterior; 

Região (estado) de atuação - São Paulo como sede, nacional e internacional. 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Publicitária, cursou Letras na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Iniciou sua carreira 

em 1988, como redatora e, posteriormente, como diretora de criação, trabalhando em diversas 

agências. Desde 1992 trabalha com marketing político nas áreas de planejamento estratégico e 

criativo, atuando em várias campanhas eleitorais e comunicação de governos. Recentemente 

especializou-se em novas tecnologias de comunicação e atualmente é diretora da Tupy 

Company, empresa voltada a assessoria no seguimento de marketing político. É diretora de 

relações públicas da Abcop e membro da Alacop - Associação Latio-Americana de 

Consultores Políticos. Atualmente, além dos trabalhos desenvolvidos no Brasil, tem atuado 

em campanhas e projetos de defesa da democracia em países da África. 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 

Castilho: Não acredito que nenhum sistema seja infalível. Porém, graças ao componente 

tecnológico, a fiscalização não é direta e certamente dá margens a questionamentos.  
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1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países? 

Castilho: Acho que pode ser considerado um caminho, mas que necessita de 

aprimoramentos. 

1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?  

Castilho: Não diria que elitiza candidatos, mas para muitos eleitores sem vivência 

tecnológica pode significar uma barreira. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema? 

Castilho: Populações familiarizadas com a tecnologia, sim. Mas há boa parte da população 

que se inibe diante da tecnologia. Como o Brasil é um país com muitas realidades, em alguns 

locais essa característica pode fazer diferença. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade? 

Castilho: Todo o sistema tem sua vulnerabilidade. O que determina a sua credibilidade é um 

sistema de fiscalização democrático e efetivo.  

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Castilho: Basicamente a inserção do tema nas propagandas eleitorais, com a finalidade de 

“puxar” o voto para os candidatos em questão. A forma dessa comunicação também tem 

acompanhado a evolução da apresentação da urna ao longo desse processo. 

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Castilho: Não que tenha ficado evidente ou cientificamente comprovado. 

 

4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Castilho: Sempre acho um pouco falhas às campanhas de conscientização do TSE e dos 

TREs, não apenas com relação ao voto eletrônico, mas com relação também a outros temas: 

este ano, por exemplo, coube aos próprios partidos explorarem a questão do voto em 2 

senadores, pois isso não ficou claro nas comunicações oficiais. Quando se deixa o papel 
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dessa comunicação para os partidos, é óbvio que as explicações serão tendenciosas aos seus 

próprios candidatos.  

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Castilho: Sim. Embota a urna gere uma lista impressa ao final da votação, seria mais 

transparente e confiável se a impressão se desse no momento do voto, gerando uma listagem 

interna e um comprovante para o eleitor.  

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Castilho: Sou contra o voto obrigatório. A não obrigatoriedade influenciaria em todo o 

processo eleitoral, inclusive, acredito, gerando um aprofundamento do debate político, das 

estratégias eleitorais e da maneira como o eleitor se comporta diante do voto. 

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Castilho: Incipiente demais e conforme reconheceu o próprio TSE, com falhas. Não possuo 

conhecimento tecnológico para avaliar a sua precisão e, embora ache que a evolução 

tecnológica seja necessária, penso que há outras falhas no processo que precisariam ser 

solucionadas antes. Por exemplo, considero um absurdo a discussão sobre a validade dos 

documentos de identificação para votar as vésperas da eleição.  

 

8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão, possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Castilho: Sou a favor da introdução da tecnologia, mas o sistema ainda precisa ser 

aprimorado, pelos motivos já comentados nas questões anteriores. Quanto a internet, 

certamente ela terá um papel cada vez mais importante dentro do processo. É um contra-

senso um país que investe na questão da urna eletrônica há tanto tempo, ter demorado até 

2010 para introduzir o uso das ferramentas da internet nas campanhas. Mesmo sendo um 

grande laboratório o que vimos, ficou claro o seu papel na ampliação do diálogo e das 

manifestações da militância. Sem a internet a polarização da campanha seria maior e 

provavelmente não haveria um segundo turno. Estimo - e sou bastante entusiasta - uma 

ampliação do seu papel nas próximas eleições. 
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9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Castilho: Acho que a maneira como essa comunicação deve ser feita já está decodificada, 

assim como está decodificada a noção de se aproveitar das lacunas didáticas deixadas pelo 

TSE/TREs para a divulgação de mensagens com conteúdo que instruam o voto para os 

candidatos-clientes. 

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Castilho: Há um maior entendimento de que é preciso utilizar-se de conceitos técnicos para 

se fazer uma campanha eleitoral, graças a uma evolução crescente das mídias e também a 

um maior amadurecimento do eleitor. O grau de profissionalismo que se emprega na hora de 

se traçar as estratégias.  
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8.2.11 Gustavo Fleury, consultor político, sede região Sudeste  

Questionário respondido eletronicamente no dia 13 de novembro de 2010 

 

Identificação do entrevistado – Gustavo Fleury; 

Tempo de atuação como consultor político - 8 anos; 

Principais participações em eleições vitoriosas e não vitoriosas 

(nacionais e internacionais); Não vitoriosas: campanhas de prefeito (Jorge 

Tadeu Mudalen, Guarulhos 2008), Gilberto Kny (Nova Petrópolis, 2004), 

Raul Pont (Porto Alegre, 2004), deputado estadual Maurício Brusadin (São 

Paulo, 2006), senador Afif Domingos (São Paulo, 2006), deputado federal Frank Aguiar (São 

Paulo, 2010). 

Vitoriosas: Lula presidente (Brasil, 2002), prefeito Gilberto Kassab (São Paulo, 2008), 

deputado federal Clodovil Hernandes (SP, 2006), deputado estadual Ricardo Granja (2006), 

governadora Rosalba Ciarlini (RN, 2010), deputado federal Henrique Fontana (RS, 2002), 

vereadora Sandra Tadeu (São Paulo, 2008), vereadora Manuela D”Avila (Porto Alegre, 2004).  

Região (estado) de atuação – Sede em São Paulo 

 

Currículo resumido disponível no portal ABCOP 

Gustavo Fleury, jornalista, escritor, consultor político e ex-assessor de imprensa no Congresso 

Nacional. Possui formação especializada em marketing político eleitoral e pós-eleitoral. 

Atuou profissionalmente na área e televisão, rádio, impresso, além de colaborar em diversos 

sites de notícias. Desde os 11 participa de campanhas eleitorais municipais, estaduais e 

nacionais de partidos como PT, DEM, PP, PV, PTB, entre outros. Autor do livro “Eleições 

2008. O Brasil e o Efeito Obama” é também professor e palestrante em vários locais do país.  

Realiza trabalhos de consultoria com uma equipe de outros profissionais das áreas de TV, 

Rádio, Internet, Media Training, Pesquisa e Ciência Política 

 

1. Sua opinião acerca do sistema eletrônico de votação brasileiro 

1.1 é confiável? 

Fleury: sim. 

1.2 pode ser considerado um exemplo para os demais países?  

Fleury: Sim, inclusive nas eleições de 2010, haviam analistas internacionais europeus aqui 

no país acompanhando o processo. 
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1.3 contribui para o fortalecimento do espírito democrático ou permite uma elitização dos 

candidatos pelo poder financeiro de campanha?   

Fleury: Contribui pra democracia, na medida em que permite maior confiabilidade na 

contabilização dos votos. 

1.4 é perceptível a aceitabilidade da população com relação ao sistema?  

Fleury: Sim. 

1.5 pode ser considerado um sistema vulnerável ou estável e com credibilidade?  

Fleury: Estável e com credibilidade. É evidente que sempre existe alguma falha ou tentativa 

de burlar uma ou outra urna, mas não consegue interferir no todo – contabilização dos votos. 

 

2. Desde a implantação gradativa em 1996 da urna eletrônica, quais as principais alterações 

no planejamento de campanhas eleitorais, principalmente nas ações de publicidade e 

marketing?  

Fleury: 1) A necessidade da foto e do nome do candidato (a) ser identificável pelos eleitores. 

Ex: Em 2006, o nome de Frank Aguiar aparecia nas urnas erroneamente como Francenildo 

Luz de Aguiar (uma não observação de sua equipe de campanha). Já em 2010, o candidato 

Tiririca e sua equipe de marketing teve todo o cuidado para informar os eleitores que ele, o 

candidato, iria aparecer com uma imagem diferente da apresentada na televisão (na figura 

de humorista).  

2) Também foi crescente a importância de informar através do material impresso, como os 

eleitores deveriam votar (a sequência dos votos, principalmente nas eleições para presidente, 

em que os candidatos são muitos – presidente, deputados estadual e federal, além de 

senador).  

 

3. O resultado eleitoral de alguma campanha sob sua coordenação foi prejudicado pelo fator 

de uso das urnas eletrônicas de votação? 

Fleury: Não tenho conhecimento disso, não acredito que nenhuma eleição possa ter tido 

tamanha interferência. Na eleição de Frank Aguiar, deputado federal em 2006, a qual não 

participei, soube que houve inúmeras pessoas que não computaram votos a ele por não 

identificarem seu nome verdadeiro (e não artístico) nas urnas. Mas isso não o prejudicou 

substancialmente, uma vez que sua votação atingiu a contagem de mais de 144 mil votos.  
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4. O papel do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais junto aos 

cartórios eleitorais foi eficaz na conscientização da população com a urna e voto eletrônico? 

Campanha de conscientização do voto e afins. 

Fleury: Sim e não, uma vez que muitas pessoas ao ingressar na câmara (cabine) de votação, 

tem até hoje dúvidas da sequência correta de voto, principalmente nas eleições como este 

ano, em que vários cargos estão em disputa. Eu mesmo recebi (ou tive candidatos, clientes) 

quer receberam de seus partidos materiais gráficos com a disposição errada. Por exemplo, o 

candidato a deputado federal KIM, recebeu de seu partido, PDT, um conjunto expressivo de 

santinhos com esta disposição errada. Fato que ocorreu este ano e fez com que o mesmo 

dispensasse um grande número de materiais. Também vi durante a campanha de senador em 

São Paulo neste ano de 2010, a coordenação do candidato a governador Aloizio Mercadante, 

publicar algumas vezes a numeração do candidato Netinho de Paula (o jornal Folha de São 

Paulo chegou a publicar ater uma matéria e uma foto identificando um destes erros – 

propositais ou não – num evento em Osasco).  

 

5. Você sente falta de uma estrutura de comprovante impresso para uma suposta recontagem 

de votos?  

Fleury: Pode ser positivo, mas pode abrir espaço para um aperfeiçoamento do sistema de 

compra de votos, uma vez que os candidatos poderiam exigir das pessoas este comprovante, 

papel; como forma de fiscalizar o voto do cidadão. Há de se pensar também o custo deste 

sistema para o país.  

 

6. Qual a opinião com relação à obrigatoriedade do voto? A não obrigatoriedade influenciaria 

nos resultados eleitorais? 

Fleury: Sou totalmente contrário a obrigatoriedade, por duas razões. A primeira por ser o 

voto estabelecido através de um direito e não de um dever. E segunda razão por facilitar o 

voto não consciente, isto é, votar em qualquer candidato por não conhecer nenhum proposta 

ou pessoa compatível com o cargo.  

 

7. Qual a opinião com relação à tecnologia da urna biométrica? 

Fleury: Não tive contato com este novo sistema estabelecido nas eleições de 2010.  
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8. Quais as perspectivas futuras com relação à evolução do sistema de votação eletrônico. A 

Internet, na sua visão possuirá um papel mais incisivo nas eleições (campanha e votação)? 

Fleury: Não acredito que o sistema de votos possa migrar tão facilmente de um modelo de 

urnas para o de internet (votação online). A confiabilidade seria prejudicada e passível de 

fraudes eletrônicas.  

 

9. As agências de publicidade e profissionais de marketing político conseguem transitar com 

facilidade pelo caminho do estímulo do voto no ambiente da urna eletrônica? Qual o grau de 

desafio? 

Fleury: O desafio é apresentar de forma aos eleitores de todos os níveis sociais, econômicos 

e culturais uma visualização simples e objetiva de como votar e como identificar facilmente 

os candidatos.  

 

10. É possível afirmar que as eleições em todas as esferas estão cada vez estratégicas, 

competitivas e voltadas à comunicação política? 

Fleury: Com certeza. Hoje em dia não existe mais espaço para o amadorismo, para exclusão 

de ferramentas tecnológicas e de um bom uso de pesquisas quanti e qualitativas. Eu mesmo 

vivi isso este ano de 2010 ao coordenar uma campanha de prefeito numa cidade de 6 mil 

habitantes no interior do RN (utilizamos todas as táticas, estratégias e gestões de 

comunicação para vencer a eleição). Não há espaço para “achismos”.  


