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Este eBook tem como foco apresentar o passo a 
passo para que os(as) candidatos(as) a Vereador(a)
tenham o melhor resultado na eleição municipal de
2020.

     Por isso, meu objetivo é auxiliar você, através de
ações práticas e eficazes (sempre de acordo com nossa
legislação eleitoral vigente), para que todo o seu
trabalho realizado durante a campanha eleitoral seja
materializado no tão desejado “voto”.

      Existe uma máxima no meio político que diz “a
eleição se ganha e se perde no dia da votação”.  Nas
páginas a seguir, vamos trabalhar em conjunto, através
de todos os conceitos e experiências que aprendi ao
longo de minha jornada como Consultor Político e
Advogado Especialista em Direito Público, para que
você obtenha o resultado merecido no próximo dia 15
de novembro de 2020.

         Vamos juntos e até a vitória!
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Organizar a lista de seus contatos;
Organizar listas de transmissão no seu
Whatsapp;
Passo-a-passo para fazer listas de transmissão
no seu Whatsapp (para Android);
Passo-a-passo para fazer listas de transmissão
no seu Whatsapp (para IOS);
Organizar listas de transmissão no Whatsapp de
seus “Multiplicadores” e “Coordenadores”;
Organizar listas de transmissão no Whatsapp de
seus familiares, vizinhos e amigos;
Organizar a produção final de seus materiais
gráficos. Foco nos santinhos!

MÓDULO I.........................................................................................5
LISTA DE ATIVIDADES A REALIZAR 15 (QUINZE) DIAS
ANTES DA ELEIÇÃO.

Atividades que devem ser realizadas:
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Organizar roteiro de visitas, reuniões,
caminhadas e/ou carreatas nos locais que tem
maior apoio;
Realizar lives no Instagram ou no Facebook;
Massificar o apelo para que os eleitores
compareçam e votem no dia 15/11/2020;
Em até 03 (três) dias antes da eleição, realizar
uma REUNIÃO GERAL com seus
“Multiplicadores” e “Coordenadores”;
O que fazer no ÚLTIMO dia de campanha de rua
(14/11/2020).

MÓDULO II...........................................................................................18
LISTA DE ATIVIDADES A REALIZAR
07 (SETE) DIAS ANTES DO DA ELEIÇÃO

Atividades que devem ser realizadas:
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MÓDULO III...........................................................................................26
ROTEIRO PARA O DIA DA ELEIÇÃO

QUEM SOU..............................................................................................28
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O planejamento das ações preparatórias para o dia da 
votação deve ser realizado em até 15 (quinze) dias do seu
acontecimento. Pois, passados o período inicial de campanha
eleitoral, você, futuro(a) Vereador(a), já tem condições de
definir as áreas de sua cidade nas quais sua campanha teve
mais adesões, como também de visualizar quais os seus
apoiadores que mais mobilizações realizaram em seu favor,
seja nas ruas ou nas redes sociais.

Organizar a lista de seus contatos;
Organizar listas de transmissão no seu Whatsapp;
Passo-a-passo para fazer listas de transmissão no seu
Whatsapp;
Organizar listas de transmissão no Whatsapp de seus
“Multiplicadores” e “Coordenadores”;
Organizar listas de transmissão no Whatsapp de seus
familiares, vizinhos e amigos;
Organizar a produção final de seus materiais gráficos. Foco
nos santinhos!
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Você deve centralizar, em um mesmo aparelho de celular,
todos os números de telefone escolhidos ao longo da sua
campanha, e que se somaram aos já anteriormente existentes
em sua “agenda de contatos”. 

Normalmente, os candidatos e suas equipes focam os 
esforços na busca dos “votos distantes”, que são os de pessoas
desconhecidas, residentes em bairros e regiões da cidade nas
quais não tem familiaridade ou relações política e social. Por
incrível que pareça, esse é um dos ERROS MAIS COMUNS
observados em campanhas eleitorais, mesmo de políticos
experientes e com muitos mandatos. Esquecer-se de “fazer o
dever de casa” pode custar ao candidato a sua própria vitória. 

A organização da lista de contatos deve começar com o 
levantamento do número de parentes próximos e distantes;
vizinhos; amigos de infância, de faculdade, do trabalho, da
igreja; enfim, de todas as pessoas que você possui contato
social e profissional, independente da política. 
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Depois de realizada essa primeira etapa do levantamento,
você precisa acrescentar os demais números de telefones, das
pessoas que foram sendo atingidas por seu trabalho durante o
período de campanha eleitoral.

O ideal é que, ao salvar esses contatos, sejam adicionadas 
as  informações da região, da cidade, do bairro ou da rua, na
qual reside e atua politicamente a pessoa e sua atividade e/ou
profissão. 

Exemplo: Pedro Lacerda – Consultor Político e Advogado –
Casa Caiada – Olinda.

A lista final com todos os contatos reunidos e organizados, 
deve  ser salva em um mesmo aparelho de celular e,
naturalmente, ter seu conteúdo baixado nas “nuvens” ou ser
remetida por e-mail para um computador na qual possa
também ficar copiada.
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Sem sombra de dúvidas, as listas de transmissão são uma 
das mais eficientes e acessíveis ferramentas de comunicação
em bloco disponível para os cidadãos. Possuindo apenas um
smartphone, com o “whatsapp” instalado, é possível usufruir
desse fantástico instrumento de marketing eleitoral.

Neste momento da disputa, é  preciso focar na 
especialidade do marketing mais adequada, que é o
“MARKETING ELEITORAL”. Essa estratégia tem como finalidade
ser um instrumento de comunicação voltado para  ATRAIR A
ATENÇÃO DO ELEITOR e fazer com que ele decida votar em
você.

É diferente do “MARKETING POLÍTICO”, que objetiva a 
construção de uma imagem em longo prazo, sendo voltado
para o momento posterior à sua vitória, no início efetivo de seu
trabalho parlamentar. 

Servirá o “marketing político” para a construção de sua 
imagem enquanto um(a) parlamentar conectado(a) com as
necessidades de sua comunidade e seus eleitores. Sua imagem
pública será consolidada através do seu trabalho. 
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Através de um procedimento muito simples e intuitivo, 
podemos criar a “lista de transmissão” em nosso Whatsapp. A
seguir, descrevo o passo-a-passo, para que você possa,
utilizando os seus contatos salvos em seu aparelho celular,
criar tantas quantas sejam possíveis, considerando-se a
quantidade de contatos que possui.

Na “Tela de Conversas” de seu Whatsapp, clique nos três
pontinhos, que estão no canto superior direito; em seguida
clique em “Nova Transmissão”. Selecione quais contatos
farão parte dessa lista e confirme clicando na “bolinha”
verde que aparece embaixo, do lado direito.
Observação: você pode selecionar até 256 (duzentos e
cinquenta e seis) contatos em cada lista de transmissão.

    Não esqueça de nomear essa lista, para conseguir identificar
melhor quem faz parte e, assim, saber direcionar as
informações.
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Clique em "Listas de transmissão";
Depois em "nova lista";
Escolha os nomes dos contatos que farão parte;
Clique em "criar";
Por último, crie um nome para essa lista.
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prático, 
direito, 
objetivo e 
focado na mensagem que você deseja enviar. 

A finalidade das “Listas de Transmissão” consiste na 
velocidade de divulgação de uma mesma mensagem, para
vários destinatários (contatos) ao mesmo tempo. Com apenas
um “click” você remeterá para até 256 (duzentos e cinquenta e
seis) contatos a mesma mensagem. Sendo uma maneira
prática e veloz de levar o seu discurso, vídeo e propostas para
seus eleitores e apoiadores. 

Cabe aqui um alerta para o cuidado na produção desse 
conteúdo remetido, que deve ser:

Assim você não cansará nem irritará seus contatos com 
mensagens que venham a fugir do tema do momento que é a
sua campanha para a Câmara de Vereadores de sua cidade.
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  Decorridos os primeiros 30 (trinta) dias de sua campanha,
será possível que caso você ainda não tenha realizado, possa
vir a fazer, a SELEÇÃO DOS SEUS ELEITORES que se
destacaram como “MULTIPLICADORES”, ou seja: que foram
capazes de divulgar para diversos públicos (amigos, família,
colegas de trabalho, etc...) a sua postulação para o cargo de
Vereador(a).

Dentre os “multiplicadores” você deve selecionar aqueles 
que serão os seus “COORDENADORES”. Você deve buscar para
o trabalho de “Coordenadores”, os “multiplicadores” mais
desenvoltos de uma rua, ou bairro. O ideal seria que você
possa vir a ter a figura de um “Coordenador” em cada rua dos
bairros nos quais você é mais apoiado. E em cada bairro a
figura de um “COORDENADOR GERAL”.

Assim, em cada rua terá uma pessoa de confiança (antigo 
“cabo-eleitoral”) encarregada de trabalhar o voto naquela
localidade, pedindo em cada casa e com a atribuição
específica de focar o trabalho onde mora. 
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Sendo o VOTO DE PROXIMIDADE a meta a ser atingida. 
Pois, inúmeras vezes, os candidatos avançam sobre regiões
desconhecidas da cidade e se esquecem de TRABALHAR O
VOTO DAQUELAS PESSOAS QUE ESTÃO MAIS PRÓXIMAS a si
e a seus apoiadores. Um erro que, muitas vezes, custa a
própria vitória no pleito eleitoral.

Uma vez selecionados os seus “Multiplicadores” e 
“Coordenadores”, crie uma lista de transmissão para cada uma
dessas categorias de apoiadores. Ou seja: uma lista de
transmissão para os “Multiplicadores” e outra focada nos
“Coordenadores”. 

Dessa forma, todos receberão seus materiais virtuais 
(santinhos virtuais, vídeos e etc.) formando, assim, uma grande
cadeia de transmissão de suas propagandas eleitorais virtuais.
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O mesmo trabalho, ora explicado, em relação as “Listas de 
Transmissão” deve ser feito com seus familiares vizinhos e
amigos. Inicialmente faça uma lista para cada uma dessas
classes (Exemplo: “Amigos do Colégio”; “Primos”; “Vizinhos”).

Depois, ensine a cada uma das pessoas de sua intimidade, 
apoiadores, “Multiplicadores” e “Coordenadores”, como
fazerem “Listas de Transmissão” em seus celulares, cada qual
utilizando os seus contatos. Dessa forma, você atingirá
centenas ou milhares de pessoas que, de certa forma, tem
algum grau de conhecimento sobre você ou algum de seus
apoiadores.

São votos que, muitas vezes, perdemos justamente pelo 
fato desse círculo de contatos não tomar conhecimento de
que somos candidatos. E tal falta de alcance na comunicação
eleitoral pode ser fatal e definidora para uma derrota na
corrida de uma vaga na Câmara de Vereadores de sua cidade. 

Fiquem atentos!
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   Se lembre de que nosso planejamento e estratégias levam
em conta tudo aquilo que é necessário para que você tenha o
dia da eleição tranquilo e que, ao abrir das urnas, comemore o
resultado condizente com o trabalho político que foi realizado
durante o processo eleitoral.

    Uma campanha bem planejada e bem executada é aquela
na qual o MATERIAL GRÁFICO NÃO SOBRA, NEM FALTA! Ou
seja, é a que praticamente todo o material produzido é
destinado à distribuição antes do dia da eleição. Nada adianta
“economizar” na distribuição e depois lamentar a derrota
sofrida. 

Assim, em até 15 (quinze) dias antes da eleição, você precisa 
dimensionar o seu estoque de material. O melhor parâmetro é
observar quanto de material você gastou nos primeiros 30
(trinta) dias da campanha. Se observar que o material foi bem
usado e ainda há pelo menos 20% (vinte por cento) em
estoque, sugiro considerar esse percentual suficiente para a
entrega até o último dia de campanha permitido, que será dia
14/11/2020.
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Caso o percentual em estoque esteja abaixo dos 20% (vinte 
por cento) realizados até este momento da campanha, sugiro
que seja feito mais 20% (vinte por cento), apenas do material
popularmente chamado de “SANTINHO” – aquele no qual
aparece a foto e número do candidato a Vereador(a). 

É o “santinho” o mais eficaz material gráfico para ser 
distribuído, visando que o eleitor o conduza à cabine eleitoral
no dia da votação.
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     Com a pandemia do novo coronavírus, a campanha eleitoral 
de 2020 tem tido características absolutamente diferentes das
usuais, em todo o Brasil. 

Cada município, tendo em vista sua situação sanitária, tem 
sido  objeto de restrições de campanhas e atividades de rua,
segundo os entendimentos de cada representante da
magistratura eleitoral na localidade.  
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Com isso, mais do que nunca, na última semana da eleição, 
NÃO PERCA TEMPO “indo aonde não foi”! Ao contrário,
consolide seus votos nas localidades de sua cidade, nas quais
você já tem uma boa adesão à sua campanha. 

  Repisando esses locais, reafirmando o compromisso com
seus  eleitores e pedindo que cada um conquiste mais um
voto para você, conseguirá um resultado melhor do que se for
se desgastar andando em localidades que não tem contatos
ou raízes. 
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Será essa a oportunidade para entregar o material 
(“santinhos”), para os seus “Multiplicadores” e “Coordenadores”
poderem fazer o trabalho de porta-a-porta com seus eleitores,
focando nos preparativos para o dia da eleição.
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Faça esse vídeo num local que você se sinta à vontade e seja 

Crie um roteiro para abordar o tema de forma geral.
Programe para que tenha uma duração de, no máximo, 30 

Já que estamos na Era Digital, seria interessante mostrar o 
seu trabalho, ideias e propostas para quem está em casa e tem
acesso às redes sociais.

Debater e expor temas de relevância para seu bairro e sua 
cidade, pode agregar e ajudar ao seu eleitor a decidir seu voto.

silencioso (na medida do possível).

(trinta) minutos.
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   Falar sobre o desgaste da “classe política” é
desnecessário.
Todos sabem que a população em geral chega ao ponto
de abominar qualquer debate político, e tem uma grande
repulsa aos candidatos e às eleições. 

    Sem sombra de dúvidas, a baixíssima qualidade da
nossa representação política justifica essa repulsa – sem
que também devamos esquecer que quem elege os
candidatos é o povo, sendo os eleitos apenas reflexo da
escolha realizada pela população. 

       Porém, a omissão é a pior das escolhas que os eleitores 
podem fazer. Não ir às urnas em nada colabora para o
processo evolutivo da nossa democracia e para a formação
de novos quadros, cada vez mais conscientes do que vem
a ser o real sentido da vida pública: servir à comunidade
na busca de dias melhores para todos.
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Assim, amigo(a) candidato(a) a Vereador(a), é muito 
importante que na semana final das eleições você foque seu
discurso no apelo para que seus eleitores compareçam às
suas sessões eleitorais e exerçam seu democrático direito ao
voto.

Sem eleitores de boa índole, nos restará apenas contar 
com os votos daqueles que se beneficiam das mazelas da
democracia. E não é o que desejamos.
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É fundamental que nos últimos dias da campanha eleitoral 
seja realizada uma REUNIÃO FINAL com todos os
“Multiplicadores” e “Coordenadores”. 

A modalidade, pouco importa. Se as condições sanitárias 
de sua cidade permitir, pode ser presencial. Se não, que seja
realizada por meio virtual, através de um desses aplicativos de
reuniões virtuais - que se popularizaram ao longo da pandemia
do novo coronavírus (a exemplo do Google Meet).

A pauta desse encontro deve ser transmitir para eles 
algumas orientações que você julgar conveniente, bem como
agradecê-los por todo apoio e trabalho ao longo da caminhada.

Dizer também que a eleição somente acabará após às 17h, do 
dia 15/11/2020 e, até lá, observando os limites impostos por nossa
legislação, é missão de cada um deles MANTER A DIVULGAÇÃO
DO SEU NOME E NÚMERO ao alcance da maior quantidade
possível de eleitores.
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O dia 14/11/2020 é o ÚLTIMO DIA permitido para a
propaganda eleitoral mediante alto-falante ou amplificadores 
de som, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e duas horas). 

Também é o ÚLTIMO DIA para a distribuição de material 
gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou
não, por carros de som ou mini trio.

Dessa forma, amigo(a) candidato(a), escolha a atividade 
mais adequada para o perfil de sua campanha e realize-a! 

Como sugestão, proponho que ENCERRE A SUA 
CAMPANHA em um local que você tenha uma relação
pessoal. Que seja a rua que você morou, ou a praça do bairro
em que se criou, ou outro local que tenha mais serviços
prestados à comunidade.
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Acordar antes das 08h (início da votação);
Tomar um café da manhã leve;
Ir logo votar para se desobrigar o quanto antes;
 Ao sair do seu local de votação, retornar à sua casa ou ao
comitê;
Ao chegar, ligar para os “Multiplicadores” e
“Coordenadores” para saber como está o movimento em
suas localidades.

Por volta das 12h, almoçar;
 Às 13h, sair para circular em frente aos principais locais de
votação do bairro e/ou cidade;
Às 16h retornar para casa ou para o comitê;
Caso haja ligações a fazer, realizá-las.

Aguardar em casa ou no comitê o início da apuração;
Com o resultado, celebrar a missão realizada e comemorar
os votos recebidos.
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 planejar e selecionar o melhor time para o construção do
seu mandato;

bem como orientar e executar ações como: 

redação de projetos de lei, 
confecção de discursos, 
otimização do expediente administrativo do gabinete,
construir um canal de comunicação eficiente com o seu
eleitorado,
orientação  jurídica, nas atribuições fiscalizatórias e
legislativas,
construção da melhor estratégia para posicionar seu
mandato em relação ao poder Executivo Municipal, seja
você integrante da situação ou da oposição.

Espero que esse eBook ajude você a organizar melhor os 
últimos dias da sua Campanha Eleitoral de 2020.

Após a campanha vitoriosa, quero estar junto com você em 
2021, ajudando a:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Caso tenha alguma dúvida, ou deseje mais alguma
informação, estou à disposição nos contatos abaixo:
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@pedro_leonardo_lacerda

pedrolacerdaconsultor@gmail.com
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