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ESTRATÉGIA E
PLANEJAMENTO
Guia prático de ações para
Estratégia e Planejamento 
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VOCÊ É A  
PESSOA MAIS  
IMPORTANTE NA 
SUA CAMPANHA!

QUERO ME  
CANDIDATAR... 
E AGORA?
ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO
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Este primeiro guia serve para orientar a sua tomada de 
decisão! É importante parar e refletir:

“Tudo bem, eu quero muito me tornar candidata. Mas eu 
tenho o apoio necessário que vou precisar?”

Identificar as pessoas que estão com você e que de fato 
irão te ajudar é um autocuidado necessário na sua jor-
nada eleitoral. Muitas de nós sofremos traumas e dores 
durante a campanha por não termos refletido sobre a 
necessidade de uma rede de apoio.

Preparamos esse momento para você refletir:
“Caso eu não tenha esse apoio, vale a pena eu ter uma 
candidatura agora?”

Essa consciência é importante porque ela vai te prote-
ger nessa decisão! Nesta parte você vai encontrar dicas, 
desafios e alguns exercícios que vão te ajudar na toma-
da de decisão! 

Na prática:
O ideal é que você reflita sobre isso 8 meses antes 
das eleições.

Prazo:

É muito importante que você faça essa reflexão antes 
de decidir o partido em que irá se candidatar.

Desafios:

Desafios são normais em qualquer decisão na vida e 
em uma campanha eleitoral não é diferente! Listamos 
alguns deles que todas que escolhem trilhar este cami-
nho deverão passar por pelo menos por um. 

Familiar:

Existem candidaturas que nossas famílias podem não 
aprovar. Quando isso acontece, geralmente ficamos 
desgastadas emocionalmente. Converse com sua famí-
lia para entender qual papel ela teria em sua campanha. 
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Trabalho e Financeiro:
Antes de mergulhar de cabeça, você precisa pensar no 
seu dinheiro depois da campanha. As respostas para as 
perguntas abaixo são de suma importância:

“Tem como eu conciliar minha campanha com o meu 
atual trabalho?”

“Tenho dinheiro para pagar as contas durante 
a campanha?”
“Onde vou trabalhar depois da campanha?” 

Você é a pessoa mais importante na sua campanha!

É preciso entender o peso que a decisão terá na sua 
vida, as razões e princípios que te levam a se candida-
tar. Mesmo com uma rede de apoio presente, infeliz-
mente ainda haverá momentos que você vai enfrentar 
desafios sozinha, e isso requer coragem! Mas não pare 
por isso.
A resposta para sua candidatura deve ser feita depois 
de uma conversa com sua rede de apoio. As suas redes 
de apoio toparam participar? Como elas vão se envolver 
na sua campanha?

Dicas: leia com atenção as nossas dicas e tente ao máximo 
colocá-las em prática na sua campanha. 
Queremos te ajudar! 

Decida sua candidatura junto com as pessoas que te apoiam 

Converse com elas para que construam com você a sua 
candidatura. Pergunte a elas o quão dispostas estão 
para se envolverem e quanto tempo elas teriam na 
agenda delas para trabalharem na sua campanha.

Procure pessoas que já saíram candidatas 

Outras experiências femininas na política são sempre 
esclarecedoras e renovadoras para sua campanha. A 
partir disso, você vai entender como funciona realmente 
uma campanha e quais foram os aprendizados dela. 

Fale com a sua família 
Ter o apoio dela é muito importante para você! Pode ser 
que existam algumas reações negativas e machistas ou 
até desaprovações. Não desista por isso! Busque prin-
cipalmente o apoio das mulheres da sua família. Uma 
boa maneira de começar essa conversa é apresentando 
para sua família suas motivações para se candidatar, 
seus valores, o que você quer mudar e transformar atra-
vés da política. 
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Emprego, eu preciso de você! 

Não apenas largue o seu trabalho sem uma visão de 
como se sustentar durante e depois da campanha. Tente 
negociar no seu emprego para voltar caso não vença as 
eleições. É importante informar o seu interesse de retor-
no, seja depois das eleições ou depois do mandato.

Se você conseguiu encontrar a sua rede de apoio, res-
pondeu com tranquilidade as perguntas dos desafios 
e está tudo bem internamente com você para fazer a 
sua campanha, vamos com tudo! Caso contrário, não 
tem problema. A gente aconselha que você se conecte 
a uma outra campanha que lute por aquilo que você 
acredita. Não há problema em tentar outra vez no futu-
ro, está tudo bem! 

Pergunta:

Não poupe as reflexões aqui e responda para si mesma: 
é a hora de me candidatar ou não?

Antes de seguir para a próxima guia, faça o 
Quiz de Auto-Avaliação, disponível  
em Im.pulsa.


