
 

 

 

 

Eleições 2014 

 

ADERIVALDO CARDOSO 

  



Campanha Eleitoral 
Painel Conjuntural 

Candidato: 

Aderivaldo Cardoso, 36 anos, Policial Militar, Arquivista, Pós-graduado em 
Segurança Pública e Cidadania pela UNB, Blogueiro, Instrutor de Chefia e 
Liderança na PMDF e idealizador do Policiamento Inteligente no DF. 

 

O ponto forte do candidato é o nome respeitado, transmite credibilidade e 
confiança quando fala. Sua militância é pela reforma policial no Brasil. O 
candidato defende uma aproximação entre a polícia e a comunidade. 

 

Distribuiu mais de 2 (dois) mil livros dentro da Corporação, possui um blog com 
muita credibilidade e uma média de diária de (um) mil seguidores, já tendo 
atingido mais dez mil leitores em um dia, e duas contas de Facebook cada uma 
com aproximadamente 4 (quatro) mil e cem pessoas. 

 

Aderivaldo 
Cardoso Policial Militar 

Arquivista 

Blogueiro 

Idealizador do 
Policiamento 

Inteligente 

Instrutor do 
Proerd 



Um fator importante é ter tido contato no ano de 2010/2011 com mais de 7 
(sete) mil sargentos, cabos e soldados ao dar aula de chefia e liderança no 
curso de nivelamento. Eram 400 alunos por semana. Hoje tem uma grande 
força nas redes sociais. 

 

Outro ponto é aproximar das escolas onde atuou e onde atuam os instrutores 
do Programa Educacional de Resistências as Drogas e a Violência (PROERD), 
além da vinculação do candidato aos projetos apoiados por ele. 

 

É preciso potencializar tudo isso. (Instituto Gabriel Brilhante) 

 



Quadro Político do DF (PMDF) 

Atualmente a PMDF possui um deputado distrital eleito pelo Partido dos 
Trabalhadores e três suplentes. O deputado Patrício foi por duas legislaturas 
presidente da Câmara Legislativa. Atualmente está em 16ª posição na última 
pesquisa eleitoral, em seguida (17ª posição) está o suplente do PSB. Outros 
dois suplentes do PMDB, um de deputado Distrital e outro de Deputado Federal 
ocupam cargos de Administradores Regionais, o primeiro na Candangolândia e 
o segundo em Santa Maria. 

A imagem do Deputado Patrício está desgastada na Corporação, mas ainda 
tem grande influência. Outra liderança que não pode ser ignorada é do ex-
deputado João de Deus que possivelmente virá candidato. 

Candidatos “menores” que defendem melhoria salarial também devem surgir. A 
Rede Democrática possivelmente lançará um candidato de última hora ou irá 
se aliar com aquele que parecer ter “maior chance”. 

 

1.1. Estudo de potencialidade eleitoral 

Atualmente o candidato é policial militar e não terá espaço na mídia, nem 
recursos para “esbanjar” em uma campanha. É importante ressaltar que a 
Copa das Confederações e a Copa do Mundo podem influenciar e muito no 
próximo pleito, pois nunca houve tanto investimento, voltado para obras, como 
está tendo atualmente. Outro ponto importante são os projetos voltados para os 
projetos de “mobilidade urbana”.  

Com base no quadro acima, percebe-se um cenário bem diferente da eleição 
de 2010. Enquanto na primeira eleição o quadro era de “instabilidade” eleitoral, 
até o momento, o quadro que se desenha para a próxima eleição é de certa 
“estabilidade”, o que ainda pode mudar com a proximidade do encerramento do 
prazo para filiações partidárias para quem irá concorrer nas próximas eleições. 
Em 2010 o candidato participou de uma prévia na PMDF onde ficou em 7º 
Lugar. Concorreu com 70 candidatos. 



 

Especificamente, sobre a eleição, é preciso focar a maior parte dos esforços 
nos eleitores que certamente votarão no candidato. Este grupo representa 
custo menor, tanto em tempo como recursos. São os eleitores que conhecem 
bem o candidato, não o rejeitam e até o defendem ou promovem seu nome de 
forma espontânea. Então, a chance de voto é bem maior aqui e o investimento 
deve ser de manutenção desses eleitores. Enquadra-se nesse grupo os 
familiares e amigos mais próximos. 

 Precisamos definir de que maneira iremos aproveitar o potencial político de 
cada membro da equipe para iniciarmos uma possível criação de núcleos de 
apoio ao candidato na casa dos colaboradores. Seria interessante criarmos 
“vínculos” com os parentes daqueles que não temos, com os “amigos” e 
posteriormente com os conhecidos e vizinhos. Alianças com bons políticos 
poderá potencializar tudo isso. 

 

Outro eleitor importante, que também é preciso focar a maior parte dos 
esforços são aqueles que conhecem o candidato e admitem a possibilidade de 
votar nele, porém sem muita convicção. São eleitores que precisam de mais 
informações, querem mais referências e motivos para definir o voto a favor do 
candidato. Existe chance de voto desde que haja investimento em 
comunicação, relacionamento ou motivação. Nesse grupo está o “mundo 
PMDF” e os eleitores “que tiveram contato com o candidato em suas palestras 
ou aulas do proerd”, pessoas da igreja e moradores do Riacho Fundo também 
podem ser potenciais eleitores. 



 

Os eleitores indecisos, independentemente de onde estejam inseridos, que 
podem estar nessa posição por dúvida, desconhecimento ou desinteresse, em 
relação aos candidatos, às eleições ou à política. É um grupo que pode definir 
uma eleição, especialmente quando a disputa é acirrada. Sendo a indefinição 
decorrente de falta de informação ou mero desconhecimento do candidato, 
quem chegar primeiro pode conquistar esse voto. Alta chance de voto com 
trabalho de abordagem e convencimento. Precisamos identificar tais eleitores 
em nosso meio. 

 

 

Conceito da campanha 

A heterogeneidade do eleitorado, profundamente segmentado, principalmente 
entre oficiais e praças, e sem campo de interseção que signifique semelhança 
de gostos, ambientes que frequentam e demandas, descarta qualquer 
possibilidade de pequenas alterações na comunicação ou ajustes para atendê-
los. Qualquer tentativa de fazê-lo corre sério risco de não agradar a gregos 
nem a troianos. 

Na verdade trata-se de três campanhas distintas, com conceito, estratégia, 
discurso e materiais próprios. Sendo tão somente o nome do candidato, a 
logomarca e o número os elementos de unificação. No entanto, ate o candidato 
deve ser diferente em seu simbolismo. Focaremos no “mundo das praças”, no 
“mundo dos oficiais” e no “mundo complementar”, que serão as cidades do 
Distrito Federal, em especial a 10ª Zonal (Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, 



Núcleo Bandeirante e Candangolândia), podendo agregar Taguatinga, Recanto 
das Emas e Águas Claras. Nessas cidades um ponto forte é ter atuado nas 
escolas da cidade como instrutor proerd. 

 

Para o “mundo PMDF”, que abrange os diversos círculos hierárquicos e seus 
interesses distintos exige-se uma campanha mais voltada para os interesses 
da categoria, incluindo um discurso mais firme, no quesito melhorias salariais e 
plano de carreira, especialmente no que se refere ao mundo das praças. Para 
o “mundo dos oficiais” o discurso deve ser mais centrado, voltado para 
questões salariais e plano de carreira, mas de maneira menos radical do que 
para as praças.  

Para isso é preciso envolver os diversos grupos, dar-lhes tarefas bem definidas 
e fáceis de cumprir. O que significa optar por uma estratégia audaciosa de 
“gincanizar” a campanha com o objetivo de estimular uma febre “corporativa” 
que contagie a todos com a perspectiva de mudança para além dos muros da 
PMDF. Fazer com que a campanha possa ser tocada, vestida e declarada por 
toda a família policial militar. Se acertarmos a mão, teremos um exército de 
ativistas voluntários à nossa disposição e poderemos extrair daí visibilidade, 
volume, algum recurso e até 80% do eleitorado necessário para a eleição. 

Surge então a primeira grande tarefa da coordenação da campanha: 

1. Elaborar planejamento, conceito, material e equipe necessária para 
atender EXCLUSIVAMENTE a campanha prioritária (PMDF). 

No entanto, a experiência de campanhas anteriores nos mostrou que apenas a 
PMDF não a eleição. É preciso buscar o restante dos votos em outros 
públicos/eleitorado. 
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• Meus alunos 
• Alunos de 

outros 
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Para este público complementar – tudo o que não é “Mundo PMDF” – aí sim, 
cabem pequenas alterações para atender os segmentos mais tradicionais. 

Ressalta-se que a possível ida do Deputado Patrício para a Câmara Federal 
deixa um vácuo a ser ocupado na CLDF. Abrem-se neste caso duas portas. 
Uma pode ser a possibilidade de disputa para a CLDF ou aproveitar a rejeição 
do Deputado Patrício e enfrentá-lo em uma eventual candidatura a Câmara 
Federal. Polarizando a campanha entre aqueles que não gostam do Néviton e 
do Patrício, mas que querem renovação e podem votar em outro candidato. 

Por enquanto, o objetivo principal é o fortalecimento do nome e da marca 
visando a consolidação em 2018. Ser eleito em um primeiro pleito é quase 
impossível, portanto o foco principal é obter a maior quantidade de votos 
visando o fortalecimento do nome. 

Um pré-roteiro deverá ser seguido e distribuído aos colaboradores: 

1. Reuniões familiares organizadas por parentes, amigos e voluntários; 
2. Visita aos quartéis, em especial, nos que o candidato já trabalhou – 

Terceiro Batalhão, Diretoria de Pessoal, Batalhão Escolar, Proerd e 
Águias; Além dos batalhões especializados. 

3. Reuniões comunitárias organizadas pelas bases de Taguatinga, Riacho 
Fundo II, Riacho Fundo I, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, 
Recanto das Emas etc. 

4. Abordagem em bares e restaurantes noturnos seguindo o roteiro do 
candidato Reguffe com material casado. 

5. Atividades de rua com roteiro próprio ou com o partido; 
6. Ruas de lazer. 

 

Reuniões 
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Para as comunidades o nível de interação é bem menor. Estão acostumados 
com abordagens mais tradicionais e pragmáticas. Ou seja, “em que o 
candidato que me está sendo apresentado se propõe a resolver minha 
demanda individual ou, ao menos, do meu grupo ou comunidade?” 

A estes grupos, como mencionamos acima, o discurso, o material e o conceito 
de campanha é outro. Aliás, o candidato que se exige é também outro. Ainda 
que seja o mesmo. Temos aí a segunda, a terceira e a quarta grande tarefa da 
coordenação de campanha: 

1. Elaborar planejamento, conceito, material e equipe necessária para 
atender EXCLUSIVAMENTE a campanha complementar. 

2. Os elos entre as duas campanhas serão apenas o candidato e uma 
enxuta coordenação de campanha. 

3. A agenda do candidato seguirá a proporção de aproximadamente 70/30 
seguindo a proporção de distribuição do tempo entre a campanha 
prioritária (PMDF) e a campanha complementar (outras bases). 

 

 

Distribuição de tarefas no grupo 

 
Os coordenadores da campanha formam um colegiado intitulado 
“Conselho de líderes da campanha”, tal conselho terá as seguintes 
atribuições: 

1) Realizar reuniões de planejamento, alinhamento, avaliação e redefinição 
das ações; 

2) Buscar entendimento e consenso para o desenvolvimento dos trabalhos 
da campanha; 

3) Dar todo o suporte para o candidato, em todos os planos; 

EQUIPE 

Planejamento 

Conceito 

Material 



A coordenação geral acumulará a função de tesouraria e terá as seguintes 
atribuições: 

1) Coordenar a integração das equipes, interagindo diretamente com os 
responsáveis (coordenadores); 

2) Captar recursos financeiros e humanos, distribuindo-os para as 
respectivas coordenações; 

A Coordenação de Comunicação e Estratégias tinha as seguintes 
atribuições: 

1) Coordenar a concepção (conceito) da campanha em todos os planos; 
2) Elaborar o briefing e acertar atuação da agência-parceira, englobando: 

materiais a serem criados e assessoria de imprensa; gestão do 
conteúdo do site;  

3) Identificar recurso e ferramentas necessários para o desempenho das 
atividades propostas (hospedagem site; equipe técnica do site; 
assessoria de imagem (itinerante), dentre outras; 

4) Elaborar orçamentos para produção do “kit campanha” (papéis, 
adesivos, placas, faixas, banners, outros); 

5) Promover integração com veículos de comunicação/mídia; conseguir 
espaços para promoção da imagem do candidato e demais ações de 
marketing. 

A coordenação de campanha I – “Mundo PMDF” – (Oficiais e Praças) será 
responsável por: 

1) Identificar facilitadores internos (comandantes, instrutores na instituição 
e instrutores proerd e pessoas influentes na corporação); 

2) Recrutar e delegar tarefas a esses facilitadores; 
3) Promover reuniões frequentes para alinhamentos, distribuição de 

materiais, avaliação dos resultados, integração com os jovens; 
4) Interagir com o comando – envolvendo, se necessário, outros 

responsáveis pela campanha; 
5) Definir metas:  

5.1) Data das atividades; 
5.2) Turmas mais jovens a serem alcançadas e mobilizadas; 
5.3) Tipos e quantidade de material a ser utilizado nas ações planejadas. 

A coordenação da campanha II – “Mundo Complementar” (Coordenação 
de Campo: bases geográficas; Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Santa 
Maria e Taguatinga,  associações comunitárias e outros grupos) era 
responsável por: 

1) Identificar líderes nas bases; combinar atividades; integrar bases; 
2) Montar planejamento de ações para cada base (responsáveis, metas, 

atividades); 



3) Identificar recursos e ferramentas necessários para o desempenho das 
atividades propostas para as bases; demandar a Coordenação-Geral; 

4) Distribuir materiais de campanha; acompanhar o uso de tais materiais; 

A coordenação jurídica terá as seguintes atribuições: 

1- Cuidar de todos os trâmites jurídicos a respeito da candidatura;  
2- Atuar como procurador; 
3- Organizar workshop para orientar coordenadores/equipes; 
4- Acompanhar todos os detalhes a respeito das regras eleitorais (Tribunal 

Eleitoral e PDT), sempre mantendo a equipe informada; 
5- Esclarecer eventuais dúvidas dos coordenadores e, de outros membros 

do grupo. 

A assessoria terá as seguintes atribuições: 

1) Organizar e operacionalizar a agenda do candidato; 
2) Integrar todas as coordenações, acompanhando os trabalhos e 

apoiando na comunicação interna; 
3) Identificar recursos e ferramentas necessárias para o desempenho das 

atividades propostas; 
4) Acompanhar o candidato e, por meio de outra pessoa, manter um 

acompanhamento no escritório político (trabalho de secretariado). 

Também é preciso uma coordenação de voluntariado que terá as 
seguintes atribuições: 

1) Recrutar e encaminhar voluntários para engajamento nas respectivas 
equipes; 

2) Coletar dados para manutenção dos contatos; realizar ações visando a 
motivação do pessoal; 

3) Convocar interessados para reuniões de alinhamento, treinamento etc. 

Por último é preciso uma coordenação de eventos que será responsável 
por: 

1) Ter conhecimento do calendário de atividades; 
2) Levantar necessidades e planejar logística para realizá-las; 
3) Integrar a equipe em busca de apoiar as ações nos respectivos eventos; 
4) Cumprir metas estratégicas definidas para cada evento. 

 

 

 



O efetivo da PMDF está dividido da seguinte maneira, observando-
se apenas os oficiais combatentes e administrativos: 

Posto Masculino Meta Feminino Meta 
Coronel 49 5 5 1 
Tenente Coronel 124 13 8 1 
Major 244 25 11 2 
Major QOPMA 23 3 6 1 
Capitão 263 27 35 4 
Capitão QOPMA 57 6 12 2 
1º Tenente 74 8 7 1 
1º Tenente QOPMA 75 8 9 1 
2º Tenente 29 3 4 1 
2º Tenente QOPMA 57 6 17 2 
Cadetes 170 17 29 3 

Total 1.165 104 114 19 
Obs: Outros quadros não constam na tabela, mas também estão mapeados. 

Levando-se em consideração a dificuldade em atingir todo o efetivo, 
iniciaremos com uma meta inicial de 10%. É importante listarmos, dentre 
nossos amigos e conhecidos, o quantitativo pré-estabelecido, para vermos a 
possibilidade de apoio. Somente a partir daí iremos avançar para um 
percentual maior. Sempre lembrando que o contato será com base no conceito 
de liderança de que “liderar é influenciar pessoas”. 

Posto Masculino Meta Feminino Meta 
Subtenente 619 62 45 5 
1º Sargento 1911 192 200 20 
2º Sargento 2175 218 33 4 
3º Sargentos 2745 275 177 18 
Cabo 3309 331 222 23 
Soldado 1636 165 156 16 
Total 12.392 1243 833 86 
Obs: Outros quadros não constam na tabela, mas também estão mapeados. 

Distribuição do efetivo por unidades: 

Unidade Região Efetivo Meta 
8º BPM Ceilândia 763 77 
11º BPM Samambaia 569 57 
9º BPM Gama 531 54 
2º BPM Taguatinga 511 52 
1º BPEsc Aguas Claras 480 48 
14º BPM Sobradinho 464 47 
APMB Asa Sul 425 43 
1º BPM Asa Sul 397 40 
3º BPTran  391 40 
3º BPM Asa Norte 366 37 
26º BPM  364 37 
BPChoque Asa Sul 356 36 



13º BPM  343 35 
6º BPM Asa Sul 333 34 
4º BPM Guará 325 33 
1º BPTran Asa Sul 314 32 
17º BPM  314 32 
BPMA Candangolândia 293 30 
27º BPM  288 29 
28º BPM  270 27 
19º BPM  258 26 
RPMon  257  
16º BPM  252 26 
5º BPM Asa Norte 242 25 
25º BPM  227 23 
1º BPTM  224 23 
20º BPM  223 23 
21º BPM  203 21 
7º BPM Asa Sul 198 20 
CMAN  183 19 
12º BPM  173 18 
24º BPM  164 17 
CAEAP Taguatinga 149 15 
BOPE Asa Sul 130 13 
CPCDH Asa Sul 113 14 
BPCães Asa Sul 101 11 
COndonto Asa Sul 90 9 
BAVOP Taguatinga 78 8 
CMT Asa Sul 74 8 
CTEsp Taguatinga 67 7 
CPRO Taguatinga 57 6 
CPRL  53 6 
CPRS  46 5 
CPSO  25 3 
Complexo do QCG    
Total    
 

 


