


Secretaria Especial de Comunicação Social

Campanha de conscientização cidadã
“Seu voto faz o Congresso Nacional”

 Neste processo eleitoral de 2010, cerca de 135 milhões de brasileiros deverão ir às urnas, 

reafirmando o compromisso do povo e da Nação para com a democracia representativa. Mais que 

políticos eleitos, o resultado desse encontro do eleitor com o Estado revelará o que o brasileiro pensa 

e quer dos seus governantes e legisladores nas esferas federal e estaduais.

 Mas o compromisso das instituições democráticas antecede ao dia da eleição e tal como 

os candidatos e políticos, essas entidades têm uma mensagem ao eleitor intrínseca ao papel que 

desempenham no jogo democrático.

 Um apelo central fundamenta todos esses esforços, qualquer que seja o segmento 

democrático que o patrocine. Convoca-se o eleitor para que vote e que o faça com consciência e 

responsabilidade. Mas se aos candidatos e partidos reserva-se o desafio de conquistar o voto, cabe 

também entre as atribuições do Congresso Nacional a responsabilidade de conscientizar o cidadão 

acerca da responsabilidade da escolha. 

 A campanha “Seu Voto Faz o Congresso Nacional” tem o objetivo de reduzir os índices de 

abstenção e de votos não válidos para os cargos de Deputado Federal e Senador historicamente 

registrados nas eleições. 

 A campanha foi desenvolvida por servidores de marketing e publicidade da Secretaria de 

Comunicação Social do Senado - SECS e produzida internamente em diferentes áreas do Senado, sem 

a contratação de empresa externa para sua criação ou execução. Sua veiculação se dá pelo Sistema de 

Comunicação do Senado e instituições parceiras, durante o período eleitoral. A iniciativa foi aprovada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo 210240.2010.600.0000, em 12/08/2010, em despacho que 

reconheceu que “a educação e a orientação para a cidadania são tarefas inescusáveis. [...] Ademais, a 

referida campanha irá reforçar aquelas em veiculação, promovidas por esta Justiça, na nobre tarefa de 

educar e orientar o cidadão para o voto consciente.”



Informações Técnicas

Tema da Campanha:

“Seu Voto Faz o Congresso Nacional”.

Objetivos:

• Promover a ideia de um voto consciente para os candidatos ao Congresso Nacional, pelo eleitorado 

brasileiro, reforçando as campanhas anteriores do TSE, de voto consciente de uma forma geral, e 

complementando a campanha atual da entidade.

• Lembrar ao eleitor do poder e responsabilidade de seu voto para o Congresso Nacional, e de que 

suas escolhas se refletirão, em última instância, nas leis do País.

• Favorecer uma maior compreensão da finalidade do Senado Federal pelo eleitorado nacional.

Conceito criativo: 

O Congresso Nacional vota projetos muito importantes para a vida do País. Um voto consciente do 

cidadão, ao Congresso, faz a diferença no Congresso e, em consequência, diferença na vida do Brasil 

e, por extensão, na vida do próprio eleitor. Esse benefício tem de ser percebido, ou antes, explicitado 

e lembrado ao cidadão. Para tanto, recorre-se à metáfora de uma partida de futebol de botão, cuja 

analogia mostra o papel ativo do eleitor em escalar o time de pessoas que colocam em campo as leis 

pelas quais vivemos na sociedade brasileira. 

Data de Lançamento:

19 de agosto de 2010, às 16h

Local:

 Sala de Comissões nº 9 da Ala Senador Alexandre Costa, do Anexo II do Senado Federal.

Peças de campanha :

• Fase 1: spot de rádio, filme, cartaz, anúncio, marcador de página, cartão postal e um game quiz 

interativo – Seleção Cidadã -, disponíveis no hotsite www.senado.gov.br/seuvotofazocongresso a partir 

de 19 de agosto.  O material constante do hotsite é de livre veiculação por seu veículo.

• Fase 2: twitter especial da campanha com uso intensivo de redes sociais, a partir de 30 de agosto.
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Mais Informações: 
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