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RESUMO 

O trabalho se propõe a analisar quando surgiram as novas estratégias de campanhas 
eleitorais, utilizando as teorias do marketing 4.0 e os novos meios de comunicação, 
em especial a rede social Facebook, criando um manual para o candidato a vereador 
que quer se comunicar com o seu eleitorado através das redes sociais. Os avanços 
das novas tecnologias ligadas à internet, proporcionaram o surgimento de diferentes 
meios de comunicação e, com eles, novas estratégias para se comunicar com um 
público-alvo determinado. Discorrendo sobre a forma de se comunicar e as nuances 
para cada caso, o trabalho resulta na elaboração de um E-book que de forma simples 
e eficaz apresenta algumas diretrizes para uma comunicação eficiente do candidato. 

Palavras-chave: Marketing digital, marketing político, campanha política, redes 
sociais. 

 

ABSTRACT 

The paper proposes to analyze when new strategies for election campaigns emerged, 
using theories of marketing 4.0 and new media, especially the social network 
Facebook, creating a manual for the candidate for councilman who wants to 
communicate with his constituency through social networks. The advances of new 
technologies connected to the internet have given rise to different means of 
communication and, with them, new strategies to communicate to a certain target 
audience. Discussing how to communicate and the nuances of each case, the work 
results in an elaboration of the e-book that in a simple and effective way presents some 
guidelines for the candidate's efficient communication. 

Keywords: Digital marketing, political marketing, political campaign, social network. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na era das ditas novas tecnologias, vivemos avanços cada vez mais 

abrangentes e com velocidades cada vez mais vertiginosas. Os smartphones se 

popularizaram, o acesso à internet se democratizou parcialmente, e a população do 

nosso país está cada vez mais conectada. 

 Isso tem impacto em tudo: as empresas têm cada vez mais acesso aos dados 

dos seus clientes para personalizar o atendimento, os bancos descentralizam o 

atendimento em locais físicos, diversificando os canais de comunicação, e as 

empresas de televisão apostam em conteúdos produzidos originalmente na internet. 

 A internet, por meio das redes sociais, se consolida cada vez mais como um 

canal de comunicação em diversas áreas da sociedade, dos segmentos mais 

modernos até os mais tradicionais. E a área da política também é uma das que foi 

contaminada pelo dinamismo da internet e das redes sociais. 

 A mudança começou tímida, em 2006, em âmbito nacional com a disputa entre 

Lula e Alckmin pelo Planalto. Lá atrás, as redes sociais não eram tão populares, 

tampouco eram as mais populares de hoje, que nem existiam. Porém, alguns 

militantes já se destacavam trazendo as ideias de seus partidos e de seus candidatos 

para a rede, de forma um pouco mais pontual. 

 Em 2008, Barack Obama concorria à cadeira de presidente dos Estados 

Unidos, e pela primeira vez uma equipe específica para gerenciar esses canais foi 

designada. Estava dada a partida ali, naquela campanha. No Brasil, demoramos um 

tempo para sentirmos os efeitos: em 2009 surgiu a primeira legislação que tratava 

sobre o tema, dando limitação para doações, poder de polícia, prazos para divulgação 

de candidatos e afins. 

 E em 2010 tem início a primeira campanha em que a internet e as redes sociais 

se tornam, juntas, um canal consolidado, que precisaria ser trabalhado, e também já 

reconhecido por lei. A partir daí, começa a recente história das campanhas políticas 

on-line no nosso país. 

 Simplesmente estar na internet não é mais o suficiente; análises de cenário, 

pesquisas e estratégias serão sempre essenciais para candidatos que desejam se 

comunicar com o seu eleitorado e construir um bom espaço pra discussões. Está em 

curso uma nova mudança comunicacional, no qual emissor, receptor e tudo mais que 

envolve o processo de se passar uma mensagem “se confundem e trocam até 
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estabelecer outras formas e outras dinâmicas de interação, impossíveis de serem 

representados segundo os modelos dos paradigmas comunicativos tradicionais.” 

(MASSIMO, 2008. p.23). Massimo Di Felice (2008) fala em sua citação sobre o 

surgimento de mídias sociais como o Facebook, por exemplo, e as diversas novas 

interações e trocas entre emissor e receptor que esse novo tipo de meio permite. Pela 

primeira vez em toda a história da comunicação, todos os presentes são emissores, 

receptores e produtores de informação ao mesmo tempo em dado momento. Essa 

mudança também se aplica quando o assunto são campanhas políticas, e exige novas 

posturas. 

 

QUESTÃO-PROBLEMA 

 

“Como usar estratégias de Marketing Digital para uma campanha 

eleitoral?” 

Em um cenário em crescente competitividade dentro das eleições, o espaço das 

redes sociais se torna cada vez mais disputado e constitui um ambiente de discurso 

livre, onde todos podem expor as suas ideias e abrir o debate para os eleitores. O 

ambiente foge dos meios de comunicação tradicionais e ainda permite uma interação 

direta. Porém, nem toda ideia é válida, e nem toda colocação é oportuna, e por isso é 

necessário fazer uma análise mais profunda do cenário e elaborar estratégias de 

conteúdo que sejam condizentes com o mesmo. 

Dentro desse campo das estratégias, surgem alguns questionamentos sobre 

como os candidatos das eleições podem entender o universo do marketing digital e 

elaborarem as suas próprias estratégias, como ocorre esse processo, para que isso 

possa ser revertido em maior quantidade de votos nas urnas. O trabalho pretende 

fazer essa análise especificamente no Facebook, a rede social de maior expressão 

entre os brasileiros, com 130 milhões de usuários no país (HootSuite – We are social 

2018). 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Compreender como é possível se comunicar com os novos nichos de públicos 

dentro da internet como um candidato político e algumas nuances de como se 
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comportar, uma vez que a cada eleição o uso da comunicação por meio das redes 

sociais cresce. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Com um olhar um pouco mais restrito, nos objetivos específicos podemos 

demarcar alguns pontos que serão contemplados: 

• Conceituar teoricamente marketing político e planejamento estratégico, 

aplicados a campanhas políticas. 

• Discutir a participação política dentro da revolução comunicativa proporcionada 

pelas redes sociais 

• Compreender se as ditas campanhas políticas on-line podem ajudar a angariar 

novos seguidores nas redes sociais, que podem se reverter em eleitores no 

futuro. 

• Fazer um e-book que irá orientar candidatos a vereadores e suas equipes em 

campanha eleitoral, destrinchando o que for escolhido em uma análise 

temporal pontual, mostrando como decisões tomadas por alguém com 

conhecimento de comunicação e marketing digital podem influenciar nos 

resultados dentro de uma campanha on-line no Facebook. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O escopo deste trabalho foi definido por meio de áreas de afinidade dos 

autores, que culminaram em experiências próprias sobre o assunto, porém com pouco 

referencial teórico. A confirmação dessa falta de contato com bibliografias tocantes ao 

assunto veio junto à percepção de que dentro da graduação, não existem matérias 

que tratem diretamente sobre o tema, apesar do número considerável de alunos que 

se interessam por marketing digital e político. 

 Junto a isso, a ascensão do acesso à internet e do uso das redes sociais no 

Brasil cresce cada vez mais, com cerca 65% da população tendo algum tipo de acesso 

à internet (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C) – IBGE 

2017), e 130 milhões de brasileiros que declaradamente usam algum tipo de rede 

social (HootSuite – We are social 2018). A internet tem cada vez mais penetração em 

todos os estratos sociais, e, consequentemente, em assuntos inerentes a todos eles. 
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 Esses dois assuntos se encontram na medida que surgem novos nichos para 

se comunicar durante uma campanha eleitoral e que começaram a ser explorados 

recentemente. Com eleições cada vez mais abrangentes e um fluxo de notícias cada 

vez maior, é necessário observar quais as estratégias de conteúdo os políticos estão 

utilizando para melhor se comunicarem na internet, com ênfase no Facebook, a rede 

social mais popular do nosso país (HootSuite – We are social 2018). Justificando-se 

pelas palavras de Rosseto, que diz que as redes sociais como um todo representam 

“um fenômeno crucial para a compreensão de discussões políticas de interesse geral 

e [...] o Facebook, como exemplo mais representativo no contexto atual, ocupa um 

lugar de destaque perante a circulação de informação política” (ROSSETO et al., 

2015, p. 5). Lá a lógica tradicional de comunicação como se vê em meios jornalísticos; 

o público tem acesso a mais vozes, e ainda pode interagir com todas elas. 

 O conteúdo deste trabalho tem o intuito de fazer um e-book que mostre a 

candidato a vereadores e suas equipes de comunicação o que fazer para se 

comunicar adequadamente nas redes sociais. Num país onde mais da metade da 

população já possui algum tipo de acesso à internet e 147 milhões de eleitores são 

registrados (Tribunal Superior Eleitoral - 2018), esse assunto se mostra de grande 

importância. O momento político em nosso país também é delicado, e pede estudos 

sobre o assunto. Em 2015, o cenário político no brasil recebeu atenção de todo o 

mundo quando a presidente da República Dilma Rousseff foi impedida de continuar 

com o seu mandato pela Câmara de Deputados, e caminhamos agora (em 2018) para 

um novo pleito que promete ser diferente de todos os outros que vivemos na história 

recente. 
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1. EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

A palavra “marketing” é derivada da palavra “market”, que significa “mercado”, 

em inglês. Em tradução livre, ela pode significar “comercialização” (CAMBRIDGE, 

2018). 

Durante o período industrial, os produtos fabricados eram básicos, 

padronizados, servindo ao mercado de massa, sem personalização das ofertas, onde 

os produtores procuravam agradar o maior número de compradores com a maior 

margem de lucro possível. Esse foi considerado o Marketing 1.0, focado 

exclusivamente nos produtos (KOTLER, 2010, p. 4). 

Na década de 30, a Associação Nacional de Professores de Marketing definiu 

marketing como o ‘desempenho das atividades de negócio que dirigem o fluxo de bens 

e serviços do produtor ao consumidor ou utilizador.” (AMA, American Marketing 

Association, 2008). Henry Ford utilizou das estratégias do marketing 1.0 para criar 

carros similares uns aos outros, sem padronizações ou diferenciais, de forma intensa 

e econômica (para a empresa), onde cada trabalhador se especializava em apenas 

uma pequena parte da produção do carro. (KOTLER, 2010, p. 4). 

Quando falamos do conceito de marketing que surgiu no pós-guerra, o 

definimos como “a função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e 

gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica 

das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição”. 

(DIAS, 2003, p.2). Desde os anos 60, esse conceito veio se moldando através da 

forma com que os clientes compram e se comportam e como o mercado reage a essas 

mudanças. 

Na Era da Informação, o conceito de “público-alvo” passa a ser mais presente, 

fazendo com que os profissionais de marketing pensassem em nichos e 

segmentações de mercado, desenvolvendo produtos específicos, para que os desejos 

e necessidade dos consumidores sejam atendidos (KOTLER et al, 2017). O marketing 

não só é relacionado a tarefas físicas, como também passa a pensar sobre aspectos 

intangíveis de uma marca, analisando aspectos emocionais dos clientes. Segundo a 

AMA (2008), marketing passa a ser a atividade, conjunto de instituições e processos 

para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tem valor para os consumidores, 

clientes, parceiros e sociedade em geral.  
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Criou-se a necessidade de trabalhar o desejo do consumidor devido a 

saturação de mercado, crescente produção e diminuição de demanda. Como se 

convence um consumidor de que ele precisa de uma nova batedeira de um mesmo 

modelo? Produzindo um novo modelo, trabalhando a comunicação e as novas 

estratégias de marketing, dialogando diretamente com o seu consumidor de forma 

mais próxima possível. 

Nessa época, os clientes ainda não eram tão informados como atualmente e, 

mesmo começando a ter a sua importância sendo reconhecida pelas empresas, 

continuavam seguindo como receptores de informação. 

Após isso, entramos na era do Marketing 3.0, onde os clientes passam a ser 

tratados pelos profissionais de marketing como seres humanos plenos, com “[...] 

satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem” (KOTLER, 2010, p. 4). 

As marcas passam a competir pelo espaço da mente e do coração de seus 

consumidores, tentando convencê-los de seus aspectos positivos e lutando por um 

espaço no mercado. O marketing 3.0 passa a não só procurar resolver os anseios do 

seu consumidor como também tenta dar um passo à frente e ajudar o seu cliente a 

resolver um problema no mundo. 

Atualmente, o marketing se atualiza em uma nova versão, o marketing 4.0. 

Tanto no marketing 3.0 quanto no 4.0, o foco das ações deixa de ser o cliente 

e passa a se tornar o ser humano, que começa a ser visto como ser pleno, em busca 

de valores funcionais, emocionais, espirituais e colaborativos, no qual o objetivo macro 

é colaborar para que o planeta seja um ambiente melhor. Porém, no Marketing 4.0 

(um desdobramento do 3.0), é discutido que as ações voltadas para o mercado devem 

“se adaptar à natureza mutável dos caminhos do consumidor na economia digital” 

(KOTLER et al, 2017). Uma dessas adaptações consiste no marketing se tornar mais 

humano: 

Profissionais de marketing precisam se adaptar a essa nova realidade e criar 

marcas que se comportem como pessoas – acessíveis e amáveis, mas 

também vulneráveis. As marcas devem ser menos intimidadoras. Devem se 

tornar autênticas e honestas, admitir suas falhas e parar de tentar parecer 

perfeitas. Movidas por valores básicos, as marcas centradas no ser humano 

tratam os consumidores como amigos, tornando-se parte integral de seu 

estilo de vida (KOTLER et al, 2017, p.159). 

O Marketing 4.0 surge como um desdobramento mais profundo e humano do 

modelo chamado 3.0 proposto por Kotler (2017, p.12). Ele justifica essa necessidade 

de mudança declarando que “Em um mundo altamente tecnológico, as pessoas 
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anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais sociais somos, mais queremos 

coisas feitas sob medida para nós. Respaldados pela análise de big data (coleta, 

processamento e análise de megadados), os produtos tornam-se mais personalizados 

e os serviços, mais pessoais.”. 

O consumidor que processa uma mensagem não é necessariamente o receptor 

passivo de informações que as empresas imaginavam que fossem (SOLOMON, 

2015), por isso, as empresas que investem mais em marketing já começam a se 

movimentar e atuar ativamente nas mídias digitais. 

Embora as empresas e marcas estejam mais atentas ao seu papel no cenário 

digital, começando a criar um movimento de empenho, relacionamento e identificação 

a partir da sua imagem no ambiente online, os usuários e clientes já chamam atenção 

para isso há algum tempo. Em 2000, o Manifesto de Cluetrain (um manifesto 

direcionado para as empresas que estavam atuantes no mercado recém-conectado) 

dizia que as “Conversações entre seres humanos parecem humanas. Elas são 

conduzidas em uma voz humana.”, chamando a atenção para o modo impessoal pelo 

qual eram tratadas ao se relacionarem com as marcas. 

Além disso, o manifesto também afirma que “essas conversações em rede 

estão permitindo formas novas e poderosas de organização social e de troca de 

conhecimento.”, mostrando que as redes sociais digitais já eram uma grande forma 

do cliente alcançar novos níveis de informações que antes eram cercados por 

obstáculos. 

 

1.2 REDES SOCIAIS 

  

Uma das estratégias de marketing digital utilizadas atualmente são as redes 

sociais. Segundo Wasserman e Faust (1994 Apud RECUERO, 2009) e Degenne e 

Forse (1999 Apud RECUERO, 2009), “Uma rede social é definida como um conjunto 

de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)”. Dessa forma, “a abordagem de rede tem, 

assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem 

suas conexões." (RECUERO, 2009, p. 24). Os atores, são as pessoas ou 

organizações da rede analisada, partilhando objetivos em comum, interesses, 

informações e esforços, e as conexões são os atos que geram laços sociais. 
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Com a Era da Informação, a popularização da Internet e dos computadores 

domésticos, essas redes sociais se transformaram e tem uma grande influência sobre 

o ser humano pois são também comunidades online. Segundo Solomon (2015. p. 

518), todas as comunidades têm importantes características em comum. Estejam elas 

presentes online ou no mundo físico, os participantes experimentam um sentimento 

de afiliação, uma sensação de proximidade com o outro. A partir disso eles satisfazem 

suas necessidades de interação e entretenimento. Dentro dessas comunidades 

acontece a democratização do conteúdo midiático, em que todos os atores produzem 

e consomem conteúdo. 

Porém, quando tratamos de redes sociais na Internet, não temos interações 

pessoalmente, criando novas formas de identificar os atores e as conexões:   

 
 
Por causa do distanciamento entre os envolvidos na interação social, principal 
característica da comunicação mediada por computador, os atores não são 
imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com 
representações dos atores sociais, ou com construções identitárias do 
ciberespaço. Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um 
fotolog, por um Twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, 
essas ferramentas podem apresentar um único nó (como um weblog, por 
exemplo), que é mantido por vários atores (um grupo de autores do mesmo 
blog coletivo). (RECUERO, 2009, p. 25). 
 

 No passado recente, as redes sociais, junto à popularização do acesso à 

internet e aos dispositivos móveis, passaram a fazer parte da vida de cidadãos do 

mundo todo, e também do brasileiro. Foram elas que, em um curto espaço de tempo, 

começaram a influenciar o nosso modo de vida e como agimos diante da sociedade. 

O jeito como nos portamos, fazemos novas amizades, expomos nossas opiniões 

políticas, e votamos também foram influenciados pelo estabelecimento de novas 

tecnologias de comunicação. Por novas tecnologias, entendemos principalmente a 

popularização do que ficou conhecido como o  smartphones (celulares que combina 

recursos de computadores pessoais), que serviram como instrumento de entrada para 

as redes sociais; que até existiam antes, mas agora passaram a estar acessíveis no 

bolso de várias pessoas: 

 
 
“O Brasil superou a marca de um smartphone por habitante e hoje conta com 
220 milhões de celulares inteligentes ativos, de acordo com a 29ª Pesquisa 
Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), divulgada 
nesta quinta-feira, 19.” (Por Mariana Lima - O Estado de S. Paulo) 
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Hoje, nosso país aparece entre os maiores nos rankings de usuários de 

diversas redes sociais que estão em alta. Segundo o site de pesquisas HelloResearch 

(2017), 69% das pessoas tem conta em alguma rede social. O jovem de 16 a 24 anos 

(idade onde o cidadão participa de suas primeiras eleições) tem a maior porcentagem 

de acesso às redes sociais do Brasil, chegando a alcançar a faixa de 95% de todas 

as pessoas presentes nas redes sociais. Ou seja, uma grande fatia do mercado que 

ainda pode ser conquistada e que, em diversas vezes, não tem o seu posicionamento 

político totalmente definido e fidelizado pode estar a cliques de distância dos 

candidatos interessados em realizar um diálogo e criar um relacionamento com o 

mesmo. 

Do mesmo jeito que isso acaba impactando as nossas relações pessoais, 

comerciais e afetivas, essa revolução também chega a atingir as esferas do poder, no 

sentido de que campanhas eleitorais contam com um novo canal de comunicação 

entre candidato e eleitor. Porém, esse candidato não compete apenas com outros 

candidatos eleitorais e sim com outros atores de esferas sociais cotidianas do eleitor, 

como uma foto em um estádio de futebol ou um vídeo de apresentação musical infantil. 

Por isso, é necessário que o candidato se comunique e se destaque de forma que ele 

seja percebido em meio as grandes avalanches de informação. 

Algumas empresas que se atualizaram para as estratégias de Marketing 4.0 

percebem essas dificuldades e trabalham seus clientes em um âmbito mais humano 

e observador utilizando marketings permissivos 4.0, uma estratégia bem recebida 

pelos consumidores já que concorda em escutá-lo e também bem aproveitada pelas 

marcas pois tem um sucesso bem maior ao fazê-lo (Solomon, 2016, p. 319). A partir 

do momento que o usuário segue uma marca ou um produto, compartilha seu 

conteúdo ou tem qualquer tipo de interação com ela, um ponto de contato e 

identificação foi criado e isso mostra o consumidor mais aberto ao que a empresa tem 

a dizer. 

Uma das redes sociais digitais mais utilizadas atualmente no Brasil é o 

Facebook. A plataforma é utilizada por cerca de 83% das pessoas que estão 

conectadas no Brasil e se tornou uma grande fonte de informações para a população 

(CPOP/UFPR, 2016).  

 

1.3 FACEBOOK 
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O Facebook é a mais popular rede social digital da história. Com mais de 2 

bilhões de usuários ativos mensalmente no mundo todo (HootSuite – We are social 

2018). A plataforma, que começou em 2004, foi desenvolvida pelos estudantes de 

computação da universidade de Harvard - Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz e Chris Hughes (O GLOBO, 2012). O que era para ser um sistema exclusivo 

para os alunos da universidade se tornou uma rede mundial de compartilhamento de 

fotos e textos, jogos e apps internos, além de grupos e fóruns. 

De acordo com o levantamento HootSuite – We are social 2018, o Facebook 

registra mais de 2 bilhões de visitas mensais no Brasil, onde em cada uma delas o 

brasileiro gasta quase 14 minutos. O crescimento do uso da rede social no país é de 

7% em relação ao ano de 2017.  

Atualmente, o Facebook também conta uma segmentação business, conhecido 

como Facebook para Empresas. De acordo com a própria marca (Gerenciador de 

Negócios: Lide com tudo em um só lugar, 2018), a segmentação é “[...] um painel 

essencial para que as organizações possam compartilhar ativos do Facebook entre 

várias pessoas ou equipes.” Uma nova possibilidade de analisar os números das 

campanhas online existentes, gerenciar os públicos para os quais as propagandas 

são direcionadas e criar um olhar mais aprofundado das estratégias utilizadas. Essa 

é a base de uma campanha com o mínimo de desperdício de recursos possível, já 

que tem as ferramentas e os dados disponíveis para que seus públicos sejam 

efetivamente atingidos, desde que as análises concedidas sejam utilizadas de forma 

correta.  

Na plataforma business, a empresa conta cada vez mais com a ajuda de 

agências publicitárias e empresa tradicionais que já tem conhecimento de mercado 

para torná-la mais acessível ao cliente final, potencializando as escolhas dos mesmos, 

tornando as criações de campanha quase intuitivas.  
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2. POLÍTICA 

 

A palavra “política” é derivada do grego “pólis” e, em seu sentido original, 

significa tudo o que diz respeito a cidade (BOBBIO, 1998). Conforme os anos foram 

passando, o significado moderno da palavra tem muito mais ligação a assuntos 

relacionados ao Estado, se tornando os exercícios de ações estatais/ligadas ao 

mesmo. 

Quando falamos de governantes e do poder político utilizado por eles, é 

importante perceber a necessidade de outros elementos estratégicos para a atuação 

que não seja a força. Os instrumentos de força são utilizados em âmbitos políticos 

quando necessário, principalmente voltado para específicos grupos em contextos 

sociais, mas eles não são o suficiente para governar. Segundo Weber (apud. BOBBIO 

1998),  

Por Estado se há de entender uma empresa institucional de caráter político 
onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a 
pretensão do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao 
cumprimento das leis. (BOBBIO, 1998, p.956) 

 
Mesmo antes dos gregos terem criado essa palavra e a sociedade ter adaptado 

o seu significado ao longo do tempo, as ações políticas já existiam no primórdio dos 

tempos, onde as civilizações buscavam conquistar e manter o poder, garantindo a 

estabilidade social. 

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra “política” significa atualmente a “arte 

ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados” e também 

a “aplicação dessa arte nos negócios internos da nação (política interna) ou nos 

negócios externos (política externa)”. No nosso cenário atual, a palavra política, na 

maioria das vezes, fala de tópicos relacionados ao Estado: representantes do mesmo, 

leis, atos de manifestação, estratégias para governar, alianças entre Estados, entre 

outros.  

Dentro do sistema político de república federativa do Brasil (que é 

presidencialista democrático), os eleitores elegem seus governantes de 4 em 4 anos 

e os mesmos indicam nomes de outros atores políticos para ocuparem o restante das 

vagas de trabalhos políticos. A nação brasileira só pode ser considerada política pois 

é autossuficiente: controla os meios de violência, financia as atividades de seus 

habitantes e possui membros dispostos a mantê-la (POLITIZE, 2017). 
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Apesar de ser muito utilizada quando falamos de questões públicas, a política 

também diz respeito a instituições privadas, como a família, onde a política dos 

membros familiares prevalece de acordo com a estabelecida como regras da casa. 

Ao organizarmos e administrarmos escolas, empresas, sindicatos e outros tipos de 

instituição privada, podemos observar como existem políticas dentro de cada uma 

delas. 

Da criação da palavra até hoje, um fato que não mudou é como a política 

precisa ser trabalhada para o que deve ser feito, moral e eticamente, para que a 

sociedade gire de forma funcional. 

 

2.1 CENÁRIO POLÍTICO 
 

 Até o ano de 2002, as conversações entre candidato e eleitor eram feitas de 

maneira quase que unilateral, tendo como principais canais a televisão e o rádio. 

Esses eram momentos de emissão de informação por parte do candidato, em que 

todos tinham horários determinados para mostrarem suas propostas e ideias para 

conquistar o voto. Porém, nem todos tinham e continuam não tendo o mesmo espaço, 

e nem o mesmo nível de produção para se comunicar com o seu possível eleitorado. 

 Estamos no meio de uma campanha eleitoral completamente diferente do que 

costumamos ver, começando pelos candidatos à presidência, que são 13 nesse ano; 

o maior número desde 1989, onde foram 22 concorrentes ao pleito. Campanhas como 

essa dão espaço para novos formatos, ideias e estratégias. Por exemplo: Com o 

grande número de candidatos e as “mega coligações”, muitos candidatos ficaram com 

tempos de propaganda na TV completamente inexpressivos, e outros nem 

conseguiram esse tempo. 

 

Figura 1: Tempo de TV dos candidatos à presidência em 2018 
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/08/26/com-quase-metade-do-tempo-de-

tv-alckmin-diz-que-campanha-comeca-com-largada-do-horario-eleitoral-nesta-semana.ghtml 

 

 De novo, as redes sociais se tornam um meio alternativo e prático para que 

esses candidatos pudessem se comunicar. Um dos melhores casos para ilustrar essa 

nova forma de se comunicar é a do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que contou 

apenas com 13 segundos de propaganda eleitoral gratuita pela TV nas eleições 

presidenciais de 2018. Como alternativa, o candidato pegou o tempo que poucos 

saberiam usar (diante da insignificância entre programas de 3, até 4 minutos), e os 

usou para fazer um chamamento aos eleitores que gostariam de ver as suas propostas 

nas redes sociais. Após isso, diariamente, era aberta uma transmissão ao vivo 

exclusiva nos domínios do candidato, com conteúdo exclusivo, onde o mesmo poderia 

debater com a audiência e apresentar as suas propostas em um ambiente com um 

público menor, mas muito mais qualificado para os seus objetivos. 

 

2.2 MARKETING POLÍTICO 

 

Segundo SANT’ANNA (2009, p. 356),  

 
 
“o Marketing implica conhecer o que o consumidor necessita ou deseja; 
implica estudar a produção do produto ou serviço, produzi-lo, distribui-
lo ao consumidor, orientando-lhe, ao mesmo tempo, sobre como 
consumi-lo". 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/08/26/com-quase-metade-do-tempo-de-tv-alckmin-diz-que-campanha-comeca-com-largada-do-horario-eleitoral-nesta-semana.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/08/26/com-quase-metade-do-tempo-de-tv-alckmin-diz-que-campanha-comeca-com-largada-do-horario-eleitoral-nesta-semana.ghtml
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Quando falamos de marketing voltado para produtos e serviços, ao gerar 

identificação com o cliente por meio dos canais digitais, as empresas não só tem a 

possibilidade de ganhar clientes fiéis como também têm a possibilidade de adquirir 

embaixadores de marca, pessoas que estão dispostas a defenderem a marca em 

ambientes online e offline, podendo influenciar positivamente na opiniões formadas a 

respeito da mesma (KOTLER et al, 2017, p.45). No caso, o marketing político é um 

aglomerado ações voltadas para a imagens de projeto, organização ou agentes 

públicos e os produtos são os próprios candidatos eleitorais. Ao conquistar o apoio 

popular, o marketing político alcança seu objetivo principal, posicionando seus 

produtos, ideologias e projetos à frente dos demais. Porém, as estratégias também 

podem ser utilizadas para aumentar índices de popularidade para candidatos já 

eleitos. 

O marketing político procura compreender angústias e necessidades do 

cotidiano dos eleitores e procura adequar o discurso do candidato para que ele seja 

relevante a ponto de angariar votos. No Brasil, ainda apresentamos grandes desafios 

ao tratar desse tema, pois ele vem sendo trabalhado de forma intuitiva, com influências 

pessoais do próprio candidato, estratégias datadas e descumprimento de 

planejamento, principalmente porque a campanha eleitoral é dinâmica e deve ser 

pensada de forma rápida (SANT’ANNA, 2009, p.357).   

É de grande necessidade que os candidatos deixem de ser um produto 

imprevisível (e até incontrolável) para começarem a compreender melhor a relação 

entre os mesmos e os eleitores no ambiente digital, evitando ainda mais sua 

defasagem competitiva, já que as defasagens podem ser criadas diariamente por 

fatores externos que independem do candidato, como, por exemplo, novas propostas 

e discursos de um concorrente. 

Além de ser uma ampla plataforma de divulgação de propostas e ideias do 

candidato, os canais digitais se tornam um ponto de contato importante quando o 

tópico é atendimento ao eleitor - abrindo a possibilidade de retorno de opiniões de 

votantes, gerenciamento de crises com mais agilidade e esclarecimento de dúvidas 

sobre os conteúdos que vão sendo apresentados.  

Os candidatos também devem se atentar a outros tipos de estratégias de 

marketing, como associação a outros candidatos desejados (como por exemplo, Lula 

e Fernando Haddad no pleito de 2018) e utilizar estratégias como jingles e slogans. 
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2.2.1 Produto político 

 

Existem pessoas que passaram pelo processo de Profissionalização Política, 

isto é transformar o direito de debater âmbitos políticos em uma profissão, 

popularmente conhecidas como Políticos de Carreira. Na conjuntura atual do sistema 

democrático brasileiro, essas pessoas são presidentes, vice-presidentes, deputados 

federais, senadores, governadores, vice-governadores, deputados estaduais, 

prefeitos, vereadores, ministros, entre outros cargos. Segundo Bobbio (2009),  

 

 

Neste breve elenco, a figura de maior relevo é, sem dúvida, a do funcionário 

cujo tipo ideal é possível individualizar, tendo em conta uma série de 

parâmetros precisos: preparação técnica como pressuposto para a imição na 

categoria; recrutamento segundo critérios universais, isto é, exames e 

concursos públicos; ascensão na escala hierárquica conforme a avaliação dos 

superiores; atividade, desenvolvida a tempo pleno e com remuneração paga 

regularmente, no âmbito de um aparelho organizado segundo critérios 

rigidamente piramidais, onde as funções são atribuídas tendo em conta a 

competência técnica de cada funcionário, que se há de limitar rigorosamente 

ao cumprimento das ordens, administrando com isenção, isto é, sine ira et 

studio. (BOBBIO, 1998, p.1007) 

 
No Brasil, para que uma pessoa possa ser um político é necessário que o 

mesmo passe pelo processo de escolha democrática através do voto ou seja indicado 

por um outro candidato que foi democraticamente eleito. Mesmo no sistema 

democrático, os eleitores do país votam em candidatos que já foram pré-selecionados 

pelos partidos e coligações. 

Ao pensarmos em estratégias de marketing digital, o produto final a ser 

entregue em uma campanha são os candidatos políticos e suas ações e ideias 

políticos e a empresa que os produz são os partidos políticos. O Brasil não aceita 

candidaturas avulsas, apenas candidatos lançados pelos partidos (TSE, 2018), além 

de ser um identificador ideológico do candidato e de seus ideais políticos. O candidato 

político e seu partido devem ter mensagens que convergem entre si, evitando ruídos 

na comunicação ao longo da campanha. 

No ano de 2018, foram registradas mais de 23 mil candidaturas para apenas 

1.654 vagas nos poderes Executivo e Legislativo (TSE, 2018), movimentando mais de 

1,7 bilhão do fundo eleitoral (BBC, 2018). 
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2.2.2 Fidelização 

 

Uma das definições mais importantes dentro do mundo do marketing, é o de 

fidelização. O conceito de fidelização voltado para o consumo evoluiu ao longo do 

tempo. Bass (1974) considerava que os ciclos de repetição de compra eram aleatórios 

e não poderiam ser analisados. Alguns anos depois, Jacoby e Chestnut (1978) 

concluíram que a fidelidade associada ao ato de recompra de um único produto não 

é consistente, pois a fidelidade do cliente pode se dividir entre várias marcas. 

Em uma das definições mais novas de Fidelidade, Oliver (apud KOTLER e 

KELLER, 2006, p. 141) conclui que: 

 

Fidelidade é como um compromisso profundo de comprar ou recomendar 
repetidamente certo produto ou serviço no futuro, apesar das influências 
situacionais e esforços de marketing potencialmente capazes de causar 
mudanças comportamentais. (KOTLER et al, 2017 2006, p.141) 

 

Oliver (1996) ainda apresenta a fidelidade em duas definições: Fidelidade Pró-

ativa e Situacional. Na Pró-ativa, o cliente tem a marca como sua única opção viável 

e na Situacional, outras alternativas também não são consideradas, mas a escolha 

surge de uma situação. 

No meio político, também contamos com advogados da marca, “clientes que, 

além de repetirem a compra, têm um alto envolvimento emocional com a marca e 

indicam o produto ou serviço a outras pessoas ou empresas.” (DIAS, 2003, p.41). 

Nesse âmbito, a fidelização pode garantir a eleição, reeleição e divulgação dos 

candidatos, principalmente utilizando o efeito boca a boca. Para isso, é preciso evitar 

a dissonância pós-voto, tendo certeza que o eleitor seguirá satisfeito com o que o 

mesmo escolheu para os próximos quatro anos. Em caso de insatisfação, o candidato 

corre o risco de não só perder o voto do eleitor descontente, como o mesmo pode 

virar um embaixador de outro candidato, convertendo votos para o adversário e 

fazendo o boca-a-boca negativo para o seu candidato prévio. 

 

2.3 NOVAS LEIS DE COMUNICAÇÃO DE CAMPANHA 

 

Quando o as campanhas políticas começaram a ter estratégias voltadas 

diretamente para a internet, precisou ser criada uma nova regulamentação do 

marketing político digital. Autorizando oficialmente a propaganda eleitoral em sites de 
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candidatos, partidos ou coligações, por mensagens eletrônicas, blogs, redes sociais e 

assemelhados, a Lei 9504/97, art. 57 B (JUSBRASIL, 2018) adaptou as normas de 

campanha política para o mundo web, criando inclusive multas e taxas para o 

descumprimento das leis. 

Na mesma lei, o artigo 30-A também regulamenta a captação financeira, 

deixando claro que os candidatos só poderão arrecadar recursos e realizar gastos no 

ambiente digital após a solicitação do registro do candidato e do comitê financeiro, 

bem como já possuir a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a 

abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha 

e a obtenção dos recibos eleitorais, campanhas digitais inclusas.   

Durante a corrida eleitoral de 2018 não foram aceitas doações de empresas 

privadas. Desde 2015 essa prática é proibida no Brasil, onde existe um fundo eleitoral 

reservado para os partidos e seus candidatos. Na última eleição, foram usados mais 

de 1.7 bilhões de reais públicos para o lançamento de mais de 23 mil candidatos. 

Na campanha presidencial de 2018 no Brasil, o uso de publicações 

patrocinadas passa a se tornar cada vez maior. Dos 13 candidatos, 3 patrocinaram 

posts de seus próprios conteúdos desde o começo da campanha eleitoral: Guilherme 

Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoedo (Novo). 

 

2.4 PLANEJAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL 
 

2.4.1 Histórico de mudanças 

 

 A partir da campanha eleitoral de Barack Obama, em 2008, surgiram novas 

estratégias para tornar o diálogo com os eleitores uma mão de duas vias. Aqui, a fala 

de Burke (2003) que diz que “as transformações estão ligadas às técnicas” passa a 

se fazer válida. Aproximar o candidato dos seus possíveis eleitores, estreitar as 

relações, manter um diálogo de fato, tudo isso de forma muito mais humanizada se 

tornou possível com a popularização das redes sociais, e estratégias que pela primeira 

vez as contemplavam. De lá até aqui, novas redes surgiram, com o potencial de 

penetração cada vez maior. 

 Redes sociais surgem de relações diárias, nas quais pessoas com interesses 

e hábitos parecidos que vão se juntando em torno de ideias e sentimentos em comum; 

eles podem serem afetivos, de negócios, familiares, de propriedade, e, em nosso 
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caso, políticos. Estreitando um pouco mais o leque de conceitos de rede, ficamos mais 

próximo do elaborado por Manuel Castells (1999), que diz que: 

 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em 
redes operadas por tecnologias de comunicação e informação 
fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de computadores que 
geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 
acumulado nos nós dessas redes. (CASTELLS, 1999, p. 20). 
 

 Levando também em consideração o ponto em que Henry Jenkins (2009, p.30) 

diz que “As funções que os meios tradicionais desempenham estão sendo 

transformadas pelo ingresso desses novos meios de comunicação no cotidiano 

organizacional”, vemos que as novas ferramentas de comunicação exigem também 

novas estratégias, visto que o “mix” de meios que pode ser usado hoje em dia é muito 

maior e mais integrado do que o de 10 anos atrás. 

 Como anteriormente introduzido, as novas funções que surgem por meio das 

redes sociais mudaram o jeito como nos relacionamos com o cotidiano “comum”, do 

jeito que conhecemos e vimos comportar sempre de uma mesma maneira. Um 

exemplo é o jeito que a televisão se comporta: Hoje existe o uso da “segunda tela”, 

geralmente um smartphone, tablet ou computador, que nada mais é do que: 

 
“Utilizar a segunda tela é utilizar qualquer dispositivo que permita acesso à 
internet, de forma simultânea à programação da TV, para atividades que 
acrescentem ao processo de significação da experiência televisiva, seja de 
maneira espontânea, ou seja, sem condução ou estímulos explícitos ao 
dispositivo para comenta ou buscar mais informações, ou de maneira 
conduzida pela emissora. A segunda tela, pressupõe, portanto, que haja uma 
intenção de extensão e complementaridade com a primeira, a da televisão. 
No dispositivo móvel, realizam-se diferentes ações, como pesquisa, interação 
e socialização.” (MÉDOLA; SILVA, 2015). 
 

Isso abriu inúmeras possibilidades para um canal cuja mensagem só seguia no 

sentido emissor-receptor, e hoje aceita diversos outros tipos de interação: São 

comerciais cujo final é acessado pela internet, espaços para envio de sugestões, e 

aplicado ao mundo da política, debates que acontecem ao vivo, com a participação 

da audiência junta aos mediadores. Tudo ali, em tempo real. É essa a transformação 

citada por Jenkins (2009) quando o mesmo diz que as funções dos meios tradicionais 

não são mais as mesmas. 

 

2.4.2 Começando o planejamento 
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 O planejamento de uma campanha eleitoral pode seguir diversos rumos, 

dependendo do candidato, do cenário, da legenda ou qualquer outro fator. Porém, 

independentemente disso, uma campanha que tem a internet e as redes sociais como 

um dos seus recursos, pode seguir alguns princípios básicos, adaptáveis a cada caso 

específico, mas que são essenciais para todos eles. 

 Em termos práticos, cada campanha política tem as suas particularidades para 

moldarem o discurso, mas todas elas precisam passar por pontos básicos e cruciais 

de desenvolvimento, que são: A pesquisa e direcionamento, a definição do público e 

o desenvolvimento da mensagem que será passada pelo candidato em questão 

durante a sua campanha. Esses são pontos que norteiam e servem de base para que 

o candidato político não entre em campos que não o favoreçam, poupa esforços e 

também recursos. 

 

2.4.3 Pesquisa 

 

 As pesquisas já são meios tradicionais de medir o clima e os rumos das 

eleições, em relação direta com a opinião pública: 

 
 
“O pioneiro foi Adhemar de Barros quando, no final da ditadura Vargas, se 
candidatou ao Governo do Estado de São Paulo. Sabia de sua vitória 
antecipadamente graças ao trabalho então encomendado ao IBOPE. 
Posteriormente, os dados de pesquisas eram veiculados pelos candidatos 
como argumento para convencer os indecisos.” (SANT’ANNA, 2009) 
 

 Porém, além dos números, é necessário também estabelecer pesquisas que 

tenham como resultado alguns parâmetros, premissas. 

 O próprio candidato precisa analisar o cenário em volta de si próprio: Qual o 

tipo de eleição que vai concorrer, a quantidade de votos necessários, as 

particularidades do cenário – vide eleições de 2014, onde um dos candidatos à 

presidência da república veio a óbito, e as eleições de 2018, em que um dos outros 

candidatos sofreu um atentado durante um evento de campanha –, tudo isso serve de 

base para traçar os primeiros rumos, quase esboços, da campanha. 

 

2.4.4 Targeting 

 

 Sobre o processo de targeting, que é uma espécie de pré-seleção de públicos, 
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Maria Pina (2015) diz que: 

 
 
“O targeting é uma possibilidade usada por partidos e candidatos na internet 
que tem vindo a multiplicar e diferenciar a comunicação em campanha 
moldando os candidatos aos desejos da audiência” (PINA, 2015. p.77). 
 
 

 Ou seja, o targeting é o trabalho de determinar o que difere o eleitor de 

determinado candidato, e que na maioria das vezes foge do perfil de “eleitor médio”. 

Isso economiza recursos da campanha e garante que esforços não sejam 

desperdiçados. Além disso, o targeting fornece bons dados sobre o público-alvo, o 

que serve de subsídio para a elaboração de uma mensagem consistente. 

 Para chegar a uma definição de público, o grande objetivo é reunir eleitores 

similares, com interesses e anseios parecidos; assim, fica mais fácil desenvolver 

estratégias voltadas para eles. Nessa parte são contemplados os objetivos mais 

amplos, abertos. Por exemplo: pessoas que são a favor de assistência de renda de 

qualquer tipo para a população menos favorecida economicamente. 

 Depois disso, é necessário começar a ir um pouco mais a fundo, contemplar 

alguns objetivos secundários: nessa etapa, é importante lembrar que a divisão não 

pode ser tão ampla a ponto de atingir todo e qualquer eleitor, nem tão pequena a ponto 

de formar grupos que serão insignificantes (National Demographic Institute for 

Demographic Affairs,2009). 

 Quando se está fazendo a definição de público, é extremamente necessário ter 

em mente que o candidato precisa permanecer no seu devido local de fala, sem tentar 

entrar em grupos que não simpatizam com a imagem do mesmo. Isso pode gerar 

lembranças negativas e oposição durante a campanha. 

 Ao invés dessa tentativa de vestir uma roupa que não cabe no candidato, é 

melhor focar esforços em identificar valores e atitudes que lhe são esperados, além 

de qualidades que o eleitor exige em um líder, identificando sempre os problemas. 

 Daí em diante, começa o trabalho de persuasão; sabendo qual é o público-alvo 

mais susceptível a uma mensagem, e o que é que o persuade. O candidato que 

promete tudo a todos os grupos fica com uma mensagem extremamente vazia e pouco 

apelativa. 

 Dentro dos grupos com maior probabilidade de persuasão, estão os splitters e 

shifters (National Democratic Institute for International Affairs, 2009). Splitters são 

eleitores que votam em duas orientações políticas dentro de um mesmo pleito, abrindo 
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assim a oportunidade para ser convertido apenas para um lado do espectro político. 

Já os shifters, são eleitores que mudam o voto de uma orientação política de um pleito 

para o outro, abrindo assim a oportunidade de uma conversão total de voto, incluindo 

ainda outros candidatos. 

 

2.4.5  Diferenciação de público 

 

 Uma estratégia muito utilizada para começar a diferenciação geográfica é a de 

pesquisar resultados passados e partir deles, já que o candidato tem um partido, e 

mesmo que seja a sua primeira eleição, no passado alguém com o seu mesmo perfil 

concorreu. É necessário se ter em mente que o voto consolidado do adversário não 

vale o esforço de conversão; não adianta ir ao berço do oponente para tentar alguma 

coisa. Outro ponto importante a ser lembrado é o de reforço de esforços em áreas em 

que houve bom desempenho no passado, porém sem exageros; uma área 

consolidada não precisa de atenção especial. 

 

2.4.6 Desenvolvendo uma mensagem 

 

 Ao descobrir quais são os públicos que serão trabalhados, é importante definir 

qual é a mensagem que será passada aos eleitores, para mostrar por quais motivos 

o candidato em questão é o melhor. Essa mensagem é quase que implícita, e não é 

um jingle, nem um slogan, é uma premissa simples que automaticamente é associada 

ao candidato. Ela vai ser repetida várias vezes durante a campanha; e antes de 

elaborá-la, é importante notar no que o eleitor se importe, e como ele recebe a 

informação. 

 O resultado das eleições não é tão importante para alguns, há outras 

prioridades “ordinárias”, mas que têm um menor impacto na vida das pessoas a curto 

prazo. Ao mesmo tempo, as pessoas são atingidas por informações o tempo todo, 

portanto há uma densa parede de informações a ser atravessada, então a mensagem 

deve ser clara e simples. 
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3. E-BOOK “SOU CANDIDATO, E AGORA?” 

Segundo o site Livraria da Folha (2018), E-Book “é uma abreviação do termo 

inglês “Eletronic Book”. Também conhecida como livro eletrônico, que pode ser 

acessada por diversos dispositivos que sejam compatíveis com o formato do E-Book 

(ePub ou PDF), como por exemplo, tablets, computadores, e-readers notebooks e 

smartphones.”  

Uma das vantagens da utilização do E-book é a praticidade de levá-lo a 

qualquer lugar e poder adquiri-lo de forma gratuita ou por um valor mais baixo do que 

os dos livros físicos. Como a impressão e distribuição de um livro físico envolvem 

diversas etapas e gastos ao longo do processo, a diferença entre uma edição material 

e uma eletrônica pode ser grande. No site da marca Amazon (2018), o eletronic book 

do livro “O Sol é Para Todos” custa R$31,90, enquanto a versão digital custa R$16,45.  

Além dessas vantagens, o e-book é uma grande oportunidade para gerar leads. 

Segundo o dicionário Cambridge, leads são os protagonistas de uma ação. Dentro 

das estratégias de marketing, o lead é “alguém que entra em contato com sua marca 

em busca de mais conhecimento ou informações sobre seu produto ou serviço. Ele é 

uma pessoa que demonstra interesse no que você tem para oferecer.” (HOTMART, 

2017).  

Quando um consumidor entra em contato com uma marca em plataformas 

digitais da própria empresa, com as ferramentas corretas, a marca consegue obter 

informações cadastrais de seus clientes de diversas formas. Ao disponibilizar e-books 

de infoprodutos, as empresas pedem um cadastro de informações relevantes do 

cliente. Ao preenchê-lo, ele recebe o conteúdo sem nenhum custo financeiro e a 

empresa recebe uma das coisas mais valiosas de mercado atualmente: dados. Desse 

momento em diante, é possível se comunicar mais diretamente com o cliente e criar 

uma relação mais humana com ele (desde chamar o cliente pelo próprio nome, quanto 

oferecer um produto pelo qual ele anda pesquisando muito). A Jornada de Compra 

(HOTMART, 2017) se torna muito mais pessoal e tem maior conversão de vendas. 

 

3.1 O E-BOOK 

 

O e-book “Sou Candidato, e agora?" foi planejado com intuito instruir 

candidatos eleitorais (principalmente vereadores) e suas equipes de comunicação a 

utilizar o Facebook como ferramenta em suas campanhas eleitorais. Dentro do 
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espectro do público-alvo de candidatos e suas equipes, o mesmo poderia estar em 

nível básico, já que o e-book aborda conceitos como "o que é Facebook" e como 

utilizá-lo, até equipes e candidatos em níveis de conhecimento mais avançado da 

plataforma, pois também são abordados temas como novas regras para campanhas 

políticas online e dicas de como aumentar o alcance de suas publicações e como 

melhor utilizar as ferramentas oferecidas pela rede social.  

 

3.2 DESIGN 

 

A primeira decisão de design relacionada à construção do e-book foi a escolha da 

paleta de cores: por se tratar de um produto não associado a partidos políticos ou 

posicionamentos ideológicos, era importante não utilizar de cores que pudessem 

associá-lo algum partido ou organização política. Após uma pesquisa e análise dos 

logos e identidades visuais dos partidos políticos brasileiros identificamos que 

nenhum deles utiliza das cores rosa ou roxo de forma predominante. 

Figura 02: Cores dos partidos 

 

(https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/de-brasilia/metade-do-fundao-

eleitoral-ficara-nas-maos-de-apenas-cinco-partidos-politicos/) 

 

Portanto, foram essas as cores escolhidas para protagonizar a paleta de cores 

que guiaria a construção visual do e-book. O tom de Roxo tem o código hexadecimal: 

#3e1363; o tom de Lilás - #d3b5ff; o tom de Rosa Escuro - #aa2d65; o Gelo - #fffff9; e 

o Cinza Escuro #2c2e3e. 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/de-brasilia/metade-do-fundao-eleitoral-ficara-nas-maos-de-apenas-cinco-partidos-politicos/
https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/de-brasilia/metade-do-fundao-eleitoral-ficara-nas-maos-de-apenas-cinco-partidos-politicos/
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Figura 03: Paleta de cores 

   

Depois de escolhida paleta foi necessário escolher qual seria a linha gráfica 

adotada no design do e-book. O estilo "Flat Design" ou "design plano" foi escolhido 

pela simplicidade dos elementos e a clareza que ele traz em suas formas limpas e 

planas, que facilitam a compreensão e interação do usuário, o que no caso deste e-

book geraria uma interface mais acolhedora e descomplicado para tratar de um 

assunto que pode ser complexo e confuso para muitos leitores.  

 

3.3 FORMATO E DIAGRAMAÇÃO 

 

Uma decisão complexa na criação de um e-book é a de qual formato gráfico 

sua diagramação deve adotar. Nesse tipo de produto, o formato é definido pelo 

público-alvo para qual a destina o mesmo. E-books destinados a um público que 

costuma consumi-los através de e-readers (que são dispositivos físicos, que se 

assemelham a tablets, e que funcionam unicamente como um meio portátil de leitura 

de e-books) costumam ser diagramados no mesmo formato que os livros físicos 

tradicionais. Esse é o caso de livros destinados a lazer, como romances de ficção e 

biografias. Já e-books destinados ao uso profissional, que muito muitas vezes 

abordam tópicos que mudam rapidamente e que estão em constante evolução, são 

comumente diagramados no formato de apresentação (proporção 16x9) pois, ao ser 

visualizado em formato "tela cheia" em computadores, dispensam a necessidade de 

um e-reader e proporcionam uma leitura mais confortável o público-alvo. 
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Figura 04: Formatos 

    

Quanto à extensão do arquivo no qual o e-book é finalizado, o formato PDF é 

o mais comum, pois ele pode ser lido em quase todos os tipos de sistema operacional 

dos computadores disponíveis no mercado e também pois permite a integração entre 

o arquivo do e-book e links que levam a endereços na internet, através de apenas um 

clique. 

Outros materiais poderiam ser explorados, como áudios, vídeos e animações, 

porém a chance de incompatibilidade com os diversos modelos de celular são altas, 

correndo o risco do comprometimento do material em função dessas adições. 

        

 

3.4 REDAÇÃO E CONTEÚDO 

 

Após muita pesquisa, filtragem e análise dos materiais estudados foi criado o 

esqueleto dos tópicos que seriam abordados no e-book e também qual seria a ordem 

na qual eles seriam apresentados: Facebook, legislação, público alvo, equipe, "como 

se relacionar com os eleitores", conteúdo e "como romper a bolha". Decididos os 

tópicos, foi a hora de finalmente começar a redigir o texto do e-book. Uma prioridade 

foi manter a linguagem sempre muito clara e direta, além de procurar redigir 

parágrafos curtos e tentar inserir números e representações gráficas de forma 

dinâmica e bem visual. O desafio foi redigir um texto que passasse a maior quantidade 

possível de informações, mas que ao mesmo tempo proporcionasse uma leitura não 

cansativa. 
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4. CAPÍTULOS DO EBOOK “SOU CANDIDATO, E AGORA?” 

 

4.1 FACEBOOK 

 

Ao construir esse capítulo buscamos não só trazer um panorama geral do que 

essa rede social e de como ela funciona, mas também trazer algumas reflexões para 

que os leitores que já utilizam essa rede social em campanhas repensem o “porquê” 

de utilizá-la e quais são as ferramentas que ela oferece. Nesse capítulo, também 

tentamos frisar o porquê de se utilizar de páginas e não perfis para campanhas 

políticas no Facebook, visto que uma prática comum em campanhas políticas com 

alcance regional utilizar é a criação de vários perfis pessoas em nome do candidato, 

o que pode trazer resultados interessantes a curto prazo, mas que pode também 

resultar na exclusão dos perfis por parte do Facebook e, portanto, trabalho perdido 

em meio a campanha.  

 

 

 

Figura 05: Facebook e principais ferramentas 
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4.2 LEGISLAÇÃO 

 

Um dos tópicos mais delicados de serem abordados no e-book foi a vigente 

legislação no pleito de 2018. A legislação para campanha online sofre muitas 

atualizações e muitas equipes que atuaram nas campanhas do pleito de 2018 

passaram por dificuldades para entendê-las. Para não causar possíveis mal-

entendidos, resolvemos apenas resumir o texto divulgado pela justiça eleitoral em sua 

cartilha oficial para o pleito de 2018, tomando cuidado para dissecá-la e deixando-a a 

mais gráfica possível. 

 

Figura 06: Legislação eleitoral 
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4.3 PÚBLICO-ALVO DOS ANÚNCIOS 
 

O capítulo de público-alvo aborda tanto conceitos de marketing político quanto de 

marketing online. A relevância da definição do público-alvo nas campanhas 

planejadas para o Facebook se dá pelo fato de que, dentro da plataforma Facebook 

Ads, a definição do público-alvo é decisiva para o resultado de impulsionamento de 

campanhas. 

 

Figura 07: Público alvo 

 

 

4.4 EQUIPE 

 

O capítulo que define a equipe necessária na construção de uma campanha 

política voltada para o Facebook foi pensado principalmente para demonstrar as 

múltiplas funções que envolvem a mesma. É muito comum ver candidatos e até 

equipes de comunicação simplificando a atuação em plataformas online e acreditarem 

que um só profissional pode contemplar todas as funções que a envolvem. Como 

deixamos claro no e-book, a contratação de uma equipe com um profissional 

específico para cada função não é sempre necessária, mas entender as demandas 

geradas pela campanha pode guiar a contratação de profissionais multifunção, que 

podem contemplar mais de uma demanda ao mesmo tempo, de forma mais efetiva. 
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Figura 08: Equipe 

 

 

4.5 COMO SE RELACIONAR COM OS ELEITORES  

 

Um capítulo sobre relacionamento se mostrou relevante pois a construção da 

personalidade online de um produto político que afinal das contas, é humano, gera 

situações como a atuação de uma “persona" online que não se alinha com a 

comunicação verbal em vídeos até a exposição em TV aberta ou rádio do candidato. 

Além disso, é comum que várias pessoas tenham acesso à página de um candidato 

durante a campanha, e que todas essas pessoas procurem responder comentários e 

mensagens enviados por eleitores a página. Esse fenômeno frequentemente gera 

uma situação na qual há uma "quebra" na uniformidade da personalidade apresentada 

pelo produto político nas redes sociais da que é vista em outras plataformas. 

 

Figura 09: Relacionamento com os eleitores 



  38 

 

 

4.6 CONTEÚDO 

 

Além de expor quais são os formatos do conteúdo que pode ser publicado em 

páginas no Facebook, nesse capítulo também buscamos mostrar como sair do comum 

e utilizar dos mesmo para atingir um público mais expressivo. 

 

Figura 10: Conteúdo 

 

 

4.7 COMO ROMPER A “BOLHA" 

 

O pleito de 2018 mostrou como o algoritmo do Facebook pode influenciar no 

fenômeno conhecido informalmente como "bolha". Uma bolha social é criada no 

Facebook (ou em outras redes sociais) pois o algoritmo do mesmo faz com que as 

publicações feitas por uma página atinjam principalmente as pessoas que a seguem 
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e que também curtem o que ela pública. Isso faz com que seja muito difícil atingir 

pessoas fora da sua rede de contatos. O resultado, é que muitas vezes campanhas 

políticas vinculadas no Facebook não atinjam eleitores que ainda não conheçam ou 

que não tenham decidido o voto pelo candidato. Neste capítulo as dicas visam 

principalmente alcance de novos perfis que ainda não tiveram contato com a página 

da campanha. 

 

 

 

Figura 11: Como romper a bolha 

 

 

4.8 TRUQUES  

 

Por se tratar de uma rede social regida por algoritmos e análises frias, que estão 

em constante mudança e que priorizam questões técnicas específicas, reservamos 

todo um capítulo para tratarmos de resultados em alcance e interação.  São todas 

dicas simples, mas que influenciam na criação de conteúdo para campanha e que, 

por isso, fazem com que o planejamento para o Facebook seja feito com cuidado e de 

forma exclusiva para a plataforma. 

 

Figura 12: Dicas e Truques 
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4.9 LINKS  

 

O capítulo final do e-book é, na verdade, um glossário que leva a endereços na 

internet de onde que levam a fonte e informações aprofundadas, introduzidas no 

mesmo. A ideia é que a interação seja contínua e que o e-book seja usado 

principalmente como uma fonte de consulta durante toda a campanha. 

 

Figura 13: Links 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O E-book “Sou Candidato, e agora?” é uma forma simples e eficaz de 

comunicarmos com o nosso público alvo: Pessoas que se elegeram na política, mas 

ainda precisam de ajuda para se comunicarem no âmbito digital, sem infringirem as 

leis da Constituição Brasileira. De forma lúdica e informativa, abordamos os pontos 

mais importantes dentro do marketing digital político voltados para a rede social 

Facebook. 

Pensando na formação de discentes do curso de Publicidade e Propaganda, o 

desenvolvimento de um e-book pode ser uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento das habilidades de redação, direção de arte, estratégias de 

marketing e comunicação. No caso específico do “Sou Candidato, e agora?” podem 

ser desenvolvidos uma série de novos livros eletrônicos voltados para outras redes 

sociais, transformando o projeto experimental de graduação em teses de mestrado e 

até doutorado.  

Figura 14: Outros E-books da coleção 

       

Para o público alvo a disponibilização desse infoproduto é de extrema ajuda, 

pensando que a leitura pode ser feita para o mesmo ou para equipes de marketing 

dos conhecidos “políticos de carreia” e pessoas curiosas sobre a área, uma fonte de 

conhecimento que pode ser utilizada por outros estudantes e professores de áreas a 

fim. 
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