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RESUMO 

 

 

O cenário político no Brasil está passando por diversas mudanças, uma das principais 
é a reforma eleitoral, que se fez necessária devido à pressão popular por um novo 
modelo de campanhas. Visando a importância das áreas de Marketing e Comunicação 
na política, este trabalho apresenta o Marketing Político Eleitoral aliado às Relações 
Públicas na construção de um novo modelo de campanhas eleitorais.  

Palavras-chave: Política. Reforma. Marketing. Comunicação. Campanhas Eleitorais.  
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ABSTRACT 

 

 

The political scenario in Brazil is going through several changes, being   one of the 
main ones the electoral reform, which was necessary due to popular pressure for a 
new model of campaigns. Aiming the importance of Marketing and Communication in 
politics, this text will show the Electoral Political Marketing allied to the Public Relations 
in the construction of a new model of electoral campaigns. 
 
Keywords: Politics. Reform. Marketing. Communication. Electoral Campaigns. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o tema Relações Públicas e Comunicação na 

construção das campanhas eleitorais, motivado pelo atual cenário político vivido pelo 

país e pelo anseio de uma nova política. Tendo em vista a importância do assunto, 

fez-se necessário apontar como as Relações Públicas, em consonância com o 

marketing, podem auxiliar na construção das campanhas de maneira ética e 

sustentável. 

Nesse trabalho, apresenta-se a construção das campanhas políticas eleitorais 

e como as funções estratégicas do Marketing Político e da Comunicação podem 

auxiliar nesse percurso. 

Com a intenção de contextualizar as campanhas políticas eleitorais, no Brasil, 

o primeiro capítulo aborda as recentes e principais mudanças nas leis que 

regulamentam as campanhas eleitorais, e, também, as alterações para as próximas 

eleições, propostas pela Reforma Política atualmente aprovada no Congresso. 

Para apresentar as ações e estratégias utilizadas durante as campanhas 

eleitorais, o segundo capítulo disserta a respeito do Marketing e de sua função no 

ambiente político. Discorre-se também sobre o Marketing voltado às campanhas 

eleitorais e as suas estratégias, que são fundamentais nesse processo. O capítulo é 

embasado nas obras de alguns dos principais autores da área, entre eles estão 

Torquato (2014), Trombelli (2008), Queiroz e outros. 

O terceiro capítulo apresenta a comunicação e suas ações, nesse processo da 

construção das campanhas eleitorais, e como a comunicação, aliada ao Marketing 

Político, pode gerar resultados satisfatórios para as campanhas. O capítulo aborda, 

também, a importância das Relações Públicas na determinação da opinião pública e 

como as mídias sociais podem interferir na construção de uma boa comunicação 

política eleitoral. Esse capítulo faz uso de obras de autores como Fortes, Kunsch 

(2009), Duarte, entre outros. 

Para exemplificar a importância do Marketing Político aliado às Relações 

Públicas, o quarto e último capitulo apresentará um estudo de caso sobre a campanha 

do candidato à prefeitura de São Vicente, em 2016, Kayo Amado, que mesmo não 
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tendo sido eleito, superou expectativas com o uso da comunicação dirigida, 

principalmente digital e aproximativa, realizando uma campanha sustentável. 

1.1 DELIMITAÇÃO DA PROBLEMÁTICA NA TEMÁTICA ABORDADA 

O tema “Marketing Político e Relações Públicas na construção de um novo 

modelo de campanhas eleitorais” é muito objetivo e deixa claro o assunto tratado neste 

trabalho, pois refere-se ao uso do Marketing na política, enfatizando as campanhas 

eleitorais e como elas foram mudadas com a nova lei. Nesse novo modelo de 

campanha tanto o Marketing quanto o uso das Relações Públicas tornam-se ainda 

mais relevantes na realização das campanhas. O estudo de caso da campanha de 

Kayo Amado, candidato a prefeito, em São Vicente, ilustra a aplicação do novo 

modelo.  

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Nos últimos tempos, política tem sido um assunto relevante, nota-se o 

crescente interesse da população por ele. E com a alteração da lei que regulamenta 

as campanhas eleitorais, percebeu-se a possibilidade de explorar o tema e mostrar 

que é possível fazer uma campanha, de acordo com o novo modelo, econômica, 

sustentável e, é claro, utilizando-se de técnicas de relações públicas para fortalecer o 

vínculo candidato eleitor.  

1.3 OBJETIVOS  

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

pesquisa. 

1.3.1 Objetivo geral  

 Este projeto tem por objetivo discorrer as leis que referem- se a campanhas 

eleitorais de forma a identificar o novo modelo de campanhas e, então, mostrar o uso 

de modelo, por meio do estudo de caso da campanha de Kayo Amado. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Por meio de pesquisas e estudos, ilustrar de maneira clara e objetiva cada uma 

das questões apresentadas nos objetivos gerais: 
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a) Discorrer as leis referentes a campanhas eleitorais; 

b) Mostrar o novo modelo de campanha; 

c) Demonstrar o uso do Marketing e das Relações Públicas nesse novo modelo 

através de estudo de caso.  

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA  

Os métodos e as técnicas de pesquisa utilizados no projeto serão 

apresentados, detalhadamente, a seguir.  

1.4.1. De abordagem 

Quanto a abordagem, foi realizada de maneira indutiva, mostrando sempre os 

raciocínios particulares para se chegar às teorias gerais. 

1.4.2. De procedimento 

Foram utilizados os Métodos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso, 

pois apoiou-se, respectivamente, no estudo das leis e dos livros sobre Marketing 

Político e na campanha de Kayo Amado, candidato a prefeito, em São Vicente, para 

avaliar o novo modelo de campanha eleitoral. 

Apoiou-se em pesquisa de opinião e de motivação, com as seguintes 

finalidades: comprovar a eficácia da campanha realizada; identificar o perfil dos 

eleitores do candidato, Kayo Amado e conhecer a motivação que os levou a votarem 

nele.   

 A pesquisa foi divulgada na internet com o apoio do candidato Kayo que ajudou 

a atingir uma quantidade considerável de respondentes. 

1.4.3 Tipos de pesquisa  

  Quanto aos fins: Para este projeto foi usado a pesquisa explicativa. Segundo 

Andrade (2010), a pesquisa explicativa tem por objetivo aprofundar o conhecimento 

da realidade, procurando a razão, o porquê das coisas. Mesmo sujeita a erros sua 

contribuição é muito significativa, devido a sua aplicação prática.  
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Por meio dos resultados oferecidos pela pesquisa foi possível elucidar as 

técnicas de Marketing para a política e como se complementam com as técnicas de 

Relações Públicas, frente às leis que regulamentam as campanhas eleitorais.  

Quanto aos meios: Os tipos da pesquisa quanto aos meios adotados são os 

seguintes: Pesquisa Documental e Pesquisa Bibliográfica. Pesquisa Documental e 

Pesquisa Bibliográfica para a compreensão da realidade. Como complementação a 

essas pesquisas o Estudo de Caso ilustrar o assunto pesquisado em uma situação 

real.  Está será feita a parti de dados encontrados em sites confiáveis, livros de 

marketing político, relações públicas e textos de lei.  

De acordo com Furasté (2008) a pesquisa bibliográfica se baseia, 

fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer capturadas 

via internet.    

A Pesquisa Bibliográfica é o tipo mais comum em utilização e tem por objetivo 

esclarecer o assunto em questão a partir de publicações, tais como: livros, revistas, 

dissertações, artigos. 

Marconi (2010) entende que Pesquisa documental nada mais é que coletas de 

dados restritas a documentos, escritos ou não, constituindo-se as denominadas fontes 

primárias. Será usada a pesquisa documental, pois serão consultados trechos de leis. 
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2 AS NOVAS REGULAMENTAÇÕES PARAS AS CAMPANHAS ELEITORAIS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais mudanças ocorridas nas 

campanhas eleitorais no Brasil, devido às novas regulamentações, previstas na Lei nº 

13.165/2015, que estabelece o limite de gastos, doações permitidas para 

financiamento das campanhas, forma de prestação de contas, entre outros. Também 

aborda as reformas que eram discutidas no congresso, para as campanhas de 2018 

e o que foi aprovado, com a pretensão de aperfeiçoar o modelo eleitoral e o sistema 

de financiamento. 

2.1 GASTOS DE CAMPANHA 

A Lei n°13.165, de 29 de setembro de 2015, altera a Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997 (Estabelece normas para as eleições), Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995 (Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os artigos (arts). 17 

e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.), e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 

(Institui o Código Eleitoral), para reduzir os custos das campanhas eleitorais, 

simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina.  

Entre as mudanças ocasionadas pela Lei n° 13.165/2015, pode-se considerar 

como uma das mais importantes a alteração da arrecadação e da aplicação de 

recursos nas campanhas eleitorais. Um exemplo é a redução do teto para valores a 

serem gastos pelos partidos e candidatos nas campanhas. Antes das alterações 

estabelecidas pela citada lei, os próprios partidos decidiam, por meio de convenção, 

os valores de gastos para cada cargo, comunicando a Justiça Eleitoral no momento 

de registrar as candidaturas. Com as mudanças, essa regra foi anulada, pois houve a 

revogação do art.17-A e do art. 18, §1º, da Lei nº 9.504/97 (conforme art. 15 da Lei nº 

13.165/2015), e com a mudança, o Art. 18 foi alterado, registrando a seguinte regra: 

“Os limites de gastos de campanha, em cada eleição, são os definidos pelo Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE, com base nos parâmetros definidos em Lei”. Ou seja, quem 

define os limites de gasto nas campanhas, de acordo com a nova lei, é o TSE.  

No entanto, até que surjam novas regras estabelecidas pelo TSE, a própria Lei 

n° 13.165/2015 traz mudanças, as quais devem ser consideradas nas próximas 

eleições. São elas:   
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Art. 5º O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às 
eleições para Presidente da República, Governador e Prefeito será 
definido com base nos gastos declarados, na respectiva circunscrição, 
na eleição para os mesmos cargos imediatamente anterior à 
promulgação desta Lei, observado o seguinte: I – para o primeiro turno 
das eleições, o limite será de: a) 70% (setenta por cento) do maior 
gasto declarado para o cargo, na circunscrição eleitoral em que houve 
apenas um turno; b) 50% (cinquenta por cento) do maior gasto 
declarado para o cargo, na circunscrição eleitoral em que houve dois 
turnos; II – para o segundo turno das eleições, onde houver, o limite 
de gastos será de 30% (trinta por cento) do valor previsto no inciso I. 
Parágrafo único. Nos Municípios de até dez mil eleitores, o limite de 
gastos será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Prefeito e de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para Vereador, ou o estabelecido no caput 
se for maior. Art. 6º O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos 
candidatos às eleições para Senador, Deputado Federal, Deputado 
Estadual, Deputado Distrital e Vereador será de 70% (setenta por 
cento) do maior gasto contratado na circunscrição para o respectivo 
cargo na eleição imediatamente anterior à publicação desta Lei. Art. 
7º Na definição dos limites mencionados nos arts. 5º e 6º, serão 
considerados os gastos realizados pelos candidatos e por partidos e 
comitês financeiros nas campanhas de cada um deles. Art. 8º Caberá 
à Justiça Eleitoral, a partir das regras definidas nos arts. 5º e 6º: I – dar 
publicidade aos limites de gastos para cada cargo eletivo até 20 de 
julho do ano da eleição; II – na primeira eleição subsequente à 
publicação desta Lei, atualizar monetariamente, pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ou por índice que o substituir, os valores 
sobre os quais incidirão os percentuais de limites de gastos previstos 
nos arts. 5º e 6º; III – atualizar monetariamente, pelo INPC do IBGE 
ou por índice que o substituir, os limites de gastos nas eleições 
subsequentes. (BRASIL, 2015, S/P) 

 

Com a vigência da lei, o valor gasto em campanhas eleitorais foi reduzido em 

no mínimo 30%, caso a campanha tenha sido encerrada no primeiro turno, e dedução 

de 50%, caso tenha ocorrido o segundo turno. Nesse caso, a campanha municipal de 

2016, que elegeu prefeitos e vereadores, foi adequada a esse novo modelo, com as 

reduções de verbas feitas com base nas campanhas de 2012. E, presume-se que, 

para as eleições presidenciais, que ocorrerão em 2018 e elegerão Presidente, 

Governadores, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Deputados 

Distritais, também sejam deduzidos os valores, tomando como base os gastos 

realizados com as campanhas de 2014, conforme prevê a lei vigente.  

2.2 FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

O financiamento das campanhas eleitorais é o item mais discutido, senão o 

mais importante em relação à reforma política. Muito se fala à cerca das mudanças 

realizadas a partir da Lei nº 13.165/2015 e ainda se discutem possibilidades de novas 
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reformas, pois é por meio dos financiamentos das campanhas que surgiu o maior 

escândalo de corrupção, que deu origem a Operação Lava Jato.  

A principal mudança em relação ao financiamento eleitoral das campanhas foi 

a proibição de doações por empresas, o que era permitido em anos anteriores a 2015, 

porém continuou sendo permitida a doação por pessoas físicas, com o limite de 10%, 

referente ao rendimento anual do ano anterior ao da eleição, nos casos de doação em 

dinheiro. Caso a doação seja referente a algum bem móvel ou imóvel, fica limitada a 

quantia de R$ 80.000,00. 

Para utilização dos recursos próprios, não há mais limitação. Na antiga 

legislação, era permitido apenas o uso de 50% do patrimônio. Com a nova lei, a única 

coisa que pode limitar o uso de recurso próprio é o total de verba permitida para a 

campanha, de acordo com as regras estabelecidas pelo TSE. 

Art. 23.§ 1o  as doações e contribuições de que trata este artigo ficam 
limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo 
doador no ano anterior à eleição. I - (revogado); II - (revogado). § 1o-
A  O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até 
o limite de gastos estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual 
concorre. (...) § 7o  O limite previsto no § 1o não se aplica a doações 
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou 
imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não 
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (NR) Art. 24. XII 
- (VETADO). (..) § 4o O partido ou candidato que receber recursos 
provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá 
proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a 
identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro 
Nacional. (NR) Art. 24-A.  (VETADO). Art. 24-B.  (VETADO). Art. 24-
C.  O limite de doação previsto no § 1o do art. 23 será apurado 
anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. § 1o O Tribunal Superior Eleitoral deverá 
consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de 
dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: I - as 
prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à 
Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, 
nos termos do art. 32 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995; II - 
as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou 
suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser 
apurado. § 2o O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das 
informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las-á à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte 
ao da apuração. § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o 
cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física 
e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do 
ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que 
poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação 
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com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras 
sanções que julgar cabíveis. (BRASIL, 2015, S/P) 

Tais mudanças geraram dúvidas em relação aos efeitos, se seriam positivos ou 

negativos, durante as eleições de 2016. Segundo a reportagem postada pelo portal 

G1, o especialista no assunto, Paulo Henrique Lucon, que foi juiz do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) e integra a comissão de Direito Eleitoral da 

Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), afirmou que:  

O grande temor desta eleição é que o caixa 2 aumente. A sociedade 
precisará pensar numa forma de tentar disciplinar essa questão do 
financiamento das eleições. Será que esse modelo vai funcionar? 
Não acredito. O ideal era dar transparência, era limitar a pessoa 
jurídica. (LUCON, 2016) 

 

Há tempo, cogitava-se a ideia de campanhas financiadas pelos cofres públicos, 

justamente para diminuir a corrupção, acabar com o ‘caixa 2’ e tornar o custo da 

campanha mais barato. Em 2017, esses são uns dos assuntos muito discutidos no 

Congresso Nacional, entre tantos outros que se referem a uma nova reforma. 

2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Lei nº 13.165/2015 também fez algumas alterações na forma de prestação 

de contas, tanto para os partidos quanto para os candidatos. Para os partidos revogou 

o artigo que exigia a necessidade de fornecer balancetes mensais no período de 

quatro meses antes, durante e dois meses depois da campanha. Também reajustaram 

algumas regras quanto a valores de multas e pena nos casos de irregularidade, ou de 

falta da prestação de contas. Houve mudança também na apresentação de 

comprovantes para gastos com passagens aéreas e entre outras alterações em 

relação a prestação de conta partidária.  

Para os candidatos, adotou-se o sistema simplificado, que é aplicado a 

candidatos que apresentarem movimentação financeira de no máximo até 

R$20.000,00, para municípios com até 50.000 eleitores. Com a reforma, passa a ser 

obrigação do candidato a prestação de contas da campanha, seguida dos respectivos 

comprovantes necessários.  

Durante o período da campanha, passou a ser obrigatória a prestação de 

contas, tanto dos partidos quanto dos candidatos, em espaço público online criado 

pelo TSE, onde deve ser publicada a procedência das verbas, contendo os valores, 
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os dados de quem doou e como foi utilizada a verba, em quais serviços e produtos, e 

os dados dos respectivos fornecedores, como Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) ou se for o caso Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).   

Art. 28. § 1o  As prestações de contas dos candidatos às eleições 
majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser 
acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à 
movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da 
relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos 
números, valores e emitentes.§ 2o  As prestações de contas dos 
candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio 
candidato.§ 4o  Os partidos políticos, as coligações e os candidatos 
são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio 
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de 
computadores (internet):I - os recursos em dinheiro recebidos para 
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) 
horas de seu recebimento; II - no dia 15 de setembro, relatório 
discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em 
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos 
realizados. II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou 
partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de 
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na 
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.§ 
7o  As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o § 
4o deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou 
CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados.§ 8o  Os gastos 
com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão 
comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida 
por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os 
beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de 
apresentação de qualquer outro documento para esse fim.§ 9o  A 
Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas 
para candidatos que apresentarem movimentação financeira 
correspondente a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ou por índice que o substituir.§ 10.  O 
sistema simplificado referido no § 9o deverá conter, pelo menos: I - 
identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ 
dos doadores e os respectivos valores recebidos; II - identificação das 
despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos 
fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados; 
III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. § 11.  Nas 
eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de 
cinquenta mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo 
sistema simplificado a que se referem os §§ 9o e 10. § 12.  Os valores 
transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão 
registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência 
dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como 
transferência aos candidatos, sem individualização dos doadores. 
(BRASIL, 2015, S/P) 
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As mudanças na prestação de contas foram aplicadas nas eleições municipais 

de 2016, sendo possível verificar as alterações na prática, avaliando as notícias em 

portais como G1 e R7, e consultando a prestação de contas no próprio site do TSE. E 

mesmo com a prestação de contas simplificada e as demais mudanças em relação às 

penalidades para quem não cumprisse as regras, ainda assim, alguns candidatos e 

partidos não apresentaram as devidas informações relacionadas às arrecadações e 

destinações das verbas durante o pleito.   

2.4 PERÍODO DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

Uma das medidas para diminuir os gastos nas campanhas foi a redução do 

período destinado a campanhas eleitorais, com a Lei nº 13.165/2015, o período foi 

reduzido pela metade, sendo a campanha de 2016 a mais curta dos últimos 18 anos 

(G1, Eleições 2016). 

As campanhas que se iniciavam após 5 de julho, com a mudança, passaram a 

ter início depois de 15 de agosto, o que acabou reduzindo o período de 90 para 45 

dias. Com essa mudança, os valores gastos com materiais tendem a reduzir, já que o 

tempo para divulgação e distribuição dos materiais são menores.  

No entanto, as prévias partidárias, que lançam os políticos como pré-

candidatos, que antes eram consideradas propagandas eleitorais antecipadas, 

passaram a ser amplamente divulgadas, em qualquer meio de comunicação, desde 

que sejam apenas exposição da opinião política pessoal e dos ideais, sem que haja 

pedidos de votos. Porém, essa divulgação em relação a pré-candidatura não pode ser 

desenvolvida por profissionais da comunicação.  

Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de 
agosto do ano da eleição. (...) § 4o Na propaganda dos candidatos a 
cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos 
a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho 
não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular. (...) (NR) Art. 
36-A.  Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que 
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa 
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos 
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de 
comunicação social, inclusive via internet: (...) III - a realização de 
prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, 
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a 
realização de debates entre os pré-candidatos; (...) V - a divulgação 
de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas 
redes sociais; VI - a realização, a expensas de partido político, de 
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reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de 
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para 
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. § 1o É vedada a 
transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias 
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação 
social. § 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos 
o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das 
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. § 
3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação 
social no exercício da profissão. (BRASIL, 2015, S/P) 

A redução do período eleitoral não agradou a todos. Segundo matéria publicada 

no G1 Eleições, em 16 de agosto de 2016, Paulo Fiorilo, o coordenador da campanha 

de Fernando Haddad, que se candidatou a prefeito na cidade de São Paulo, afirmou: 

"Acho que esse tempo de campanha ficou curto, e isso dificulta não só para o candidato, 

que vai ter pouco tempo para divulgar as propostas, mas também para o eleitor, que vai 

ter menos tempo para conhecer essas propostas”. 

Embora o período utilizado para campanha tenha dividido opiniões, foi o suficiente 

para divulgar os candidatos e suas propostas, considerando que já poderiam lançar seus 

ideais como pré-candidatos, sem solicitar votos.  

2.5 PROPAGANDA ELEITORAL 

A reforma também mudou a maneira de fazer propaganda, que vetou o uso de 

alguns materiais e estipulou regras de uso para outros, dessa forma, deixou a campanha 

mais organizada e limpa, no aspecto ambiental.  

Tornou-se proibida utilização de cavaletes, faixas ou qualquer outro material em 

ambiente público como calçadas, postes, pontos de ônibus e qualquer outro local urbano.  

Em bens particulares fica liberado o uso de adesivos ou papéis desde que não exceda 

meio metro quadrado.  

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder 
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive 
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos 
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, 
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, 
estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (...)§ 2o  Em 
bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de 
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, 
desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda a 0,5 m² (meio 
metro quadrado) e não contrarie a legislação eleitoral, sujeitando-se o 
infrator às penalidades previstas no § 1º. (BRASIL, 2015, S/P) 
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Além dessas mudanças, também foram feitas alterações em relação ao conceito 

de carro de som, ampliando seu sentido, dessa forma é possível utilizar outros transportes 

motorizados ou não, como bicicletas e etc.  “Art. 39. (...) § 9o-A.  considera-se carro de 

som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda 

tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos”. 

Foram alterados o tempo diário de exibição da propaganda eleitoral gratuita, a 

ordem e os dias de exibição da propaganda para Prefeito e do formato da propaganda 

para Vereador. 

Art. 47.  As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão 
por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos trinta e cinco 
dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à 
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma 
estabelecida neste artigo.§ 1o (...)eleições proporcionais, o resultado 
da soma do número de representantes de todos os partidos que a 
integrem; II - (...) § 9o  As emissoras de rádio sob responsabilidade do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em 
localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da 
propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos II a VI 
do § 1o (...). (BRASIL, 2015, S/P) 

Além dessas mudanças foram feitas outras que estão relacionadas à coligação, à 

filiação, à participação da mulher etc. As mudanças mais importantes realizadas pela 

reforma de 2015, no que diz respeito às campanhas eleitorais, foram essas, porém ainda 

há muito o que aperfeiçoar.  

2.6 PROPOSTAS DA REFORMA POLÍTICA 2017 

Durante o primeiro semestre de 2017 esteve em discussão no plenário, uma nova 

reforma política, com a pretensão de ser aplicada nas próximas eleições, no ano de 2018, 

que se tornaria vigente caso fosse aprovado com no mínimo um ano de distância das 

eleições.  

Em entrevista concedida à imprensa, o presidente do TSE Gilmar Mendes falou 

que a reforma vem com a intenção de melhorar o sistema político brasileiro e fortalecer a 

democracia, disse que “Os ministros da Corte estão impressionados com tudo o que 

se levanta e se fala sobre os desvios do sistema, e nós não temos outra alternativa 

que não seja insistir em uma reforma para superar esse modelo ainda em 2018” 

(MENDES, 2017). 
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A proposta feita pela comissão da reforma política, por intermédio do relator 

Vicente Cândido, sugere algumas alterações no modelo de campanhas eleitorais, as 

duas principais mudanças: votação em lista preordenadas e alteração no modelo de 

financiamento.  

A proposta de reforma política que apresentamos a seguir se alicerça 
em dois eixos essenciais e imediatos. São eles o estabelecimento do 
financiamento público de campanhas combinado com doações de 
pessoas físicas e a instituição de listas partidárias preordenadas para 
as eleições proporcionais. (CÂNDIDO, 2017, p. 8) 

 

As listas partidárias preordenadas equivalem a um modelo de campanha no 

qual o eleitor vota no partido, que já terá estabelecido uma lista com os candidatos, 

de acordo com cada cargo, esse modelo de campanha seria apenas para as eleições 

de 2018 a 2022, a partir do ano de 2026 o modelo passaria a ser sistema eleitoral 

misto, onde metade do parlamento seria escolhido por lista preordenada e a outra 

metade por sistema distrital. 

Embora exista verba pública destinada aos partidos, considera-se que não é o 

suficiente para financiar uma campanha eleitoral, por isso discute-se a proposta de 

patrocinar as campanhas pelos cofres públicos, por meio de um Fundo de 

Financiamento da Democracia, o qual seria distribuído e fiscalizado pela Justiça 

eleitoral. A intenção do financiamento é diminuir os custos e também tornar mais justa 

a concorrência entre as agremiações políticas.  

2.7 CAMPANHAS ELEITORAIS DE 2018 

No segundo semestre de 2017, foram aprovados pelo Congresso Nacional 

alguns itens da proposta de reforma política, anteriormente citada, e estarão vigentes 

a partir das campanhas eleitorais do ano de 2018. 

Antes de entrar em vigor as Leis n° 13.487 e nº 13.488, os partidos tinham direito a 

uma porcentagem do fundo partidário, que era utilizada para sustentar a estrutura das 

legendas. Já a duração das propagandas em rádio e TV eram previstas conforme a bancada 

na Câmara. Com a reforma, para que os partidos tenham direito ao tempo de propaganda e 

ao fundo partidário, ENTRA EM VIGOR um desempenho mínimo a ser cumprido, no caso 

pelo menos UMA das duas exigências estabelecidas, ou seja, os partidos devem alcançar, 

no mínimo, 2% dos votos válidos repartidos em 14 estados ou mais. Em cada um desses 

estados a legenda precisa de no mínimo 2 % de votos válidos. Ou eleger 14 deputados 
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distribuídos em 14 estados diferentes ou mais. As exigências aumentarão gradativamente até 

a partir do ano de 2018, conforme pode ser observado no quadro abaixo. 

Figura 1 - Quadro referente a Reforma Eleitoral 
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Em relação ao financiamento das campanhas, passou a existir um fundo partidário 

financiado pelos cofres públicos e mudou o limite de doações por pessoas físicas. A criação 

do fundo partidário foi a alternativa encontrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a 

proibição do financiamento empresarial. 

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) funcionará da seguinte 

forma, 2% igualmente entre todos os partidos do país, 35% entre os partidos com ao menos 

um representante na Câmara dos Deputados, proporcionalmente aos votos obtidos por eles 

na última eleição para a Casa, 48% entre os partidos, na proporção do número de deputados 

na Câmara em 28 de agosto de 2017 e 15% entre os partidos na proporção do número de 

senadores em 28 de agosto de 2017. 

“§ 14.  É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o 
requerente tenha filiação partidária” (NR) “Art. 16-D.  Os recursos do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para o 
primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos 
políticos, obedecidos os seguintes critérios: I - 2% (dois por cento), 
divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral; II - 35% (trinta e cinco por 
cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos um 
representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual 
de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados; III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os 
partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos 
Deputados, consideradas as legendas dos titulares; IV - 15% (quinze 
por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de 
representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos 
titulares. § 1o  (VETADO).§ 2o  Para que o candidato tenha acesso aos 
recursos do Fundo a que se refere este artigo, deverá fazer 
requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo.”“Art. 18.  Os 
limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral.” (BRASIL, 2017, S/P) 

As doações de pessoas físicas anteriormente restritas a 10% do rendimento 

bruto, para cada candidato a cargo ou para chapa majoritária, passam a ter um limite 

de até 10 salários mínimos, doações acima desse valor estarão sujeitas a multas.   

A arrecadação de doações para custear campanhas também passou por 

alterações, anteriormente era permitido que os candidatos começassem a arrecadar 

verbas em meados de agosto, mas o valor era liberado apenas ao registrar a 

candidatura. Com a Reforma, a arrecadação prévia, por meio de 'vaquinhas' online, 

poderá ter início a partir do dia 15 de maio do ano da eleição, também será permitida 

a promoção de eventos pelo partido e a venda de bens para arrecadação de fundos.  
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“Art. 23.(..) § 3º  A doação de quantia acima dos limites fixados neste 
artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% 
(cem por cento) da quantia em excesso.§ 4o(...)IV - instituições que 
promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de 
sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, 
que deverão atender aos seguintes requisitos: a) cadastro prévio na 
Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de 
contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, 
se houver, e repasses aos candidatos; b) identificação obrigatória, 
com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) de cada um dos doadores e das quantias 
doadas; c) disponibilização em sítio eletrônico de lista com 
identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser 
atualizada instantaneamente a cada nova doação; d) emissão 
obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, 
sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato 
para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações 
relativas à doação;   e) ampla ciência a candidatos e eleitores acerca 
das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do 
serviço; f) não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no art. 
24 desta Lei; g) observância do calendário eleitoral, especialmente no 
que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos 
termos dispostos no § 2o do art. 22-A desta Lei; h) observância dos 
dispositivos desta Lei relacionados à propaganda na internet; V - 
comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de 
arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido 
político. § 4º-A  Na prestação de contas das doações mencionadas no 
§ 4o deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e 
sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento 
bancário que identifique o CPF dos doadores.  § 4o-B As doações 
realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do 
§ 4o deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos 
candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do § 4o do art. 28 
desta Lei, contado a partir do momento em que os recursos 
arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, 
partidos ou coligações. (...)§ 6º  Na hipótese de doações realizadas 
por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4o deste 
artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos 
candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade 
destes nem a rejeição de suas contas eleitorais.  § 7º  O limite previsto 
no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro 
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do 
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor 
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por 
doador.  § 8o Ficam autorizadas a participar das transações relativas 
às modalidades de doações previstas nos incisos III e IV do § 4o deste 
artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da 
regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para 
operar arranjos de pagamento.  § 9o As instituições financeiras e de 
pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de 
crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas.” (NR)” 
(BRASIL,2017,S/P)  
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Foram estipulados limites de gastos para campanha, o que não havia 

anteriormente. A partir de gora, as campanhas para Presidência da República têm um 

limite de R$ 70 milhões no 1º turno e caso haja 2° turno metade do valor. As campanhas a 

governador terão um limite variável entre R$ 2,8 milhões até R$ 21 milhões, de acordo com o 

número de eleitores do estado. Para os senadores o limite de gastos na campanha fica restrito 

de R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões, também de acordo com o número de eleitores do estado. 

Os candidatos a deputado federal têm um limite de R$ 2,5 milhões, independentemente do 

estado. Para os candidatos a deputado estadual o limite é de R$ 1 milhão, 

independentemente do estado. 

“Art. 4o  Em 2018, para fins do disposto nos incisos III e IV do caput do 
art. 16-D da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, a distribuição 
dos recursos entre os partidos terá por base o número de 
representantes titulares na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, apurado em 28 de agosto de 2017 e, nas eleições 
subsequentes, apurado no último dia da sessão legislativa 
imediatamente anterior ao ano eleitoral.  Art. 5o Nas eleições para 
Presidente da República em 2018, o limite de gastos de campanha de 
cada candidato será de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de 
reais). Parágrafo único.  Na campanha para o segundo turno, se 
houver, o limite de gastos de cada candidato será de 50% (cinquenta 
por cento) do valor estabelecido no caput deste artigo. Art. 6o O limite 
de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições de Governador 
e Senador em 2018 será definido de acordo com o número de eleitores 
de cada unidade da Federação apurado no dia 31 de maio de 2018, 
nos termos previstos neste artigo.§ 1o  Nas eleições para Governador, 
serão os seguintes os limites de gastos de campanha de cada 
candidato: I - nas unidades da Federação com até um milhão de 
eleitores: R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais); II - nas 
unidades da Federação com mais de um milhão de eleitores e de até 
dois milhões de eleitores: R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e 
novecentos mil reais); III - nas unidades da Federação com mais de 
dois milhões de eleitores e de até quatro milhões de eleitores: R$ 
5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais); IV - nas unidades 
da Federação com mais de quatro milhões de eleitores e de até dez 
milhões de eleitores: R$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil 
reais); V - nas unidades da Federação com mais de dez milhões de 
eleitores e de até vinte milhões de eleitores: R$ 14.000.000,00 
(catorze milhões de reais); VI - nas unidades da Federação com mais 
de vinte milhões de eleitores: R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões 
de reais). § 2o  Nas eleições para Senador, serão os seguintes os 
limites de gastos de campanha de cada candidato: I - nas unidades da 
Federação com até dois milhões de eleitores: R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais); II - nas unidades da Federação com 
mais de dois milhões de eleitores e de até quatro milhões de eleitores: 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); III - nas unidades da 
Federação com mais de quatro milhões de eleitores e de até dez 
milhões de eleitores: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais); IV - nas unidades da Federação com mais de dez milhões de 
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eleitores e de até vinte milhões de eleitores: R$ 4.200.000,00 (quatro 
milhões e duzentos mil reais); V - nas unidades da Federação com 
mais de vinte milhões de eleitores: R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e 
seiscentos mil reais). § 3o Nas campanhas para o segundo turno de 
governador, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será 
de 50% (cinquenta por cento) dos limites fixados no § 1o deste artigo.  
Art. 7o Em 2018, o limite de gastos será de:  I - R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais) para as campanhas dos candidatos às 
eleições de Deputado Federal; II - R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para as campanhas dos candidatos às eleições de Deputado 
Estadual e Deputado Distrital. Art. 8o Nas eleições de 2018, se as 
doações de pessoas físicas a candidatos, somadas aos recursos 
públicos, excederem o limite de gastos permitido para a respectiva 
campanha, o valor excedente poderá ser transferido para o partido do 
candidato.” (BRASIL,2017, S/P)  

 
Outra mudança importante foram os votos impressos, antes os votos eram 

apenas computados nas urnas, agora existirá comprovante de votação, as urnas 

passarão a emitir um papel impresso, que comprova o voto. Porém não será possível 

implantar o sistema em todas as urnas até a próxima eleição, em outubro de 2018.  

Também foram aprovadas regras para utilização das redes sociais, será 

permitida vinculação de propaganda eleitoral paga na internet, porém essa 

propaganda só poderá ser “Impulsionada” por meio das ferramentas disponibilizada 

pela própria rede social. 

 Com as novas regras, passa a ter censura na divulgação de Fake News e 

discurso de ódio, caso seja identificada a publicação com esse tipo de conteúdo, será 

automaticamente excluída. As mudanças estão relacionadas ao aumento de uso das 

redes sociais nas últimas campanhas.   

Propaganda na Internet ‘Art. 57-A.  (...)IV - por meio de blogs, redes 
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet 
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: a) 
candidatos, partidos ou coligações; ou  b) qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. § 1o  Os 
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo 
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à 
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral 
os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da 
propaganda eleitoral. § 2o  Não é admitida a veiculação de conteúdos 
de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de 
internet com a intenção de falsear identidade. § 3o  É vedada a 
utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não 
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que 
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, 
tanto próprios quanto de terceiros. § 4o  O provedor de aplicação de 
internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá 
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contar com canal de comunicação com seus usuários e somente 
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo 
impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente pela Justiça Eleitoral. § 5o  § 6o  (VETADO).’ 
(NR) ‘Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de 
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento 
de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e 
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e 
seus representantes.§ 2o  (...)§ 3o O  impulsionamento de que trata 
o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor 
da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, 
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente 
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar 
candidatos ou suas agremiações.’ (NR) ‘Art. 57-I.  A requerimento de 
candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96 
desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites 
técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo 
conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei, 
devendo o número de horas de suspensão ser definida 
proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, 
observado o limite máximo de vinte e quatro horas.‘Art. 57-J.  O 
Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 
57-I desta Lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas 
existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos, 
partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla 
divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais 
na Internet. (BRASIL, 2017)   

O modelo de votação permanece o mesmo, apesar da discussão sobre votação 

por meio de listas partidárias preordenadas, nada foi alterado para as próximas 

eleições. 

A nova reforma eleitoral ocasionou mudanças fundamentais para um novo 

modelo de campanha, limitando gastos, abrangendo as regras em relação ao uso das 

redes sociais, porém somente será possível avaliar os impactos causados pela 

reforma, após o período eleitoral, quando as regras forem postas em pratica.  
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3 MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 

As campanhas políticas, além de serem regulamentadas por leis, são 

desenvolvidas por meio de diversas áreas profissionais e, dentre estas, destaca-se o 

Marketing Político, que cria estratégias para o desenvolvimento de uma campanha de 

sucesso, utilizando diversas ferramentas, dentre elas a Comunicação. 

O presente capítulo irá discorrer sobre o conceito de Marketing, o que é o 

Marketing Político, as diferenças entre o Marketing Político e o Eleitoral, e as 

estratégias do Marketing Político Eleitoral para o desenvolvimento de uma campanha 

de sucesso. 

3.1 MARKETING: CONCEITOS E PRÁTICAS 

Ao pesquisar a palavra Marketing, é possível encontrar diversos conceitos, os 

quais são capazes de apresentar definições diferentes, variando de acordo com cada 

autor e sua teoria. Segundo o conceito estabelecido por Torquato (2004, p. 168):  

Marketing é o conjunto de atividades destinadas a promover relações 
de troca entre um emissor e um receptor, no momento certo por meio 
de canais adequados e mensagens apropriadas que atinjam o foco de 
interesse dos segmentos-alvo. 
 

Já para Kotler (2003, p. 3) o Marketing é definido como “um processo 

administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros”. É 

possível observar que os conceitos e definições de Marketing são baseados nos 

contextos em que estão estabelecidos.  

Em harmonia com os autores, pode-se dizer que o Marketing é uma ferramenta 

capaz de identificar as necessidades de um determinado público e criar possíveis 

oportunidades de compra por meio de um processo, no qual é identificada a 

necessidade dos grupos sociais, para que atinjam a satisfação, obtendo o que 

desejam por meio das organizações.  

Na prática e nos estudos, o Marketing é baseado em um composto, conhecido 

como Mix de Marketing. Esse sistema proposto por McCarthy e adaptado por diversos 

autores, possui quatro componentes clássicos a serem levados em consideração: os 

4 p’s, que são referentes a produto, ponto, promoção e preço. 
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Essa construção teórica exprime o raciocínio de que um produto tem de ser 

desenvolvido para o público específico, vendido por um preço justo, em um ponto 

apropriado, e ser promovido de forma a atingir o público em questão. 

A teoria do Mix de Marketing foi transposta por Torquato (2004, p. 168), criando 

os 4 c’s do Marketing Político, sendo eles então: candidato, cenário, comunicação e 

custos.  

Avaliando essa adaptação da teoria, pode-se dizer que o Marketing não deve 

ser conceituado como uma ciência apenas voltada a empresas e ao mercado, o 

Marketing e suas estratégias têm aplicabilidade em inúmeras áreas. 

3.2 MARKETING POLÍTICO 

A utilização do Marketing a favor de candidatos e partidos políticos é uma 

prática muito comum, pois as ações de Marketing Político, aplicadas de maneira 

pontual, podem garantir visibilidade às ações do candidato e influenciar o eleitor 

positivamente de maneira que este se identifique com o partido. 

Se no Marketing o objetivo é estimular a troca entre quem produz e quem 

consome, desenvolvendo um relacionamento de troca em que todos saem satisfeitos, 

no Marketing Político o mesmo modelo se repete, porém, com diferentes 

componentes. O objetivo é fazer com que o candidato consiga apresentar suas ideias 

e promessas, de maneira que o eleitor se sinta representado e “compre” a ideia do 

candidato, sendo que nesse caso a moeda de troca é o voto, assim como apresenta 

o esquema proposto por Torquato: 
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Figura 2 - Esquema de Marketing Empresarial aplicado ao Marketing Político

 
Fonte: TORQUATO, 2004, p. 170. 

Na ciência, o Marketing Político é compreendido como desafiador, por ser uma 

atividade multidisciplinar, englobando Administração, Psicologia, Política Ideológica e 

Publicidade Eleitoral (QUEIROZ, 2006, p. 30). O Marketing Político é estratégia e por 

isso reúne esse conjunto de disciplinas. 

Observa-se que, quando se fala em Marketing Político, é necessário 

compreender que sua função vai muito além de criar algumas peças publicitárias e 

divulgá-las. 

(...) marketing político é pura estratégia. É cuidar do planejamento, da 
pesquisa, do treinamento dos cabos eleitorais, do discurso do 
candidato, da imagem, das fotos e dos objetos publicitários também, 
isso é, como serão o santinho, o folder, o jornal, o programa de rádio 
ou TV. Se não passar pelo marketing não terá unidade. (TROMBELLI, 
2007, p. 32) 

As técnicas de Marketing Político são desenvolvidas a longo prazo, não 

abrangendo apenas no período das eleições, pois é um trabalho contínuo, que 

constrói aos poucos a imagem do candidato e permanece para que mantenha seus 

eleitores sempre fiéis. Conforme Dias (2004, p. 32) explica: 

O Marketing Político é algo mais permanente. É quando o político 
eleito continua se dedicando ao marketing durante todo o exercício do 
mandato que conquistou, preocupando-se em sintonizar sua ação 
parlamentar ou atos administrativos (caso tenha sido eleito para o 
Executivo) com os anseios dos eleitores. 
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Dessa maneira, as ações do Marketing Político contribuem para o crescimento 

do candidato, tornando-se responsável pelo convencimento do eleitor, fazendo com 

que o político ganhe cada vez mais notoriedade junto ao eleitorado.  

Também é correto afirmar que o Marketing Político é fundamental na 

divulgação de causas, sejam elas voltadas a campanhas eleitorais ou não. Assim, 

como define Lima (2002, S/P), “Marketing Político é o conjunto de atividades que visa 

garantir a maior adesão possível a uma ideia ou a uma causa, que pode ou não ser 

encarnada na figura de uma pessoa, normalmente um político”. 

Se avaliarmos esse contexto, em que Marketing Político é compreendido como 

um conjunto de atividade que atinge diversos níveis, desde a construção de um 

candidato, até o desenvolvimento de uma boa campanha, torna-se apropriada a 

divisão do Marketing Político. 

Essa divisão proposta por Gil Nuno Vaz é feita em três eixos: Marketing 

Governamental; Marketing Partidário e Marketing Eleitoral. Cada uma dessas 

abordagens trabalha de maneira distinta, porém com o mesmo objetivo, alcançar os 

eleitores. Segundo aborda Trombelli (2007, p. 34 apud VAZ, 1995): 

Quadro 1 – Tipos distintos de marketing 

Tipos de 

marketing 

Núcleo de 

desempenho 

Tempo de 

planejamento 

Ideologias e 

valores 

Governamental Governantes Longo Prazo Dominante 

Partidário Figurões Partidários Variável Alternativos 

Eleitoral Candidato Curto-Campanha Momento 

Fonte: TROMBELLI, 2007, p. 34. 

Dessa forma, podemos então concluir que o Marketing Político abrange muito 

mais do que campanhas políticas. O seu planejamento deve alcançar todas as 

esferas, desde a construção e consolidação da imagem do candidato e do partido ao 

planejamento e execução das campanhas. 

3.3 MARKETING POLÍTICO ELEITORAL 

Quando se dá início ao período eleitoral, fica muito mais fácil identificar as 

ações de Marketing, pois é neste momento que os candidatos investem em suas 

campanhas ao utilizar as estratégias de Marketing para divulgação da candidatura. 
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Tais ações são necessárias para garantir o eleitorado, pois os eleitores começam a 

procurar quem os representem para atribuírem o voto.  

O Marketing Eleitoral, área que mescla o Marketing Político e o Marketing 

Pessoal, conforme define Trombelli (2007, p. 34), ocorre num período mais curto, pois 

o seu objetivo é a promoção do candidato, a fim de que ele seja eleito. As utilizações 

das técnicas de Marketing Eleitoral são voltadas à disputa pelos cargos. 

No processo das campanhas eleitorais, o grande desafio é fazer com que o 

eleitor “compre” as ideias do candidato, ou seja, transformar o político em um “produto” 

que agrade o público-alvo em questão.  

Com a abertura do processo eleitoral, uma figura ganha especial 
destaque: São as estratégias de marketing, que, em suas 
escrivaninhas, têm diante de si o grande desafio que é o de tornar o 
produto “candidato” palatável ao seu eleitorado-alvo, o que poderá 
incluir a árdua tarefa de reciclar “velhos produtos” ou embalar “novos 
produtos”. (DIAS, 2004, p.33) 
 

O Marketing Eleitoral é a ferramenta mais eficaz nas campanhas dos 

candidatos, pois é por meio dele que as ações são qualificadas e divulgadas. No 

entanto, se não for planejado de maneira correta durante o período que precede as 

eleições, poderá gerar prejuízo e levar o candidato a derrota. Por isso é importante 

saber aplicar as estratégias de Marketing nos períodos eleitorais. 

3.3.1 Estratégias de Marketing Político Eleitoral 

As estratégias de Marketing Eleitoral são utilizadas para planejar, articular e 

desenvolver uma campanha política de sucesso, que tem como principal objetivo a 

eleição do candidato. Para isso são utilizadas ferramentas de comunicação que 

colocam o candidato em contato com o eleitor. Segundo Torquato (2014), ao querer 

se comunicar com o eleitor, o candidato apresenta suas ideias, programas e 

promessas e o eleitor analisa, interpreta e assimila as comunicações do candidato e 

no dia da eleição dá o feedback, o voto. 

As estratégias eleitorais necessitam então de planejamento, que são resumidos 

basicamente em:  o que fazer; por quem; como fazer e por qual meio. Essas etapas 

nortearão as ações estratégicas para que a campanha seja bem-sucedida. Explica 

Trombelli (2007, p. 101) que “todo e qualquer planejamento segue etapas que são 
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clássicas, as quais, no fundo, se resumem em o que vai ser feito, quem vai fazer, 

quando, onde, como, com que meios, e etc.” 

Para Torquato (2014, p. 43), é simples conseguir o sucesso de uma campanha, 

utilizando da melhor maneira os cinco eixos que compõem o Marketing Político 

Eleitoral. São eles:  

Figura 3 - Eixos estratégicos do Marketing Político Eleitoral 

 
Fonte: TORQUATO, 2014, p. 43. 

Segundo o autor citado anteriormente, o esquema proposto mostra a 

importância de alinhar as técnicas utilizadas para obter sucesso. Cada um desses 

eixos possui um papel fundamental no processo de planejamento estratégico das 

campanhas. 

As pesquisas são realizadas com a intenção de compreender as necessidades 

e anseios do eleitorado, captando elementos chave que são decisivos. Os 

levantamentos desses dados servirão para a construção do discurso. Para Torquato 

(2014, p. 45) “[...] é preciso utilizar recursos de pesquisa que ofereçam um quadro 

claro ao candidato, parâmetros para que ele possa estabelecer sua estratégia, seu 

discurso. Entre outros elementos[...]” 

O desenvolvimento do discurso deve ser pensado de maneira abrangente, não 

pode estar relacionado somente à fala, mas também à apresentação do candidato. 

Além de pensar nos aspectos de expressão e aparência, é necessário que a 

mensagem transmitida esteja diretamente ligada às necessidades do eleitor. O 

discurso é construído considerando diversos fatores e, após esse ajustamento, vem o 

planejamento da comunicação. 

Dentro desse modelo dos cinco eixos, apresentado por Torquato (2014), a 

comunicação pensa nos meios de transmitir a mensagem de modo a alcançar o eleitor 

e é responsável pelo planejamento da propaganda e divulgação do candidato, pois 

leva em consideração a cultura do local onde ocorrerá a eleição e a legislação eleitoral 
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que estabelece as regras para as campanhas. Além da comunicação, é necessária a 

articulação, para que haja melhor interação entre candidato e eleitor. 

Para que haja uma melhor aproximação entre candidato e eleitor, faz-se 

necessário o uso da articulação com a sociedade organizada, buscando laços de 

simpatia na intenção de aumentar o estímulo já alcançado com as propagandas. Criar 

estratégias diferenciadas, por meio de ligação com classes formadoras de opinião, 

torna-se vantajoso para os candidatos, pois assim ganham mais abrangência em suas 

campanhas, conforme elucida Torquato (2014, p. 59):  

Em vez de trabalhar com o conceito de classe social (A, B, C, D e E), 
buscam-se as categorias que formam opinião na sociedade. 
Interessante para o candidato se lançar com apoio de um grupo 
profissional ou de um conjunto de profissionais ou de um conjunto de 
profissionais liberais (via sindicato, associação, entre outros). 

Já o quinto eixo, a mobilização, é a energia da campanha, o que movimenta as 

ações. É responsável por mobilizar o eleitorado e pensar sempre nos momentos 

certos e nas ações adequadas para cada evento desde o início até a reta final, que é 

a etapa decisória, que garante o sucesso da campanha.  

De acordo com Torquato (2014), essas são as principais ações para o 

desenvolvimento de uma boa campanha. Embora existam muitas outras estratégias 

que contribuem para o Marketing Político Eleitoral, esses eixos exemplificam um bom 

planejamento estratégico para as campanhas.



40 

4 COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NAS CAMPANHAS POLÍTICAS 

Conforme afirmado no capítulo anterior, a Comunicação é parte fundamental 

na construção das campanhas políticas, pode ser considerada uma das principais 

ferramentas do Marketing Político Eleitoral, já que “a luta de todo candidato desde que 

a campanha começa até o seu final é comunicar-se com o eleitor”. (TROMBELLI, 2007 

p. 75) 

Por isso, o presente capítulo dará enfoque à comunicação, e apresentará suas 

funções e como elas podem ser utilizadas no processo da construção das campanhas 

eleitorais, na intenção de torná-las mais eficientes. 

É papel dos estrategistas das Relações Públicas assessorar os dirigentes das 

campanhas, identificar problemas e oportunidades relacionados à comunicação e à 

imagem, tanto do partido quanto do candidato, no ambiente social. As Relações 

Públicas são aliadas para evitar que as notícias ruins cheguem a público, para lidar 

com as incertezas, tomadas de decisão e implantação dos planos de ação. 

“Nesse sentido, os estrategistas de relações públicas assessoram os 
dirigentes, identificando problemas e oportunidades com a 
comunicação e a imagem institucional da organização no ambiente 
social, avaliando como o comportamento dos públicos e da opinião 
pública pode afetar os negócios e a própria vida da organização”. 
(KUNSCH et al., 2009, p.201) 

Adaptando a afirmação de Kunsch et al. (2009) a respeito das instituições, o 

papel do relações-públicas, na campanha política, será definir o posicionamento do 

candidato, orientá-lo sobre qual será a postura dele em assuntos pertinentes à 

campanha, independente da visão política que ele possua. Há aspectos relevantes 

que precisam ser bem definidos pelo candidato, como por exemplo o que ele acha do 

papel da mulher na sociedade, é necessário também definir sua motivação política, 

seus valores, suas crenças, com a finalidade de definir a identidade do candidato para 

o seus eleitores, além desses aspectos, o relações-públicas ajuda o candidato a  

delimitar o seu papel político, propicia assim o caminho para a equipe de comunicação 

“vender” essa imagem, construir a credibilidade e enfatizar os propósitos e princípios 

do candidato.  

Ações isoladas não bastam na construção da reputação do candidato, por isso 

se faz necessária uma boa integração entre as áreas de Relações Públicas e toda 
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Comunicação, a fim de criar um planejamento estratégico que defina o perfil e a 

identidade do candidato, que o leve a expor da melhor maneira suas visões e 

estratégias e de maneira que esteja preparado para gerir possíveis crises. 

4.1 COMUNICAÇÃO 

Quanto mais simples e objetiva se fizer a comunicação, maior será a 

probabilidade de alcançar os públicos de interesse, além disso o candidato não deve 

pautar a campanha com foco em um único público, e utilizar uma única linguagem. 

Quanto mais pessoas se identificarem com ele e compreenderem suas estratégias, 

ficará provado o quão eficiente tem sido o trabalho da equipe de Comunicação. 

Uma das características da comunicação é o poder que ela exerce no 

comportamento, pode ser usada como uma ferramenta extremamente eficaz na 

produtividade, para motivar as equipes dos candidatos durante as campanhas e 

influenciar o eleitor positivamente, uma vez que “por meio da comunicação, uma 

pessoa convence, persuade, atrai, muda ideias, influi, gera atitude, desperta 

sentimentos, provoca expectativas e induz comportamento’’. (TORQUATO, 2014, p. 

99) 

Duarte (2012) fala acerca dos instrumentos da comunicação, sendo eles: 

relatórios, banco de dados, publicações institucionais, iconografia, noticiário da 

imprensa, internet, banners, quadros murais, publicidade, folders, folhetos, cartazes, 

guias, boletins eletrônicos, cartas, manuais, malas diretas, discursos e eventos 

simbólicos. Muitos desses recursos são comumente utilizados nas campanhas 

políticas com a finalidade de estabelecer comunicação com o eleitorado, além de 

articular e mobilizar as campanhas, tornando os candidatos conhecidos entre o maior 

número de eleitores possível. No estudo de caso pretendido para este trabalho, será 

abordada a campanha do candidato Kayo Amado, que utilizou como recursos para 

divulgação de sua campanha a Internet, principalmente mídias sociais, e a 

comunicação aproximativa, por meio de reuniões, visitas, diálogos estabelecidos em 

feiras livres, em estabelecimentos comerciais, entre outros. Esses recursos serão 

abordados como estratégias a “quase eleição” do candidato, que ganhou notoriedade 

em tempo recorde. 
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O diálogo é uma estratégia de Comunicação muito utilizada, atualmente é 

comum ouvirmos falar de fóruns de comunicação e de várias outras ações 

coparticipativas. Segundo Duarte (2012, p. 65): 

Os canais de diálogo estimulam o exercício da cidadania ativa e 

a viabilização da mudança em benefício do interesse comum, 

tornando os envolvidos sujeitos do processo, coparticipativas 

nas decisões e nas mudanças e comprometidos com os 

resultados do esforço.  

Criar essa conscientização da importância da participação do indivíduo na 

formação da sociedade e da nova política é fundamental, pois de acordo com Martino 

(2016) a realidade social é construída a partir de relações de comunicação, atribuindo 

um significado compartilhado a práticas, valores e ações. 

Assim como o Marketing Político, a Comunicação Política, apesar de abranger 

desde organizações privadas até o governo, no Brasil geralmente está sempre 

associada a uma política partidária. No entanto “O termo “política”, nesse caso, 

designa a inserção da organização na comunidade política”. (TORQUATO, 2014, p. 

19) 

O relacionamento entre comunicação e política nasceu da ligação entre a 

sociedade e as mídias, “Comunicação e política é uma relação raiz desde que a 

imprensa, as técnicas de comunicação e as pesquisas de opinião começaram a 

influenciar a vida política das nações”. (DUARTE, 2012, p. 6) 

Para Gaudêncio Torquato (2004, p. 11), a comunicação e a política passaram 

a “caminhar” juntas, quando a Comunicação foi descoberta como instrumento para 

popularizar os agentes políticos. 

(...) a moldura histórica da comunicação no ambiente político. Na 
análise dessa modalidade de comunicação há de se considerar 
inicialmente, o que se pode chamar de ciclo da descoberta da 
comunicação como ferramenta dos agentes políticos. 
 

Pode-se dizer que, na atualidade, essa relação entre a comunicação e o meio 

político torna-se cada dia mais presente, pois a Comunicação está ainda mais 

influente na sociedade “[...] a vida na sociedade contemporânea também está, a cada 

dia, mais “mediada” pela comunicação”. (DUARTE, 2012, p. 6) 

Também é correto afirmar, que a comunicação é necessária na comunidade 

política, posto que:  
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Com a expansão do universo da locução, da palavra e das ideias, 
administrações, governos e políticos foram compelidos a aperfeiçoar 
linguagem e abordagens com fito de melhorar a imagem e a 
visibilidade. (TORQUATO (2014, p.19) 

Só há política nacional, se existir comunicação, uma vez que a comunicação 

exerce sobre o mundo atual uma influência tão grande que se tornou a única área 

capaz de definir o que é público. 

A política nos regimes democráticos é (ou deveria ser) uma atividade 
eminentemente pública e visível. E é a comunicação – e somente ela- 
que tem o poder de definir o que é público no mundo contemporâneo. 
Duarte (2012, p. 87), 

Portanto, fica evidente que a Comunicação Política, apesar de ser utilizada por 

partidos e candidatos, não está relacionada somente ao âmbito partidário, tendo em 

vista que suas funções estão presentes em diversas áreas, visto que na atualidade as 

organizações também compreendem a necessidade de ter um posicionamento 

político. 

4.2 TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA  

As pessoas são, diariamente, expostas a uma quantidade de informação muito 

maior do que podem assimilar e essa superexposição eleva o grau de retenção 

seletiva, ou seja, armazena-se somente o que é considerado importante, e faz com 

que a comunicação de massa não seja mais tão eficiente, torna-se necessário o uso 

da comunicação dirigida, que prevê o envio da mensagem de acordo com o público 

que se pretende atingir. 

Para alcançar os diversos públicos, e fazer com que estes entendam a 

mensagem, é essencial usar a mesma forma de linguagem do receptor. Outro fator 

importante é gerir melhor a comunicação, de forma integrada, ou seja, elaborar uma 

estratégia global e alinhada às metas e estratégias gerais e depois desdobrá-las em 

pequenas estratégias e ações, destinadas a cada público da campanha. A escolha 

dos instrumentos de comunicação adequados também é fundamental. 

Para Fortes (2003, p. 239 apud ANDRADE, 1996, p. 175), os veículos de 

comunicação dirigida têm papel principal nas atividades dos profissionais de relações 

públicas, é possível perceber aqui a importância na definição do que se quer 

comunicar, pois não se deve massificar as mensagens, mas sim transmiti-las de 

acordo com cada público.  
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A comunicação dirigida tem, portanto, “a finalidade de transmitir, conduzir e 

algumas vezes recuperar informações, para estabelecer comunicação limitada, 

orientada e frequente com selecionado número de pessoas homogêneas e 

conhecidas” patenteando-se as condições básicas à constituição de um 

relacionamento efetivo com os públicos. 

Uma das técnicas de comunicação dirigida muito utilizada na campanha do 

candidato Kayo Amado foi o uso das conversas pessoais que ocorreram tanto no 

plano horizontal, quanto no plano vertical. A conversa pessoal virtual também foi muito 

utilizada. 

Outra técnica de comunicação dirigida aproximativa que pode ser 

extremamente importante para o período das campanhas eleitorais, são as reuniões, 

por meio delas pode ser estabelecida a participação programada do público e isso 

influi na criação de um relacionamento democrático, uma vez que “Participar é uma 

modalidade de comportamento das pessoas que se caracteriza pelo “tomar parte”, 

uma vez que a presença física garante a concentração plena em determinar o 

episódio”. (FORTES, 2003, p. 293) 

Entre essas técnicas, existem outras que são fundamentais para estabelecer 

comunicação de maneira eficaz, as técnicas de comunicação dirigidas podem ser 

desenvolvidas em diversas formas, escrita, oral, aproximativa e auxiliar, conforme 

apresenta o quadro abaixo, elaborado por Kunsch et al. (2009): 

Quadro 2 –  Veículos de comunicação dirigida 

Escritos 

 

 

 

 

Impressos 

Carta comercial, memorando, oficio, circular, requerimento, 

telegrama, barra de hollerith, manual de integração, quadro de 

avisos, jornal mural, cartaz, caixa de sugestão, mala-direta, 

folder, folheto, panfleto, flyer, volante, newsletter, press release, 

teaser, boletim, jornal de empresa, revistas de empresa, 

relatório público, relatório social, livro de empresa. 

Eletrônicos 
Todos os impressos mencionados podem ser transformados 

em eletrônicos 

Orais  
Conversa, discurso, entrevista, telefone fixo, telefone móvel, 

rádio comunicador, alto-falante, intercomunicador, microfone. 

Aproximativos 

 
 

Sala de descanso, salão de beleza, sala de ginástica laboral, 

academia, praça de esportes, auditório, biblioteca, museu, 

clube, ambulatório, programas de visita, inauguração, datas 

cívicas, comemoração, concurso, feira, exposição, mostra, 

reunião, convenção, palestra, discurso, colóquio, seminário, 

fórum, painel, simpósio, mesa-redonda, conferência, 

assembleia, convenção, brainstorming, entrevista coletiva, 
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jornada, workshop, oficina, ações de responsabilidade social 

 

Auxiliares 

 

 

 

Visuais 

Álbum, seriado, gráfico, marca, modelo em escala, bandeira, 

foto, mapa, pintura, sinalização, cartaz, gravura, logotipo, 

mural, quadro de caneta, organograma, maquete etc. 

Auditivos Alarme, apito, CD, fita magnética, rádio, sirene, teipe, sino etc. 

Audiovisuais Filme sonorizado, DVD, data show, CD-ROM. 

Fonte: KUNSCH et al., 2009, p. 351. 

De acordo com Fortes (2003), os profissionais de relações públicas podem 

otimizar essa comunicação, ele ainda diz que este se torna indispensável para treinar, 

ao adaptar de empresa para campanha política, os envolvidos na campanha, 

habilitando-os na divulgação das estratégias e planos de governo e perspectivas de 

ações na comunidade. 

4.3 COMUNICAÇÃO NAS MÍDIAS DIGITAIS 

Com o passar do tempo, as mídias digitais foram ganhando força na sociedade, 

a ponto de, atualmente, não existir mais a possibilidade de falar da relação entre as 

partes, pois a mídia está integrada à sociedade. Essa integração criou o conceito de 

sociedade midiatizada. 

O conceito de midiatização parte do princípio que, atualmente, não é 
possível separar a mídia das atividades cotidianas. (...) – qualquer que 
seja a atividade, ela estará, de maneira direta ou indireta, relacionada 
com alguma mídia. (MARTINO, 2016, p. 273)           

As mídias são fundamentais, no que diz respeito à opinião pública. Segundo 

Torquato (2014, p. 84) “[...] a mídia é supridora do oxigênio da opinião pública, 

bombeando os pulmões dos segmentos sociais”. Portanto, para que seja desenvolvida 

uma boa comunicação, o uso das mídias torna-se imprescindível. 

Desde o começo do século XXI, os profissionais de comunicação já abordavam 

a respeito da importância das mídias digitais. Em 2003, Fortes ressaltou em sua obra 

“Relações Públicas, processos, funções, tecnologia e estratégias” a importância das 

organizações disponibilizarem na internet o maior número de informações possíveis, 

a fim de estabelecer uma relação com os seus públicos, uma vez que ele identificou 
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que na internet as pessoas estavam descobrindo novas maneiras de compartilhar 

conhecimentos e em uma velocidade assustadora 

Para estabelecer relacionamentos com os públicos, a comunicação 
virtual apresenta três particularidades: interatividade – há uma 
operação recíproca entre usuário e o computador, chegando o 
internauta a ser autorizado a alterar o conteúdo do site; interface – 
cada entrada vai provocar uma resposta, o que transfere o controle do 
tráfego comunicativo do emissor ao receptor da mensagem;   
usabilidade – a facilidade natural na interação do usuário com o meio, 
proporcionada deliberadamente por quem constrói o site. (FORTES, 
2003, p. 246-247) 

Vemos que, com todos esses avanços e novas técnicas de abordagem, Fortes 

(2003) estava certo. Cada vez mais, a internet vem substituindo os meios tradicionais 

de comunicação, os usuários participam do processo de construção da comunicação, 

de forma interativa, proporcionada pelas redes virtuais.  

As formas de interação humana foram mudando a partir do uso das mídias 

digitais, Martino (2016, p. 274) avalia a questão das redes sociais afirmando que “a 

facilidade de contato e comunicação provida pelas redes de computadores alteram a 

vida fora da tela”. 

  A utilização das redes sociais nas campanhas políticas é uma forma de estar 

conectado permanentemente com o público e também de expor os ideais políticos de 

maneira que atinja a opinião pública. Martino (2016, p. 280-281) explica que:  

A esfera pública digital, como alguns autores definem, mostra-se como 
um lugar (ou não lugar) político de ação e resistência, onde qualquer 
grupo, na defesa de quaisquer ideias, pode encontrar um espaço para 
divulgar seu pensamento. 

O uso das mídias digitais e das redes sociais permite que surjam novas 

possibilidades na política. É possível verificar essa mudança por intermédio da 

campanha do candidato Kayo Amado, pois ele utilizou as redes sociais para se 

relacionar com o público e expor seus ideais, com essa estratégia atingiu, 

principalmente, o público jovem que se utiliza frequentemente das redes sociais em 

seu cotidiano. Segundo Silva (2014) “(...) novas modalidades de participação política 

têm sido exploradas pela cidadania. Sobretudo pelos jovens, com base no uso das 

plataformas técnicas digitais”. 

  Com base no que fora exposto, pode-se afirmar que a comunicação aliada às 

mídias digitais, influem, e muito, na construção de uma boa campanha eleitoral, uma 
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vez que sua utilização pode garantir ao candidato boa visibilidade mediante ao 

eleitorado. 

4.4 RELAÇÕES PÚBLICAS E A OPINIÃO PÚBLICA NAS CAMPANHAS POLÍTICAS 

Com o passar do tempo, as mídias digitais foram ganhando força na sociedade, 

a ponto de, atualmente, não existir mais a possibilidade de falar da relação entre as 

partes, pois a mídia está integrada à sociedade. Essa integração criou o conceito de 

sociedade midiatizada. 

O conceito de midiatização parte do princípio que, atualmente, não é 
possível separar a mídia das atividades cotidianas. (...) – qualquer que 
seja a atividade, ela estará, de maneira direta ou indireta, relacionada 
com alguma mídia. (MARTINO, 2016, p. 273)           

As mídias são fundamentais, no que diz respeito à opinião pública. Segundo 

Torquato (2014, p. 84) “[...] a mídia é supridora do oxigênio da opinião pública, 

bombeando os pulmões dos segmentos sociais”. Portanto, para que seja desenvolvida 

uma boa comunicação, o uso das mídias torna-se imprescindível. 

Desde o começo do século XXI, os profissionais de comunicação já abordavam 

a respeito da importância das mídias digitais. Em 2003, Fortes ressaltou em sua obra 

“Relações Públicas, processos, funções, tecnologia e estratégias” a importância das 

organizações disponibilizarem na internet o maior número de informações possíveis, 

a fim de estabelecer uma relação com os seus públicos, uma vez que ele identificou 

que na internet as pessoas estavam descobrindo novas maneiras de compartilhar 

conhecimentos e em uma velocidade assustadora 

Para estabelecer relacionamentos com os públicos, a comunicação 
virtual apresenta três particularidades: interatividade – há uma 
operação recíproca entre usuário e o computador, chegando o 
internauta a ser autorizado a alterar o conteúdo do site; interface – 
cada entrada vai provocar uma resposta, o que transfere o controle do 
tráfego comunicativo do emissor ao receptor da mensagem;   
usabilidade – a facilidade natural na interação do usuário com o meio, 
proporcionada deliberadamente por quem constrói o site. (FORTES, 
2003, p. 246-247) 

Vemos que, com todos esses avanços e novas técnicas de abordagem, Fortes 

(2003) estava certo. Cada vez mais, a internet vem substituindo os meios tradicionais 

de comunicação, os usuários participam do processo de construção da comunicação, 

de forma interativa, proporcionada pelas redes virtuais.  



48 

As formas de interação humana foram mudando a partir do uso das mídias 

digitais, Martino (2016, p. 274) avalia a questão das redes sociais afirmando que “a 

facilidade de contato e comunicação provida pelas redes de computadores alteram a 

vida fora da tela”. 

  A utilização das redes sociais nas campanhas políticas é uma forma de estar 

conectado permanentemente com o público e também de expor os ideais políticos de 

maneira que atinja a opinião pública. Martino (2016, p. 280-281) explica que:  

A esfera pública digital, como alguns autores definem, mostra-se como 
um lugar (ou não lugar) político de ação e resistência, onde qualquer 
grupo, na defesa de quaisquer ideias, pode encontrar um espaço para 
divulgar seu pensamento. 

O uso das mídias digitais e das redes sociais permite que surjam novas 

possibilidades na política. É possível verificar essa mudança por intermédio da 

campanha do candidato Kayo Amado, pois ele utilizou as redes sociais para se 

relacionar com o público e expor seus ideais, com essa estratégia atingiu, 

principalmente, o público jovem que se utiliza frequentemente das redes sociais em 

seu cotidiano. Segundo Silva (2014) “(...) novas modalidades de participação política 

têm sido exploradas pela cidadania. Sobretudo pelos jovens, com base no uso das 

plataformas técnicas digitais”. 

  Com base no que fora exposto, pode-se afirmar que a comunicação aliada às 

mídias digitais, influem, e muito, na construção de uma boa campanha eleitoral, uma 

vez que sua utilização pode garantir ao candidato boa visibilidade mediante ao 

eleitorado. 
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5 KAYO AMADO E O NOVO MODELO DE CAMPANHA ELEITORAL 

Como dito anteriormente, os maiores escândalos de corrupção estão 

relacionados a campanhas eleitorais, por isso é comum que haja mudanças, como as 

discorridas no capitulo “As novas regulamentações para campanhas eleitorais”.  

Não é mais viável campanhas com gastos estratosféricos, com uso excessivo 

de papel (panfletos, santinhos etc.) e sem preocupação em criar vínculo com o 

eleitorado. Deve-se levar e conta que a sociedade atual é mais participativa e fiscaliza 

os atos do candidato. Segundo Torquato (2014), a campanha com gastos excessivos 

pode agredir o eleitor, principalmente o de classe menos favorecida.  

A sociedade está fiscalizando os atos do candidato. Por 
exemplo, se a campanha ocorre em uma região pobre, a 
utilização de propaganda exuberante e excessiva poderá agredir 
o eleitor. (TORQUATO, 2014, p.65) 

Campanhas sustentáveis têm ganhado notoriedade, visto que a preocupação da 

população é crescente, em relação ao meio ambiente e ao uso consciente do dinheiro 

público. Por isso será utilizada a campanha do Kayo Amado para ilustrar como as 

funções de Marketing Político e Relações Públicas devem ser aplicadas nesse novo 

modelo de campanha eleitoral.  

Para exemplificar o novo modelo de campanha política eleitoral, o capitulo irá 

discorrer sobre a campanha do candidato à prefeitura de São Vicente, em 2016, Kayo 

Amado, que apesar de não ter sido eleito, alcançou sucesso em sua campanha, pois 

obteve 48.641 votos e ganhou visibilidade, além de criar vínculo com o eleitorado. Ao 

longo do capitulo será abordado o perfil, o partido, as estratégias do candidato e o 

pós-campanha. 

5.1 PERFIL DO CANDIDATO 

Kayo Felype Nachtajler Amado (Kayo Amado) nasceu em 02 de julho de 1991, 

na cidade de Santos. Desde muito jovem sempre se interessou por política, decidiu 

então dedicar sua vida a esse meio. Ao escolher a graduação que cursaria, decidiu-

se por Gestão de Políticas Públicas na USP, pois lhe pareceu ser uma escolha 

assertiva. Iniciou sua carreira política em 2012, quando candidatou-se a vereador em 

São Vicente, pelo partido verde (PV), sendo o candidato mais votado da história do 

PV na cidade, com 823 votos. Percebeu, então, que a realidade dos partidos era 
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diferente do que ele imaginara, pois estes não tinham autonomia, existia sempre uma 

“Força Maior” que decidia por eles. Resolveu desligar- se do PV, logo em seguida, foi 

convidado a auxiliar na fundação de um novo partido, a Rede de Sustentabilidade. 

Mais tarde, conseguiu o apoio de Marina Silva que se tornou a porta voz do partido 

com Zé Gustavo.  

Kayo ganhou notoriedade no novo partido, ao ser convidado para atuar como 

Coordenador Executivo da Rede no estado de São Paulo, o que durou três anos. 

Depois tornou-se dirigente nacional da Rede.  Atualmente é porta voz da Rede em 

São Vicente. 

Destacou-se em sua trajetória acadêmica, ao ser convidado de honra, para 

fazer um intercâmbio político, pelo Departamento de Estado do Governo Norte 

Americano, com o tema “Construção de efetivas parcerias entre poder público e 

sociedade civil”, assim adquiriu mais experiência na sua área de atuação. 

Kayo percebeu a necessidade de uma opção de candidato com uma proposta 

de gestão mais transparente, com um plano de governo que realmente apoiasse a 

população da cidade, que era vista, por muitos, como abandonada. Resolveu que era 

a hora de lançar sua candidatura à prefeitura de São Vicente, pois vereador, já não 

era o bastante para “mudar” a cidade. 

5.2 O PARTIDO 

Ao lançar sua candidatura, Kayo optou por um partido que correspondesse aos 

seus ideais, a Rede de Sustentabilidade, que também defende como ideal uma 

campanha limpa e sustentável.  

A REDE surgiu como oposição ao modelo de política arraigado no Brasil e traz 

como ideologia a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, 

inclusivo, igualitário e diverso. A REDE atua como partido, porém não é um partido 

comum, pensa nas redes como forma de agregação e organização, uma invenção do 

presente como ponte para o futuro 

É possível encontrar, no site da REDE, materiais como o Manual de Campanha 

Sustentável, nesse manual, nota-se a preocupação do partido no que diz respeito ao 

cumprimento das regras e seu posicionamento em todas as áreas das campanhas, 
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há até mesmo a sugestões de plataformas de ações políticas, diretrizes para as 

campanhas sugeridas pelo partido e orientações jurídicas aos candidatos.  

Vale salientar que segundo Trombelli (2007, p.18) o partido é parte fundamental 

de qualquer campanha, pois não há candidatura sem partido, por isso é necessário 

avalia-lo, antes da escolha. 

 Quando as ideias do candidato vão de encontro a ideologia do partido pelo 

qual se candidata as chances de se ter sucesso na campanha é maior. Nesse aspecto 

Kayo foi assertivo em escolher a REDE como partido, pois, embora seja um partido 

recente, condiz com seu ideal político. 

5.3 PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAS DA CAMPANHA ELEITORAL 

Conforme a Lei 13.165/2015 as campanhas só devem começar 45 dias antes 

do dia da votação, porém isso não impede o candidato de se planejar e estruturar sua 

campanha antes. Segundo Torquato (2014), conhecer o eleitorado e suas 

necessidades é parte fundamental para uma campanha de sucesso.  

Apesar da pouca verba para elaborar pesquisas quantitativas/qualitativa 

estruturadas, Kayo, além de já possuir engajamento político na cidade de São Vicente, 

se dispôs a conhecer melhor o eleitorado por meio de diálogos, construindo o discurso 

de sua campanha e seu plano de governo baseados nas necessidades existentes na 

cidade. Ou seja, Kayo tentou criar conexão com o eleitorado. De acordo com Torquato 

(2014), os eleitores têm duas bases psicológicas para conquistar a motivação de 

votos: a racional e emocional, sendo assim Kayo engajou-se para que as pessoas se 

identificassem com seu discurso.  

Em sua primeira apresentação oficial como candidato à prefeitura de São 

Vicente, para o jornal local da cidade, A Tribuna, Kayo destacou-se por apresentar um 

plano de governo, com foco maior em transparência no funcionalismo público e 

valorização dos professores. A partir dessa apresentação, transmitida também em 

vídeo na Internet, iniciou sua popularidade nas redes sociais. 

 Kayo optou por uma campanha feita, em sua maior parte, por meio das redes 

sociais, utilizando principalmente o Facebook e WhatsApp, outras redes também 

foram utilizadas, como o Youtube, que inclusive serviu como ferramenta para que 
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Kayo comprovasse seu engajamento político na cidade de São Vicente, uma vez que 

constavam vídeos e materiais utilizados em sua campanha a vereador em 2012. 

Figura 4 - Peça de comunicação utilizada por Kayo Amado na campanha a vereador em 2012 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

Durante o período eleitoral, conforme Kayo apresentava seu plano de governo, 

por meio do diálogo, nas redes sociais, e nas ruas, sua campanha crescia em números 

de eleitores que se identificavam com as propostas apresentadas por ele.  

Em relação à equipe de comunicação, coordenador de campanha e cabo 

eleitoral, Kayo contou com filiados do partido e alguns outros voluntários. As peças de 

comunicação eram elaboradas pelo publicitário Kennedy Lui e a vinculação das peças 

nas redes sociais eram feitas pelo próprio candidato.  

A equipe, apesar de ser pequena, era formada por pessoas com conhecimento 

em áreas especificas: Comunicação, Gestão Pública e Jurídica, o que foi essencial 

para alavancar a campanha.  

Mesmo com o grande apoio que encontrou nas redes sociais, Kayo é 

consciente de que isso, isoladamente, não determinou o sucesso de sua campanha. 

O ponto da virada, de “garoto desconhecido” à principal oposição em São Vicente, foi 

a utilização das técnicas de comunicação na exploração de um fato ocorrido durante 

a campanha. A principal emissora de televisão da região não o convidou para o debate 

que realizaria com os candidatos à prefeitura da cidade. O marketing utilizado pelo 

candidato, fez com que parte dos eleitores se sentissem excluídos não apenas do 

debate, mas do direito de se manifestar.  
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Figura 5 - Peça de comunicação, relacionada ao fato do candidato não ter sido convidado para 
o debate 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

Como foi dito por Trombelli para fazer uma campanha política eficiente, é 

imprescindível o uso do marketing político. Ele é o responsável pelas estratégias e por 

todo o planejamento que é feito antes, durante e depois de uma campanha  

Assim marketing político é pura estratégia. É cuidar do planejamento, 
da pesquisa, do treinamento, dos cabos eleitorais, do discurso do 
candidato, das fotos e dos objetos publicitários... (TROMBELLI, 2007, 
p. 32) 

A partir da vinculação dessa peça de comunicação nas redes sociais, que Kayo 

aumentou o engajamento das pessoas em sua campanha, a imagem circulava nas 

redes sociais e o candidato ganhava destaque. Enquanto a equipe do Kayo cuidava 

da parte legal em relação a participação dele no debate, as pessoas se manifestavam 

a favor, solicitando a emissora que Kayo participasse do debate.  

E foi exatamente com essa estratégia que a questão do debate foi explorada e 

rendeu-lhe bons resultados, pois despertou não somente a curiosidade da população, 

mas também um sentimento de empatia. Diversas pessoas entraram em contato com 

a emissora por meio de ligações telefônicas, enviando mensagens e e-mails. 

A frase que repercutia acompanhada da imagem era “Querem nos calar”, as 

pessoas começaram a indagar “Por que querem calá-lo?”, “Será que os demais 
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candidatos têm medo dele?” E foi então que a população gerou o desejo de “Agora 

eu quero ouvi-lo, conhecer suas propostas e planos”. 

Para Kunsch (2009) é estratégia de Relações Públicas identificar 

oportunidades, fazendo com que atinja a opinião pública positivamente, e foi dessa 

forma que Kayo conquistou ainda mais eleitores. 

Após a participação no debate, a estima por Kayo aumentou gradativamente, o 

que fez com que sua popularidade crescesse para além das redes sociais. Nas suas 

idas às feiras livres, o que costumava fazer desde o começo da campanha, as pessoas 

começaram a querer conhecê-lo melhor como candidato e a saber mais sobre as 

propostas de governo que ele tinha.  

Ao longo da campanha, Kayo utilizou bastantes técnicas de comunicação 

aproximativa, fazendo reuniões nas casas de eleitores que se dispunham a recebê-lo, 

isso gerou uma repercussão positiva, pois passou a ser visto não apenas como 

candidato, mas como uma pessoa simples, do povo, por frequentar todos os bairros e 

falar para todas as pessoas.   

Seus bordões, desde o começo da campanha, eram pautados no “amor”.  

Foram feitas várias frases de impacto com alusão ao seu sobrenome, tais como: “Uma 

cidade para todos nós” “A cidade precisa de um prefeito amado”, a mais conhecida foi 

“Trago amor pela cidade de volta”, sendo essa a frase eleita para o material impresso, 

que foi utilizado na campanha.  
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Figura 6 - Reunião na casa dos eleitores 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

O material utilizado na campanha do Kayo Amado, além de demonstrar amor 

pela cidade, servia também para rebater as críticas e os questionamentos em relação 

a idade dele. Como resposta às críticas, colocou-se em evidência o fato de ele ser um 

renovo para a cidade, pois não fazia parte da velha política, já estabelecida no 

município de São Vicente. Criou-se então uma oposição entre o novo e o velho. Outro 

ponto enfatizado é que Kayo era político de formação e não somente de ocasião. 

Figura 7 - Peça de comunicação utilizadas na campanha 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

 



56 

Torquato (2014, p.29) diz que o ato de comunicação é cíclico onde o emissor 

(candidato) transmite a informação e o receptor (eleitor) realimente esse ciclo por meio 

do feedback da informação e se não for dessa forma será apenas uma comunicação 

unilateral.  

O candidato deve transmitir suas ideias, programas, plano de governo e até 

mesmo suas promessas e o eleitor, ao receber essa comunicação, irá processá-la e 

então devolverá o feedback que pode ser a decisão de votos ou dúvidas sobre o que 

lhe foi passado. Então a Comunicação aliada ao Marketing fará com que o público se 

aproxime ou se distancie a partir da imagem que ele vai formando do candidato. 

No tocante a Relações Públicas, ele também usou técnicas de comunicação 

dirigida aproximativa para estabelecer relacionamento com o eleitorado, sua 

estratégia inicial foi ir às feiras livres para apresentar suas propostas às pessoas, 

dando atenção a elas e respondendo-lhe as dúvidas. Essa atitude levava o eleitor a 

estabelecer um vínculo de amizade e de confiança com o candidato. 

Figura 8 - Visita do candidato as feiras da cidade de São Vicente. 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

 



57 

Para completar, todas as ações eram postadas, nas redes sociais de Kayo, 

além das fotos era possível encontrar suas propostas e plano de governo, divulgadas 

na Internet. Essa ação de conteúdo online era feita justamente para ele se aproximar 

dos eleitores e estabelecer um relacionamento, gerando sensação de proximidade.  

 A agenda era sempre divulgada em forma de convite para que todos que 

tivessem interesse, pudessem encontrá-lo no local em que ele estivesse.  Quando a 

popularidade de sua campanha aumentou, foi criado um grupo de WhatsApp, isso deu 

uma sensação ainda maior ao público de que ele estava sempre por perto e à 

disposição. 

Figura 9 - Peça de comunicação utilizada para divulgação da agenda do candidato 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

Essas técnicas de contato direto com o eleitorado foram adotas, também, por 

uma escolha de consciência ambiental, ele optou por se diferenciar dos demais 

candidatos e não usar panfletos, carros de som (poluição sonora), cavaletes e 

outdoors (poluição visual). Kayo diz que essas coisas, na verdade, incomodam os 

eleitores e ele não queria ser mais um com carro de som, ou mais um com o 

cavalete nas ruas atrapalhando a circulação dos carros e pedestres, ele queria ser 

reconhecido por dois motivos relevantes, por não poluir a cidade de nenhuma forma 

e pelas suas propostas de governo. 

Por ter optado por uma campanha sustentável, o material impresso utilizado 

era diferenciado, um material mais resistente, em formato de cartão postal ou adesivo, 
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feito em uma tiragem menor. Kayo entregava apenas às pessoas que expressassem 

intenção de voto.  

Mesmo entregando o material impresso somente após conversar com o eleitor, 

ainda assim, era feita uma vistoria por Kayo Amado e sua equipe para evitar papeis 

jogados no chão por Kayo, para que não houvesse nenhum tipo de poluição. Essa 

ação, segundo Kayo, era imprescindível, ele disse:  

Lugar de material é na mão, e não no chão! O nosso material era 
entregue somente após uma boa conversa olho no olho. A gente quer 
conversar, discutir a cidade com “você” e só depois, se “você” gostar, 
aí sim, te entregar nosso material. 

Figura 10 - Peça de comunicação fazendo alusão aos escândalos de corrupção e a falta de 
coleta de lixo na cidade. 

 
Fonte: Facebook Kayo Amado. 

 Devido aos escândalos de corrupção que ocorreram na cidade de São Vicente, 

boa parte do eleitorado da cidade queria um renovo, em relação aos políticos 

tradicionais. Kayo também pautou em sua campanha a questão de não estar 

relacionado com esses políticos.  

 A campanha eleitoral de Kayo Amado respeitou os eleitores e o meio ambiente, 

focou o relacionamento com o público, apoiando-se nas estratégias de Marketing e 

Comunicação para a difusão de ideias e movimentos, apesar do pouco recurso 

financeiro, obteve 48.621 votos, atingiu, portanto, a popularidade de uma campanha 

em que se tem gastos milionários. 
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5.4 PÓS-CAMPANHA 

Um ano após as eleições, Kayo permanece em contato com seu eleitorado, 

utiliza as redes sociais para fiscalizar as ações do atual prefeito da cidade e também 

para continuar em evidência. 

 Segundo Trombelli (2007 P. 123) é essencial que o candidato mantenha 

contato com o eleitorado, afinal “Se o candidato, mesmo perdendo, não deixar de fazer 

política, seu nome não será esquecido. ” 

 Com a intenção de mapear a motivação de voto do eleitor, e verificar a 

popularidade do Kayo após um ano da eleição, foi aplicada uma pesquisa quantitativa, 

a qual foi divulgada nas redes sociais.  

 A pesquisa obteve 960 respostas, ou seja, equivale a um mostra de 

aproximadamente 2% do eleitorado do Kayo Amado e mostra que a população votou 

no Kayo por ele fazer uma campanha sustentável e por apresentar propostas 

relevantes, no ponto de vista dos cidadãos. 

 Por meio da pesquisa, é possível observar que, caso Kayo candidate-se para 

Deputado Estadual em 2018, ou tente se eleger novamente como prefeito em 2020, 

as pessoas votarão nele novamente.  

Gráfico 1 - Motivação de voto. 

 
Fonte: CUNHA; elaborado nesta pesquisa. 
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Gráfico 2: Votaria novamente? 

 
Fonte: CUNHA; elaborado nesta pesquisa. 

 Conforme o que fora exposto, mesmo não sendo eleito em 2016, Kayo Amado 

realizou uma campanha de sucesso, pois soube conquistar os 48.641 votos que foram 

dados a ele. É possível que para uma próxima campanha, apoiando-se ainda mais 

nas técnicas de Relações Públicas e Marketing Político, ele alcance a posição de 

candidato eleito.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao desenvolver o presente estudo, foi possível verificar a importância do 

Marketing Político e das Relações Públicas na construção de uma campanha política 

eleitoral, e como essas áreas podem auxiliar em novo modelo de campanha 

sustentável.  

 Com as reformas nas leis eleitorais, é perceptível a necessidade de pensar em 

uma nova maneira de se fazer política, pois não existe mais espaço para campanhas 

com gastos estratosféricos, uma vez que as redes sociais ganham espaço na política, 

tornando possível o desenvolvimento de campanhas mais econômicas. 

 A grande competência de Marketing Político, auxilia o candidato a obter 

sucesso em sua campanha, por meio de planejamento, construção de discurso, 

técnicas de comunicação e propaganda, articulação do candidato e mobilização de 

sua equipe.  

 As estratégias de Relações Públicas aliada ao Marketing Político contribuem 

para que o candidato desenvolva sua campanha pautada no relacionamento com o 

eleitorado, utilizando as técnicas de Comunicação Dirigidas Aproximativas e no 

desenvolvimento de conteúdo para as redes sociais. 

 A campanha eleitoral do candidato Kayo Amado serviu como modelo para 

demonstrar que é possível desenvolver uma campanha sustentável e com pouco 

recurso, desde que invista na comunicação e no relacionamento com o eleitorado, 

apoiando-se nas estratégias de Marketing Político.  

 É provável que se o candidato Kayo tivesse um tempo maior para desenvolver 

sua campanha e efetuasse o planejamento para capitação de recursos e voluntários, 

atualmente ele seria o prefeito da cidade de São Vicente, mas mesmo que não tenha 

sido eleito, sua campanha conquistou 48.641 mil votos.  
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APÊNDICE A – Entrevista com Kayo Amado 
 

 

1- Fale-me um pouco sobre você, Kayo, e o seu perfil como candidato. 

 

- Sou Kayo Amado, tenho 25 anos. Sempre gostei e busquei formas de 

saber como é que se fazia para ser político: o que precisava fazer, que curso 

precisava fazer. Desde então norteei toda minha vida para isso.  

- Sou formado em políticas públicas na USP – Universidade de São 

Paulo, especialista em Ciência Política. Fui candidato a vereador em 2012, fiz 

uma campanha inovadora, sem cavalete, sem santinho, sem carro de som, 

nem cabo eleitoral. Foram 823 votos, fui o mais votado da história do PV da 

cidade, na época. E foi muito bonito, mas eu percebi que os partidos políticos 

não eram independentes para fazer suas escolhas, tinham sempre uma “mão 

grande” ali, decidindo por eles, e eu fiquei extremamente decepcionado. Fui 

fundar um novo partido, Rede de Sustentabilidade, fui crescendo nesse novo 

partido. Fui coordenador executivo da Rede, no estado de São Paulo, por três 

anos. E ao longo desse processo fui me desenvolvendo de forma que, hoje, 

tenho conteúdo, experiência política e administrativa, nessa construção 

partidária.  

- Eu também fui convidado pelo Departamento de Estado do Governo 

Norte Americano, para fazer um intercâmbio político, o tema era “Construção 

de efetivas parcerias entre poder público e sociedade civil”. Foi um convite do 

departamento do estado pelo seu consulado de São Paulo. E foi uma 

experiência fantástica. Eu rodei os Estados Unidos conhecendo o governo, 

conhecendo organizações e aquilo me credenciou ainda mais, para essa 

bagagem de falar: “Não, acho que chegou o momento, agora, da gente disputar 

a prefeitura da cidade”. Porque olhava para o cenário e não via opções claras, 

opções que tinham algo melhor a acrescentar à cidade, além do modelo 

tradicional de fazer política. 
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2- Quais foram as ferramentas utilizadas para a promoção da campanha do 

senhor?  

- Olha, desde sempre, na verdade, até antes da campanha, a gente usou 

ferramentas baratas e gratuitas. O Facebook acabou sendo a principal 

ferramenta, a gente usou o Instagram também. É visível que o meu Instagram 

cresceu durante e depois da campanha. O Twitter, eu não tenho o costume de 

usar muito, mas tudo o que eu posto, no Facebook, automaticamente vai para 

o Twitter, então uso o Twitter, mas eu não mensuro, porque não era o ponto 

chave. Meu blog, o wordpress, ali, é para ter informações um pouco mais 

sistematizadas. Mas, principalmente, o Facebook era a ferramenta fundamental 

da campanha, que é gratuita, permitiu que a gente pudesse expandir uma 

mensagem verdadeira.  

- As transmissões ao vivo impulsionaram demais, com todo o sistema de 

engajamento que têm nelas. E quando você tem uma mensagem verdadeira 

para passar, acho que naturalmente as pessoas vão se conectando. Dentro do 

Facebook, você consegue criar várias estratégias, ali, para gerar mais 

engajamento, que foi o que aconteceu. Não sei se você falou com o Keneddy, 

ele deve ter comentando, chegou a bater cinco vezes mais engajamento que a 

do segundo colocado, no nível de engajamento... Venceu a eleição, mas, nas 

redes, a gente estourou.  

3- Entende-se relações públicas como uma ferramenta do marketing 

promocional. Como foram elaboradas técnicas como relacionamentos 

institucionais, identificação e aproximação com lideranças, planejamento 

e organizações de eventos? Quem era a pessoa responsável por essas 

técnicas, caso tenham sido desenvolvidas? 

 - A nossa campanha, como vocês sabem, foi uma campanha muito 

pequena, em termos de estrutura, a gente gastou por volta de 15 mil reais. É muito 

difícil você fazer campanha com essa quantidade de dinheiro. As pessoas que 

vieram com a gente, praticamente, em regime voluntário. Os que receberam, 

receberam um mínimo pelo seu trabalho, mas foi quase que voluntária, toda 

dedicação para a campanha, e isso dificulta muito toda nossa organização. A gente 

se adequava ao que a gente tinha.  
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 - Áreas especificas, a gente tinha uma área, mais de comunicação, 

criação de peças e um desenvolvimento, ali, da comunicação como um todo. O 

Keneddy, área de agenda, e organização de eventos, mais com a Hanna. Mas 

eventos, por exemplo, na casa das pessoas, as pessoas tinham autonomia para 

organizar o evento. A Hanna dava as diretrizes e as pessoas organizavam, 

naquele molde. Mas a gente não tinha uma pessoa especifica para isso. Área 

jurídica, o Mario. E o restante era muito mais um colegiado de pessoas que 

estavam disponíveis, naquele momento, para fazer alguma coisa. A gente tem um 

grupo da Rede na cidade que tem 30 filiados, se a gente somar os conectados, a 

gente chega a 50 pessoas que estão junto, aí no processo. Somada com a turma 

do PSOL, dava mais um número de 80 pessoas. Mas nem sempre as pessoas 

estão disponíveis para as atividades, então, ficava, muitas vezes, as decisões e o 

colegiado, as pessoas davam sua opinião pelo grupo, no WhatsApp, mas na hora 

de executar, era na raça mesmo. Essa avaliação estratégica, que, talvez, fosse de 

um coordenador de campanha... eu não consegui deixar de ser meu coordenador 

de campanha. Em muitos momentos eu tinha demanda de ser o candidato e ser o 

cara que ia dar as posições finais. E isso é porque, primeiro, a gente não tinha 

tanto uma estrutura, e, segundo, eu tinha bagagem política, para ser isso, e dentro 

do nosso grupo, a gente ainda não tinha formado pessoas, para exercer essa 

atividade da coordenação de campanha, que é uma tarefa complicada. Mas a 

gente tinha um diálogo muito bom, quase que um colegiado, para tomar as 

decisões. Os grupos de WhatsApp eram muito bons, porque tinha alguém que 

tinha a capacidade de operar as coisas, mas outras pessoas tinham a capacidade 

de dar sugestões. Então tinha um grupo de comunicação, tinha o grupo jurídico, 

tinha o grupo não sei o que... Então a gente ia dando dinâmica aos processos, 

tendo decisões colegiadas, mas muitas vezes, eu ainda tinha que assumir algumas 

funções de “Ah, vai falar com aquela liderança, ou não vai?”. “Não, espera. Você 

pode até estar pensando em marcar agenda, mas a avaliação política sobre 

agenda, ainda tenho que fazer”... – Por que? “Ah é uma pessoa ligada a um grupo 

político tal. Não, não vamos falar”. “Ah, vamos falar sim, porque é importante”. 

 - Planejamento da campanha, ainda teve muito das experiências que eu 

acumulei, mas foi sempre buscando fazer de forma colegiada, envolvendo as 

pessoas do grupo, de acordo com a disponibilidade de cada um. Não tinha um 
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planejador especifico. Um assessor de imprensa, não tinha. A gente pecou nisso. 

Chegou a certo momento da campanha que a gente, já, também, antes... a gente 

precisava demandar coisas da imprensa, num certo momento da campanha, 

estourou, a gente era demandado pela imprensa. Então foi outro nível de relação, 

mas a gente não tinha a figura do assessor de imprensa. A que fazia assessoria 

de imprensa para a gente, até um tempo atrás, precisou se afastar, porque não 

tinha condições de seguir, tinha os problemas dela. E aí a gente ficou na raça, 

fazendo com quem podia. Um cobria aqui outro cobria ali. O que mostra o quão é 

fantástico nosso resultado, não porque a gente tinha a melhor estrutura, mas 

porque a gente tinha pessoas capacitadas e extremamente doadas ao que 

estavam fazendo, porque acreditavam no que estavam fazendo, independente de 

recurso, de qualquer coisa. Esse é o diferencial.  

4- Você optou por fazer uma campanha sustentável fazendo um grande uso 

das redes sociais. Houve algum receio, visto que nem todos têm acesso 

a essas redes?  

 - É, pois é. A gente tinha material impresso, e a gente entende que 

muitas pessoas, principalmente de mais idade, quando vão votar precisam de 

um material impresso, isso foi pensado. Só que a gente fez uma quantidade 

sustentável. Eu acho extremamente insustentável, você ter duzentos e 

cinquenta mil (250.000) eleitores, na cidade, e você mandar fazer um milhão, 

dois milhões, três milhões de panfletos. Você está em uma coligação e sair 

entregando para os seus candidatos duzentos mil (200.000) santinhos, para ele 

jogar pelas ruas.  

 - Você, eleitor, vai querer receber quatrocentos (400) santinhos? Porque 

um santinho por candidato, dariam quatrocentos (400) santinhos, ou mais até. 

Então, a gente olhou para esse cenário e decidiu ousar. Fomos uma campanha 

à prefeito que não colocamos tanto material impresso na rua, mas as pessoas 

que queriam nosso material vinham atrás. E, olha, tem algo muito interessante 

que aconteceu, no dia da eleição, a gente estava indo de escola em escola, 

indo votar com cada candidato a vereador. E o que a gente viu? Viu um grupo 

de pessoas que tinha feito um EVA, cortou o EVA, escreveu 18 com caneta e 

colocou no peito e foram votar. Não tiveram acesso ao nosso material, mas a 

nossa campanha se conectou muito mais que pelo material. Se conectou por 



69 

uma ideia forte de transformar a cidade e as pessoas se sentiram tão parte do 

processo que, se elas não tinham material, elas confeccionavam o próprio 

material. Então, isso é fantástico, é empoderamento, é quando a mensagem 

chega e conecta. É claro, pode ter acontecido de algum material nosso ter caído 

no chão? Infelizmente pode, porque a cultura política ainda é essa de você 

pegar e jogar. Vê as pessoas que fumam cigarro, muitas vezes jogam a bituca, 

no chão, e está tudo certo. Você vai pegar um papel, na rua, às vezes, você 

joga no chão. A gente não estava entregando assim. A gente fazia feira, depois 

de fazer a feira, a gente voltava olhando para o chão, para ver se não tinha 

material nosso. Então a gente se esforçou muito para não poluir o ambiente. 

Se aconteceu foi uma fatalidade, foi uma exceção e não a regra, que é o que 

as outras campanhas praticaram.  

5- A campanha atingiu o resultado esperado?  

 - Essa é uma boa pergunta, porque eu nunca soube estimar em 

quantidade. E, em qualidade, eu estou em êxtase de alegria, de felicidade com 

o que a gente construiu, de tanta gente boa que a gente conectou pela cidade, 

de uma juventude que ia rasgar o título e foi votar, pela primeira vez, com 

vontade, com consciência. De senhores que eu recebi vários relatos, de 

senhorzinhos que já não votavam mais e foram votar “naquele menino”, porque 

gostou dele, que foi bem no debate e qualquer coisa assim. Então, isso, para 

mim, é a real vitória. Isso, para mim, é o resultado que eu esperava, inspirar as 

pessoas a voltar a acreditar na política. Em termos de número, eu tô muito feliz 

com isso. Eu não tinha uma expectativa de quero fazer X votos, X mil, X vezes 

três. Eu quero fazer a quantidade de votos que a gente merecer pelo trabalho, 

sabe? Foi o que a gente mereceu. É claro, a gente chegou muito próximo de ir 

para um segundo turno. Oitocentos e um (801) votos, ali, nos separaram de um 

segundo turno. E isso eu levo numa boa, porque o que a gente podia fazer, a 

gente fez. A estrutura que a gente tinha.... Eu quero ver quem consegue fazer 

com o custo benefício nosso, do nosso voto, uma campanha como a nossa, 

com esse resultado. Então eu estou muito feliz com esse resultado. Mais que 

falar em quantidade, a qualidade nos dá a certeza que a gente superou as 

expectativas. Foi lindo o que a gente fez. 
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APÊNDICE B –  Gráficos da pesquisa realizada com eleitores 
 

 

 

 

 



71 

 

 



72 

 

 

 

 


