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Com o surgimento e expansão da Internet 
e dos novos meios digitais, os princípios 
democráticos acabam por ser influencia-
dos em certa medida por esta nova socie-
dade da informação cuja velocidade se 
tornou sinônimo de eficiência.
 
Não há dúvida de que o mundo virtual é 
um ambiente fértil que os políticos podem 
e devem explorar para fortalecer sua ima-
gem junto aos cidadãos. No entanto, além 
de seguir as regras estabelecidas pela lei 
eleitoral, é necessária uma estratégia clara 
para alcançar bons resultados. Se você é 
candidato a uma próxima eleição, ou mes-
mo se já ocupa um cargo parlamentar, há 
uma boa chance de estar planejando ini-
ciar uma campanha política na internet. 
Mas se você não sabe como começar, não 
se preocupe: neste E-book, temos algu-
mas dicas para ajudá-lo a começar!
 
Não apenas as ferramentas, mas como os 
conceitos de comunicação digital entra-
ram nesta campanha de 2022 com muita 
força e com a participação de todos, onde 
em todos os rincões do Brasil indepen-
dente de classe social, grau de instrução 
ou localidade, a comunicação pelo smar-
tphone revelou que agora é “téte a téte” e 
falar olhando nos olhos do eleitor, mesmo 
ele não estando presente. Você candidato, 
estando em plana conexão já temos con-
dições de mensurar que o avanço e o re-
lacionamento podem agora serem ajusta-
dos, inclusive tornando a campanha com 
menor custo.

 São fatores de uma constante renovação 
onde por todos os lados se notam a criati-
vidade, a vivacidade e a oportunidade de 
termos um Brasil democrático oferecen-
do oportunidades iguais a todos.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O DIGITAL NOS TRANSFORMOU

Ovasco R. A. Resende
Presidente FEN – Fundação  Ecológica Nacional
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1
PROPAGANDA
ELEITORAL
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A propaganda política tem por 
principal característica a expo-
sição de ideias aos cidadãos em 
geral, sempre buscando o seu 
apoio, seja filiando-se ao parti-
do, seja votando em seus candi-
datos, com o objetivo de chegar 
ao poder e ali poder pôr em prá-
tica a sua filosofia.

A propaganda eleitoral tem suas diversas formas regulamenta-
das pela legislação eleitoral. Essa regulamentação visa, primor-
dialmente, impedir o abuso do poder econômico e político e 
preservar a igualdade entre os candidatos.



E-BOOK FEN | PROPAGANDA POLÍTICA DIGITAL 7

2
PROPAGANDA 
POLÍTICA E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS



E-BOOK FEN | PROPAGANDA POLÍTICA DIGITAL 8

De fato, a legislação eleitoral como um todo ainda é muito nova e, 
em termos de propaganda eleitoral, essa relação com o tempo é 
ainda mais problemática devido ao rápido crescimento dos meios 
de comunicação em massa e, principalmente, ao notável avanço da 
rede mundial de computadores, da Internet, e das ferramentas que 
surgem agregadas a ela. O maior impacto está na forma como a mí-
dia, antiga e nova, é veiculada, já que TV, rádio e notícias são formas 
tradicionais com objetivos bem definidos e direcionados. Por outro 
lado, o uso da Internet através das redes sociais, blogs e derivados 
é uma comunicação descentralizada, difusa e instantânea, seu po-
tencial de influência positiva e negativa é ainda maior e a falta de 
regulação é latente. A internet foi um marco nas eleições brasileiras, 
principalmente na última eleição.

Hoje, a maioria dos partidos políticos possui a sua página na internet, 
utilizada como um canal para transmissão de programas de Gover-
no, fotos, músicas da campanha e agenda de compromissos, ainda 
que a exploração de espaço de maneira mais intensa e para divulga-
ção de debates, ainda fique abaixo das potencialidades da rede.
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O BRASIL ESTÁ EM TERCEIRO LUGAR 
NO RANKING MUNDIAL DE PESSOAS 
CONECTADAS NA INTERNET

Estando em terceiro lugar em tempo 
de permanência nas redes sociais no 
mundo, o Brasil é um dos campeões 
mundiais, já que o internauta brasileiro 
fica, em média, nove horas e 14 minu-
tos por dia conectado. Segundo dados 
levantados pela Hootsuite e We Are So-
cial, nosso país está atrás apenas de Tai-
lândia (com nove horas e 38 minutos) 
e Filipinas (com nove horas e 24 minu-
tos). Esse dado é um sinal da influência 
da internet e das mídias sociais na vida 
dos indivíduos. São nesses espaços que 
informações e opiniões são formadas e 
ideias discutidas. 

Diante deste cenário os políticos encon-
tram um local de fácil acesso para se 
comunicar com seus eleitores e poten-
ciais votantes. As mídias sociais se tor-
naram um elemento vital na conquista 
do eleitorado, dando maior destaque ao 
marketing digital nas campanhas polí-
ticas e ao marketing político pessoal.

Dessa forma, torna-se necessário co-
nhecer a fundo a plataforma utilizada 
para tirar o máximo de proveito, além 
de compreender o ambiente digital, o 
comportamento do usuário conectado, 
as ferramentas que podem ser utiliza-
das, as oportunidades e os perigos que 
a rede oferece para uma eleição.

Com isso, é possível usá-la de modo que 
as pessoas realmente se interessem 
pelo candidato e tenham vontade de 
segui-lo para receber suas propostas.
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3
ESCOLHA AS 
REDES SOCIAIS E 
FERRAMENTAS QUE 
SERÃO UTILIZADAS
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Como não é nenhuma novidade que as redes sociais se tornaram 
a principal forma de se produzir marketing, não seria diferente 
para o marketing político. As campanhas online são inevitáveis e 
tendem a ser cada vez mais decisivas, podendo a escolha não ser 
necessariamente por uma única ferramenta ou rede social.

No entanto, devem ser observadas as regras para a propaganda 
eleitoral na internet, dentre elas destaca-se a permissão de impul-
sionamento de conteúdo nas mídias sociais. Pois anteriormente 
era proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda elei-
toral paga na internet, sem exceções. Contudo, o advento da Lei 
13.488/2017, tornou permitido o impulsionamento de conteúdo, 
desde que identificado de forma inequívoca como tal e contra-
tado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus 
representantes.
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Mas, afinal, o que é impulsionamento de conteúdos digitais?

O impulsionamento consiste no aumento do alcance original de 
uma publicação, ou seja, serve para alavancar/potencializar uma 
postagem e atingir um número maior de pessoas nas redes so-
ciais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Ele 
é feito de forma paga dentro da própria rede social.

Esse tipo de impulsionamento é permitido para fins eleitorais, se 
utilizado com o único objetivo de impulsionar o alcance de publi-
cações.

Talvez você já tenha visto nas redes sociais perfis de candidatos 
aparecendo em sua "timeline". Isso se dá porque esses candida-
tos pagaram para fazer esse impulsionamento de “posts”, com o 
intuito de conseguir o maior alcance possível junto a eventuais 
eleitores.
Mas, se você deseja realizar um trabalho organizado e coerente, é 
preciso definir quais mecanismos serão utilizados e estabelecer 
um cronograma de postagens para cada um dos casos. 

Com o intuito de que você entenda bem quais são as possibilida-
des que cada opção oferece, vamos falar um pouco sobre as fer-
ramentas e redes sociais mais populares no país. Depois, é só criar 
sua conta e começar a publicar conteúdo. 
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O site é um dos principais meios utilizados pelos internautas que buscam 
obter informações oficiais e confiáveis sobre um candidato ou político. 
Servindo como um cartão de visitas e tem a finalidade de reunir informa-
ções importantes sobre as ideologias e propostas do parlamentar. Possuir 
uma boa página, com dados relevantes e de interesse para a população, é 
uma excelente forma de ganhar autoridade no meio virtual. Não se trata 
de fazer propaganda ou de pedir votos, mas sim de ser uma fonte útil de 
informações para os cidadãos politicamente engajados.

Esta ferramenta possibilita a inserção de um blog com notícias e boletins 
informativos sobre as ações do político e de sua equipe. Além disso, po-
dem ser realizadas enquetes para entender as demandas da população. 
Outra opção é disponibilizar uma seção de comentários na qual podem 
ocorrer debates e discussões. É importante, também, contar com um for-
mulário que os internautas possam preencher para receber notícias rele-
vantes sobre o político, bem como lembretes sobre eventos, por exemplo. 

Outra ideia é disponibilizar um campo de contato no qual os eleitores pos-
sam dar sugestões, tirar dúvidas e fazer críticas. No entanto, é preciso es-
tar atento e sempre dar retorno aos cidadãos, pois deixá-los sem resposta 
pode gerar uma péssima imagem do político. Para ter um bom website, é 
aconselhável contar com uma equipe de desenvolvimento que trabalhe 
com foco em páginas para políticos. 

SITE



E-BOOK FEN | PROPAGANDA POLÍTICA DIGITAL 14

FACEBOOK

O rápido crescimento do Facebook fez aumentar exponencialmente 
sua receita publicitária, atraindo anunciantes interessados em vender e 
expor seus produtos dentro desse popular meio de interatividade social. 
Hoje, a rede representa a mídia social de maior penetração mundial e 
uma importante ferramenta de veiculação de mensagens publicitárias. 
Ele é uma das redes sociais mais populares no Brasil e é uma ótima 
alternativa para os políticos que pretendem começar uma campanha 
política na internet, permitindo uma interação rápida e efetiva com o 
público-alvo, com a possibilidade de que os internautas curtam as pu-
blicações, compartilhem o conteúdo e deixem seus comentários. 

Há múltiplas possibilidades nessa rede social. Sendo possível postar 
imagens, vídeos e textos, realizar transmissões ao vivo, linkar para sites e 
blogs externos, além de compartilhar conteúdo 
de terceiros publicados na própria rede. Isso sem 
contar a possibilidade de participar de grupos de 
discussão sobre os mais diversos assuntos. 

Os recursos de imagem de perfil e capa de fun-
do também podem ser usados para fortalecer 
a imagem do candidato. O Facebook pode ser 
usado para que o político se posicione em re-
lação a assuntos que estão em alta e interaja 
com o público, respondendo seus comentários. 
Também é possível medir quais são as reações 
e traçar estratégias para se tornar mais popular.

TWITTER
 
O Twitter é uma rede social que apresenta menos possibilidades do que 
o Facebook, mas que ainda assim é muito rica e possui excelentes van-
tagens. Por seus textos serem curtos (aproximadamente 280 caracte-
res), trata-se de uma opção muito dinâmica para o político que quer ir 
direto ao ponto em relação a algum assunto que esteja em alta. A vida 
útil de uma postagem é menor; ou seja, rapidamente uma publicação 
fica ultrapassada. Isso ocorre porque o fluxo de notícias e novidades é 
alto, e as informações chegam e se vão rapidamente. Para quem quer 
marcar presença de maneira prática e notável, esta é uma ótima opção! 
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LINKEDIN 

O LinkedIn é uma rede social bastante semelhante 
ao Facebook, já que é possível publicar diferentes 
mídias e interagir com as pessoas de forma similar. 
No entanto, trata-se de um perfil profissional e não 
de um perfil pessoal. Para o político, ter uma pági-
na nessa rede social pode ser uma boa opção, pois 
o público é, em geral, mais sério, e pode se engajar 
com assuntos relacionados à economia, educação, 
segurança, entre outros.

INSTAGRAM

O Instagram é uma rede social altamente visual, já que seu maior foco 
são as fotos e vídeos curtos. Por isso, trata-se de uma ótima opção para 
o político que quer divulgar as imagens de suas ações, participações 
em eventos e propostas. Uma vantagem bem interessante é que, ao 
fazer uma postagem no Instagram, é possível enviar essa publicação 
também para o Facebook e para o Twitter, integrando as três redes 
sociais em um único clique!
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WHATSAPP

O Whatsapp é uma ferramenta de troca de mensagens que possui mais 
de um bilhão de usuários ativos por dia em todo mundo. No Brasil é o 
aplicativo mais usado, chegando a cerca de 120 milhões de usuários. A 
ferramenta de mensagens instantâneas tem versão para mobile e web, 
o que permite enviar e receber vários tipos de mídias como: textos, áu-
dios, vídeos, gifs, documentos. Esses números, combinados às funciona-
lidades, fazem da plataforma um instrumento interessante para quem 
deseja e tem necessidade de se comunicar com várias pessoas de ma-
neira rápida.

E-MAIL MARKETING E SMS

É muito importante um gestor político, enviar e-mails e SMS, pode ser 
bastante útil para o seu marketing eleitoral, já que se trata de um meio 
eficiente de atingir um grande número de pessoas em poucos minutos, 
além de ser financeiramente acessível. Hoje em dia, a grande maioria dos 
brasileiros possuem acesso à internet e a aparelhos celulares, usando as 
tecnologias com frequência, o que converte o meio digital em um am-
biente muito fértil para desenvolver estratégias de marketing assertivas. 

Além disso, utilizando o e-mail marketing ou SMS é possível enviar men-
sagens personalizadas aos usuários, pois trata-se de uma ferramenta de 
marketing direto (ou seja, que é direcionado a um destinatário específico, 
de forma segmentada e mensurável). Você pode enviar diferentes tipos 
de e-mail: automatizado, de divulgação e de newsletter. 
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YOUTUBE 

Nos últimos anos o consumo de vídeo na internet tem crescido expo-
nencialmente, e a tendência é que os números continuem aumentan-
do. O Youtube é a maior plataforma de vídeos do mundo e não poderia 
ficar fora da nossa lista ou da estratégia de marketing político. A platafor-
ma possibilita o compartilhamento de vídeos através de canais. As infor-
mações que poderiam estar em um texto, ou imagens, se tornam mais 
dinâmicas e interativas no vídeo, com uma capacidade maior de manter 
a atenção dos eleitores.

 Vídeos são a tendência de consumo na internet, oferecendo um con-
teúdo mais interativo e dinâmico. Além disso, o Youtube pode ser uma 
ótima alternativa para complementar o alto custo do tempo de TV para 
campanhas.

O uso das redes sociais é bem simples e eficaz, tanto para usuários co-
muns quanto para políticos que desejam ampliar a sua campanha, é 
preciso, porém, ficar atento para não fugir das regulamentações ao utili-
zá-las. Confira algumas delas:
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O QUE PODE SER FEITO:

- Criar um perfil ou página para o candidato;

- Publicar conteúdo (texto, áudio, vídeo ou imagem) no perfil  ou 
página do candidato e dos apoiadores;

- Divulgar o número do candidato;

- Compartilhar informações relevantes para os seguidores, como 
propostas, ações realizadas e notícias importantes;

- Utilizar hashtags para se aproximar do público;

- Monitorar o que os eleitores estão dizendo sobre o candidato e 
seus concorrentes;

- Responder a comentários dos usuários;

- Construir uma boa imagem pessoal e profissional;

- Realizar Financiamento Coletivo (seguindo as regras do Tribunal 
Superior Eleitoral);

- A realização de anúncios pagos em redes sociais e o impulsiona-
mento de páginas e publicações, assim como o uso de sites, e-mails, 
blogs e aplicativos de mensagens instantâneas, foi autorizada a 
partir de 2017.
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4
ATENDA ÀS 
EXIGÊNCIAS DA LEI 
ELEITORAL
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Previamente ao começar da divulgação 
política na internet, é preciso ter certeza 
de que todos os assessores e membros 
da equipe envolvidos nessa atividade 
possuem uma visão bem clara das re-
gras que não podem ser violadas. As 
mais importantes são as seguintes:

É proibido pedir votos fora do período 
de campanha
Fora do período de campanha, que em 
geral dura 45 dias, o político pode fazer 
uso de redes sociais e de ferramentas 
virtuais, desde que não peça votos de 
forma explícita e desde que não se apre-
sente oficialmente como candidato. 
Isto é, o político pode se manifestar so-
bre assuntos de interesse da população, 
divulgar suas ideias e posicionamentos, 
além de trabalhar sua imagem a fim de 
conquistar a confiança do público. To-
davia, não podem ser solicitados votos 
dos internautas de forma alguma.

É obrigatório oferecer a opção de des-
cadastramento.
Se for enviar e-mails e SMS, é obrigatório 
oferecer ao usuário a opção de se des-
cadastrar. Ou seja, a pessoa que receber 
sua mensagem deve ter a possibilidade 
de optar por não receber mais seus cor-
reios eletrônicos ou mensagens, sendo 
excluída da sua base de contatos em 
até 48 horas.

É proibido comprar listas de contatos
Por lei, é proibido aos políticos a compra 
de bases de dados prontas, e quem in-
fringir essa norma pode pagar multas 
que variam entre 5 mil e 30 mil reais. 
Portanto, é indispensável que construa 
seu próprio banco de eleitores.
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5
IDEALIZANDO A
ESTRATÉGIA
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Primeiramente, é imprescindível ter tempo, desenvolver táticas e 
contar com uma boa equipe. Realize um bom plano! 

Nesse primeiro momento devemos nos adiantar e planejar: pensar 
nos objetivos, resultados, meios, recursos e consequências. Além dis-
so, os candidatos devem estar presentes nas redes sociais, não só no 
período eleitoral. Divulgar as ações de pré-campanha ou mandato é 
fundamental!

Fazer as perguntas certas: Quais são os nossos objetivos? O que que-
remos? Como faremos isso? Do que precisamos? Qual é o nosso cro-
nograma? Qual é o nosso recurso financeiro? Quais são os nossos re-
cursos humanos? O que precisaremos monitorar? Qual é o cenário? 
Quais são as vantagens? Quais são as ameaças? Qual imagem desejo 
transmitir?
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Alguns pontos e dicas para aperfeiçoar e facilitar o planejamento:
 
O conteúdo: oferecer informações, dados e curiosidades, e estar prepa-
rado para também responder às críticas e perguntas dos eleitores.

A equipe: ter uma equipe dedicada ao ambiente digital, voltada para 
ações de produção de conteúdo, monitoramento e respostas – rápidas 
e de crise. Respostas: dividir as respostas entre candidato e assessoria. 
Aconselhamos dividir as funções antes para não perder tempo na cam-
panha decidindo quem responderá o quê. É necessário manter presen-
ça nas redes sociais e responder pessoalmente algumas questões.

As posições: ter um banco de respostas para as perguntas mais comuns 
sobre suas posições pode agilizar e facilitar a interação com os demais 
usuários. Assuntos: fazer propostas e se posicionar sobre temas e assun-
tos sobre os quais as pessoas estejam procurando respostas imediatas.

Os debates: ler e acompanhar debates em todas as redes sociais sobre 
petições online e sugestões de propostas de iniciativa popular para po-
der se posicionar a respeito.

O público: Facebook e Instagram são ferramentas de fácil acesso ao pú-
blico jovem e o público formador de opinião.

Buscar a interatividade: através da interatividade o candidato conse-
gue dar respostas rápidas.

Ter uma agenda: procurar divulgar a programação do candidato.
Fugir de desentendimentos: colocar a informação da forma mais preci-
sa possível e evitar desentendimento com outros usuários.
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É aconselhável realizar também um monitoramento da mídia so-
cial para entender e analisar o desempenho do candidato. Esse 
acompanhamento mostra em tempo real do que os eleitores es-
tão falando e se o candidato e seus temas estão em pauta.

Ademais, isso propicia ao candidato antecipar crises e procurar 
soluções para elas antes de acontecerem.

O monitoramento integra informações referentes aos candida-
tos e contribui na criação de respostas e novos conteúdos para 
serem compartilhados.

Com o uso constante da internet, faz com que um grande volu-
me de dados sobre os usuários das mídias sociais esteja disponí-
vel gratuitamente, por isso deve-se ter sempre uma equipe pre-
parada para fazer esse monitoramento.

A equipe deve ocupar espaços nos meios digitais para dar no-
toriedade ao nome e às ideias do candidato, sempre marcando 
presença on-line.

O primeiro meio que permite a interação com o público é pela 
internet, e a presença na rede pressupõe abrir canais de conver-
sação e estabelecer diálogos com o público.
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6
VOCÊ SABE O QUE 
BUSCAR COM A SUA 
PRESENÇA ON-LINE?
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Você está preparado (a) para ser exposto a críticas e crises?

Sendo a internet um território em que a reputação pesa bastante, o su-
cesso da sua atividade na rede é determinante. Se o indivíduo tem boa 
reputação poderá melhorá-la ainda mais expondo e defendendo suas 
ideias. De outra forma, se por mais idôneo que o político seja e de fato 
não tenha feito nada de errado, estamos vivenciando um tempo em 
que o surgimento e a veiculação de fake news está cada vez mais re-
corrente, qualquer um pode ser vítima de boatos e armações. Para uma 
boa preparação diante de qualquer crise de imagem é necessário fazer 
um bom mapeamento dos riscos, identificando todos os possíveis ce-
nários e analisando os adversários.

Conquistar um determinado número de seguidores em sites de mídias 
sociais que possam se tornar futuros eleitores? Captar dados de eleito-
res para ações na campanha, engajar pessoas e criar uma rede de vo-
luntários para colaborar 
na campanha, divulgar 
suas ideias e testar a 
atratividade dos temas 
que você está propon-
do, observar tendências 
e coletar ideias para a 
campanha, interagir 
com o público e criar es-
paço para o debate de 
suas ideias e arrecadar 
recursos para a cam-
panha? Elabore as suas 
ações a partir de suas 
metas!
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Dispor de tempo para dar atenção ao que 
for criar na rede

Apesar de que, na internet se pode fazer as 
coisas a qualquer tempo, é imprescindível 
avaliar bem se o que tem disponível será su-
ficiente para atualizar o seu perfil, lembrando 
que uma campanha on-line exige dedicação 
e um número determinado de pessoas que 
possam fazer uma cobertura todos os dias da 
semana. Se não há possibilidade de contratar 
profissionais experientes, deve-se garantir ao 
menos uma pessoa para auxiliar na gestão.

Agora é a hora de definir as tarefas a serem 
executadas, entre elas podemos citar:

- Produzir conteúdo on-line para publicação 
no site, blog e mídias sociais em que o candi-
dato tiver uma página ou um perfil;

- Divulgar as ações, agenda e opiniões do can-
didato nos perfis das mídias sociais;

- Promover a interatividade com o público na 
internet;

- Monitorar o que está sendo dito sobre a 
campanha nas mídias sociais, nos espaços de 
comentários e em outros sites da internet;

- Promover a distribuição de material digital 
de campanha. Para uma campanha política, 
o tempo é mais curto e exige agilidade.

Após alinhar a equipe, estabelecer metas se-
manais acompanhadas da avaliação dos re-
sultados, e uma campanha de mídia social 
bem planejada e bem gerida ajudará a comu-
nicar melhor a sua mensagem aos eleitores, já 
que o uso de mídias sociais como ferramen-
tas de campanha é uma realidade para toda 
a comunidade política e tornou-se crucial nas 
estratégias de comunicação.
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VÍDEOS -  SÃO OS MAIS CONSUMIDOS DA INTERNET

Este recurso parece estar em todas as tendências de marketing digital 
e não é sem motivo. Cientistas e pesquisadores políticos preveem que 
80% da interação na internet será por vídeos, observando esses dados, 
presume-se que o consumo de vídeos vem crescendo em seus diversos 
formatos: seja ao vivo, editados ou vídeos rápidos por Instagram, além de 
novas plataformas surgirem para hospedarem esse formato. Existe uma 
infinidade de conteúdos sendo produzidos a todo momento e ganhar a 
atenção do usuário fica cada vez mais difícil com toda essa concorrência. 
Por isso é interessante investir em vídeos curtos, que podem ser feitos até 
mesmo por celulares dependendo apenas de acesso à internet, sem ne-
nhum custo adicional.

CONTEÚDO EM 24 HORAS – É A TENDÊNCIA DA DIVULGAÇÃO NA WEB

Já estamos habituados com os conteúdos que ficam até 24 horas dispo-
níveis para acesso, como por exemplo do stories do Instagram, Snapchat 
e Facebook. Então invista sem medo nessas ferramentas! Pois, elas são 
perfeitas para um contato mais informal sobre as atividades do dia a dia 
e mais eficazes quando se busca interação com o eleitorado, podendo 
contar com funcionalidades como enquetes, gifs, memes, entre outros. 
Ainda, é necessário estar muito atento às postagens, apesar de ser um 
local informal, é preciso que a comunicação ali esteja alinhada a imagem 
que você pretende construir. Um deslize em um stories de 15 segundos 
pode deixar marcas em sua imagem.
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INFLUENCIADORES DIGITAIS: PARA POLÍTICA NÃO!

Apesar dos influencers estarem em alta, essa nova profissão não 
é nenhuma novidade. Essas pessoas têm um poder de alcance e 
engajamento altíssimo nas redes sociais, mas fique atento: não 
é permitido o uso de publicidade paga em campanhas eleitorais 
através de influenciadores digitais. Todavia, eles podem funcio-
nar como uma inspiração para você poder conseguir maior al-
cance nas redes, porém não podem ser veículos para transmiti-
rem seus ideais políticos durante as campanhas!

CONTEÚDO GERADO POR USUÁRIOS - UCG

A premissa do marketing nas redes sociais é o relacionamento. 
Uma maneira eficiente é fazer do usuário um protagonista atra-
vés do UCG (User Generated Content) ou em português (Conteú-
do gerado por usuários), onde busca relacionar qualquer conte-
údo produzido espontaneamente por seguidores, para marcas, 
produtos ou serviços. O conteúdo gerado pelos próprios usuá-
rios vem ganhando espaço, utilizar essas com publicações feitas 
por seu público sobre seu perfil, é a finalidade desta ferramenta. 
Compartilhar esses conteúdos é rápido e prático, e gera maior 
credibilidade sobre sua imagem, além de receber feedbacks so-
bre sua atuação. 
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 IGTV - A TELEVISÃO VERTICAL

Alinhado à tendência dos vídeos e aumento do número de dispositi-
vos móveis, foi lançado em junho de 2018 uma plataforma de vídeos 
na vertical focada em usuários mobile. Um canal no IGTV pode ser 
ideal para conteúdo mais longos dos que são postados no Instagram 
- stories por exemplo, que seria parte de uma estratégia a longo pra-
zo. A vantagem dessa plataforma é que apesar de independente, é 
totalmente integrada a conta do Instagram, permitindo comparti-
lhamento através de mensagens diretas.
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CHATBOTS - AUTOMATIZAÇÃO DO CONTATO

A automação de processos está cada vez mais presente em nos-
sas vidas, os chatbots se tornaram uma realidade desde de 2019. 
Estes são robôs responsivos que imitam a comunicação humana 
natural. É importante não confundir chatbots com autorespon-
ders porque nas páginas do Facebook são ferramentas diferen-
tes. O chatbot usa inteligência artificial baseada em scripts de 
mensagens personalizadas para simular uma conversa como se 
fosse um ser humano. Apesar de ser uma tendência, só usamos 
essa ferramenta quando os políticos estão recebendo muitas 
mensagens e interagindo, afinal eles não conseguem responder 
perguntas mais complexas. 
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