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No espetáculo da democracia em que vi-
vemos, comparecer as urnas é uma ação 
louvável e de manutenção do estado de-
mocrático do direito, que reúne não ape-
nas a oportunidade de escolha, mas tam-
bém de renovação ou continuidade do 
sistema que o eleitor julgar pertinente as 
suas necessidades.
 
Chegamos na reta final do período eleito-
ral. No próximo domingo (2), brasileiros em 
todo o país e no exterior vão às urnas para 
o primeiro turno das eleições. Neste ano 
em que os eleitores escolhem deputado 
estadual, deputado federal, senador, go-
vernador e presidente da República, can-
didatos intensificam suas atividades, com 
a intenção de “ativar” os votos comprome-
tidos e atrair os indecisos, esta estratégia 
é muito vantajosa, pondera alguns espe-
cialistas políticos, pois é uma parcela de 
eleitores que podem fazer a diferença no 
final. 
 
Este período pode ser comparado à uma 
corrida, no qual o competidor está prestes 
a atingir a linha de chegada. A reta final 
é o período mais intenso da campanha, e 
pode durar alguns dias anteriores às elei-
ções, e nesse período é primordial estar 
atento à legislação eleitoral, onde são es-
tabelecidas quais são os atos de campa-
nha (entrega de material impresso, visitas 
e reuniões) e propaganda (atos publicitá-
rios em espaços públicos) permitidos. É 
importante estar bem-informado dessas 
condições, para evitar o risco de multas ou 

sanções.
 
O sistema eleitoral nos permite prepara-
mos para a reta final. E é este o tema des-
te e-book que traz a luz diversos assuntos 
pertinentes ao trabalho dos candidatos 
que se finda no próximo dia 02 deste ou-
tubro.
 
Boa leitura e sucesso em seu projeto.

PALAVRA DO PRESIDENTE

MAIS UMA ETAPA CONCLUÍDA

Ovasco R. A. Resende
Presidente FEN – Fundação  Ecológica Nacional
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1
COMUNICAÇÃO 4.0 E 
SUAS VERTENTES
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As mudanças estão acontecendo cada vez mais rápidas e são constantes. 

Entramos na economia da atenção, onde o que vale é compartilhar co-
nhecimento, dar atenção e oferecer a solução por meio de conteúdo.

Na política, você vai compartilhar seu conhecimento. Vai se dedicar a ler, 
a ouvir, a dar atenção ao eleitor que, por sua vez, vai compartilhar das do-
res dele para que o entenda e, assim, você vai ganhar o espaço para falar 
sobre suas propostas. É assim que deve funcionar. 
 
Nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos, já dizia o pro-
fessor Gil Giardelli.
 
Apresentando o que pode prevalecer nos anos seguintes, também esta-
mos vivenciando a economia da ignorância. É a fase em que milhões de 
pessoas estão estagnadas. Decidiram não aprender mais nada.Os inter-
nautas não se importam com o conteúdo que você está falando. Opta-
ram por se distanciar. O que fazer com esse público? Como se aproximar?
 
Eles querem atenção e, para isso, você deve investir em canais de comu-
nicação direta. Para eles, os aplicativos de troca de mensagens direta vêm 
ganhando mais espaço do que um post generalizado nas redes sociais.
 
Cada caso é um caso. 
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1.1 A ORDEM É INTERAGIR

Joe Crump, um dos estrategistas da 
campanha de Barack Obama em 
2008 definiu a expressão “relevância” 
em “falar o que e falar como o seu in-
terlocutor quer ouvir”. Com perfil em 
30 comunidades segmentadas o, até 
então, candidato à presidente dos Es-
tados Unidos, falava a língua dos seus 
eleitores sejam eles negros, protestan-
tes, hispânicos.

Para fazer isso, o candidato precisa: 

- Priorizar e coordenar ações.
- Fortalecer as redes e a equipe de campanha.
- Consolidar e obter votos.
- Cuidar da equipe de impacto.
- Definir a agenda dos debates e da opinião pública de seu 
eleitorado.
- Diferenciar-se dos seus concorrentes.
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Como já dito em outros materiais da Aca-
demia Mapa do Voto, o trabalho de seg-
mentação de públicos é incrementado 
com ações pontuais. O eleitor quer que 
você fale a língua dele. 

Mas, o falar deve ser um falar de qualidade 
e não de quantidade. Não se limite apenas 
a se comunicar com seu público por meio 
de lista de transmissão, não se contente 
apenas em receber likes ou ter seu conte-
údo compartilhado. Preocupe-se em inte-
ragir. 

O dicionário da Oxford Languages define a 
interação como a comunicação entre pes-
soas que convivem, um diálogo, um con-
tato.

Em uma rápida consulta ao Google, você 
verá outros conceitos que abordam o lado 
social da interação, seja ele praticado em 
unidade ou em conjunto. A partir da inte-
ração, nós desenvolvemos a comunicação, 
estabelecemos contatos e criamos uma 
rede de relações.

Portanto, essa é a essência da nova comu-
nicação social. Uma rede em que se socia-
liza, que se interage, que se entretém, que 
cria a sensação de proximidade mesmo 
em tempos de distanciamento social. 

O conteúdo produzido, o formato em que 
será publicado e a plataforma a ser propa-
gada deve fazer parte da sua estratégia de 
campanha. Mais do que nunca, ela deve 
ser inovadora. Por isso, a importância de se 
dedicar ao engajamento em multiplata-
formas.

Mas o que são multiplataformas? Ela está 
em qual universo? Está no universo da co-
municação 4.0, que será apresentado ao 
longo deste e-book.
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2
CANDIDATO E SEUS 
PONTOS DE CONTATO
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Assim como no Marketing Digital, onde usamos o conceito tou-
chpoints (pontos de contato) para se referir aos tipos de exposição 
e de interação que os clientes têm com a marca, assim deve ser 
utilizado o conceito de touchpoints no cenário político.

Aplica-se assim, os pontos de contato desde a pré-campanha, pas-
sando pela eleição, pelo mandato e as prestações de contas, che-
gando ao período de campanha para reeleição. Durante todo esse 
processo, o candidato, se eleito, deve preservar a interação da sua 
figura política (marca) com o eleitor (cliente).

Os touchpoints podem ser divididos em três tipos: 

• ESTÁTICO (material expositivo, como o outdoor do candidato, flyers 
ou santinhos)

• INTERATIVO (site do candidato, perfis nas redes sociais)

• HUMANO (contato presencial do candidato com seu eleitorado)
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De acordo com Júlio Paulillo, Co-founder & CMO na Agendor, ao ofe-
recer uma boa experiência para os clientes por meio dos seus dife-
rentes pontos de contato, a empresa consegue aumentar o índice de 
satisfação da sua base.

Esse é o mesmo raciocínio que deve ser aplicado na sua campanha. 
Apresentar boas propostas para seu público e potencial eleitores, per-
sonalizar a interação, ampliar o engajamento, gerar a empatia - inde-
pendente dos três pontos de contato apresentados acima - vai fazer 
com que seu público e potencial eleitor se tornem "divulgadores vo-
luntários" da sua campanha.

Sendo assim, comece a identificar os touchpoints para traçar a me-
lhor estratégia para abordar seu público, importante também para 
que o político se aproxime e desenvolva um bom relacionamento 
para a conversão de votos.
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Preocupe-se com cada interação e os respectivos 
impactos no público, dê atenção sempre que pos-
sível e demonstre interesse.

O próximo passo é integrar entre os vários canais 
da internet e suas respectivas redes de relaciona-
mento.

Com uma disputa cada vez mais acirrada, e competitiva, os candidatos 
devem prezar pelo bom relacionamento como cidadão e seu poten-
cial eleitor transmitindo empatia. 

A jornada do candidato inclui pontos de contato e engajamento com 
seus eleitores nas redes sociais e interações por qualquer canal, seja 
ele digital ou não.
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3
O QUE ACONTECE NA 
INTERNET E NAS REDES 
SOCIAIS EM 60 SEGUNDOS?
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Dados da 8ª edição 2020 do infográfico Data Never Sleeps da Domo, 
empresa especializada em computação na nuvem, revelaram o que 
acontece a cada minuto. 

• 1,39 milhão de chamadas de voz e vídeo,
•  1 milhão de dólares gasto online pelos consumidores,
•  Zoom: 208.333 participantes em reuniões online,
•  Microsoft Teams: 52.083 usuários conectados,
•  Netflix: 404.444 horas de vídeos assistidos,
•  YouTube: 500 horas de vídeos enviados,
•  WhatsApp: 41,67 milhões de mensagens trocadas,
• Instagram: 347.222 histórias postadas,
• Facebook: 147.000 fotos publicadas e 150.000 mensa-
gens compartilhadas por usuários,
• TikTok: 2.704 downloads a cada minuto.

VEJA:
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Agora, pare por um minuto e reflita que para chegar como um 
vencedor ou vencedora nas eleições de 2022 ou de 2024, o co-
nhecimento sobre pontos de contato e o domínio das principais 
plataformas das redes sociais devem começar agora. 

Perceba também que esse levantamento, realizado ano a ano, 
abrangeu justamente o período da pandemia mundial do coro-
navírus. E, nesse sentido, foi possível observar um aumento no 
número de internautas se comparado ao ano anterior: são 4,57 
bilhões de internautas cada vez mais apegados aos chats de inte-
ração direta ou apps para videoconferências no trabalho remoto, 
como Zoom, por exemplo.
 
Com esses dados em mãos, está mais do que provado que o há-
bito e o comportamento dos usuários, seus cliques, reações, com-
partilhamento e conteúdos estão em constante evolução. 
 
O principal desafio dos candidatos será consolidar sua imagem, 
ampliar a rede de apoio e promover a interação.
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4
CONSOLIDAÇÃO
DE IMAGEM
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A sua reputação deve ter pilares. Abaixo, alguns exemplos:

• Mantenha seu perfil atualizado
• Publique conteúdo preciso
• Dê rotatividade e diversidade nas postagens
• Demonstre dinamismo e motivação
• Dê atenção
• Fale (ou escreva) com segurança e convencimento
• Use vestes adequadas para vídeos
• Defina uma paleta de cores para o seu perfil
• Seja autêntico

Mesmo sendo uma pré campanha virtual, a sua imagem será a primeira 
impressão a ser transmitida ao eleitor. 

A imagem que o eleitor projeta nas redes sociais pode ser caracterizada 
como personal branding ou, em outras palavras, como marketing pes-
soal. 

Como você vende a sua imagem? É necessário que essa pergunta seja 
respondida antes de cada post nas plataformas digitais. Lembre-se os 
conteúdos publicados devem estar alinhados com seus princípios e va-
lores. Tenha foco.

Preocupe-se com sua aparência. Construa uma imagem profissional 
que o remeta à credibilidade e autoridade. A primeira dica é: construir 
uma imagem "forte" para que seja diferenciado de seus candidatos. 
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5
AS 
PLATAFORMAS
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Os importantes insights sobre entretenimento mostrados neste e-book 
revelam quais são as novas maneiras que o candidato pode conectar 
com o eleitor e o cidadão.

Plataformas digitais não faltam para você ingressar, criar um novo perfil 
e começar a interagir com novas pessoas. 
 
De acordo com a publicação no portal Techtudo, o TikTok foi o aplicativo 
mais baixado do mundo no mês de abril de 2021. Foram mais de 59 mi-
lhões de downloads, sendo que - só os brasileiros - foram responsáveis 
por 7,6 milhões (que representa pouco mais de 10% do total). Os dados 
são da consultoria mobile Sensor Tower.
 
Na sequência, lideram o ranking, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, 
o Messenger, Snapchat, Zoom e Telegram.
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É claro que nem toda a rede social se enquadra no seu perfil. Elas têm va-
riações de público.
 
As plataformas que você deve escolher devem ser, obviamente, a mais re-
levante que vá de encontro ao seu 
perfil, ao perfil do segmento do seu 
público, aliado às suas atividades e 
comportamento. 
 
Lembre-se que quanto maior o nú-
mero de plataforma que você tiver 
conectado, maior será o número 
de pessoas de confiança que você 
precisará para administrá-las e res-
ponder nominalmente (por você) a 
cada um.
 
Saiba quais são as principais ca-
racterísticas de cada rede social:

TIKTOK

O criador de vídeos tem sido o 
aplicativo mais baixado no mundo 
nos últimos meses. 
 
A política do aplicativo não 
permite, até o momento, 
propaganda política eleitoral 
paga no Brasil, mas pode ser uma ferramenta para auxiliar na campa-
nha de candidatos jovens, por exemplo. 
 
Deve-se postar, no feed, vídeos com o celular na vertical. A mensagem 
deve ser rápida e clara. O usuário pode fazer vídeos descontraídos, ou 
aqueles que geram uma conversa direta com seus seguidores. Faça 
questionamentos voltados a assuntos factuais ou produza conteúdos 
educativos, ou até mesmo de entretenimento, desde que não desgaste 
a sua imagem.
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FACEBOOK

Com quase 120 milhões de contas no 
Brasil, o Facebook permanece como a 
maior plataforma do mundo. Portanto, 
investir nessa rede é a certeza de que 
você terá algum retorno de seus dife-
rentes tipos de público, seja por meio 
de seu perfil pessoal, seja por meio da 
Fanpage com posts patrocinados.
 
INSTAGRAM 

O Insta, como é conhecido, tem hoje 
cerca de 1 bilhão de usuários ativos por 
mês. Tem sido uma plataforma de alto 
engajamento desde o início da pan-
demia, pois o número de lives cresceu 
de forma exponencial. São 8.500 novos 
usuários por minuto e, em média, mais 
de 5 fotos compartilhadas por minuto 
também.
 
Uma dica para turbinar seu Insta é se-
guir de volta a pessoa que o está se-
guindo como uma forma de retribui-
ção, respeito e gratidão. A ferramenta 
“enquete” também é uma possibilida-
de de ampliar a interação com seus se-
guidores. Você “abre” o espaço para que 
eles enviem perguntas e vai responden-
do uma a uma. 

Assim como no TikTok, deve-se postar, 
no feed, vídeos com o celular na verti-
cal. Lembrando que os posts nos stories 
desaparecem após 24h, então é impor-
tante lembrar de salvar e arquivar esse 
material. 
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Apesar de não configurar entre os aplicativos mais baixados, o TWITTER é 
uma importante rede de interação. Gera engajamento, é um meio para se 
diferenciar dos adversários e divulgar posicionamentos e propostas. São 
mais de 300 milhões de usuários ativos por mês, e mais de 626 milhões de 
tweets ao dia. 

WHATSAPP

O aplicativo que atrai o tempo e a atenção de quem os consome oferece 
a possibilidade de enviar diferentes mídias, áudios, fotos e textos.
 
Os grupos de WhatsApp também se multiplicaram entre os usuários, 
mas cada grupo é limitado a 256 membros. Importante ressaltar que 
não se deve manter a falsa sensação de que os eleitores leem tudo o que 
se envia nos grupos. 
 
Pensando nisso, o WhatsApp oferece também as listas de transmissão. 
São mais eficientes e disparam a mensagem única e simultânea para 
até 256 membros daquela lista. A comunicação é pessoal e,  na mensa-
gem, o candidato deve usar o texto sempre no singular para dar o en-
tendimento de que a mensagem foi endereçada de forma única e per-
sonalizada.
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Já o YOUTUBE, que tem mais de 2 bilhões de usuários conectados 
por mês (de acordo com o YouTube em Números) é um canal de tra-
balho com um dos maiores engajamentos quando bem planejado. 
 
Todos os dias, as pessoas assistem a mais de um bilhão de horas de ví-
deo e geram bilhões de visualizações. Mais de 500 horas de conteúdo 
enviado a cada minuto.
 
Com custo zero, a plataforma oferece diversas opções de interação 
com usuários e seguidores. Importante produzir vídeos de qualidade, 
com baixa duração e com temas unitários. 
 
Todos os vídeos gravados com celular devem ser na posição horizon-
tal (deitado). Vídeos gravados com o celular na vertical deixa uma am-
pla borda na lateral e não fica atraente. 
 
Um dos recursos mais interessantes do Youtube é a função Call to 
Action. É aquela opção para a pessoa assinar o seu canal apenas com 
um clique. Quando você publicar um novo vídeo, o Youtube envia no-
tificações para a pessoa que se inscreveu em seu canal.
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OMN I C I T Y
C I D A D E  I N T E L I G E N T E

5.1 C-DOC

Qualquer material produzido para as redes sociais (fotos, vídeos, discursos, 
releases) deve ser arquivado desde agora. É importante salvar os arquivos 
em pastas, datas e nomenclatura padronizada. Todo esse material servirá 
de apoio para a campanha eleitoral.  

5.2 - PLATAFORMAS POLÍTICAS 
ELEITORAIS 

Omnicity - O canal de comunicação 
entre gestor e cidadão, reúne dados 
de diversos setores da cidade em 
um único local e centraliza as de-
mandas trazidas pelos cidadãos. A 
ferramenta auxilia o político na or-
ganização das interações e amplia 
o cenário para tomadas de decisão. 
Além de saber o que está aconte-
cendo em sua cidade em tempo 
real, o eleitor fará valer a lei 13.460/17 
sobre a participação, proteção e de-
fesa dos direitos do usuário dos ser-
viços públicos da administração pú-
blica.

Opinaqui - O aplicativo de pesqui-
sa e opinião em tempo real, é uma 
ferramenta que auxilia na comuni-
cação virtual e oferece apoio a ques-
tões da opinião pública. 

O político poderá realizar pesquisas 
com perguntas segmentadas por 
local, cidade, estado, sexo e idade e 
emitir mensagens personalizadas 
aos usuários sobre qualquer tema.
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