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Um dos maiores desafios de hoje é o 
político ou candidato se posicionar de 
forma assertiva junto as suas comuni-
dades, no seu bairro ou mesmo na sua 
cidade.

Existem diversos eixos de comunica-
ção que nos levam, a atrair pessoas por 
intermédio das redes sociais, no modo 
virtual, e por intermédio do contato 
próximo, na forma off-line, ou ainda 
presencial. 

Cada dia é uma nova conquista, cada 
momento é de fortalecermos nossa 
imagem e cada instante é de nos posi-
cionarmos melhor. 

Por outro lado, as questões da vida pre-
gressa podem também servir de ali-
cerce que fortalecem sua imagem. 

Quem você é e o que você já fez, sem-
pre vem antes de “o que você vai fazer”

As pessoas esperam propostas interes-
santes de que resolvam as principais 
necessidades desta ou daquela comu-
nidade, mas quem promete, deve pro-
var também que tem expertise em re-
solver. Só assim as pessoas irão confiar 
mais ainda.

Para isso este e-book da FEN, traz im-
portante conteúdo sobre o marketing, 
uma incrível ciência, mutável a todo 
instante e que nos direciona sempre a 
fortalecer nossa imagem com uma vi-
são no futuro e na admiração dos nos-
sos seguidores, amigos ou admirado-
res.

Baseia-se nestas instruções a seguir e 
terá um excelente resultado para seu 
projeto 2024.

PALAVRA DO PRESIDENTE

OLHAR PARA O FUTURO BASEADO NO POSICIONAMENTO 
ATUAL

Ovasco R. A. Resende
Presidente FEN – Fundação  Ecológica Nacional
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Assim como a Política, o Marketing faz parte da nossa ro-
tina e não é só sobre vendas. É uma ciência repleta de in-
formações capazes de nos ajudar a traçar estratégias que 
podem ser adotadas para aprimorarmos nossas relações, 
nossa imagem, posicionamento e em como seremos lem-
brados.

Seja como candidato ou como apoiador, a sua forma de 
se apresentar não se resume em desenvoltura, escolhas 
pessoais ou personalidade. Entenda que, mesmo calado, 
você transmite “mensagens” o tempo todo – pela postura 
corporal, expressões faciais ou pela vestimenta.

“Para toda ação há uma reação”. Cuidar da nossa imagem 
é algo necessário e de ganhos imensuráveis em âmbitos 
pessoais e profissionais. 

Na Era Digital não é preciso te ver pessoalmente para saber 
um pouco sobre quem você é e o que tem feito. A partir das 
facilidades de buscas on-line, um rápido exercício: imagine 
alguém pesquisando pelo seu nome, visitando blogs, sites 
ou seus perfis nas redes sociais. Quais mensagens você 
tem passado? Como você tem se posicionado? 

Mesmo que você tenha este cuidado pela imagem e já 
tenha uma noção do que é apropriado ou não, tenha em 
mente que o mais valioso é a impressão. Portanto, para seu 
crescimento pessoal, profissional e engajamento como fi-
gura pública, este conteúdo ajudará a estruturar sua ima-
gem e suas “mensagens”. E para que você tenha (ou man-
tenha) uma reputação coerente.

Não é só um “Instagram bonito”, frases de efeito, agenda 
cheia de compromissos e palanques. Assim como em uma 
empresa, com missão, visão, valores e seus respectivos pro-
dutos e/ou serviços, você almeja deixar uma marca. Vamos 
nortear a criação da melhor marca do mercado: a sua. Cla-
ro que não é algo que acontece da noite para o dia, requer 
planejamento e, mais uma vez, ferramentas de Marketing 
e Comunicação podem ser aliadas para que seu nome, ou 
o nome do candidato(a) que você apoia, seja lembrado.
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1
CONCEITOS 
DE MARKETING 
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Primeiramente, não há uma 
definição absoluta do que seja 
marketing. Há várias definições, 
de escolas distintas. A American 
Marketing Association (AMA) 
afirma que o marketing é “uma 
atividade, conjunto de insti-
tuições e processos para criar, 
comunicar, entregar e trocar 
ofertas que tenham valor para 
os consumidores, clientes, par-
ceiros e sociedade em geral”. 

O norte-americano e autoridade no estudo do marketing Philip 
Kotler é mais sucinto e abrangente, definindo o marketing como 
“a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer 
as necessidades de um público-alvo com lucro”. 

Fato é que, por muitos anos, o marketing foi visto e definido como 
uma simples troca de produtos por dinheiro ou trocas de mercado-
rias. Neste prisma, o marketing pode ter surgido ainda na Antigui-
dade, com as primeiras comunidades minimamente organizadas, 
por meio do escambo (permuta, troca sem que haja uso de uma 
moeda).
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Quando se fala em troca o assun-
to também está atrelado a oferta e 
demanda. Anda no século 15, o iní-
cio do capitalismo, processos siste-
matizados e produtivos, fundação 
de fábricas e o Mercantilismo. Esta 
época também marcou o surgi-
mento de alguns traços do que, já 
no século 20, passou a ser denomi-
nado e estudado como marketing.

O estudo e conceito de marketing 
têm sido difundidos desde 1902, a 
partir de uma sequência de cur-
sos nos Estados Unidos. Uma das 
primeiras publicações é da década 
de 1940 assinada por Walter Scott, 
que tratou do assunto correlacio-
nando o marketing com a influên-
cia da Psicologia na propaganda e 
o artigo de William J. Reilly intitu-
lado “Leis de Gravitação do Varejo”. 
E há profissionais que fazem análi-

ses e analogias a textos bíblicos, jo-
gos de gladiadores (em época que 
Roma era o Centro do mundo) e 
até discursos de filósofos da Grécia 
Antiga. Isso porque há momentos 
históricos que têm lapidado o que 
hoje é discutido e relacionado ao 
marketing – e não só em negócios 
e vendas, mas aprofundando o as-
sunto em conjunto com estudo do 
comportamento, cultura, consu-
mo etc. 

Note que a História do mundo, a 
Psicologia, Publicidade e Propa-
ganda, por exemplo, permeiam o 
marketing. E foi a partir da Econo-
mia que Phillip Kotler se baseou 
para desenvolver estudos e concei-
to do marketing, sendo considera-
do o maior nome sobre o assunto, 
e, relacionando seus fundamentos 
com a política. 
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MARKETING POLÍTICO

Em 1978, Philip Kotler relacionou marketing com a política. Não por aca-
so, foi pioneiro na discussão sobre democracia, definindo o marketing 
político como uma prática de compreensão, planejamento e controle de 
trocas. Os processos estruturais do marketing empresarial e do político 
são basicamente os mesmos, sendo que, na visão dele, uma campanha 
política consiste numa troca entre candidatos e eleitores – em que o can-
didato faz uso das técnicas de marketing, especialmente a pesquisa de 
marketing e o marketing de relacionamento, com a intenção primordial 
de angariar votos. 

KOTLER, 1978

As abordagens de marketing são necessárias para que um cidadão saia 
do anonimato, seja eleito, permaneça como figura pública e em exercí-
cio no cenário político. No marketing, este cidadão é uma marca e pro-
duto que está em busca de atrair, converter, satisfazer e fidelizar clientes 
(no caso eleitores). 

Esta abordagem mercadológica do universo político, no Brasil, é recente 
e ainda tida como “nova”, pois ganhou expressividade após o restabeleci-
mento da democracia (Constituição Federal de 1988), caracterizada pela 
concorrência eleitoral, onde os candidatos a cargos públicos, por meio de 
estratégias, visam bom desempenho nas eleições.
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O marketing político pode englobar to-
dos os tipos de marketing ou se utilizar 
da soma de alguns dos tipos que mais 
se adequem ao seu público-alvo. É im-
portante ter o entendimento de que, 
na política, o marketing procura focar 
suas ações em determinados públicos 
em conformidade com os objetivos do 
partido e deve ser visto como forma de 
gestão empresarial, com pressuposto 
compromisso de investimentos e pre-
visão de seu consequente retorno. 

Ações de marketing político são essen-
ciais para que o candidato consiga al-
cançar mais eleitores. Com a comuni-
cação correta, é possível garantir maior 
credibilidade e proximidade com esse 
público. Por isso, é necessário traçar 
uma estratégia. Além das ações tradi-
cionais – eventos com a população, tra-
balhos sociais e reuniões – é essencial 
que na sua estratégia conste ações di-
gitais. 

Nos últimos anos, o jeito de fazer pro-
paganda tem mudado e refletido em 
todos os mercados, inclusive o eleitoral. 
E uma tendência que vem ganhando 
força a cada ano, notável desde 2008, é 
o surgimento e crescimento das redes 
sociais – também sendo utilizadas para 
impulsionar ações de esfera política.
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Vale ressaltar que marketing político não é propaganda política. 
Propaganda é uma ferramenta de comunicação impessoal, com 
contrapartida (é paga, pois ocupa espaço específico dentro da mí-
dia), repetitiva (o mesmo anúncio pode ser veiculado várias vezes), 
que tem o conteúdo controlado e tem a marca identificada, como 
se estivesse assinando o anúncio, assumindo o conteúdo da men-
sagem. 

O marketing político está relacionado com a formação de ima-
gem do candidato e alinhamento das estratégias para atender 
os desejos do seu público, em conformidade com diretrizes e in-
teresses partidários. E um dos grandes desafios é amenizar a des-
confiança dos eleitores, pois tudo o que é apresentado na corrida 
eleitoral são promessas e cabe ao candidato(a) estabelecer uma 
relação de troca, com credibilidade, e que coloca à prova a ima-
gem e reputação do candidato. Porém, é agora, na pré-campanha 
que você começa a formação da sua imagem.  



E-BOOK FEN | 2024: A PRÉ-CAMPANHA E A FORMAÇÃO DA SUA IMAGEM COMEÇAM AGORA! 12

2
IMAGEM PESSOAL
E REPUTAÇÃO
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Um corredor de meia 
maratona (21km) tem 
que se preparar por 
anos para obter finali-
zar o percurso e obter 
bons resultados. Após 
participar de algumas 
edições, ele estará apto 
para disputar marato-
nas (42km). E não é algo 
que ele vai escolher de 
um dia para o outro, as-
sim como funciona a 
construção da imagem 
pessoal. 

O ser humano vive de percepções obtidas por meio dos sentidos. En-
quanto o indivíduo cego percebe o mundo com os demais sentidos que 
não sejam visuais (tato, olfato, paladar, audição) e se adapta para utili-
zá-los como fonte de informação e conhecimento, as pessoas que têm 
visão fazem uso do sentido de maneira automática. 

Por definição, imagem é a representação, reprodução ou imitação da 
forma de uma pessoa ou de um objeto, sendo um aspecto particular 
pelo qual um ser ou um objeto é percebido. Também é tida como cena 
ou um quadro. Na vida real, a imagem pessoal é muito além de algo es-
tático como uma foto. É composta por comportamentos, hábitos, pos-
turas, ética, conhecimentos, habilidades e competências. Tanto na vida 
pessoal quanto na profissional, ter entendimento da importância de sua 
imagem pode oportunizar propriedade de fala, integridade e, principal-
mente, confiança. 

IMAGEM PESSOAL
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A vestimenta pode e deve ser usada a seu fa-
vor em âmbito político como ferramenta para 
estabelecer comunicação entre as pessoas as 
quais se relaciona e transmitir uma boa ima-
gem àqueles que não te conhecem. A forma de 
se vestir diz muito sobre suas escolhas e até do 
seu jeito de ser no dia a dia. E enquanto alguns 
tentam apenas “se encaixar”, outros abrem ca-
minho criando os próprios símbolos de poder.

Seja como pré-candidato ou apoiador, sua imagem pode contribuir 
imensuravelmente às atividades eleitorais. Afinal, sua vida é como 
uma organização, em que você deve se esforçar para ser o melhor pro-
duto e serviço. A partir da concepção de imagem e associação que o 
ser humano faz automaticamente a algo ou alguém, pense em pesso-
as que você tenha admiração e pegue-as como referência. Mulheres 
como Michele Obama, Kate Middleton e Amal Alamuddin (esposa de 
George Clooney) e outras mais jovens, como Adele e a legisladora no-
vaiorquina Alexandria Ocasio-Cortez, são figuras públicas que se ade-
quam às exigências (como Kate à Corte Real britânica) e optam pelo 
tradicional e confortável. Atenção! Não se trata de uma cópia e, sim, de 
ter uma inspiração. 
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O QUE EVITAR

• Peças de linho – amarrotam facilmente e o que poderia ser visto 
como fino pode ser interpretado como desleixo;
Blusas de tiras finas (para mulheres) – podem não favorecer sua ima-
gem e, em ações com movimento, podem facilmente arrebentar; 

• Blusas sem forro – mesmo que seja uma bela camisa de seda, de 
alfaiataria por exemplo, não é recomendado usar, pois as peças ten-
dem a marcar e mais uma vez chamar atenção desnecessariamen-
te;

• Decotes – assim como em blusas de tiras, roupas com decotes po-
dem revelar mais do que o adequado; cuidado com as alças de sutiã, 
em caso de blusas, e o famoso “cofrinho” à mostra, no caso de calças 
muito baixas (ao se sentar ou agachar);

• Sapatos inadequados – Assim como uma rasteirinha não combina 
com eventos de traje social, um salto alto para um evento aberto, 
que exija longas passadas, também não cai bem (nem é confortá-
vel). Isso vale, também, para tênis mais esportivos que são inadequa-
dos para os eventos;

• Roupas de numeração diferente – Se você, ao se vestir, notar que 
teve dificuldade para colocar uma blusa, camisa ou calça: não use! 
Além de total desconforto, você terá que lidar com limitação de mo-
vimentos (como mexer os braços, abraçar e até sentar-se). O mesmo 
acontece com roupas maiores – que não ficam com bom caimento, 
podem atrapalhar o uso das mãos e até fazer com que você tropece, 
em caso de barras de calças e vestidos muito compridos.

Ser conservador não o impede de denotar sua personalidade e  
preferências pessoais. 

Você tem seu estilo e não abra mão disso. Mas,  
“vista-se de bom senso”! 

O QUE VESTIR?
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ALTERNATIVAS

Se a moda ainda é algo que não é prioridade no seu dia a dia ou você 
tem dificuldade para fazer as próprias escolhas, cogite criar um guarda-
-roupa com peças dedicadas para sua agenda de trabalho ou até mes-
mo criar “uniformes”.

Especialistas em moda indicam que todos devem ter peças básicas 
no guarda-roupa, estas que são usadas como curingas na composi-
ção de diferentes looks. Sendo: calça jeans, calça de alfaiataria, cami-
seta branca, camisa branca, para mulheres: vestido preto, saia preta e 
o tradicional blazer que é unissex. Combinadas, elas oferecem várias 
opções para diferentes ocasiões. E as demais peças que você tem fun-
cionam como adicionais para estas peças básicas. 

Quanto à sugestão de uniforme, pense em camisetas, polos ou cami-
sas que podem ser usadas em combinações com jeans, saia, sobrepo-
sições como blazer e jaquetas etc. Esta padronização pode te poupar 
tempo na escolha da roupa no cotidiano e padronizar o uso de roupas 
de sua equipe, por exemplo, viabilizando uma imagem de organiza-
ção e segurança.
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ACESSÓRIOS

Há anos, o “menos é mais”. Porém, é comum que as mulheres façam 
uso de suas preferências, sejam bolsas, colares, brincos, anéis e/ou 
pulseiras. Assim como na vestimenta, o uso dos acessórios exige de 
você o cuidado para que complementem o look escolhido.

Brincos pesados, pulseiras que fazem barulho e bolsas grandes ou 
que estejam desgastadas não são recomendáveis. Prime pelo con-
forto, por itens que não vão te atrapalhar no dia a dia. O uso de bolsas 
deve te auxiliar e não ser incomodo para carregá-las. 

• Dica: se você faz questão de levar muita coisa consigo na bolsa, pen-
se em usar uma para todos os seus itens de preferência e uma se-
gunda bolsa menor, apenas para chave do carro, documento pessoal 
e celular. A maior você deixa em um local acessível e seguro (aos cui-
dados de alguém, em armário ou no porta-malas do carro) e a outra 
menor você leva consigo. 
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CABELOS, UNHAS E MAQUIAGEM

Estes três pontos são tão importan-
tes quanto as escolhas de uma roupa e 
acessórios e são mais democráticos. Não 
importa o tipo de cabelo que você te-
nha, desde que esteja limpo e transpa-
reça cuidado, o importante é que você 
dê a devida atenção aos fios. Hoje em 
dia é de consenso a aceitação dos fios 
naturais, incluindo os fios brancos. Neste 
ponto, o melhor cabelo é o seu e usado 
da maneira como melhor lhe convir e fa-
zê-lo se sentir bem. 

As unhas dizem muito sobre você tam-
bém. Os homens devem deixá-las sem-
pre curtas, limpas. Para as mulheres: há 
quem goste delas curtinhas, outras de 
tamanho médio e quem goste delas 
maiores. Não há regra! As cores podem 
ser usadas para sobrepor tons do dia 
a dia, bem como podem ser de cores 
mais intensas e que se destaquem. O 
importante em relação as unhas é que 
você sempre esteja com elas limpas, cor-
tadas/lixadas e, pelo menos, com uma 
base (visualmente agradável e também 
protege e fortalece suas unhas). 

Já a maquiagem, a sugestão é que você 
valorize seu tom de pele. As mulheres de-
vem evitar traços e delineados pesados e 
não se esqueça de usar o protetor solar. 
Quanto ao batom, use o que te favoreça! 

• Um ponto de atenção: se você usa ma-
quiagem com muitas camadas e batons 
coloridos cuidado com contato. A cultu-
ra brasileira permite abraços, mas a ma-
quiagem pode deixar marcas com sim-
ples cumprimento. E batons tipo “matte” 
tendem a espalhar pelos cantos da boca 
com simples copo de bebida, correndo o 
risco de a boca ficar manchada. Cuida-
do! 
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Após os conceitos e dicas de imagem, você tem que cuidar de pontos abs-
tratos e essenciais para a construção da imagem pessoal. Leve em conside-
ração também de que, em âmbito político, o “quem você é” (vida pessoal) 
e seu trabalho (vida profissional) caminham juntos com seus propósitos. 
Por isso, é importante que você faça a escolha de superar-se e procurar 
exaltar suas potencialidades, mas 
sem descuidar do básico: atenção 
aos seus interesses genuínos e à 
família, e bom trato com as pesso-
as à sua volta. 

Tão importante quanto definir 
seus objetivos, faz-se necessário 
que você detenha as principais 
informações sobre você mesmo. 
Não é uma tarefa a ser executada 
com rapidez. Pois é preciso que 
você saiba quem é você neste 
momento para criar a sua linha de 
narrativa e definir o perfil do seu 
público. 

Mais do que nome, sobrenome, 
onde nasceu, repensar no que a 
fez escolher a sua área de atuação 
e como foi o início da formação 
da sua família, é você pensar em 
questões como: o que o motivou 
a ter participação mais efetiva 
na política? Quais são seus pro-
jetos de curta, média e longa 
duração?  

QUEM É VOCÊ?
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CANVAS PESSOAL
Assim como toda empresa tem que ter descrita a natureza do negócio, 
capital social e, posteriormente, missão, visão e valores, você ou o candi-
dato (a) que apoia, enquanto produto e serviço no meio político, deve de-
ter um perfil pessoal completo, com descrição de atributos, causas, com-
promissos, investimentos etc. 

A partir do método Canvas, que é uma ferramenta para criação de novos 
modelos de negócio, sugere-se que você faça um Canvas de você mes-
mo. O modelo é simples e te exigirá reflexão sobre quem é você e te dará 
base para tomadas de decisão futuras – enquanto candidato ou apoiador. 
Reflita e preencha com calma e atenção. 

VEJA O MODELO: 
https://www.impulsa.voto/wp-content/uploads/2020/10/canvas-default-A1.pdf
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Compreender e repensar em questões 
sobre si ou o candidato(a) que apoia 
ajudará você a ter mais consciência 
dos seus propósitos. Este é um proces-
so para construção e engajamento de 
sua reputação, que é um conceito ou a 
opinião do público em relação a uma 
pessoa, um grupo de pessoas ou uma 
organização. Constitui-se num impor-
tante fator em muitos campos, tais 
como negócios, comunidades on-line 
ou status social.

No mundo corporativo, a reputação é 
construída a longo prazo e de fora para 
dentro da empresa. Ela é moldada du-
rante o tempo com base nos efeitos das 
estratégias de marca, de comunicação 
e de relacionamento com os parcei-
ros e fornecedores (stakeholders). E é 
o atributo mais valioso e ativo tangível 
determinante do valor de uma marca 
ou empresa. O conceito reflete seus 
valores, propósitos, cultura e forma de 
atuar das empresas de qualquer porte 
e segmento. 

REPUTAÇÃO
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Na conceitualização de marketing, temos os 4 P’s que também fa-
zem parte da construção da reputação. Se no marketing é produto, 
preço, praça e promoção, é necessária uma adaptação dos 4Ps para 
a vida ou do(a) pré-candidato(a) em conformidade com o ethos so-
cial – conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do 
comportamento (afazeres, por exemplo) e da cultura (valores, ideias 
ou crenças), característicos de uma determinada coletividade, épo-
ca ou região – do qual se está inserido. 

Neste contexto, o produto é você, o preço são suas causas, a praça 
são seus locais de atuação e a promoção são os meios os quais se-
rão adotados para divulgação do que você defende e quais as suas 
pretensões enquanto político. Estas determinações serão embasa-
das nos seus interesses pessoais e do partido, bem como na repre-
sentatividade que sua imagem e reputação.

NO
MARKETING
POLÍTICO
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A formatação da imagem e reputação se dará por completa a 
partir das ações desenhadas para campanha eleitoral. Será na 
prática, por meio dos relacionamentos e conexões feitos, que 
você poderá engajar-se como figura pública – ou apoiar o engaja-
mento de algum(a) candidato(a) que apoia. Assim como marcas 
também têm uma reputação, que pode ser boa ou ruim, depen-
dendo da relação estabelecida com os consumidores, as pessoas 
têm que manter esmero com a sua imagem e reputação ao esta-
belecer suas relações, principalmente com os seus públicos-alvo. 

O cenário vivenciado dos últimos anos expôs uma crise mun-
dial de confiança, seja nos governos, comunicação, ciência e nas 
marcas. Todos têm sido testados em meio às adversidades e as 
relações se intensificaram no universo digital. Pela Internet, as 
pessoas têm adotado um novo comportamento de consumo: o 
trabalho, as compras, o estudo e até a relação com a família tem 
migrado para o universo digital. E o desafio é acompanhar a velo-
cidade em que as informações são consumidas na Internet. Isso 
porque não basta um político ter uma fama local se na Internet 
nada consta sobre ele ou, na maioria dos casos, os sites ou perfis 
de redes sociais estão desatualizados ou incoerentes com os ob-
jetivos traçados.

RELACIONAMENTO E CONEXÕES
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É ilusão achar que você obterá resultados apenas com ações 
orgânicas e despretensiosas. Nas empresas e na política 
tudo é pensado. Em suma, é preciso administrar a imagem 
e reputação off-line e on-line. É inegável que se trata de mui-
to trabalho para ser executado por uma única pessoa ou 
pelo(a) próprio(a) candidato(a). Exige-se extrema organiza-
ção e tempo, diariamente, para execução de cada uma das 
atividades propostas e para acompanhamento dos resulta-
dos na velocidade estimada. O ideal é ter ajuda, que seja de 
amigos próximos ou de parceiros que dividam os mesmos 
interesses, sendo o mais apropriado é que este apoio seja 
profissional, feito por especialistas em cada uma das áreas 
que permeiam o dia a dia de uma figura pública.
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Assimile alguns preceitos: o fato 
de você ser um usuário ávido de 
Facebook e Instagram não te 
torna especialista de redes so-
ciais; o fato de você gostar de se 
vestir e comer bem não te torna 
profissional da moda ou da gas-
tronomia. Assim, coloque-se no 
papel de estar a par de todas as 
atividades propostas e delegar/
gerir, caso você seja o pré-can-
didato. Enquanto apoiador, de-
sempenhe o papel de acompa-
nhar as atividades, focando suas 
energias em atribuições que 
exijam maior conhecimento e 
proximidade do(a) pré-candida-
to(a). Tais como:

• AGENDA

Ter e acompanhar a agenda é essencial para a vida política. Entre ta-
refas pessoais e de campanha, é preciso organização e noção de tem-
po para que todas os compromissos sejam finalizados com êxito, sem 
atrasos. É importante que seja função de alguém próximo por noção e 
conhecimento dos hábitos, que influenciam no tempo estimado para 
momentos em família, para alimentação e descanso e até deslocamen-
to entre um compromisso e outro. 

O QUE VOCÊ PODE FAZER?
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Imagine você compartilhando a informação, em um grupo do 
WhatsApp, com membros da equipe:

“Boa noite a todos!

Nesta manhã (10), às 10h, o João esteve no restaurante Ma-
remontti, para encontro promovido pelo Sebrae para lide-
ranças empreendedoras. Ele foi convidado pelo Sebrae para 
falar sobre sua trajetória enquanto empresário. Em sua 
apresentação, ele falou da importância da capacitação e do 
desafio em dividir seu dia a dia entre trabalho e família. O 
evento foi sucedido por almoço e confraternização.”

RASCUNHOS

Enquanto apoiador, você pode dar suporte informando a equipe sobre 
algum acontecimento, como um rascunho de conteúdo que pode vir a 
ser usado para uma publicação em rede social ou até em comunicado à 
imprensa e parceiros. Estes textos não precisam ser longos, mas devem 
conter informações básicas. Exemplo de um texto informando a partici-
pação de um encontro: 

• O quê? – O que aconteceu?
• Quando? – Em que período aconteceu (data/período/dia da semana)?
• Onde? – Em que lugar aconteceu?
• Quem? – Quem organizou e participou? 
• Como? – Em que circunstâncias/situação aconteceu? 
• Por quê? – Por que o fato aconteceu, qual a finalidade ou resultado do 
ocorrido? 



E-BOOK FEN | 2024: A PRÉ-CAMPANHA E A FORMAÇÃO DA SUA IMAGEM COMEÇAM AGORA! 27

REGISTRAR FOTOS

As fotos também são fundamentais para ilustrar o 
dia a dia do(a) pré-candidato(a) e alimentar as re-
des sociais. É comum que existam limitações de 
produzir uma boa imagem, mas não impossível. 
Os smartphones, atualmente, oferecem recursos 
para produção de fotos, mas é preciso alguns cui-
dados para não perder um bom momento e tornar 
o conteúdo a ser produzido ainda mais atrativo. 

• Iluminação – Evite fotos contraluz ou mal ilumi-
nadas, como escritório escuro ou sala de reunião. 
Um exemplo clássico é a imagem do grupo po-
sicionado à frente de uma imagem projetada na 
parede, em que todo mundo fica na penumbra. 
Lembre-se: o objeto/pessoa deve estar sempre 
onde estiver mais iluminado.

• Posicionamento do smartphone – Prefira posi-
cionar a câmera para foto horizontal. É o melhor 
formato sites e informativos. Claro que você pode 
aproveitar para fazer fotos na vertical, que poderão 
ser usadas em stories do Instagram, por exemplo. 
Mas, dê preferência para fotos na horizontal. 

• Ângulos diferentes – Procure produzir fotos de 
ângulos diferentes para aumentar a chance des-
taque da publicação. No caso de um momento 
de fala do pré-candidato(a), tire fotos de lado, de 
frente, com pessoas ao fundo, uma foto à distância 
para fazer uma panorâmica do evento etc.

• Cuidado com o que tem ao fundo – Procure um 
fundo neutro, sem muita informação (cartazes, fo-
tos, portas, pessoas passando etc.). Se houver um 
painel, que seja importante no contexto, tente cen-
tralizar as pessoas.
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• Rápidos ajustes – Enquanto apoiador, sempre 
note se a roupa não está torta, uma camisa com 
botão aberto ou cabelo despenteado. Para eles: 
nada de itens em bolsos que deem volume e des-
toem nas fotos. Para elas: evite bolsas e itens nas 
mãos, como óculos e copos. 

• Fotos à mesa – Em eventos que sejam servidos 
lanches ou refeições, além daquele cuidado com 
possíveis dentes e cantos da boca sujo, peça para 
que o(a) pré-candidato se levante com demais 
convidados. Fotos com a pessoa sentada não va-
loriza a imagem da pessoa e tende a pegar itens 
da mesa (comida e bebida) que vão poluir a foto 
desnecessariamente. 

• Não use aplicativos nem filtros – Faça as fotos 
da câmara do celular e não do WhatsApp ou do 
Instagram. Os aplicativos tendem a diminuir auto-
maticamente a resolução das imagens. Se a indi-
cação é de não usar aplicativos para registros, nem 
pense em filtros. Deixe ajustes e retoques para 
pessoa ou equipe que estiver cuidando das peças 
de redes sociais. 

• Evite selfies – Você está como apoiador e deve 
se limitar às atividades de bastidores. Se o(a) pré-
-candidato(a) que você apoia ainda não publicou 
que está em X evento, não tem o porquê de você 
antecipar isso, mesmo que em sua conta pessoal. 
E ao fazer a divulgação, não insira fotos pessoais, 
como uma selfie sua no local, dentre os registros 
do evento. Isso denota amadorismo e destoa da 
padronização tida como ideal para postagens em 
redes sociais.
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• Identifique as pessoas – Sempre que possível, anote nome, sobrenome, 
função e até o contato das pessoas as quais o(a) pré-candidato(a) esteve. 
Isso é bom para networking, para identificação das fotos (para possíveis 
legendas) e até para documentação. 

• Arquivo de fotos – Disponibilize um tempo de sua agenda para descar-
regar o seu smartphone e salvar as fotos em um notebook ou computa-
dor. Separe os arquivos por pastas, 
nomeadas por data, e crie o hábi-
to de ter, ao menos, fotos selecio-
nadas em arquivo. Assim, você 
garante seguridade do seu traba-
lho de acompanhamento e apoio, 
oportunizando a criação de um 
back-up e um histórico da pessoa. 

GRAVAR VÍDEOS

Gravar vídeos – Você também 
pode gravar vídeos, de momentos 
de falas, de recados, pensamen-
tos etc. Assim como na produção 
de fotos, você deve ter atenção 
aos elementos que vão compor o 
enquadramento do vídeo, como 
iluminação, o fundo e os itens que 
vão aparecer na gravação. Repa-
re também no áudio e verifique 
se está bom (tente locais sem ou 
com menos ruídos). Lembre-se de 
gravar vídeos com smartphone 
preferencialmente na   horizontal; 
deixe para depois os registros na 
vertical, se atentando em fazer re-
gistros curtos e em ângulos di-
ferentes. 
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INVISTA EM PROFISSIONAIS

A equipe de trabalho para uma campanha de um(a) candidato(a) preci-
sa ser constituída por profissionais proativos e com conhecimentos (in-
termediários a avançados) em cada uma das funções necessárias para 
formação de equipe robusta de marketing e comunicação. Isso aplica-se 
também neste momento de pré-campanha. Por questões de orçamento, 
a equipe pode ser reduzida, sem problemas, com multifunções designa-
das de acordo com cada perfil e expertise de atuação.

O cuidado que você deve ter enquanto pré-candidato ou apoiador é não 
tratar com desdém estas funções. É comum que familiares e pessoas pró-
ximas sejam convidados ou se disponibilizem a ajudar na campanha, mas 
atente-se de que é um trabalho, que deve ser preferencialmente remune-
rado e requer alto grau de comprometimento e responsabilidade.
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Um sobrinho de 16 anos pode ajudar 
com a criação de peças para redes so-
ciais? Pode, mas a questão é: ele terá 
tempo e responsabilidade suficientes 
para execução destas atividades? Este 
é um exemplo de situações que podem 
ocorrer na formação de equipe de cam-
panha. Contudo, não misture as coisas! 
Disponha-se a contratar pessoas que 
tenham este trabalho como prioridade 
e possam se dedicar ao máximo, pois as 
atividades acerca da construção, engaja-
mento e acompanhamento da imagem 
e reputação são sensíveis e essenciais 
para um excelente desempenho na cor-
rida eleitoral. 

Prime por decisões racionais e calcula-
das de acordo com sua realidade de re-
cursos estruturais e financeiros disponí-
veis. Se puder, invista em profissionais. 
Como: 

JORNALISTA OU RELAÇÕES PÚBLICAS 

Estes profissionais detêm formação es-
pecializada para cuidar da comunica-
ção, fazer gestão de marketing e atuar à 
frente das decisões inerentes à imagem 
reputação de uma marca, neste caso, de 
um(a) pré-candidato(a). São essenciais 
para os momentos de crise, sobretudo 
antever e evitar que a marca/candida-
to(a) se envolva em cenários de tensão.
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SOCIAL MEDIA (ANALISTA DE 
REDES SOCIAIS / CONTEUDISTA) 

Além de produzir conteúdo on-li-
ne, o social media é responsável 
por atualizar e monitorar o que é 
postado nos perfis do(a) pré-can-
didato(a). É preciso que seja ágil, 
atuando em linha com os direcio-
namentos de campanha e faça in-
teração com os usuários e poten-
ciais eleitores. É o social media que 
pode fomentar a equipe de cam-
panha sobre os assuntos do dia, o 
que tem viralizado, sugerir inter-
venções e contribuir com respos-
tas, posicionamentos etc.

WEB DESIGN OU VIDEOMAKER  

Estes profissionais podem contri-
buir para a parte visual da campa-
nha, tanto na produção de conteú-
do para mídias tradicionais (como 
arte para um outdoor ou impres-
sos) quanto para fotos e vídeos 
para atualização das redes sociais 
do candidato(a). 

Outros profissionais podem ser 
contratados diretamente ou se-
rem prestadores por tempo deter-
minado, como: assistente adminis-
trativo, analista contábil e fotógrafo. 
Uma alternativa que exige maior 
investimento, mas pode ser con-
siderada é a contratação de uma 
agência de marketing, comunica-
ção e/ou publicidade.
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3
A CONSTRUÇÃO
DA SUA MARCA
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Em todas elas você ou ligou nome à pessoa/
figura ou pensou nos atributos que cada uma 
delas tem. Você pode até não lembrar do rosto 
do Dalai Lama, mas lembra dos traços orien-
tais e atribui a ele uma característica zen. Lady 
Di morreu há quase 25 anos e ainda tem seu 
nome lembrado. E o Mickey Mouse, figura fic-
tícia, se faz presente na lembrança e no coti-
diano de pessoas de todas as idades.  

Há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena informa-
ções: a memória de procedimento e a memória declarativa. A primeira é 
também chamada de memória implícita, pois armazena dados relacio-
nados à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma ativida-
de que segue sempre o mesmo padrão – tal como é proposto na alfabe-
tização com as letras, sílabas e a tabuada. Nela estão incluídas todas as 
habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de 
condicionamento. Já a memória declarativa inclui a memória de fatos 
vivenciados pela pessoa (memória episódica) e de informações adquiri-
das pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora (memó-
ria semântica).

Imagine o volume de nomes e símbolos que você tem armazenado em 
sua memória, mesmo que subconscientemente (sem querer). Veja esta 
lista de nomes:

• Dalai Lama
• Lady Di
• Mickey Mouse

POR QUE TER UMA MARCA?

Os dois primeiros exemplos detêm uma carga de imagem e reputação 
inquestionáveis em suas funções. E você não precisa saber o motivo pelo 
qual Walt Disney deu vida a um rato porque você visualiza ou pensa no 
Mickey não como um rato, um animal, e sim como um personagem in-
fantil que arremete à alegria e diversão. Certo?
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Agora veja estes símbolos:

Muito provavelmente você conse-
guiu identificar as quatro imagens. 
São os logotipos (também corri-
queiramente chamados de logo-
marcas) das empresas Mc Donald’s, 
Apple, Twitter e Nike. A primeiras 
nem precisou ter o nome para você 
identificar apenas pela silhueta 
do design, assim como as três se-
guintes, que não têm nome, mas 
podem estar em diferentes cores 
e posições que serão reconhecidas 
em qualquer parte do mundo. 

Um terceiro e rápido exercício: 
quantas empresas você não se lem-

bra do logotipo, mas atribui o nome 
da marca a um produto? Veja:

• Danone
• Gillete
• Nescau
• Ninho
• Maisena

Difícil mesmo é você se lembrar de:

• Iogurte
• Lâmina para barbear
• Achocolatado
• Leite em pó
• Amido de Milho

Isso se deve ao trabalho de pensar na logomarca, nos atributos da 
empresa e em como desejam ser vistas no mercado. É uma jun-
ção de marketing, comunicação e publicidade, pois se as respecti-
vas marcas não fizessem um trabalho constante de divulgação, po-
sicionamento, de ações e campanhas provavelmente você não se 
lembraria delas. 

Ter uma marca auxilia com que um produto, por exemplo, seja lem-
brado de várias formas – seja pelas cores, design, pelo que faz, ao que 
arremete etc. E você, enquanto pré-candidato ou apoiador, pode fa-
zer parte deste processo e ajudar a construir uma marca de sucesso, 
mesmo se tratando de uma pessoa.
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Perceba que para se falar de marca não bastam apenas nome, 
símbolo e um logotipo. É preciso estratégias que estejam ali-
nhadas ao propósito, posicionamento e valores da marca. Isso se 
chama branding, processo que possibilita definir o tom de voz e 
personalidade da marca, dentre outros atributos que vão além de 
imagem e reputação. 

O branding engloba toda a estratégia de gestão da marca, que vai 
desde a identificação de valores e missão até as ações nos pontos 
de contato com o consumidor final. Na política, isso significa que 
criar a sua identidade visual não basta para construir uma marca 
forte. É preciso pensar também em como você deseja ser visto, 
lembrado e como consolidar esse posicionamento.

Anteriormente foram colocados vários nomes de pessoas, marcas 
de produtos e até personagens fictícios para que você possa re-
fletir em como, por vezes, o ser humano faz ligações que vão além 
do consumo. Tenha ciência de que são marcas com anos de his-
tória, que já passaram por vários processos e mudanças. E não se 
esqueça de que o mundo está em constante transformação, bem 
como o mercado.

IDENTIDADE VISUAL
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No cenário político, por exemplo, as dores podem se tornar 
causas a serem defendidas ou até criar-se movimentos com 
engajamento de grupos (comunidades). Pense que as cau-
sas que você escolher ou apoiar também vão segmentar as 
pessoas em públicos distintos. E potencializá-las a possíveis 
eleitores vai depender de suas ações enquanto marca/figu-
ra política.

O cliente já foi visto como mero comprador. O marketing já teve a inten-
ção apenas de vender. E hoje em dia, as marcas têm uma preocupação 
que transcende o produto ou serviço que oferecem. Philip Kotler evo-
luiu sua visão de marketing e atualmente defende a humanização da 
relação entre marca e consumidor, pois quem compra é ser humano – 
assim como quem vota, o eleitor, também é humano. Neste sentido, as 
marcas que querem se comunicar com seres humanos precisam tam-
bém demonstrar sua humanidade, oferecendo propósitos que possam 
transformar o mundo de forma positiva. 
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Para definir a sua marca você pode fazer uso de ferramentas que 
as empresas têm usado para suas estratégias. A criação de per-
sona é uma dessas ferramentas, que possibilita que as empresas 
definam qual o seu cliente ideal e como esse cliente pode ser 
impactado de forma mais humanizada possível. 

Por meio da persona, você pode refinar o seu perfil de eleitor e 
deixar com que a sua pré-campanha flua em direção às melho-
rias que você pode propor. É uma estruturação simples, como 
representação de uma única pessoa para nortear sua comunica-
ção e posicionamento em pré-campanha eleitoral. Assim, a sua 
relação será mais natural e real na prática. Esta interação é de 
fundamental importância para que haja um efetivo controle do 
diálogo, pois do contrário não haverá empatia do discurso para os 
potenciais eleitores – ou reduto eleitoral, como muitos preferem 
atribuir.

Na Internet você pode encontrar vários sites que oferecem a cria-
ção de persona gratuitamente. Para este exemplo, foi utilizado o 
Gerador de Personas do grupo Resultados Digitais. Acesse o QR-
-CODE para criar uma persona: 

PERSONA
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CONHECENDO A HELENA
Conheça a Helena, a persona que foi criada para te 
ajudar a criar e compreender as informações que 
você pode extrair a partir da criação de sua perso-
na – ou eleitor(a) ideal. 
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Conheça a Helena, a persona que foi criada para te ajudar a criar e com-
preender as informações que você pode extrair a partir da criação de sua 
persona – ou eleitor(a) ideal. 

GRUPOS: 
• Mães de família
• Mulheres acima de 40 anos
• Empresárias
• Católicas
• Voluntárias
• Crianças carentes
• Jovens da periferia 
• Jovens de classe média
• Mulheres de baixa renda que 
são chefes de família 

DORES: 
• Reforço de aulas para alfabetiza-
ção
• Estrutura para esporte, lazer e 
atividades extracurriculares para 
crianças e jovens da periferia
• Capacitação e profissionalização 
para mulheres em vulnerabilidade 
social

COMPROMISSOS:
• Educação
• Esporte e lazer
• Profissionalização de mulheres

LOCAIS: 
• Entidades de classe
• Entidades filantrópicas
• Igrejas católicas
• Escolas particulares
• Escolas públicas
• Creches
• Conselho tutelar
• Bairros da periferia

CAUSAS: 
• Combate à evasão escolar
• Defesa do Estatuto da Criança e 
Adolescente
• Empoderamento e visibilidade às 
mulheres da periferia
• Fomento de projetos sociais de 
assistencialismo e apoio às famílias 
em vulnerabilidade social
• Estruturação de locais para espor-
te e lazer de crianças e adolescen-
tes da periferia
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Compreenda que a persona pode auxiliar na construção da marca, propó-
sitos, viabilizar os posicionamentos e até o tom de voz a ser utilizado. Estu-
dar a Helena em alguns minutos culminou na identificação de grupos de 
pessoas a serem seguidos nas redes sociais e até acompanhados pesso-
almente; determinou os locais onde podem ocorrer reuniões, encontros 
e discussões sobre temas de comum interesse; identificou algumas das 
dores e ainda viabilizou a descrição de possíveis causas e compromissos 
que você pode apoiar e assumir ainda em pré-campanha.

Há uma necessidade do homem de ter a sensação de pertencimento, 
uma necessidade inerente de fazer parte de uma comunidade social e de 
se sentir conectado aos outros. Isso acontece por se sentirem seguros e 
confortáveis. A persona que foi usada como exemplo, a Helena, ajudou a 
definir as possíveis pessoas (grupos) que podem formar e fomentar a sua 
ou a comunidade do (a) candidato(a) que você apoia. Essas pessoas de-
vem ser acionadas, pessoal ou digitalmente, via ações presenciais (encon-
tros, visitas, debates etc.) ou via redes sociais, e atraídas com a aplicação 
de um ou uma combinação de tipos de marketing que foram apresenta-
dos no primeiro capítulo deste e-book. 

Essa comunidade faz parte da marca e estará disposta a defender as suas 
causas por questões de afinidades e interesses em comum. Investir nesse 
relacionamento pode ocasionar no engajamento da sua marca com ou-
tras centenas de pessoas.

DEFININDO SUA
COMUNIDADE
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Com todos os conceitos apre-
sentados, conclui-se que a sua 
identidade visual é resultado de 
sua essência e seus propósitos. 
A concretização deste processo 
é a criação de seu próprio logoti-
po, que externaliza os principais 
elementos de sua identidade e 
te viabiliza apoio e reconheci-
mento. 

O logotipo é um signo de identi-
ficação – comumente também 
chamado de “logomarca” – e é 
uma das formas que permitirá 
que o público tenha uma identi-
ficação com você. “Resumir-se” 
a um símbolo não é fácil! É um 
processo que envolve Psicolo-
gia, semiótica, cores, composi-
ções e design. 

O seu desafio neste momento é pensar em elementos que você sinta 
alguma conexão. Leve em consideração alguns pontos: 

• FORMAS 
Pense em formas geométricas, em figuras que lhe agradem e façam 
sentido com as mensagens as quais deseja transmitir;

• FONTES
Teste combinações de fontes com seu nome e números. E lembre-se 
que as fontes devem ficar agraváveis, harmoniosas, legíveis e marcantes.

SUA PRÓPRIA MARCA
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Em seguida, você deve pensar na composição de cores. As cores e sím-
bolos são representantes importantes e universais da linguagem. Isso 
quer dizer que as cores são capazes de despertar emoções, sentimen-
tos e sensações específicas e, não por acaso, são utilizadas na publicida-
de e no marketing. 

Assim como o logotipo ajuda as pessoas a identificarem você, o slogan 
fornece um suporte ao logotipo. E nada mais é que uma frase que vai 
associar sua imagem ao logotipo, sendo esta associação mental e capaz 
de fortalecer ainda mais seu posicionamento – aumenta o impacto e as 
chances do logotipo ser lembrado, além de sintetizar sua mensagem.
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Veja o processo de construção deste logotipo:

1

2

3 Com a concepção em mente, você pode fazer uso de ferramentas 
gratuitas disponíveis na Internet, como Canva ou Freelogo. Depois, o 
apropriado é você acionar um profissional (web design, arte finalista 
ou designer gráfico) fornecendo seu esboço para que ele finalize sua 
ideia de forma profissional.

FAÇA UM ESBOÇO

Para criação de rascunho do seu logotipo você pode usar 
várias ferramentas básicas de design, como o Power 
Point (do pacote Office).  

• Nome: Helena Justo
• Profissão: Empresária e voluntária como pedagoga na periferia
• Pretensão: Candidata a Vereadora
• Causas: Proteção, visibilidade e capacitação para crianças,  
jovens e mulheres em vulnerabilidade social
• Formas: Geométricas 
• Fontes: Contemporâneas e não serifadas 
• Cores: Não gosta de roxo, quer algo mais colorido
• Elementos: Design com seu nome em destaque com ícone que 
remeta ao slogan, de união, acessos, voltado ao social
• Slogan: + escolhas para jornadas promissoras
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Se você deseja concretizar uma marca, de fato criar um logotipo que 
arremeta ao seu nome, pesquise, estude e inspire-se na campanha 
de Barack Obama, promovida em 2008. Ela foi desenvolvida em tor-
no da frase “Yes, we can” (Sim, nós podemos), sem o uso de imagem, 
um símbolo ou o nome do candidato. Apenas a frase. 

Certamente, o logotipo te ajudará a criar novas conexões – que será 
assunto para o próximo e-book. Uma boa imagem, reputação e logo-
tipo marcantes são construções diárias, os pilares de sua identidade. É 
o legado que todas as pessoas, do meio político ou não, podem deixar 
no mundo. 

Não duvide de seu potencial, seja transparente, coeso com seus ideais, 
busque por parcerias, capacite-se para desenvolver uma boa relação 
com diferentes públicos. Prime por empatia e abuse da criatividade e 
inovação.
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