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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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A cultura brasileira é vasta. Ela está presente no dia a dia em 
meio a uma miscelânia de informações repassadas por tra-
dições familiares e por tantas outras adquiridas na escola, no 
trabalho e entre nossos círculos sociais. Assim também ocor-
re na política. Ela faz parte do nosso cotidiano e, naturalmen-
te, nos aproximamos do que nos identificamos. O que mui-
tos se interessam apenas em ano eleitoral, na verdade, está 
em tudo o que fazemos. E, convenhamos: uma boa política é 
essencial para a sociedade.  

No e-book anterior, foram evidenciados capítulos de suma 
importância para o mundo e que refletem diretamente nos 
acontecimentos atuais. Estes reflexos constituem as frentes 
de atuação das figuras públicas da política brasileira, estes 
que têm como objetivo representar o povo e atender às suas 
“dores”. E para atuar como político, representar um ou mais 
grupos sociais, é necessário criar, desenvolver e manter rela-
cionamento e influência com seus eleitores.

Nos últimos anos o mundo todo se viu diante de uma situa-
ção inesperada e que exigiu adaptação. A Internet está em 
ascensão e ganhou projeções que não podem ser vistas 
como temporárias. A tendência, neste caso, está em constan-
te mudança, no entanto, é algo permanente. Acompanhar 
esta transformação digital requer que nossa atuação na polí-
tica transcenda as barreiras físicas e ganhe força no universo 
digital. 

Pelos meios digitais você pode garantir posicionamento de 
sua marca, ampliação de acesso para apresentar suas pro-
postas e fomentar a construção de relacionamento com seu 
público. Para isso, você deve se planejar, conhecer e escolher 
a melhor maneira de ser visto e lembrado, pois vão pesquisar 
sobre você, seu partido, seu histórico no meio político, suas 
ações em prol à comunidade e sua forma de se relacionar 
com as pessoas. Por isso, para esta etapa, você vai saber como 
divulgar sua marca, ou seja, seu nome, quais as redes sociais 
indicadas para cada perfil e finalidade, como se planejar e fa-
zer gestão de conteúdo de maneira consistente e assertiva, 
além de ferramentas que podem ajudá-lo no dia a dia como 
pré-candidato ou apoiador. Lembre-se de seus princípios, de 
que você tem em mãos várias possibilidades de engajar seu 
nome e sua marca. E o mais importante: voto é direto e secre-
to. Ele tem que ser conquistado. Há muito o que ser feito até 
as eleições de 2024. Pronto?
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1
PRESENÇA
DIGITAL
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Agora que você detém as informações básicas de Marketing e está apto 
a criar ou até mesmo ressignificar sua marca, é necessário que você se 
organize e engaje sua imagem na Internet. Se você ainda tem dúvidas 
ou receios, repense seus propósitos e tenha em mente que alguns pa-
radigmas têm que ser quebrados. 

Os números mais recentes de levantamento anual sobre presença digi-
tal (o Digital 2022 Global Statshot Report do mês de abril) revelam que 
há 7,93 bilhões de pessoas vivendo na Terra, com 57% dessas pessoas 
em áreas urbanas. São 5,32 bilhões de pessoas em todo o mundo usan-
do celular – o equivalente a 67% da população. Na Internet já são 5 bi-
lhões de usuários, ou seja, 63% da população mundial está conectada. 
E 4,65 bilhões de pessoas estão nas redes sociais (58,7% da população).  

Destes 5 bilhões de pessoas que fazem uso da Internet, 96,2% acessa 
via telefonia móvel, 60,9% também acessa por computadores ou note-
books e 34,5% ainda se conecta por uma terceira forma: via tablets. O 
levantamento Global Statshot aponta ainda que a média de uso diária 
dos smartphones é de 6h53, para consumo de informação pela TV ou 
streaming a média é de 3h14 e de uso de redes sociais é 2h29. 
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A título de exercício, imagine a 
população da sua cidade ou re-
gião e calcule 58,7% do valor to-
tal. O resultado é o número esti-
mado de pessoas que você pode 
alcançar desenvolvendo estraté-
gias em redes sociais por exem-
plo. Esses números oferecem 
embasamento para que você 
não tenha dúvidas da importân-
cia de ser trabalhada a sua pre-
sença no mundo digital.

De acordo com o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust 
(Movimento Compre & Confie), em parceria com o Comitê de Mé-
tricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), 
apenas em 2021, a publicidade e propaganda em redes sociais re-
gistrou aumento de 103%. Com mais pessoas conectadas, as mar-
cas têm estendido suas campanhas das mídias tradicionais às mí-
dias digitais. 

A pandemia potencializou o mercado digital, mas é fundamental 
que se tenha entendimento de que muitos viam esta movimenta-
ção como uma manobra de sobrevivência, porém é uma tendên-
cia que é tida como permanente e está em constante crescimento 
no Brasil e no mundo. Por isso, a existência de uma marca tende 
a se consolidar com projeções mais satisfatórias, a médio e longo 
prazos, se for direcionada parte de suas atividades e divulgações no 
ambiente digital. 
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SUA MISSÃO,  
VISÃO E VALORES 
É comum você ver em sites de empre-
sas uma sequência de descrições sobre 
histórico, missão, visão e valores.  Estes 
são conceitos estratégicos que confe-
rem a identidade de uma marca. Na 
prática, eles são um conjunto de diretri-
zes fundamentais para todo o planeja-
mento. Você, como personificação de 
sua própria marca, precisa deixar claro 
essas informações para gerar identifica-
ção e ser lembrado. 

Sair do anonimato requer que você 
pense como vai se apresentar para a 
sociedade. Faça o exercício: 

• Quem é você?
Formação e/ou profissão, família e inte-
resses;
• Qual sua história?
Criação, seu vínculo com a sua cidade e 
região; 
• Qual sua relação com a política? 
Incentivo familiar, aspiração pessoal, por 
meio de amigos e parceiros;
• Qual sua é sua missão?
Seu propósito enquanto figura política; 
• Qual sua é sua visão?
Onde deseja chegar;
• Quais são seus valores? 
Seus princípios pessoais e profissionais.

Com estas informações, você deve mon-
tar seu resumo biográfico e seu posicio-
namento político. Em algum momento 
as informações serão necessárias para 
que, resumidamente, estejam em evi-
dência em seu site ou perfis nas redes 
sociais. Também são importantes para 
que você inicie o planejamento de di-
vulgação e tenha sua marca bem vista.



E-BOOK FEN | PRESENÇA DIGITAL, REDES SOCIAIS E GESTÃO DE CONTEÚDO 10

Hoje, quando se deseja saber alguma informação, so-
bre qualquer coisa, a pesquisa é normalmente feita pelo 
Google. Todo mês são feitas 100 bilhões de pesquisas no 
Google – de buscas práticas, de telefones, locais e referên-
cias de produtos e serviços a considerações profundas, de 
como pedir aumento no trabalho e perguntas como “o 
que eu quero ser?”. As pesquisas, úteis ou fúteis, sanam 
necessidades básicas (como informações simples de con-
tato) e servem como fonte de dados que revelam tendên-
cias dos usuários em uma escala macro. 

Estas buscas e pesquisas podem ser aliadas para divul-
gação de sua marca na Internet porque é via Google que 
você pode divulgar sua marca e as pessoas vão pesquisar 
sobre você. E você tem a opção de três formatos de divul-
gação na Internet: site, hotsite e landing page. A escolha 
vai de acordo com seu planejamento.

COMO 
DIVULGAR 
A SUA 
MARCA NA 
INTERNET?
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SITE

O nome correto é website e é usada a palavra abreviada. Site é como 
uma coleção de páginas hospedadas em um mesmo domínio. São es-
paços mais robustos, com informações completas, que, além da descri-
ção da marca e apresentação de propostas, você pode manter um blog 
om assuntos de interesse, pode oferecer links com utilidades (como sites 
do Tribunal Eleitoral, números de órgãos etc.) e também divulgar seus 
contatos e outras formas de se relacionar com você/sua marca – como 
e-mail e suas redes sociais. E as principais características de um site são: 
domínio com seu nome (wwww.seunome.com ou .com.br); informações 
disponíveis por tempo indeterminado; é uma vitrine que destaca o que 
for mais conveniente para você e tem estrutura para suportar várias 
abas (subpáginas de assuntos relacionados a você). 

HOTSITE

Em tradução literal, “site quente” é um espaço que converge informa-
ções de um assunto específico, muito usado para promover uma cam-
panha de marketing. Costuma ter um visual diferenciado, mais chama-
tivo. As principais características de um hotsite são: usado em domínio 
adicional ou diferente do padrão (site), conteúdo criativo e direcionado 
para evitar dispersão do usuário, apelo visual (fotos e fontes diferencia-
das), informações disponíveis por tempo determinado – que varia de 
acordo com a campanha; utilizado como ferramenta para engajamento 
dos chamados “links patrocinados”. 
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LANDING PAGE

Confundida com hotsite, a landing page tem papel fundamental em con-
versão (muito usada para quem opta por inbound marketing) e detém 
características que se assemelham com hotsite. A diferença é que a lan-
ding page não expira. Um exemplo das estratégias adotadas, que você 
pode perceber no dia a dia, é a oferta de algum conteúdo específico, em 
que a empresa condiciona o acesso ao material se você preencher um 
cadastro e consentir com o compartilhamento de seus dados. 

Independentemente de qual formato for adotado, é importante que você 
se atente à estrutura. Não se restrinja ao bonito. É essencial ter foco no 
conteúdo, na construção e disposição das informações sobre sua marca. 
Garanta que o “seu espaço” na Internet tenha uma navegação simples e 
intuitiva, com carregamento rápido, textos redigidos para viabilizar leitura 
dinâmica, design responsivo e, principalmente, evidencie os principais 
pontos de sua marca.
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2
REDES
SOCIAIS
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As redes sociais no universo di-
gital têm ganhado espaço e não 
apenas nos últimos anos. O que 
muitos tiveram que aprender e 
adotar em seu dia a dia por al-
guma necessidade pessoal ou 
profissional, é algo bem orgâni-
co para as novas gerações – que 
são incapazes de imaginar uma 
vida sem Internet. E não se trata 
apenas de criação ou de incen-
tivos por pessoas próximas. É o 
mundo e o novo comportamen-
to do ser humano que conduz a 
sociedade a estar mais conecta-
da e a fazer uso da Internet até 
em utensílios domésticos – veja 
só os sistemas de segurança, de 
energia ou a caixinha de repro-
dução de música. 

Quando se fala em redes sociais é comum pensar em Facebook e Ins-
tagram. Um ledo engano. As redes sociais são estruturas formadas por 
pessoas e marcas que se conectam dentro e/ou fora da Internet. Na prá-
tica, as redes e vínculos sociais têm acompanhado a humanidade desde 
seus primórdios, pois se não fossem as comunidades não existiria distin-
ção de grupos, culturas e comportamentos etc. O conceito é mais recen-
te, porém já antigo, desenvolvido quando se passou a analisar grupos de 
pessoas e suas interações ainda no final do século 19. 

Se o homem das cavernas, com todas as suas limitações, conseguia se 
comunicar, hoje não é diferente, porém existem novas formas de co-
nexão. Com o advento da Internet, as distâncias foram encurtadas e as 
mensagens são instantâneas – embora a comunicação e o processo de 
aprendizagem ainda sejam desafiadores, ao passo que novos padrões 
de comportamento surgem e novas formas de interação são criadas.
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HISTÓRICO
Agora que você tem uma noção do real conceito de rede social 
compreenderá que as primeiras plataformas de interação na In-
ternet foram criadas, não por acaso, para grupos específicos. Você 
se lembra como foi seu ano de 1994? Pois foi o ano em que a pri-
meira rede social na Internet foi oficialmente criada. Chamada 
Geocities, a plataforma possibilitava a criação do seu próprio am-
biente virtual – como um site. A aplicação foi adquirida pela Yahoo 
e chegou a ter 38 milhões de usuários, porém foi fechada em 2009. 

Em 1995 foram lançadas mais plataformas, entre elas The Globe, 
em que as pessoas se conectavam por interesses em comum. O 
Classemates, lançado no mesmo ano, nasceu com propósito de 
conectar ex-colegas de escola e faculdade. Foi muito acessado 
principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Mesmo sendo um 
serviço pago, está ativo até hoje. 
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Em 2002, surgiram o Fotolog e Friendster. O primeiro já tinha o pro-
pósito que se vê muito hoje em dia: compartilhamento de fotos, com 
opção de legenda, comentários e opções de menu básico ou menu 
pago com mais funções. O segundo foi a primeira plataforma que re-
cebeu a denominação de “rede social”, pois você poderia criar cone-
xões com um clique. 

Em 2003, foi a vez do MySpace seguido do LinkedIn (que está vivendo 
um novo momento na Internet atualmente). No ano seguinte, sur-
giram o Flickr, o Orkut e o Facebook. Já em 2005, nasceu o Youtube 
– em que os compartilhamentos não eram mais estáticos, por fotos 
ou textos, e sim por vídeos. E nos últimos anos, inúmeras redes sociais 
foram criadas, mas a aderência às redes acontece de acordo com as-
pectos regionais, como comportamento e cultura de cada país. 

No Brasil, o grande ofensor para propagação destas redes sociais foi a 
falta de estrutura para oferecer o serviço e suporte de Internet fora do 
eixo Rio-São Paulo. Em muitas regiões, a Internet era oferecida ape-
nas via telefone (discada) e até 2007, de acordo com dados do Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic.br), apenas 17% da população brasileira tinha algum tipo 
de acesso à Internet – a maioria concentrada em empresas e institui-
ções de ensino. 
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Enquanto 100% dos domicílios da classe A pos-
suem acesso à internet, apenas 61% dos das 
classes D/E dispõem do serviço. A proporção 
entre as residências da classe B chega a 98%, e 
os de classe C, a 89%. 

No Sudeste (84%), no Sul (83%) e no Centro-O-
este (83%), as proporções de domicílios com 
acesso à internet superam a casa dos 80%, en-
quanto no Norte esse percentual é de 79% e, no 
Nordeste, 77%. Em comparação a 2019, a conec-
tividade aumentou em todas as cinco regiões.
Fonte: Cetic.br 

A realidade atual é diferente. A proporção de domicílios brasileiros com 
acesso à Internet tem registrado crescimento gradativo e, entre 2019 
e 2021, cresceu consideravelmente. Segundo a pesquisa divulgada em 
março deste ano pelo Cetic.br, na média, o percentual de residências 
aptas a acessar a rede mundial de computadores subiu de 71% para 
82% no período de dois anos. E usuários que acessam à Internet é de 
81% dentre os entrevistados – principalmente em virtude da populari-
zação dos smartphones em todo o mundo. 
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As redes sociais são confundidas com mídias sociais e definidas 
como sinônimos, mas você deve ter em mente que, apesar de al-
guns atributos serem semelhantes, trata-se de dois conceitos distin-
tos. Como apresentado, as redes sociais são estruturas formadas por 
pessoas, vínculos on ou off-line. Já as mídias sociais são tecnologias 
para tornar os diálogos interativos. 

Enquanto o objetivo das redes sociais é de conectar pessoas, as mí-
dias sociais têm papel mais abrangente. De fato, a essência das mí-
dias sociais são os relacionamentos, porém pense nas mídias tradi-
cionais, como rádio e TV, que unidas à Internet passaram a oferecer 
mais recursos interativos. Não deixaram de ter o propósito de infor-
mar e entreter e adotaram a integração digital – ou seja, interagem e 
transmitem informações para outras pessoas. 

Uma maneira mais segura de diferenciar redes e mídias sociais é 
que na primeira você se conecta com outras pessoas por interesses 
em comum e na segunda você se conecta porque consome algo si-
milar a outras pessoas, não necessariamente partilhando do mesmo 
interesse que elas.

REDES SOCIAIS X MÍDIAS SOCIAIS

REDES SOCIAIS

No universo digital, redes 
sociais são sites e  

aplicativos permitem o 
compartilhamento de 

informações entre  
pessoas e empresas.  

MÍDIAS SOCIAIS

As mídias sociais são 
espaços virtuais de expo-

sição, onde os usuários 
inserem informações, 

fotos e vídeos, mas sem 
relacionamento direto. 
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A influência das redes sociais e a necessidade de se relacionar já são há-
bitos culturais das novas gerações e tem sido adotado pelas pessoas que 
não tinham o costume, mas aderiram ao uso – mesmo que comedido. A 
escolha de qual rede social usar varia do interesse e necessidade de cada 
usuário. Tal como os vínculos sociais, as redes têm alcances que se asse-
melham ou se distinguem. E você, 
como pré-candidato ou apoiador, 
deve pensar não apenas em suas 
preferências, como também levar 
em consideração o público pre-
sente em cada uma das redes. 

No mundo, são dezenas de redes 
sociais. Algumas são utilizadas 
para contornar questões políticas, 
como na China. Por lá, Facebook é 
proibido e usa-se o Sina Weibo; e 
a maioria também usa o WeChat, 
que é o concorrente asiático do 
WhatsApp. A rede social soberana 
é Facebook, com 2,91 bilhões de 
usuários globais ativos. Mas, como 
falado anteriormente, as redes 
sociais se popularizam conforme 
aderência aos costumes por regi-
ões. No Brasil, por exemplo, o Ins-
tagram já ultrapassou o Facebook 
em volume de usuários ativos – 
são 122 milhões de arrobas (@) no 
“Insta” contra 116 milhões contas 
no “Face”.   

QUAL REDE SOCIAL USAR?  
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Para divulgar sua marca na Internet o caminho mais assertivo é se fa-
zer presente nas redes sociais. Munida de sua descrição, você deve es-
colher quais redes sociais fazem mais sentido para suas atividades e as 
mensagens as quais pretende trabalhar. 

Mais importante que saber quais são as redes sociais mais acessadas no 
país e suas características, é você entender qual o papel de cada uma 
delas na atualidade. Assim, você poderá manter conformidade entre a 
escolha de qual(is) rede(s) você fará divulgação de sua marca e o plano 
estratégico para sua pré-campanha ou da pessoa que você apoia. 

• Dados
116 milhões de usuários no Brasil;
O envolvimento do Facebook é 18% maior às quintas e sextas-feiras;
Acessado, em média, 6 vezes ao dia. 
• Ideal para
Segmentar audiência por interesse, prestar atendimentos, construir 
autoridade;
Você pode explicar quem é, o que faz e em que pode ajudar em deter-
minado assunto. 
• Quem está lá 
Público mais velho, com menos conhecimento de Internet.
• Formatos
Animação, vídeo, stories, cards, lives, memes (conteúdo que viralizou).

FACEBOOK



E-BOOK FEN | PRESENÇA DIGITAL, REDES SOCIAIS E GESTÃO DE CONTEÚDO 21

INSTAGRAM

• Dados
122 milhões de usuários no Brasil;
82% dos usuários seguem marcas;
56% entram na rede várias vezes por 
dia;
71% dos usuários do instagram se-
guem figuras públicas.
• Ideal para
Gerar proximidade e conexão, comu-
nicação em tempo real e explorar con-
teúdo criativo;
Bom para mostrar seus valores e pro-
pósitos, seu dia a dia e promover inte-
rações espontâneas. 
• Quem está lá
Público mais jovem, antenado nas 
redes sociais.
• Formatos
Vídeo, stories, fotos, lives, gifs, quiz (cai-
xa de perguntas), enquetes, memes.

• Dados
138 milhões de usuários no Brasil;
Youtube é o segundo site mais acessado do mundo (perde apenas 
para o google);
500 horas de vídeo são carregadas para o youtube a cada minuto
62% dos usuários são homens;
26% dos usuários têm de 35 a 44 anos.
• Ideal para
Proximidade com audiência, humanização da marca; 
Excelente para compartilhar o que você tem propriedade de fala e 
também para dialogar com temas que sejam de interesse público. 
• Quem está lá
Todas as idades, mas a maioria já tem alguma formação e busca 
conteúdo em formato de vídeo ou “como fazer”
• Formatos
Vídeo e lives.

YO
U

TU
B

E
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TWITTER
• Dados
19 milhões de usuários no Brasil;
500 milhões de tweets são postados to-
dos os dias;
Jornalistas compõem 24.6% das contas 
verificadas do twitter;
83% dos líderes mundiais estão no Twitter.
• Ideal para
Acompanhar tendências e formadores de 
opinião, mapear comportamentos e te-
mas quentes (recém ocorridos);
Bom para monitorar o que está aconte-
cendo no mundo, gerar pautas para apro-
ximação e diálogos com sua audiência. 
• Quem está lá
Formadores de opinião, pessoas antena-
das.
• Formatos
Card, animação, gifs, vídeos, memes, fotos 
e thread (diálogo sobre um tema). 

LINKEDIN
• Dados
56 milhões de usuários no Brasil;
40% dos usuários acessam a plataforma 
diariamente;
57% de usuários são homens;
é tido como a rede social que menos tem 
fakenews.
• Ideal para
Compartilhar conhecimento, experiências 
e marcar expertise no segmento;
Você pode destacar seus propósitos, ex-
pertises, sua rotina profissional e mostrar 
às pessoas o porquê que elas podem con-
fiar em você.  
• Quem está lá
Empreendedores, empresas, colaborado-
res, profissionais liberais.
• Formato
Animação, vídeo, lives, artigos, fotos.
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WHATSAPP

• Dados
165 milhões de usuários no Brasil;
Mais de 100 bilhões de mensagens do whatsapp são enviadas todos os 
dias;
Redes social mais democrática: maioria dos usuários tem entre 16 e 64 
anos;
45,8% dos usuários do whatsapp se identificam como mulheres.
• Ideal para 
Estreitar relacionamento e oferecer atendimento rápido e informal;
Bom para compartilhar links com conteúdo de outras redes, para organi-
zar atividades pessoais e profissionais, além de deter recursos mais robus-
tos que permitem o uso de automação de atendimento.
• Quem está lá
Pessoas de todas as idades e de todos os grupos sociais.
• Formatos
Mensagem de texto, gifs, stickers, emojis.
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Neste momento você já sabe 
muito mais sobre redes sociais 
que muitas pessoas as quais 
convive e fazem uso das redes 
com mais frequência que você. 
Não é necessário frisar o quão 
importante são as redes sociais 
para divulgação de sua marca e 
consolidação de sua audiência. 
Por isso, você, antenado, deve 
estar ciente de que as redes so-
ciais mencionadas são as mais 
conhecidas e existem outras 
que não detém volume expres-
sivo, mas têm crescido vertigi-
nosamente na Internet. 

Para os desafios que estão por vir nesta e nas próximas Eleições, avalie 
suas estratégias de marketing e saia na frente, propondo novos forma-
tos além do que os oponentes certamente usarão. No universo digital, 
Facebook e Instagram já são o “arroz com feijão” das refeições. 

Se você quiser ir além do básico, atingir novos públicos, e apresentar 
sua marca em espaços pouco explorados pelo meio político, conheça 
algumas das redes sociais que têm ganhado notoriedade nos últimos 
anos. Fique de olho, pois são tendência. 

TENDÊNCIAS
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TIKTOK 

• Dados
4,72 milhões de usuários no Brasil;
TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo no 1º trimestre de 2022;
59% dos usuários são mulheres;
66% dos usuários têm menos de 30 anos;
Usuários brasileiros dedicam, em média, 5,4h por dia no TikTok. 
• Ideal para
Criação de vídeos curtos com efeitos especiais e trilhas sonoras perso-
nalizadas;
Uma boa pedida para se apresentar e produzir conteúdo criativo sobre 
assuntos variados.
• Quem está lá
Público jovem, influenciadores.
• Formatos
Vídeos de até 60 segundos.
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CLUB HOUSE

• Dados
Não divulga dados de usuários, mas chegou a ter 10 milhões em todo o 
mundo;
Foi lançado oficialmente em abril de 2020;
Propõe conexões apenas por áudio;
Você tem que ter iphone e ser convidado por algum usuário.
• Ideal para
Estimular conversas sobre temas relacionados a sua marca e ao mundo;
Você pode convidar pessoas para diálogos sobre variados temas, possi-
bilitando que a audiência participe da conversa. você pode esbarrar com 
alguma personalidade opinando em alguma sala criada;
• Quem está lá
Prioritariamente, usuários de iphone e personalidades.
• Formatos
Áudio.

TELEGRAM

• Dados
42 milhões de usuários no Brasil;
Está em 60% dos smartphones dos usuários brasileiros;
Teve 13 de seus recursos copiados pelo WhatsApp;
15% dos usuários declaram usar Telegram para falar sobre política;
Permite grupos com mais de 256 pessoas;
• Ideal para
Construir autoridade, distribuir material, iniciar uma conversa, atendi-
mento rápido;
Bom para compartilhar links com conteúdo de outras redes, para organi-
zar atividades pessoais e profissionais, e se apresentar por meio de diálo-
gos informais; 
• Quem está lá
Personalidades principalmente ligadas à tecnologia, pessoas mais jovens 
e antenadas;
• Formatos
Texto, PDF, vídeo, animação, foto, GIFs, stickers e memes.



E-BOOK FEN | PRESENÇA DIGITAL, REDES SOCIAIS E GESTÃO DE CONTEÚDO 27

3
GESTÃO DE 
CONTEÚDO 
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Até o momento, você foi conduzido 
para uma imersão no universo di-
gital, com ênfase nas redes sociais. 
Ciente também da importância de 
engajar sua presença digital, neste 
capítulo você poderá assimilar in-
formações para melhor fazer ges-
tão de conteúdo de sua marca ou 
do(a) pré-candidato(a) que apoia. 

A gestão de conteúdo não se re-
sume apenas a textos. Diz respeito 
a todo e qualquer ativo informa-
cional, seja escrito ou audiovisual, 
que uma marca ou uma empre-
sa produz. Trata-se de um proces-
so de gerenciamento que envolve 
inúmeros fatores, que vão desde 
o planejamento das necessidades 
de conteúdo até o ato de criar, pu-
blicar e arquivar todos os materiais 
que compõem uma estratégia de 
marketing.

As redes sociais são caminhos ine-
vitáveis para divulgação de uma 
marca na atualidade. Como ex-
posto, cada vez mais as pessoas 
utilizam as redes sociais para se co-
nectarem e por lá fazem pesquisas 
e acessam informações. Por isso, 
você deve se aproveitar das vanta-
gens oferecidas para obter expan-
dir sua marca e seu posicionamen-
to e, assim, prospectar eleitores. 

A gestão de conteúdo, então, é o 
tipo de investimento – de tempo 
e recursos – que deve constar em 
seu planejamento de campanha 
eleitoral. Sua marca evidenciada de 
maneira adequada viabilizará mais 
relevância, otimização e poderá ser 
facilmente encontrada. Para isso, é 
preciso organização.
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POR ONDE COMEÇAR?
Não dependa da sorte ou “faça por fazer”. Estar 
nas redes sociais é um dos principais pilares de sua 
campanha. Analise os passos a seguir para você ter 
se adaptar e ter a melhor metodologia de atuação 
no universo digital. 

PASSO A PASSO

1
Defina de público e personas
Qual a faixa etária? Quais os costumes e interesses?

2
Escolha as redes sociais 
Lembre-se de escolher de acordo com o seu públi-
co-alvo.

3
Descreva os objetivos e metas 
Para cada uma das redes sociais, você deve ter os 
objetivos e metas descritos para nortear o conteú-
do.

4
Estude a concorrência (benchmarking)
Não copie! Use como referência. Analise as posta-
gens que mais têm curtidas e comentários (tipo de 
imagem, assunto abordado, a forma de escrita/nar-
rativa escolhida etc).

5
Compreenda o cenário no qual você está inserida
Aqui funciona como segmentação geográfica e 
o momento político de sua região. Você tem que 
compreender o momento vivenciado pelo seu pú-
blico-alvo, as dores, o que vai defender, onde de-
seja ter mais atuação etc. 
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6
Eleja sua linha editorial, tom e narrativas
Assim como cada rede social tem um público mais 
expressivo, entenda que cada uma tem um tipo de 
linguagem mais adequada. Enquanto no Facebook 
e LinkedIn os textos são mais formais, no Instagram e 
WhatsApp, por exemplo, os textos são mais informais.

7
Padronize sua forma de comunicar
Neste momento, você pode pensar em termos, pala-
vras-chave e hashtags (#) que vai utilizar. Também é 
importante que estas definições sejam compartilha-
das com as pessoas que estiverem na equipe, como 
um guia para que todos tenham como referência. Isso 
serve para casos de extensão do diálogo, quando al-
guém da sua equipe fala por você e te representa no 
dia a dia em contato com outras pessoas.

8 
Monitoramento
Acompanhar os comentários, interagir, responder 
às perguntas e mensagens privadas (Direct) são es-
senciais para gestão de conteúdo das redes sociais. 
O monitoramento será uma das formas de mensurar 
as atividades e movimentações, além de levantar as-
suntos, listar reclamações e pedidos etc. 

9
Orçamento (budget)
Construa sua própria equipe ou estude a possibilida-
de de contratar uma agência especializada. O impor-
tante é você ter conhecimento do que é produzido e 
ter um relacionamento bem próximo com os profis-
sionais que vão atuar em suas redes sociais.

10
Cronograma
Proponha tarefas diárias para criação de conteúdo, 
separe alguns minutos de sua agenda para acompa-
nhar, analisar e criar o seu conteúdo. Mais sobre suges-
tão de calendário de atividades, você confere a seguir.
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• Por que montar um calendário de postagem? 
Você reunirá em um único local todos os assuntos que dese-
ja abordar e outros que não podem passar em branco. Evitará 
que assuntos se repitam e até que alguma peça de roupa seja 
usada em demasia. 

• Como alimentar este calendário? 
Verifique o calendário de datas comemorativas de sua região, 
bem como as principais datas que estejam alinhadas com seu 
perfil pessoal, profissional e com os propósitos de pré-campa-
nha. Além destas efemérides, que são excelentes alternativas 
para cobrir seu calendário de posts, proponha pautas que es-
tejam em conformidade com sua linha de atuação. Podem 
ser temas genéricos, mas têm que ser de interesse público. Os 
compromissos pessoais e assuntos do momento podem ser 
utilizados de maneira espontânea e complementar os assun-
tos previamente agendados. 

CALENDÁRIO DE POSTAGENS
Parte da organização necessária para uma boa gestão de conteúdo é 
ter planejamento de atividades. Isso pode ser feito fazendo uso de um 
calendário de publicações para redes sociais, uma ferramenta utilizada 
para definir quando, como e onde serão feitos os posts. Na Internet há 
várias opções de calendários que você pode baixar gratuitamente ou até 
mesmo criar sua própria com simples planilha Excel ou até mesmo no 
Word. Há quem também faça isso usando um quadro branco e pincel, 
mural com post-its ou parede com tinta lousa e giz. O diferencial é que 
você tenha uma planilha visual de suas atividades. 
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• Qual a quantidade apropriada de postagens?
Você pode acelerar seus resultados nas redes sociais com frequên-
cia e estratégia. Manter-se presente nas redes sociais gera visibili-
dade e engajamento. Cuidado com exagero! Até mesmo os perfis 
de notícias tendem a não publicar todas as matérias em suas re-
des sociais, apenas os destaques. Caso tenha vários assuntos em 
um mesmo dia, priorize os principais e os que tiverem maior apelo 
público. O sugerido é manter três posts/semana no feed e stories 
diários. Você entenderá melhor esses formatos no próximo item:

• Quais os formatos apropriados?
Cada rede social tem sua particularidade. O que vai gerar interesse 
e deixar seus perfis mais atrativos são a alternância dos formatos.

CARDS FIXOS
Estes vão ficar permanentemente em seus perfis (só somem 
se forem excluídos). Além de fotos, peças de design, podem ser 
utilizados recursos de carrossel (vários cards, com indicação de 
“arraste para o lado”) e posts colaborativos (em que é postado 
ao mesmo tempo também em outro perfil); 

VÍDEOS / REELS 
No Instagram vídeos e reels foram integrados e não podem ter 
mais de 15 minutos. Se você quiser publicar algum conteúdo 
mais longo do que isso, a sugestão é dividir o conteúdo ou man-
tê-lo na íntegra em seu canal no Youtube – e usar as redes so-
ciais para divulgação do link do vídeo;

REELS
Não precisa investir em dancinhas, mas fique atenta ao reels! 
Você pode explorar a criatividade para usar este formato, os re-
cursos oferecidos e obter engajamento que, por vezes, pode ser 
maior que seu número de seguidores. Reels é o formato que 
mais se aproxima do TikTok e tem sido muito usado no Insta-
gram;

STORIES
Este formato é apropriado para registros espontâneos e perecí-
veis (assunto do dia). O stories tem vários recursos e você pode 
utilizar para gerar engajamento, como enquetes, testes e cai-
xa de perguntas. Também têm os novos recursos, como criação 
de avatares (similar ao que já existe no Facebook) e botão para 
compartilhamento de links.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Para que você e sua equipe sejam mais assertivos 
no conteúdo a ser gerado, atente-se para informa-
ções técnicas de cada rede social para publicação 
de conteúdo. Saiba, a seguir, as formatações bási-
cas das três principais redes sociais e Youtube. 

FACEBOOK

Para alcançar este público com assertividade e 
deixar a sua fanpage otimizada, é importante sal-
var suas imagens em formato PNG e com tama-
nho menor que 1MB, para que a ferramenta não 
converta o arquivo para JPG e perca a qualidade 
original. Caso queira usar o JPEG, tente usar o as-
pecto máximo de qualidade em 300DPI, para que 
a compressão seja a menor possível. 

Para os GIFs, siga as mesmas especificações dos 
vídeos, porém o tamanho máximo de upload reco-
mendado é de 8MB – isso facilita carregamentos 
via smartphones. E para formatação de anúncios, 
acesse o Guia de Anúncios do Facebook. 

Capa e perfil para Grupos, Eventos e página
• Imagem de capa: 820 x 312px 
• Imagem de capa para Grupos: 640 x 334px 
• Imagem de capa para Eventos: 1920 x 1080px 
• Imagem de perfil: 180 x 180px 

Postagens no Feed 
• Post com imagem: 1200 x 1200px
• Post com link e imagem: 1200 x 628px 
• Facebook Stories: 1080 x 1920px 

Anúncios de Imagem 
• Anúncio com imagem única: 400 x 500px (mínimo) 
• Anúncio com link e imagem: 1080 x 1080px (reco-
mendado) 
• Anúncio com carrossel: 1080 x 1080px
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INSTAGRAM

O Instagram, em linhas gerais, segue as mesmas 
especificações de imagens do Facebook, mas apre-
senta o formato diferenciado de stories, reels e víde-
os com limitação de tempo. E para formatação de 
anúncios, acesse a Central de Ajuda para Empresas 
e confira os requisitos de design para anúncios no 
feed e para anúncios nos stories. 

Perfil no Instagram 
• Imagem de perfil: 720 x 720px 

Posts
• Imagem quadrada do feed: 1080 x 1080px 
• Imagem vertical feed: 1080 x 1350px (altura máx.) 
• Imagem horizontal feed: 1080 x 566px (altura min.) 

Reels 
• Vídeo no reels: proporção 9:16 
• Tempo máximo: 15 minutos (versão em teste)
• Tempo recomendado: até 59 segundos 
• Resolução mínima de 720px 
• Tamanho máximo: 3,6GB

TWITTER

Para esta rede social, utilize imagens em JPG de alta 
qualidade, pois os arquivos em PNG são convertidos 
automaticamente gerando perda de qualidade. No 
Twitter, vídeos têm limite de tempo e tamanho em 
relação ao Facebook. Já os GIFs podem ser publica-
dos sem problemas na rede social, com upload de 
até 5MB. Para dispositivos móveis e de até 15MB via 
computadores desktop ou notebooks. 

Perfil e capa no Twitter 
• Imagem de capa: 1500 x 500px 
• Imagem de perfil: 400 x 400px 

Postagens no Twitter 
• Post com imagem: 600 x 335px ou 1200 x 1200px 
• Post com link e imagem: 800 x 418px ou 800 x 800px
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YOUTUBE

A capa do seu canal no Youtube é visualizada de acor-
do com o dispositivo usado para assistir, tendo um ta-
manho máximo para TVs Ultra HD e cortes mínimos 
para acessos via smartphone. A sugestão é que a área 
de segurança seja usada para incluir as informações 
principais da capa, como o nome ou slogan do canal. 
Para as especificações completas de upload de vídeo, 
você pode acessar o Guia completo do Youtube. 

DICA: Capriche na criação da thumbnail (imagem em 
miniatura e comprimida usada na Internet para prever 
a imagem original) do seu vídeo, pois é esta imagem 
que aparece no resultado de pesquisa, na lista de víde-
os relacionados e é usada para atrair o clique do usuá-
rio para assistir ao vídeo completo. 

Imagem de capa do canal 
• informações principais: 1546 x 423px 
• TV: 2560 x 1440px 
• Desktop: 2560 x 423px 
• Tablet: 1855 x 423px 
• Smartphones: 1546 x 423px 

Imagem de perfil do canal: 
• 800 x 800px 

Thumbnail dos vídeos: 
• 1280 x 720px
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Tão essencial como ter planejamento e cronograma montados, é 
você pensar nos assuntos a serem abordados, produzidos e divul-
gados. Já foi explicado como você pode distribuir os temas e criar 
suas estratégias para cada rede social. Pensando em mais um 
apoio para seu dia a dia, a intenção é te oferecer insights (percep-
ções), ideias de conteúdo e algumas dicas adicionais para que, 
posteriormente, você possa elaborar suas pautas de acordo com 
as características de sua marca e definições de pré-campanha .

SUGESTÕES PARA CARD FIXO:

• #TBT 
Relembre o passado, viagens e momentos marcantes de sua his-
tória

• Aviso de lives, reuniões e eventos; 
Adote posicionamento de transparência e compartilhe os princi-
pais eventos que você organizar, promover ou for participar;

• Utilidade Pública
Acompanhe diferentes veículos de comunicação e aborde assun-
tos que sejam de interesse público. Bom também divulgar cam-
panhas de órgãos públicos, telefones de emergência etc.;

INSIGHTS DE CONTEÚDOS
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 • “Gente Nossa”
Crie quadros para fomento de suas redes 
em dias de pouca ou nenhuma pauta 
prevista. Nesta sugestão, “Gente Nossa”, 
você pode dar espaço para recados da 
população. Você pode pensar em outros 
quadros, como “É Lei”, para destacar atu-
alizações da sua cidade e região quanto 
a ementas, projetos e leis; 

• Frases e citações
Frases de figuras públicas ao longo da 
história mundial e citações de peso da 
atualidade são diariamente comparti-
lhadas nas redes sociais;

• Indicações
Pode ser um livro, um filme ou até um 
lugar. O diferencial é você relacionar a 
indicação com a sua marca de alguma 
forma – seja por uma opinião, porque foi 
influenciado por alguém, porque conhe-
ceu recentemente e gostou etc. 

• Momento família 
Compartilhe suas raízes, alguns dos seus 
costumes, apresente os membros de 
sua família – vale até os pets. É ideal para 
quem já tem o costume de fazer isso nas 
redes sociais e poderá continuar a fazer, 
mas de maneira estratégica, para huma-
nizar sua marca e gerar identificação. 
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SUGESTÕES PARA CARROSSEL:

• Dados e gráficos
Explore curiosidades de diferentes assuntos. Você pode apresen-
ta-los por tópicos. E quando forem dados comparativos, use grá-
ficos. 

• Infográficos
Informação e imagens (infográficos) podem ser uma maneira 
bacana de retratar um assunto. Visualmente fica mais agradável, 
tende a ser explicativo e prender a atenção do usuário. 

• Como fazer
Você também pode propor compartilhar informações de “como 
fazer” e/ou proceder em vários assuntos, como o primeiro título de 
eleitor ou como tirar a segunda via da identidade em sua cidade.
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Um recurso que ganhou força nas redes sociais e no Youtu-
be nos últimos anos foi a live. Desde conversas despreten-
siosas e entrevistas a debates e palestras. Todo dia tem live! 
E você também pode organizar e promover a sua. Para isso, 
atente-se a alguns pontos apresentados a seguir.

FAÇA SUA LIVE
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• Pense em temas e convidados;

• Crie um roteiro para ter como referência, com abertura, desen-
volvimento (perguntas, mensagens-chave, informações comple-
mentares, assuntos em tópicos) e saudação final; 

• Escolha um horário (preferencialmente) fixo, que pode ser em 
horário de almoço ou após às 17h – os melhores horários; 

• Grave vídeos curtos de chamada e compartilhe;

• Prepare cards com sua marca, foto do convidado(a) (se tiver) e 
dados da live (data do dia, dia da semana e tema – e o nome do 
convidado(a) se tiver);

• Crie listas de transmissão no WhatsApp e convoque os seus 
contatos compartilhando o card uma semana antes, o vídeo re-
forçando um dia antes, e um lembrete no dia da live; 

• Escolha um local sem ruídos, iluminado, com fundo agradável 
ou neutro;

• Certifique-se que os equipamentos estejam com conexão segu-
ra e ligados à bateria (para evitar quedas e interrupções);

• Evite usar acessórios chamativos e/ou que façam barulho (como 
brincos grandes ou múltiplas pulseiras);

• Nada de cabelo sujo ou molhado. Demonstre compromisso 
com sua live! No mínimo, esteja com ele penteado;

• Tenha o roteiro como apoio e/ou faça fichas para não se esquecer 
de abordar nenhum assunto pretendido nem de dizer as mensa-
gens-chave pré-definidas; 

• Fique de olho no tempo e evite fugas do tema – o roteiro tam-
bém pode te ajudar com isso;

• Para evitar ou amenizar nervosismos, opte por assuntos que te-
nha propriedade e conhecimento; 

• Você pode utilizar o StreamYard – que é um software gratuito 
próprio para fazer transmissões on-line ao vivo; se for via Insta-
gram e for participar pelo smartphone, use suporte para o celular 
e esteja com fone de ouvidos para não prejudicar o áudio da live;

• Lembre-se de gravar a live para ter documentado. Você pode 
fazer o exercício de se assistir posteriormente e notar pontos que 
podem ser aprimorados. 
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