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Resumo 

A internet e as mídias sociais cada vez mais se tornam determinantes para as estratégias 

de marketing eleitoral. Os novos produtos comunicacionais que surgem nesse contexto 

passam a exercer um forte papel persuasivo na decisão de voto dos eleitores. Diante desta 

constatação o objetivo central desse artigo é identificar e analisar algumas evidências e 

implicações em torno da utilização e consumo destes produtos. Para tanto foram 

realizados estudos exploratórios em torno da temática e uma pesquisa de natureza 

quantitativa descritiva com universitários da Universidade Federal da Bahia, campus de 

Vitória da Conquista. Os resultados apontaram para dois desafios: o primeiro  fazer com 

que as estratégias do marketing eleitoral contribuam para que os eleitores tenham acesso 

a informações coerentes e assim possam decidir seu voto sem nenhum tipo de influência 

persuasiva abusiva e, o outro, a necessidade de criar mecanismos educativos que 

contribuam para orientar os eleitores em relação ao consumo dos novos produtos 

comunicacionais utilizados pelo marketing eleitoral. 
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Introdução 

 

O marketing eleitoral tem como princípio o desenvolvimento de estratégias que 

possam garantir a proximidade entre um determinado político ou partido com os seus 

eleitores e, assim, conquistar o seu voto em ano de eleições. Desenvolvido em um tempo 

relativamente curto e através dos meios comunicação definidos na regulamentação do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os anos de campanha eleitoral; acaba contribuindo 

pouco para a disponibilizar informações claras e verdadeiras a população e seus eleitores 

como  forma de contribuir positivamente na sua decisão de voto.  

Se por um lado o marketing eleitoral tem o foco viabilizar que um político seja 

eleito, por outro temos o cidadão, eleitor, que espera que as suas necessidades sejam 

atendidas quando o primeiro estiver no exercício do seu mandato. Esse duplo interesse, 

estão contemplados em estudos clássicos da ciência política que abordam o 
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comportamento eleitoral e a propaganda política. Assim, o marketing eleitoral se tornou 

imprescindível nesse processo que pode ser considerado como uma forma de negociação, 

pois em todo contexto em que existe a necessidade de ações para convencimento e 

negociação pode-se afirmar que o marketing está presente (COSTA; PINHEIRO, 2011). 

Os seus estrategistas priorizam, na maioria dos casos, adotar ações respaldadas 

em significativos investimentos em publicidade e propaganda como forma de garantir que 

um candidato seja eleito muito mais pela capacidade de persuasão das estratégias do que 

pelo conhecimento e discussão das suas propostas em benefício da sociedade. Evidencia-

se, com isso, a maior força dos produtos comunicacionais com significativa capacidade 

de persuasão em relação a outros de natureza jornalística e com função mais informativa 

do que persuasiva.  

Esse tipo de posicionamento em relação ao marketing eleitoral passou a ser 

otimizado já nos primeiros anos do século XXI; momento em que registrou-se o fim das 

consideradas limitações ou barreiras geográficas, físicas, culturais e econômicas em 

função da ampliação e também da democratização das tecnologias digitais com conexão 

à internet. De forma muito rápida as pessoas passaram a consumir conteúdos divulgados 

nos mais diferentes formatos e disponibilizados na Internet; que passou a fazer parte do 

cotidiano de milhares de pessoas influenciando os seus mais diferentes hábitos como o 

lazer, o estudo e até mesmo os de trabalho. Segundo Recuero (2019, p.116), “o 

surgimento da internet proporcionou que pessoas pudessem difundir as informações de 

forma mais rápida e interativa”. Neste sentido Valente&Silva (2011, p.9) registram que 

“é inevitável que a tecnologia opere um determinado impacto nas sociedades humanas, 

que variam quanto a temporalidade, tendências e padrões culturais”.  

Pode-se considerar que esse fato foi mais uma evidência do surgimento de uma 

nova forma de convivência entre os grupamentos sociais, que tem como elemento de 

conexão principal o “convívio” social de forma virtual: as redes sociais. Essa nova 

realidade implicou em diferentes consequências, algumas positivas e outras negativas, 

para a sociedade na medida em que a sua utilização se popularizava.  

Especificamente no que diz respeito à utilização desses novos produtos de 

comunicação no ambiente virtual, oriundos de estratégias de marketing eleitoral, e como 

forma de evitar o uso abusivo dos mesmos, o TSE vem desde o ano de 2000 definindo 

critérios para a propaganda eleitoral na internet. Uma das primeiras iniciativas desse 

tribunal foi a regulamentação do uso do domínio 

www.nomedocandidatonumerodocndidato.can.br, implementada nas eleições para 

prefeito do ano 2000. O seu objetivo foi de organizar a propaganda na internet dos 

candidatos que já adotavam esse meio como mais uma forma de atingir e influenciar a 

decisão de voto dos seus eleitores. 

No entanto, em função da velocidade com que internet alcançou a população 

brasileira, alterando seus hábitos e criando novas formas de consumo de informação, e 

após quase duas décadas desde a primeira intervenção do TSE,  percebe-se que em função 

da peculiaridade deste meio a cada eleição novas normativas deverão ser criadas como 

forma de proteger a população dos usos abusivos que podem levar a escolhas equivocadas 

por parte do eleitor.  

http://www.nomedocandidatonumerodocndidato.can.br/
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Diante dessas informações e do constante surgimento de novos produtos nesse 

ambiente virtual, objetiva-se através deste artigo apresentar algumas evidências em torno 

do consumo dos novos produtos comunicacionais e como estes podem influenciar decisão 

dos eleitores. Espera-se que as mesmas possam contribuir para novos estudos em torno 

dessa temática e também para a criação de novas regulamentações que proporcionem uma 

maneira mais justa e igualitária em torno das propagandas eleitorais, que tenham como 

princípio a divulgação de informações coerentes, menos persuasivas e que de fato 

contribuam para a decisão dos eleitores.  

Incialmente apresenta-se a fundamentação teórica que versa sobre o marketing 

eleitoral, surgimento dos novos produtos comunicacionais e as regulamentações para uso 

das estratégias de marketing eleitoral nesse novo contexto. A seguir, apresenta-se a 

metodologia utilizada neste trabalho seguida da apresentação e análise dos resultados 

encontrados. Ao final as considerações finais.  

 

 

O marketing eleitoral 

 

De forma recorrente é comum encontramos um entendimento equivocado no 

qual compreende-se que marketing político e eleitoral sejam a mesma coisa e tenham a 

mesma finalidade. Tal constatação faz com que seja necessário reiterar de forma mais 

objetiva que o marketing eleitoral  tem como o objetivo principal influenciar a decisão de 

voto em um curto prazo (GRANDI, MARINS&FALCÃO, 1992). Para Lima (2002), por 

ser momentâneo e situacional se difere do marketing político que é mais amplo quando 

se analisa a variável espaço.   

No entanto, deve-se considerar outras linhas de analíticas que defendem que o 

marketing eleitoral seria uma das etapas do marketing político, uma vez que as suas 

estratégias são implementadas no período eleitoral a partir de um planejamento de 

marketing político anteriormente idealizado. De certa forma, o marketing eleitoral acaba 

por colocar em prática diferentes ações de comunicação e estratégias que visam contribuir 

para a formação de uma imagem positiva de um candidato para gerar uma opinião pública 

favorável e assim influenciar na conquista do voto (MANHANNELI, 1992). 

O marketing eleitoral, assim como o marketing político, apesar de suas 

peculiaridades também pode ser criticado à luz da teoria da espetacularização do francês 

Roger-Gerard Schwartzengerg, que tem como base o marxismo e contribui para a criação 

e projeção da imagem de um político capaz de iludir, manipular e seduzir o eleitor; 

imagem estas que na maioria das vezes acaba por desaparecer após o período eleitoral 

(RIBEIRO, 2002). 

Ao longo dos últimos anos percebeu-se um constante repensar dos fundamentos 

e estratégias do marketing eleitoral, principalmente em função da popularização da 

internet e consumo das mídias sociais digitais. Um dos marcos dessa constatação foi a 

campanha do Presidente Barack Obama, no ano de 2008, na qual o uso destes novos meios 

e seus produtos comunicacionais foram determinante para os resultados das eleições, 

principalmente pelo fato de conseguirem alcançar mais facilmente os eleitores. Diante 

desta nova realidade um novo conceito para marketing eleitoral passou a ser adotado: 
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marketing digital eleitoral. Neste novo formato, a facilidade de interatividade com seu 

público-alvo a partir da internet é determinante para que cada vez mais as estratégias se 

tornassem digitais como forma de influencia na decisão do eleitor.  

O marketing eleitoral passou a se adaptar a um novo perfil de eleitor, que não 

mais espera pacificamente as informações, pelo contrário, busca ativamente na grande 

rede e compartilha. Assim, as estratégias marketing eleitoral vêm sendo redesenhadas a 

cada novidade do mundo virtual e vão se adequando para atingir com mais efetividade os 

seus objetivos a partir do uso das diferentes mídias sociais digitais.  

 

 

Os novos produtos comunicacionais 

Cada vez mais o novo espaço de sociabilidade da sociedade contemporânea 

proporcionado pela internet tem atraído novos usuários, cuja audiência é determinante 

para a produção de conteúdo e interatividade. Estes são usuários dos mais diferentes 

formatos de mídias sociais: redes socais, mídias colaborativas, mundos virtuais, jogos on 

line, blogs e compartilhamento de arquivos multimídias. Os eleitores, por sua vez, na 

medida em que vão conhecendo e interagindo neste universo passam a vivenciar e 

consumir os mais diferentes produtos comunicacionais disponibilizados neste contexto. 

Somente no Facebook estima-se que existam no Brasil mais 61,2 milhões de 

usuários ativos o que somado aos usuários de outras mídias como Instagran, Twiter, 

Youtube e o WhatsApp alcançam um patamar realmente impressionante. Toda esta 

potencialidade representa um desafio para os estrategistas do marketing eleitoral, na 

medida em que os mesmos precisam identificar novas necessidades e juntamente com o 

conceito do marketing digital criar novos produtos comunicacionais que consigam atingir 

esse novo eleitor.  

Apesar das diferentes iniciativas não existe um consenso sobre a eficiência 

desses produtos comunicacionais no que diz respeito aos objetivos do marketing eleitoral. 

Normalmente veiculados nessas plataformas mídias sociais, que tem como característica 

serem espaços que normalmente não promovem um debate político adequado para a 

formação de opinião, acabam por não produzir os efeitos necessários. Muitas vezes 

acabam apenas tornando único um mesmo discurso de eleitores que já tem uma posição 

definida (COUTINHO, SAFLATE, 2009). Por outro lado, geralmente em períodos 

eleitorais são muito determinantes na promoção do engajamento político com especial 

atenção para o eleitor mais jovem que consomem estes conteúdos. 

Em função das potencialidades de persuasão dos novos produtos 

comunicacionais o TSE, para o ano de 2018, novamente promove alterações na legislação 

como forma de promover as adequações necessárias para o melhor utilização de forma 

justa destes produtos. 
Entre as alterações promovidas pela Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017, 

na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas eleitorais, 

há uma que modifica radicalmente o marketing político na Internet, em 

especial nas redes sociais. Ao longo da última década, a Internet vem ganhando 

cada vez mais importância nas campanhas eleitorais. A cada eleição, a Justiça 

Eleitoral amplia as possibilidades de uso das plataformas on-line para 

divulgação de candidatos, partidos e campanhas. Com o fim das doações de 

pessoas jurídicas a candidatos, definido por decisão do Supremo Tribunal 



 
 

5 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

23 e 24 de Outubro de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

Federal (ADI nº 4650) – ratificada pela Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 

2015 – e com a crescente popularização das mídias sociais, as campanhas on-

line tendem a ser cada vez mais decisivas (TSE,2018). 

  

Entre as novas regras para a propaganda eleitoral na internet chamam atenção o 

impulsionamento de conteúdo em mídias sociais e em outras plataformas; controle de 

gastos nas campanhas feitas pela Internet; proibição do uso de perfis falsos e robôs; 

responsabilização pela remoção de conteúdo; direito de resposta pelo mesmo meio 

utilizado para divulgar o conteúdo infringente. 

 

 

Metodologia 

Inicialmente foi realizado um estudo de natureza exploratória objetivando 

levantar de informações para uma melhor definição dos caminhos a serem seguidos para 

que os objetivos propostos fossem alcançados (GIL,1991). Nessa etapa inicial foram 

utilizados dados secundários de pesquisas já realizadas por outras fontes, artigos e livros 

relacionados ao tema em questão. Na sequência elaborou-se um questionário estruturado 

e aplicou-se uma pesquisa de natureza descritiva. Este método quantitativo foi adotado 

nessa etapa objetivando melhor descrever a realidade encontrada diante dos objetivos 

propostos.  

O universo da pesquisa é formado por estudantes universitários da Universidade 

Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista-BA. A escolha deste perfil foi 

embasada nos critérios adotados para estes estudos que buscam uma visão mais crítica 

para a utilização dos novos produtos comunicacionais e as estratégias de marketing 
eleitoral. Para a coleta de dados, optou-se pela utilização da técnica de amostragem não-

probabilística adotando o critério de conveniência. Nessa técnica o pesquisador seleciona 

os elementos de forma aleatória, mas compreendendo que os mesmos possam representar 

o universo escolhido (GIL, 2002). 

A coleta de dados aconteceu no dia 21 de maio de 2018, no campus da 

Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista-BA. Ao todo foram realizadas 

100 entrevistas, sendo metade homens e a outra mulheres. Após a coletada dos dados os 

mesmos foram lançados em planilha de Excel para tabulação e posterior análise.  

 

 

Análises dos Resultados 

A maior parte dos entrevistados está na faixa etária dos 19 a 23 anos (67%), 

seguido pela de 24 a 28 anos (19%), tem origem de outras cidades (42%) e não exerce 

atividade remunerada (75%). A escolha pelo curso de graduação é justificada pela 

afinidade com a área de conhecimento (62%). 

No que diz respeito ao local de acesso à internet, um fator importante para análise 

deste estudo, identificou-se que utilização da internet acontece em sua maioria por meio 

de um computador fixo. Comportamento que pode estar relacionado ao maior tempo para 

dedicação aos estudos, visto que a maior parte não desenvolve atividade remunerada e 

também pela fato de serem de origem de outras cidades; fazendo com que nesses casos o 
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acesso seja em função do maior tempo de uso do computador para sua atividades 

acadêmicas do que no celular (Grafico 1). 

 
Gráfico 1: meio que mais utiliza para acesso a internet 

 
             Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

 

Ao serem questionados como a acessam a internet, via celular ou tablet,  

identificou-se que 84% dos entrevistados utilizam a rede wireless gratuita, enquanto 

somente 16% tem acesso através de pacote de dados contratados de uma operadora 

(Grafico 2). Este indicativo pode ser considerado como uma evidência do maior tempo 

de conexão à grande rede, na medida em que os mesmos passam a ter acesso a internet 

gratuita, ampliando assim a capacidade de consumo e compartilhamento de produtos 

comunicacionais e ou conteúdos que circulam via internet. 

Gráfico 2: meio que mais utiliza para acesso a internet 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

Ao questionar sobre a utilização das mídias sociais no dia a dia dos entrevistados 

levantou-se que mais de 70% dos entrevistados utilizam o WhatsApp, fato que pode estar 

relacionado ao formato de fácil de uso dessa mídia, como também por ser a mais popular 

em função da sua facilidade de comunicação e interação com seus grupos. A utilização 

do Instagran é a segunda mídia mais utilizada pelos entrevistados (Gráfico 3). 
Gráfico 3: mídia social mais utilizada no dia a dia 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

 

O compartilhamento de informações nas mídias sociais sem a devida verificação 

é um problema que tem se agravado e alimenta fortemente a fakenews, notícias falsas, em 

relação a um candidato ou imagem pública. Dos entrevistados 69% afirmaram que 

verificam a veracidade da informação antes de compartilhá-la, 15% só verificam às vezes 

dependendo do grau de interesse que possui naquele tema, e outros 9% repassam sem 

saber se são ou não verdadeiras. Dos que justificaram tal postura declaram que tem receio 

de compartilhar Fake News e não confiam nas informações que a mídia passa (Gráfico 

4). 

Gráfico 4: verificação de veracidade de informações antes de compartilhar 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

Ao abordar sobre o consumo de notícias em produtos comunicacionais, incluiu-

se meios tradicionais e novos meios para avaliar este comportamento. Nas respostas 

percebeu-se que não há uma soberania entre os meios, sendo os dados bem distribuídos 

entre si. Nessa questão os entrevistados poderiam indicar mais de uma alternativa. Os 

produtos comunicacionais que possuem maior significância para os estudantes são os 

sites de jornais e blogs locais, o que representa o consumo de notícias por meio da 

internet. Fato que pode ser compreendido em função da busca pela segurança das 

informações por serem, normalmente, veículos hegemônicos com credibilidade social; 

caraterísticas já apontadas pelos entrevistados como de grande importância na influência 
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da sua opinião. As redes sociais como Instagram, Facebook e WhatsApp que somadas 

chegam a 40% das respostas, evidenciam o uso das mesmas também como fonte de 

notícias. Chama atenção neste levantamento o consumo de notícias em jornais televisivos 

que registrou 15% das respostas (Gráfico 5). 

Gráfico 5: uso dos meios para se manter informado 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

 

 

Abordando como os principais produtos comunicacionais, normalmente 

utilizados nas estratégias de marketing eleitoral, poderiam influenciar na decisão de voto, 

identificou-se que aqueles com maior credibilidade tem maior peso. Os sites de jornais 

estão entre os mais potencializados no que diz respeito à interferência na escolha de um 

possível candidato (Tabela, 1). 

 

 

PRODUTO MUITA 

INFLUENCIA 

POUCA 

INFLUENCIA 

SEM 

INFLUENCIA 

JORNAL TV 24% 52% 24% 
PROP. ELEITORAL TV  11% 38% 51% 
JORNAL RÁDIO 7% 34% 59% 
PROP. ELEIT. RÁDIO  2% 27% 71% 
JORNAL IMPRESSO  11% 37% 52% 
SITES DE NOTÍCIA  53% 36% 11% 
BLOGS DE NOTICIAS 32% 44% 24% 
BLOGS LOCAIS 23% 48% 29% 
SITE DO CANDIDATO 13% 21% 66% 
INSTAGRAM  19% 37% 44% 
TWITTER 9% 24% 67% 
FACEBOOK 10% 37% 53% 
GRUPOS DE WPP 15% 32% 53% 
CARROS DE SOM 3% 24% 73% 
SANTINHOS  

DE CANDIDATOS 
1% 22% 77% 

Tabela 1: influência dos meios na decisão de voto nas próximas eleições 
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ENTRE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ABAIXO, QUAIS
VOCÊ UTILIZA PARA SE MANTER INFORMADO SOBRE
NOTÍCIAS DA SUA CIDADE, DO BRASIL E DO MUNDO?
(PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)

Jornal Impresso (1) Jornal na TV (40)

Jornal na Rádio (5) Sites de Jornais (61)

Blogs Locais (45) Facebook (33)

Instagram (42) Twitter (11)

WhatsApp (35) Nenhum (1)
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018  

 

Por fim, ao questionar sobre o nível de interesse no tema Eleições 2018 identificou-se 

um bom nível de interesse (25%) o que pode ser explicado pelo perfil da amostra ser composto 

por estudantes universitários que geralmente mais consciência da importância do voto. Dos que 

justificaram a sua resposta indicaram que preocupam-se com a política do país e suas 

consequências para a sociedade. Entre os que se demonstraram com pouco interesse justificaram 

a falta de esperanças nos políticos para não acompanharem a temática e propostas dos candidatos 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: nível de interesse no tema Eleições 2018 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018 

Considerações Finais 

O marketing eleitoral tem importância fundamental no processo eleitoral 

brasileiro. No entanto, percebeu-se neste estudo dois grades desafios para a sua utilização. 

O primeiro, de forma indireta através dos dados secundários, onde evidencia-se que a 

maioria dos entendimentos levam a uma análise, na qual as propostas de estratégias e usos 

dos novos produtos comunicacionais devem estar focadas quase que única e 

exclusivamente na conquista do voto do eleitor. Tal constatação representa um desafio na 

medida em que tais ações deveriam contribuir para proporcionar aos eleitores 

informações claras e verdadeiras em torno dos partidos, candidatos e das suas propostas 

para promover o bem comum da população. Se fossem adotas poderiam ser uma solução 

para não fomentar o mercado eleitoral que é prejudicial para todos. No entanto, tudo 

indica que ainda estamos longe de superarmos este desafio, pois a maioria dos 

estrategistas opta pela adoção de estratégias persuasivas, já que as mesmas podem levar 

mais facilmente ao êxito de um determinado candidato. 
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O outro desafio, é acompanhar e se adaptar de forma permanente aos novos 

produtos comunicacionais. Os dados levantados apontaram que o novo eleitor, neste caso 

com maior capacidade crítica em função do seu nível de instrução, ainda que esteja 

multconectado, tenha pleno acesso a internet e utilize diferentes produtos busca 

informações com mais credibilidade procurando se distanciar do consumo de informações 

falsas ou sem credibilidade que levem a uma decisão equivocada. Pode-se considerar 

também, que essa constatação indica a necessidade de ampliar as ações educativas para 

outros grupos de eleitores, uma vez que quanto maior o nível de educação, mais criteriosa 

a decisão de voto dos eleitores. 

Espera-se que as evidências registradas neste artigo contribuam para novos 

estudos em torno da temática e para um melhor entendimento e utilização das estratégias 

de marketing eleitoral.  
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