
Ccomo construir o posicionamento 
e autoridade nas redes sociais. 

VEREADOR 



-Internet e redes sociais antes e depois das últimas eleições. 
 
- Qual a importância da internet e redes sociais para as próximas eleições? 
 
- O que um(a) vereador(a) ou pré-candidato(a) pode ou não pode fazer nas                            
redes sociais e internet. 
 
- Quais redes sociais utilizar e quais resultados devem ser procurados. 
 
- Como utilizar cada rede social e conseguir os melhores resultados. 
 
- Desenvolvimento da estratégia e conteúdos. 
 
- Gestão de crise e como lidar com os "haters“ e fake news. 
 
- Principais erros dos candidatos na internet e redes sociais. 

TEMAS 



1989 - Nas primeiras 
eleições diretas após a 
ditadura militar, vencidas 
por Fernando Collor, a 
marca eram os discursos 
para multidões. Leonel 
Brizola e Lula se destacam 
nesse quesito.   

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



Anos 1990/Início dos anos 
2000 - A propaganda 
televisiva fica cada vez 
mais forte e faz com que as 
pessoas acompanhem as 
propostas dos candidatos 
'de casa'.  

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



2006 - Justiça Eleitoral 
proíbe showmícios. 

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



2008 - Barack Obama é 
eleito presidente dos EUA 
e analistas apontam essa 
eleição como um marco no 
uso de ferramentas 
digitais.  

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



2014 - Nas eleições 
presidenciais do Brasil, 
nota-se uma presença 
maior das redes 
sociais. Ainda assim, as 
variáveis eleitorais 
tradicionais dominam 
o pleito, vencido por 
Dilma Rousseff.  

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



2016 - Nos EUA, 
Donald Trump é 
eleito presidente em 
uma eleição que 
despertou o mundo 
para a preocupação 
com as chamadas 
fake news.  

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



2018 - No Brasil Jair 
Bolsonaro vai para o 
segundo turno 
praticamente sem 
tempo de TV e  se 
elege com campanha 
baseada nas redes 
sociais. 

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 



“Antes das redes 
sociais, os candidatos 
dependiam da mídia 
tradicional e do 
horário eleitoral para 
alcançar seguidores 
(democracia de 
público)” 

Internet e redes sociais antes e depois das 
últimas eleições. 

“Com as redes  vem a militância 
virtual e o conceito de que você não 
só defende o seu ponto de vista, 
como também ataca o seu 
adversário. O povo brasileiro entra 
nessa jogada, porque as hashtags 
partem do povo, não do marqueteiro 
do PT ou do marqueteiro do 
Bolsonaro. Essas ferramentas foram 
usadas de forma maestral. Pena que 
o conteúdo nem sempre condizia 
com a realidade” 



Qual a importância da internet e redes sociais 
para as próximas eleições? 

Se não para ganhar... para não perder! 



O que um(a) vereador(a) ou pré-candidato(a) 
pode ou não pode fazer nas redes sociais e 
internet. 

Pode tudo o que você pode fazer na vida pública no 
mundo real... E vice-versa. 



Quando começar a campanha eleitoral na 
internet e redes sociais? 

VVVvo Vcê ainda não começou? 

- Comece Já! 
- Não peça votos fora de época, mas... 
- ... Encare todas as ações e conteúdos como 
atividade de campanha. 



Quando começar a campanha eleitoral na 
internet e redes sociais? 

Por que é preciso começar o quanto antes? 



Quando começar a campanha eleitoral na 
internet e redes sociais? 

Por que é preciso começar o quanto antes? 
 
Levantamento de dados 
Monitoramento de redes sociais 
Gestão de crises 
Análise de campanhas 
Identificação de microinfluenciadores 
Pesquisa e tendências de mercado 
Análises de concorrência 
 



Quais ferramentas utilizar e quais resultados 
devem ser procurados. 

- Facebook 
- Instagram 
- Youtube 
- Linkedin 
- Twitter 
- Whatsapp 
- Site? 
- Ferramenta de disparo de e-mail marketing 
- Web site com retenção de dados do visitante 
- Ferramenta de automação de marketing; 
- Ferramenta para crescimento da base do Instagram. 

Resultados? Sempre o engajamento. 



Quando começar a campanha eleitoral na 
internet e redes sociais? 



Desenvolvimento da estratégia e conteúdos. 

- Qual o objetivo? 
- Definição do público (posicionamento 

principal) 
- Definição do posicionamento complementar 

(oposição, situação, em relação aos 
concorrentes, político e forma de oposição) 

- Construção da narrativa 
- Editoriais de conteúdos 
- Padrão de postagens (textos, imagens, 

linguagens e apelos (emocional, racional, 
humorístico, medo, sexual??, moral). 
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Como utilizar cada rede social e conseguir os 
melhores resultados. 

- Facebook – Metas: Amigos, seguidores, fãs, 
comentários, curtidas e compartilhamentos. 

Conteúdos: fotos, textos, links de notícias,      
compartilhamentos de terceiros, vídeos e stories. 
 
- Instagram – Metas: Seguidores, likes e 

compartilhamentos. 
Conteúdos: fotos, textos, vídeos IGTV) e stories. 
 

Sempre pensando na estratégia central: 



Como utilizar cada rede social e conseguir os 
melhores resultados. 

- Youtube – Metas: Visualizações e inscrições. 
Conteúdos: vídeos próprios e compartilhados. 
 
- Linkedin – Metas: Conexões e curtidas 
Conteúdos: fotos, textos, links de notícias,      
compartilhamentos de terceiros. 
 
- Twitter – Metas: Seguidores, Likes, retuítes e 

pesquisa de conteúdo. 
Conteúdos: textos, fotos e vídeos. 



Como utilizar cada rede social e conseguir os 
melhores resultados. 

 
- Whatsapp – Metas: amigos, grupos e listas. 

Discussões e compartilhamentos. 
Conteúdos: fotos, vídeos e links de notícias. 
 
- Site –Metas: Acessos e comentários. 
Conteúdos: Todas as ações relevantes ao objetivo 



E os “memes”? 

Os memes são ótimos para engajar e dar relevância 
ao conteúdo devido às doses de humor e referências 
que eles carregam. Viralizar através de memes pode 
trazer resultados bons, mas também pode trazer 
resultados ruins, estigmatizando o candidato.   



Gestão de crise e como lidar com os 
haters e fake news. 

- Tão importante quanto gerir a crise 
é evitá-la. 

- Haters = Block (Atenção aos algorítmos) 
- Fake news 



Principais erros dos candidatos na internet e 
redes sociais. 

. 
Centralizar em apenas um canal. Qualquer campanha de 
marketing é, por essência, multicanal. 
 
Conduzir a campanha digital de maneira amadora. 
 
Trate o marketing off-line de maneira separada. 
 
Deixar para última hora. 
 
Gafes. 



Principais erros dos candidatos na internet e 
redes sociais. 

. 




