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RESUMO 

 

Omarketing politico é considerado fundamental na divulgação e propagação da 
comunicação politicas de maneira apropriada e adequada e que conforme a norma 
legislativa politica, auxilia e administra as propostas eleitorais divulgadas do 
elegível.O objetivo desse estudo foicompreender como o marketing de 
relacionamento pode influenciar o e-commerce a manter a fidelização dos clientes.A 
metodologia desse estudo foi descritiva de abordagem qualitativa de referências 
bibliográficas baseada em revisão narrativa da literatura. O marketing politico, se 
insere como necessário adequado e apropriado diante da comunicação eleitoral, 
pois possibilita aos futuros candidatos políticos, assessoria adequada, por aplicar 
recursos estratégicos administrativos cabíveis de relevância influenciadora ematrair 
a confiança dos eleitores 
 
 
 

Palavras-chave: Marketing; Político;Comunicação; Eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

FELIPE, Américo Marques Moreira. Political Marketing: a study of electoral 
communication2018. 23. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Publicidade e Propaganda – Anhanguera, Niterói, 2018 

 

ABSTRACT 

 
 
 
Political marketing is considered fundamental in the dissemination and propagation 
of political communication in an appropriate and appropriate manner and that 
according to the normative political policy, assists and administers the electoral 
proposals disclosed of the eligible. The purpose of this study was to understand how 
relationship marketing can influence e-commerce to maintain customer loyalty. The 
methodology of this study was descriptive of a qualitative approach of bibliographic 
references based on a narrative review of the literature. Political marketing is inserted 
as necessary and appropriate in the face of electoral communication, as it allows 
future political candidates, adequate advice, to apply appropriate administrative 
strategic resources of influential importance in attracting the confidence of voters 
 
 
 
 
Key-words: Marketing; Political; Communication; Electoral. 
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1 INTRODUÇÃO 

O marketing político é uma ferramenta decomunicação quepossibilita a exposição e 

a divulgação da imageme do objetivo do candidato conforme ospreceitos éticos e 

legais inseridos e exigidos pelo órgão do Tribunal Superior Eleitoral. 

       Quanto à justificativa da temática em evidencia pode-se considerar que o 

marketing político tem sido uma das ferramentas mais aplicadas no meio político, 

pois é um mecanismo muito importante de comunicação entre o candidato e o 

eleitorcaracterizado por inúmeras estratégias de exposição cautelosa de imagem do 

candidato,objetivando representa-lo de maneira positiva conforme as propostas 

eleitorais divulgadas.   

 Diante dessa percepção, de que modo o recurso do Marketing Político pode 

contribuir na comunicação eleitoral na transmissão de informação que atraia a 

confiança dos eleitores? É através de um grande trabalho e de um bom 

planejamento que o marketing político desenvolve a exposição do futuro candidato 

com possibilidades de conseguir acreditação e confiança dos eleitores, pois uma 

exposição positiva e de caráter inovador é o carro chefe para possível vitória política. 

       Quanto ao objetivo geral foi entender como o Marketing Político pode contribuir 

na comunicação eleitoral na transmissão de informação que atraia a confiança dos 

eleitores. Os referidos objetivos específicos foram estudar a influência do Marketing 

Político na comunicação eleitoral;descrever as limitações de exposição do Marketing 

Político na comunicação eleitoral e apontar as estratégias aplicadas do Marketing 

Político em manter a carreira política dos seus usuários promissora. 

   A metodologia desse estudo foi descritiva de abordagem qualitativa de referências 

bibliográficas baseada em revisão narrativa da literaturaA pesquisa bibliográfica será 

conduzida nas bases de diferentes dados eletrônicas científica SciELO; revista 

científica e (LILACS). 

Os referidos descritores utilizados nessa a pesquisa foram “marketing político”,  

“comunicação eleitoral”, individualmente, ou agrupados entre si. Livros e artigos de 

informações complementares também foram selecionados 
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 CAPÍTULO I: A CONTRIBUIÇÃO DO MARKETING POLÍTICO NA 

COMUNICAÇÃO ELEITORAL      

O marketing político temgrande contribuição eresponsabilidade de trabalhar e passar 

a imagem de um político de um modo que venha a conquistar e ganhar a confiança 

da população ou os dos eleitores de uma maneira positiva, sem ocasionar nenhum 

desgaste negativo ou decepcionante. 

       Se preocupar com a imagem do político de uma maneira continua ou em curto 

prazo é uma das características principais do marketing político, issoporque, ele 

pode ser trabalhado tanto no período eleitoral conhecido como marketing político 

eleitoral e continuar tratandoda imagem do político após sua candidatura chamada 

demarketing político.(SILVA, CARVALHO, 2015) 

 Garantir uma vitória de um cândido se reque bastante investimento e trabalhos 

criteriosos, inovadores e de credibilidade que conquiste os eleitores,onde o 

planejamento, organização e estratégias de trabalho devem estar interligados para 

um bom desenvolvimento da divulgação da imagem do candidato usuário do 

marketing político.(SOARES, BERTI,2012) 

Ao diferenciar o marketing político e o marketing político eleitoral autor Oliveira 

(2016, p.321) descreve que: 

O marketing político se propõe a trabalhar a imagem de um político (com ou 
sem mandato) de forma positiva. Não há um prazo final: o trabalho será feito 
durante toda a sua carreira para buscar o maior número de eleitores 
possível. Já o marketing eleitoral é realizado em curto prazo com ações que 
visem a promover o candidato, em um processo que começa antes da 
eleição e se concretiza no período eleitoral. O objetivo é transmitir uma 
imagem sólida do candidato e conquistar a confiança do eleitorado. 

Conforme Teixeira (2016, p.10) “os candidatos precisam desenvolver um trabalho 

contínuo e sistemático de formação de imagem, objetivando aumentar seu poder de 

influcia para um aprimoramento das instituições democráticas e da classe política” 

    Se um político está com sua imagem bastante desgastada junto à população é 

mais do que necessário e compreensível que, o futuro candidato ou o político eleito 

seja,usuário dos recursos e estratégias trabalhadas no marketing eleitorale do 

marketing político. 
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Sabemos que no mundo político, existe muita concorrência e muita ambição pela 

conquista da candidatura tornando as eleições de acordo com Lima (2014 p.85) 

“através do marketing político saírem do cenário das disputas tradicionais para 

transformarem-se em verdadeiros teatros de guerra moderna, onde acaba não 

vencendo o melhor candidato” 

Ainda podemos citar que além de tentar conquistar a confiança dos candidatos o 

marketing político tenta    transmitir uma imagem sólida com intuito de conquistar 

também a confiança do eleitorado onde conforme Gomes (2009, p 99) “é preciso 

torna-lo mais aberto e acessível, menos parecido com um ritual a ser praticado por 

iniciados ou sobre o eleitor na decisão de voto. ” 

   Conforme Ferreira (2012 p.164) “aimagem dos candidatos é considerada um 

determinante do voto em virtude de que eleitores podem criar empatia com um ou 

mais candidatos, onde a empatia é fruto das mensagens recebidas ”.  

     O marketing político utiliza muitas estratégias na divulgação do futuro político na 

sua candidatura, onde as campanhas eleitorais são um das fermentastes mais 

utilizadas   como meio metodológico de divulgação e captação de eleitores. 

      Referente as campanhas aplicadas como estratégias no marketing eleitoral o 

autor   Lima, (2014 p.35) descreve que:  

 

Através as estratégias de campanha são instrumentos importantes que orientam a 
escolha dos eleitores.As estratégias procuram tornar os determinantes do voto vetores 
de influência entre os eleitores – Ideologia, Avaliação da administração, Bem-estar 
econômico, Emoções e Sentimentos. Os determinantes são explorados, 
prioritariamente, por meio de mensagens e imagens dos competidores, as quais são 
publicizadas pelos órgãos de comunicação, em particular, pelo Horário Gratuito de 
Propaganda Eleitoral. 

 

        Quanto ao conteúdo histórico as campanhas políticas sofreram transformações 

durante os anos, principalmente devidos ao avanço dos meios de comunicação, o 

ambiente político mudou. Ainda não podemos deixar de sinalizar que os meios 

aplicados pelos candidatos para se elegerem e a forma de conquistar o eleitorado 

foram conquistando mudanças com o intuito de ganhar maior espaço no cenário 

político e de atrair maior número de eleitores.(TEIXEIRA, 2016) 
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Outro instrumento importante são as propagandas eleitorais gratuitas, onde o político 

deve ser envolvente e cativante para atrair a atenção do eleitorado e fazendo com 

que não desligue a TV, onde a televisão conforme sinaliza o autor Lima, (2014 p. 35) 

“é importante que o candidato fale para a câmera, pois a impressão é que esteja 

falando com o telespectador, passando uma maior confiança por isso, é importante 

que esteja preparado” 

     No espaço de comunicação aberta que é no caso da televisão, improvisar seria 

um fiasco, pois a imagem audiovisual é a oportunidade que o futuro candidato tem 

de mostrar credibilidade para os seus telespectadores e eleitores, onde a 

comunicação via rádio já não exige tanto, podendo o marketing político facilitar a 

comunicação e a expressão e comunicação verbal. 

“O uso de ferramentas de telemarketing ajuda a ter um contato direto com eleitor, 

saber sua opinião e escutar suas críticas e sugestões. O telemarketing pode ser uma 

ferramenta de pesquisa para o candidato e de convencimento do eleitor”.(SOARES, 

BERTI, 2012, p.10) 

        Diante dos avanços do meio de comunicação e publicidades notamos que o 

processo de midiatização da política proporcionou o reconhecimento da mídia como 

fator fundamental da vida política contemporânea, onde os meios de comunicação 

de massa ampliam o acesso aos agentes políticos e aos seus discursos, tornando-

se assim, o principal instrumento de difusão das visões de mundo e dos projetos 

políticos.(FERREIRA, 2012) 

     Quanto a facilidade de acesso da comunicação por meio do marketing político 

eleitoral proporciona o autor Oliveira, 2016 (p. 15) sinalizou que  

 Os meios de comunicação facilitam na propagação das ideias do candidato e na 
formação de opinião de seus eleitores ao agilizar a troca de informações a política e 
a mídia sempre foram aliadas na construção da sociedade, onde os candidatos 
precisam desenvolver um trabalho contínuo e sistemático de formação de imagem, 
objetivando aumentar seu poder de influência.Se o marketing eleitoral pode de fato 
contribuir para um aprimoramento das instituições democráticas e da classe política 
(que está com sua imagem bastante desgastada junto à população, segundo é preciso 
torna-lo mais aberto e acessível, de uma maneira democrática obedecendo suas 
regras éticas legais internas e externas.  

      Além de divulgar a imagem do futuro candidato o marketing político eleitoral 

prepara o político para uma formação de sua imagem de uma maneira adequada e 
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apropriada, seguindo os critérios éticos, legais e políticos conforme as normas 

eleitorais partidárias políticas, onde o marketing político, segue um conjunto de 

técnicas e procedimentos que tem como objetivos adequar um candidato/candidata 

ao seu eleitorado.(LIMA, 2014) 

  No entanto o marketing político precisa treinar e orientar seu cliente político com 

intuito de a ganhar a eleição, a qual o candidato deve ter conhecimento do marketing 

político e eleitoral seguindo os limites de exposição conforme os critérios 

estabelecidos nas normas éticas e políticas eleitorais.  

      Com isso, o que podemos entender é que o marketing políticos é um instrumento 

de divulgação e comunicação que contribui para comunicação eleitoral, 

possibilitando aos eleitores maior confiança e credibilidade no candidato por auxilia-

lo a manter a candidatura com menos estresse e exposição desapropriada evitando 

assim, complicações presentes e futuras. 
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CAPÍTULO II: A INFLUÊNCIA DO MARKETING POLÍTICO NA COMUNICAÇÃO 

ELEITORAL 

O marketing político é considerado um grande influenciador na comunicação eleitoral 

devido o mecanismo organizacional ético e disciplinar de exposição e propagação 

quanto ao fluxo de comunicação entre o futuro candidato e os cidadãos na esfera 

pública. 

A influência do marketing político na comunicação eleitoral é tão relevante a ponto 

de eleger e reeleger um candidato desde ao cargo de vereador a senador 

principalmente se a propagação das campanhas eleitorais for bem planejadas e 

articulada dentro dos paramentos éticos e legais inseridos conforme Tribunal 

Superior Eleitoral–TSE.(TEIXEIRA, 2016) 

A intensidadedo marketing político, estávoltada na  exposição da  imagem  do 

candidato a qual é a fase em que marketing deve aproveitar  todos os momentos e 

oportunidade  para expor  de maneira positiva e sem perda de tempo os possíveis 

meios estratégico  de exposição e divulgação do candidato objetivando o cuidado da 

imagem e da marca  que se  está trabalhando. (PETYK et al, 2008)  

      Referente à importânciado marketing politico os autores Soares e Berti (2012, p. 

33) destacam que: 

A indispensável utilização do marketing politico está relacionada à sua 
capacidade de captar e sistematizar informações sobre o quadro político, os 
adversários e, principalmente, os desejos e as necessidades dos eleitores, 
pensados como consumidores para que, de posse dessas informações, se 
possa oferecer o melhor produto possível: o candidato construção de 
mecanismos que estabeleçam livre fluxo de comunicação entre os cidadãos 
na esfera pública e a possibilidade de comunicação das instituições formais 
de poder com as múltiplas esferas públicas permite interferências da 
sociedade nas tomadas de decisão. 

           

 

Diante dessa percepção, nota-se a capacidade de interferência do marketing politico 

diante de tomada de decisão do eleitor, a qual uma boa divulgação e uma boa 

apresentação da imagem do candidato durante sua campanha é fundamentalpara 
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determinar o futuro politico de uma região porque não dizer de uma nação inteira 

impactando na vida de milhares de pessoas. 

     Diante da importância do Marketing político o autor Teixeira, (2012, p.50) 

destacou que “o político necessita do marketing em sua gestão para ampliar pontes 

de comunicação com a comunidade, prestar contas periódicas, criar um clima de 

aceitação e simpatia, abrir fluxos de acessos, identificar anseios, expectativas. ” 

        Observa-se que o Marketing Político é como uma ferramenta de orientação 

para o futuro candidato e relevante para tomada de decisão do eleitor, pois 

proporcionadirecionamentoe posicionamento das intençõesatuaise futuras do 

candidatorefletindo na tomada de decisão do eleitor, sendo uma das principais 

caracterizações que influenciaa comunicação eleitoral diante domarketing político. 

(FERNANDES, 2017) 

       Diante da influência do marketing político, observa-se que o aspecto mais 

importante é o fato de ser um mecanicismo importante de divulgar e de ouvir a 

população de um modoem geral, possibilitandoo políticocomunicar-se casa vez mais 

resoluto eaceitávelna comunidade. 

       “O marketing político pode ser um influenciador no campo institucional e amplo e 

não se restringe apenas à esfera pública que gravita em torno do poder público,mas 

acontece também em associações, em sindicatos e igrejas”.( LIMA, 2014.,p.34) 

     “A influencia do marketing político envolve fatores determinantes de pesquisa de 

mercado, ou a pesquisa eleitoral, objetivando conhecer as tendências do eleitor em 

tudo o que possa interferir direta ou indiretamente no voto”. (SILVA, 

JUNIOR,2017,p.15) 

    As orientações eplanejamento dos produtos do marketing político busca moldar o 

candidato às necessidades e desejos do eleitor sendo determinantena adequação 

das propostas expressas nas campanhas eleitorais, consideradas fundamentais para 

comparação e avaliação dos reais motivos e as propostas dos adversários. 

(FERNANDES, 2017) 

O Marketing político por usar propaganda e principalmente a promoção da imagem 

do futuro candidato tem a possibilidadealtamente generalizada de tornar o 

elegívelconhecido, proporcionando a propagaçãoda candidatura como um dos 

pontos fundamentais de todo o trabalho do marketing. 
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Umas das observações importantes de influência do marketing politico conforme 

descrito pelo autor Silva, Carvalhido (2010, p 55) “é entusiasmar, cativar a população 

a escolher um partido e seus candidatos. Tudo que ouvimos e vemos no meio de 

comunicação ou nas campanhas eleitorais é orientado por pessoa especializada 

dentro do marketing político. ” 

Observa-se que o Marketing Político é o elo entre o candidato e o eleitor a qual 

possibilita descobrir as reais necessidades dos eleitores baseado em um processo 

complexo, incluindo pesquisa e levantamento de dados eleitoraisque através 

destapossa inseri estratégias influenciadoras incluindo até mesmo orientaçõespara 

quem o candidato deve dirigir sua mensagem. (FERREIRA, 2010) 

     O marketing politico dentro dos fatores éticos orienta toda a assessoria doelegível 

quanto a estratégias influenciadoras negativas, dos meios de propagação irregular 

de campanhas incluindo boca de urna e meios de influencias duvidoso a qual é uma 

das metas que o marketing politico deve ter muito cuidado. (SILVA, CARVALHIDO, 

2010) 

Assim como o marketing politico podeinfluenciar de maneira positiva a comunicação 

eleitoral, ele também pode influenciar de maneira negativa toda a campanha de um 

candidato, principalmente pelos meios de comunicação digital como ainternet, 

atravésdas redes sociais, onde a facilidade da propagação de informações falsas 

conhecida como fake, é muito comum no meio político. (SILVA, JUNIOR, 2017) 

       Nesse caso o marketing politico deve ficar em alerta quanto a influência falsa de 

comunicação, a qual pode colocara vida de uma possível candidatura toda a 

perderconforme sinalizado pelo autor Oliveira, (2016, p.319) que “a proximidade que 

as redes sociais como o Facebook e o Twiter, facilitam conversas tanto positiva 

como negativa de maneira instantânea, a propagação negativa do candidato é um 

risco que o elegível está vulnerável a se submeter”. 

        A repercussão de uma informação ou mensagem de um candidatoseguida de 

dentro dos padrões do marketing politico é muitas vezes considerada relevante na 

futura candidatura do elegível, isso porque quanto mais potencializar a existência do 

candidato melhor será para sua popularidade possibilitando grande influência para 

decisões de votos diante do eleitor (LIMA, 2014). 
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Toda campanhade um candidato é articulada eplanejada, objetivando passar 

parapopulação a melhor imagem possível do elegível incluindo toda interpretação de 

Marketing incluindo o que dizer e expressar a população  objetivando atender todos 

as perspectivas  de necessidades publica e do mercado incluindo fatores sociais 

econômicos.  (OLIVEIRA, 2013) 

Contudo o Marketing Politico éum produto inovador e tecnológico   que pode ser 

positivo e negativo, onde os determinantes legais e éticos devem ser 

aplicadospositivamente para que assim, evite influência duvidoso no que diz respeito 

aos resultados e proposta divulgadas e exposta durante toda campanha eleitoral, 

evitando frustação a população. 
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 CAPÍTULO III: ESTRATÉGIA DO MARKETING POLÍTICO  

Diante do desenvolvimento tecnológico observa-sequeo marketing político 

estávoltado porinúmeras estratégias que possibilita a divulgação e propagação da 

imagem, das mensagens e daspropostas do candidato durantea campanha 

atravésda comunicação eleitoral. 

As estratégias do marketing político são ferramentas fundamentais consideradas 

estruturais importantes para conquistar a candidatura de um elegível e mante o 

mandato de um candidato devido possuir medidas e interfases intelectuais 

administrativas e resolutivas diante de qualquer condição que ponha risco a vida 

politicasdo candidato.(OLIVEIRA, 2016) 

      Diante dessa objetividadeestratégica do Marketing Político os autores Soares e 

Berti, (2012, p. 65) destacam que: 

 O marketing político e marketing eleitoral se referem a duas estratégias 
distintas, porém com um mesmo objetivo final, a conquista do voto do 
eleitor. O marketing político seria uma estratégia permanente com o objetivo 
de manter o político e o partido sempre em contato com o eleitor, para que, 
em futuras eleições, o candidato tenha seu voto assegurado. Já o marketing 
eleitoral é desenvolvido e voltado estritamente para a eleição de um 
candidato no período eleitoral, objetivando conquistar votos e desbancar os 
concorrentes. 

 O marketing políticoé um mediador de estratégias, pois sem elas ele não poderá 

desenvolver e apresentar o material atribuído na comunicação eleitoral, sendo um 

potencializado no desenvolvimento das exposições de marketing durante 

campanhas politicas. 

“Antes de qualquer estratégia política é importante levar em conta a conjuntura 

política pela qual passa o país, estado ou cidade em questão, pois assim facilitará 

na aplicação e promessas resolutivas adequadas e apropriadas”.(SILVA,; 

CARVALHIDO, 2010, p.31) 

Conforme Lima, (2014, p.77) “uma estratégia bem pensada, usaria a oportunidade 

para cultivar terreno para uma futura eleição, pois mesmo que perca a eleição em 

voga, não sairá dela totalmente derrotado”. 
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Anos anteriores nas campanhas politicas usava-se muita distribuição de brindes, 

camisetas e showmícios, com a finalidade de se baratear às campanhas em troca 

manipuladora de votos, onde essas estratégias de marketing político foi proibida 

pelo TSE, devido as irregularidades éticas envolvidas, sendo necessário outras 

medidas estratégia de comunicação eleitoral de imediato. (OLIVEIRA, 2016) 

      “Desde as eleições de 2006, em que a legislação para a propaganda política tem 

sido modificada, as opções, para os candidatos divulgarem suas propostas e 

promoverem seu nome para o cargo em que disputam, foram ficando 

limitadas.”(SILVA, JUNIOR, 2017, p.22) 

       Diante dessas mudanças, inúmerasEstratégias de Marketing Politico foi se 

inserindo dento da comunicação eleitoral incluindo a internet através das redes 

sociais a qual possui inúmeras ferramentas que possibilitaa propagação e opiniões 

com livre força de expressão.  

        Referente à força de propagação queos meios eletrônico possuem diante da 

comunicação eleitoral e politica osautores,Silva e  Carvalhido (2010, p.44) 

Um partido político poderá conseguir através da rede, atingindo com muita 
rapidez diversos tipos de públicos em relação a campanhas tradicionais. 
Com a participação das mídias sociais, identificamos que cresce 
consideravelmente o espaço no âmbito político. O indivíduo se apresenta 
com um perfil, e possibilita conexões diretas com os amigos e indireta com 
os amigos dos amigos. Podem-se criar comunidades virtuais para um 
determinado interesse em comum, podendo integrar as comunidades 
através de diversas ferramentas variadas tais como fóruns para discussão, 
enquetes, envio de mensagens para indivíduo e para os integrantes das 
comunidades. 

 

 

  “É imprescindível que qualquer mensagem enviada pelo partido deverá ter um 

acompanhamento, é preciso ter interação e ser monitorado, pois nem todos os 

usuários são passivos e não serão simplesmente assimiladas”. (SOARES, BERTI, 

2012, p. 80) 

A estratégia do marketing político também tem como meios peculiares a aplicaçãode 

técnica de investigação e pesquisa a qual possibilitará uma visão das condições 

atuais e futuras do candidato objetivando identificar conforme as coletas de dados as 

reais condições em que a campanha e se encontra, para possíveis adequações e 

melhorais por meio de estratégias apropriadas. 
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        A estratégia do Marketing ainda é passível de usar ferramentas 

tradicionais“como carros de som, que por meio de jingles e paródias das mais 

diversas músicas, levaram até o eleitor mensagens políticas, propostas e objetivos 

dos futuros governantes” (NETO,2012,p.100) 

      “Também é notável com bastante frequência a utilização de inúmeras bandeiras, 

cartazes, adesivos nos carros e outros apelos visuais pelas ruas da cidade, alguns 

até inovadores, como o display em tamanho natural do candidato a preferido” 

.(OLIVEIRA, 2013, p.17) 

“Nesse caso nota-se a estratégia do marketing está vinculada a variadas técnicas de 

propagação política utilizando com o objetivo de apresentar argumentos e opiniões 

do publico, induzindo a conclusões favoráveis aos seus anunciantes”.(FERNANDES, 

2017, p.6) 

Ainda sinaliza-se que o uso das ferramentas inseridos dentro do Marketing Politico 

caracteriza grandemente as estratégias eleitorais as quais são fundamentais para 

expor e propagar as reais propostas impostas pelos elegíveis onde os mesmos 

nunca deve esquecer-se das principais finalidades das propaganda politica que é de 

evitar decepções e frustações a comunidade.   

 

Há também quem conteste se o termo marketing seria realmente adequado 
para se referir às estratégias de uma campanha política, já que o significado 
original do termo se refere ao processo de analise e construção de 
estratégias para o aumento da participação de uma empresa no mercado. 
Porém, o que vemos na prática é uma grande semelhança na elaboração 
de uma estratégia de marketing comercial com a elaboração de estratégias 
para uma campanha política. (GOMES, 2009, p 95) 
 

Nesse momento é importante que o Marketing Politico use de todos os seus 

recursos tecnológico e administrativo em técnicas e estratégicas inteligíveis para 

orientar toda a assessoria do futuro candidato ou do elegível que a hora de expor 

sem exagero, apenas onecessário, porém a verdade, o que realmente vai propor 

para os eleitores sem ocasionar passível constrangimento. 

“Nesse caso o marketing político é um conjunto de técnicas e procedimentos cujo 

objetivo é avaliar, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, os humores do 

eleitorado para, a partir daí trilhar o melhor caminho”. (SILVA, JUNIOR, 2017, p. 13) 
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        Ainda como relevância o autor Lima, (2014, p.16) destaca que estratégia de 

marketing como:  

A estratégia do marketing possibilita análise do clima de opinião, do quadro 
político e dos adversários, planejamento e realização das pesquisas, análise 
das pesquisas e elaboração de novas estratégias, com a definição dos 
melhores meios de comunicação para se atingir os fins desejáveis, e novas 
pesquisas para aferir a eficácia do caminho escolhido e, se necessário, 
corrigir os rumos anteriormente traçados. 

Contudo nessa percepção e diante do contexto de marketing político, nota-se que o 

elegível precisa traçar metas etrazer por meio da inovação situações conforme as 

necessidades que a população tem juntamente com a as necessidades da 

sociedade evitando conflitos e gerando opiniões com sua finalidade de mostrar seu 

perfil, suas propostas e seu plano de governo como principal estratégia de marketing 

politico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Diante do estudo apresentado, compreendeu-seque o Marketing Político pode 

contribuir na comunicação eleitoral na transmissão de informação que atraia a 

confiança dos eleitores, por aplicar mecanismo organizacional ético e disciplinar de 

exposição e propagação quanto ao fluxo de comunicação do futuro candidato. 

Dentro da margem deinfluência, o Marketing Político na comunicação eleitoral, tem 

utilizado as ferramentas tecnológicas, incluindo ainternet através das redes sociais a 

qual tem a grande probabilidade de viabilizar a propagação e opiniões com livre 

força de expressão em grande proporção. 

 OMarketing Político tem a capacidade de administrar e controlar de maneira 

estratégica toda a divulgação eexposições do futuro candidato, sem expor de 

maneira inadequada a imagem do elegível, realizando assim, assessoria política 

conforme as exigência TribunalSuperior Eleitoral . 

         Contudo, o marketing politico, se insere como necessário adequado e 

apropriado diante da comunicação eleitoral, pois possibilita aos futuros candidatos 

políticos, assessoria adequada, por aplicar recursos estratégicos 

administrativoscabíveis de relevância influenciadora ematraira confiança dos 

eleitores 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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