


O que você precisa, nós entregamos!

Nas Eleições de 2016, tenha uma campanha forte na internet, com presença nas redes 
sociais, ligação direta com seus eleitores, com conteúdo adequado ao seu público, feito 

especialmente para que ele entenda suas propostas, seus projetos e por que você é a melhor opção. 
Não deixe seus concorrentes chegarem primeiro. Esteja presente, se faça presente.

A Vincere Comunicação é uma empresa focada em Marketing Político Digital, com 7 anos de mercado e uma 
equipe altamente capacitada, que alia experiência, competência, inteligência a resultados.

Atuamos em ações integradas de comunicação digital que proporcionem o melhor custo benefício. Trabalhamos no 
fortalecimento da imagem de nossos clientes na internet, por meio de produção de conteúdo para mídias sociais, relacionamento, links 

patrocinados, e-mail marketing, monitoramento, criação de sites e blogs, aplicativos, entre outros serviços.

A Vincere



Missão:
Solucionar problemas em marketing político digital.

Visão: 
Tornar-se referência nacional em estratégias de comunicação digital

para agentes e partidos políticos, entidades públicas e autarquias, com o uso
de ferramentas adequadas e atualizadas.

Valores: 
Responsabilidade, Inovação, Criatividade e Transparência.



Como trabalhamos

Conhecer 
O cliente e seu público-alvo

Planejar
As melhores estratégias de acordo com o perfil 

do cliente e do público

Executar
Com qualidade e eficiência as ações, focado no 

usuário e nos resultados 

Mensurar
Os resultados obtidos com

a análise dos dados
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A cada cliente, um desafio. Primeiramente, analisamos, fazemos um diagnóstico digital para saber qual a 
realidade do cliente nas redes sociais, como ele está presente e como é percebido no ambiente digital. Tais 

informações são essenciais para o sucesso de qualquer estratégia que venha a ser traçada para ele.

Em seguida, analisamos o ambiente no qual ele está inserido e como age o seu público, para que o 
planejamento possa ir ao encontro dos anseios daqueles que ele busca atingir com sua ações. Entendemos que 

é fundamental a entrega ao cliente e ao seu público daquilo que ambos esperam. Para produzir um conteúdo 
de qualidade, precisamos conhecer, e trabalhamos para isso, o que o público a ser impactado espera. 

Depois dessas duas análises, realizamos o planejamento, considerando todos os dados levantados que são 
entendidos e transformados em informação, logo após em inteligência, para que possamos levá-los ao patamar 

de estratégia. 

Além disso, trabalhamos na mensuração e análise constante de dados para adequação das estratégias de 
acordo com o que o comportamento do público nos indica. 

A alta performance é, para nós da Vincere, resultado de análise, planejamento, resultados, análise e mais 
planejamento.



Serviços



NOSSAS SOluçõeS pArA AS SuAS NeCeSSidAdeS

Criação de site e blog do candidato, com identidade visual 
para a pré-campanha e posterior ajuste para adequação à 

identidade visual a ser utilizada durante a campanha eleitoral.

Identificamos as redes sociais mais interessantes ao 
candidatos e seus eleitores. Criamos a identidade visual, 
formatamos os canais e fazemos o gerenciamento dessas 
redes de acordo com o interesse do candidato.

O sucesso eleitoral na internet é resultado de um bom 
planejamento. Na internet não há espaço para “achismo” é 

preciso um trabalho profissional e eficiente.
Criação de vídeos especialmente para o ambiente digital, com 
linguagem adequada ao público.

Criação de aplicativos IOS, Android e Windows Phone para 
trazer o eleitor mais próximo da sua campanha. Um fator de grande importância é o monitoramento das 

Redes Sociais, para que seja possível acompanhar a presença 
digital do cliente, ou seja, como ele é percebido e descrito pelo 
eleitor na internet.

Sites e blogs redes sociais

planejamento digital
Videos

Apps
Monitoramento digital



Estar nas Redes Sociais é estar exposto, inclusive a crises. 
Quando elas aparecem, o momento e a forma certa de agir 

são fundamentais para que a imagem do candidato não sofra 
prejuízos que o tirem da disputa eleitoral.

Por termos uma equipe altamente capacitada, promovemos 
cursos e treinamentos para candidatos e suas equipes, 

profissionais de comunicação, prefeituras e câmaras para 
que possam aprimorar conhecimento e realizar de forma 

adequada ações no ambiente digital.

Consultoria na gestão e uso de redes sociais. Caso o 
candidato decida que ele mesmo, ou sua equipe, realize o 
trabalho de produção de conteúdo e gestão das redes sociais, 
damos consultoria para que ele possa desempenhar seu 
trabalho da melhor forma possível.

Gerenciamento de crise

Cursos e treinamentos

Consultoria digital

NOSSAS SOluçõeS pArA AS SuAS NeCeSSidAdeS



portfólio



O desafio da Vincere Comunicação com o prefeito eleito de Taubaté (SP), Bernardo Ortiz Junior, é gerar 
relacionamento com os eleitores pela internet e engajá-los.

Durante a pré-campanha, a Vincere foi responsável pela criação do aplicativo “Sua Taubaté”, para envio de sugestões 
ao plano de governo; gerenciamento de mídias sociais (Facebook – perfil e fanpage, Twitter, Youtube, Flickr, Pinterest, 
Formspring, Blog e Linkedin) e monitoramento. Na campanha, focou no relacionamento, respondendo às dúvidas e 

interagindo com os internautas.

Atualmente, trabalhamos com foco no relacionamento com os eleitores, gerenciamento de mídias sociais (Facebook, 
Twitter, Youtube e Instagram), além de monitoramento.

Ortiz Junior

Fanpage.



Aba e imagem para Facebook, Twitter e YouTube.



pesquisa Social Cities interior avalia comunicação 
digital de 46 prefeituras paulistas e seus prefeitos

Fonte: pesquisa Medialogue [http://migre.me/s3pp4]

Ortiz Junior ficou em 7º lugar no ranking geral 
dos prefeitos analisados pela pesquisa. Ainda 
teve um desempenho maior do que a prefeitura 
que comanda, reunindo uma performance 
melhor em audiência, número de seguidores e 
presença na web.



O desafio da Vincere Comunicação com o prefeito eleito de Lorena (SP), Fábio Marcondes, foi inseri-lo 
nas mídias sociais, divulgar suas propostas de governo na internet e engajar a militância em prol de 

sua campanha.

A estratégia de comunicação digital contou com a criação de um site, gerenciamento
de mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Linkedin) e monitoramento. 

Fábio Marcondes

Blog e YouTube



imagens para Facebook. fanpage e Twitter



O desafio da Vincere Comunicação com a candidata a prefeita de Porto Velho (RO), Mariana Carvalho, foi 
reposicioná-la nas mídias sociais e estruturar seus canais de forma profissional, além de divulgar suas propostas 

de governo na internet e engajar a militância em prol de sua campanha.

A estratégia de comunicação digital contou com o gerenciamento de mídias sociais
(Facebook – perfil e fanpage, Twitter e Youtube) e monitoramento.

Em 2015, eleita deputada federal, ministramos um curso de gerenciamento de mídias sociais para seu
mandato na Câmara Federal.

Mariana Carvalho

Fanpage e YouTube.



Twitter, imagens para Facebook e fanpage.



O desafio da Vincere Comunicação com o deputado estadual reeleito, Padre Afonso Lobato, nas eleições de 2014, 
foi gerar relacionamento com os eleitores pela internet e engajá-los para a campanha.

Foram criados aplicativos para o Facebook a fim de mostrar os seus 10 anos de trabalho pelo Estado de São 
Paulo, com uma prestação de contas, realizações por regiões e ainda uma aba interativa para que o internauta 

pudesse mandar sua sugestão.

padre Afonso

imagens para Facebook e fanpage.



Aplicativos Facebook



O desafio da Vincere Comunicação com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região é reposicioná-lo na 
internet, atuando no relacionando com os sindicalizados e apresentando o trabalho realizado pela entidade.

A estratégia de comunicação digital conta com a criação de um site, reposicionamento de marca, gerenciamento 
de mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram) e monitoramento. 

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté e região

Cover page Facebook e Site



imagens para Facebook e fanpage.



O desafio da Vincere Comunicação com o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Taubaté é inseri-lo 
no ambiente digital, dando ênfase ao trabalho realizado pela entidade.

A estratégia de comunicação digital conta com gerenciamento de mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram) e monitoramento. 

Sindicato dos Servidores 
públicos do Município de Taubaté

Cover page Facebook e Youtube



imagens para Facebook e fanpage.



délcio Sato

Site e fanpage.

O desafio da Vincere Comunicação com o candidato a prefeito de Ubatuba (SP), Délcio Sato, foi 
reposicioná-lo nas mídias sociais e estruturar seus canais de forma profissional, além de divulgar suas 

propostas de governo na internet e engajar a militância em prol de sua campanha.

A estratégia de comunicação digital contou com a criação de um site e de um blog, gerenciamento de 
mídias sociais (Facebook – perfil e fanpage, Twitter, Youtube, Flickr e Linkedin) e monitoramento.



imagem para Facebook, Twitter e YouTube.



O desafio da Vincere Comunicação com o candidato a prefeito de Cruzeiro (SP), Beto do Renato, foi 
reposicioná-lo nas mídias sociais e estruturar seus canais de forma profissional, além de divulgar suas 

propostas de governo na internet e engajar a militância em prol de sua campanha.

A estratégia de comunicação digital contou com a criação de um blog, gerenciamento de mídias sociais 
(Facebook – perfil e fanpage, Twitter, Youtube) e monitoramento.

Beto do renato

Twitter e YouTube.



imagem para Facebook, faanpage e blog.



Clientes



equipe capacitada, clientes vitoriosos

prefeito Ortiz Junior

Vereadora Vera Saba prefeito Francisco Carlos

Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté

Beto do renato

Sindicato dos 
Servidores de Taubaté

décio Sato

prefeitura de 
pindamonhangaba

prefeito Fábio Marcondes
deputada federal 
Mariana Carvalho

deputado estadual
padre Afonso



        vincerecomunicacao.com.br


