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I r aonde ainda ninguém foi.  Para mim, nada faz mais sentido quando 
penso no papel que as mídias digitais desempenham nas nossas vidas, 
e que vão desempenhar cada vez mais, à medida que o tempo passa.
Se analisarmos a frase sob a ótica da utilização das redes soci-
ais no ambiente virtual para se atingir um determinado fim, que 

não o simplesmente “fazer o social”, isso é ainda mais emblemático.
 No campo da política? Ah, isso, então, tem tudo a ver com “ir aonde 
ainda ninguém foi”, e mais um pouco. 
 É necessário ser um desbravador. E dos bons, porque há muita 
coisa em risco, principalmente numa campanha. 
 A começar pelo entendimento que eles, os políticos, têm sobre a 
função do investimento nesse setor: não basta estar por estar, mas para fazer a 
diferença. 
 Entendidos quanto a essa questão, vem um segundo impasse: o 
quanto investir? De forma equivocada, até porque ninguém sabia ao certo 
aonde tudo isso ia dar, as mídias digitais foram apresentadas ao mundo 
como algo barato, o que requer hoje um grande esforço de convencimen-
to por parte dos profissionais para provar que, como qualquer outro meio 
de comunicação, o ambiente das redes demanda um gerenciamento estra-
tégico, que não, não é qualquer um que sabe fazer, e isso demanda custo.
 O campo é tão novo, e gera tantas possibilidades, que a cada eleição 
novas regras são impostas pela Justiça para que, ao mesmo tempo que 
garantam o direito à informação, não coloquem em risco a seriedade que o 
processo deve ter. 
 Embora feita por profissionais, a comunicação nas redes deve ter a 
participação do candidato para que, dentre   tantas outras  estratégias (inclusive 
para entender, de uma vez por todas, que quantidade não significa, 
necessariamente, qualidade), os eleitores sintam-no próximo, como numa 
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ação corpo a corpo (sinceramente, é o que acredito que vá acontecer no 
futuro), para ganharem a confiança e multiplicarem seus eleitores numa 
nova plataforma. 
 Pois é, muralhas a serem transpostas que não acabam mais e foi 
exatamente esse o trabalho que os jornalistas Ednelson Prado e Ariane 
Fonseca fizeram, com muito profissionalismo e propriedade, em cam-
panhas eleitorais nas cidades de Taubaté, Ubatuba, , Lorena e Cruzeiro, 
em São Paulo, e  Porto Velho, em Rondônia, no ano de 2012. 
 Provaram ser desbravadores, e dos bons, indo agora ainda mais 
além, com a publicação desta obra, provando conhecerem a fundo, senão 
a maior, uma das principais lições das mídias digitais: compartilhar. 
 Boa leitura! 

Letícia Maria
Coordenadora do curso de pós-graduação em Marketing Político da Unitau. 
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A primeira campanha surgiu ainda em 2011, quando 
a prática nas mídias sociais do nosso primeiro can-
didato tinha, segundo sua assessoria, o único obje-
tivo de tentar minimizar as críticas que recebia, após 
anunciar seu nome como pré-candidato à prefeito. 

Foi o início de uma experiência maravilhosa que nós, da Vincere Co-
municação, tivemos a oportunidade de experimentar. 
 Usamos a palavra experimentar por entendermos que, em relação 
às mídias sociais e eleições, há um longo caminho de erros e acertos a 
percorrer.  
 Do primeiro contrato firmado e o fim das campanhas das quais 
participamos, em outubro de 2012, muita coisa aconteceu, muitas noites 
acompanhando debates, muitos incêndios sendo apagados, muitos 
assessores colaborando, com outros nem tanto. Ao final, independente 
de vitórias e derrotas, acreditamos que cumprimos com nosso papel e 
colaboramos, de certa forma, com esse novo fazer político que veio, sem 
dúvida, para ficar. 
 Ao longo desse e-book, esperamos contribuir com experiên-
cias e aprendizados que ajudem a entender e a praticar essa nova ma-
neira de se trabalhar nas campanhas eleitorais. Esperamos que algumas 
dúvidas sejam sanadas, que experiências sejam trocadas e que cada um 
guarde consigo um pouquinho do que quisemos compartilhar com vocês. 
 
 

Introdução
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Com as eleições presidenciais de 2008, nos Estados Uni-
dos, e a forma como o presidente eleito Barack Obama se 
utilizou da internet, muita expectativa foi gerada para a 
eleição presidencial no Brasil, em 2010. No entanto, ape-
sar da utilização das redes sociais naquela oportunidade e 

de algumas boas ações que impactaram de forma positiva para alguns 
candidatos, como foram os casos de Marina Silva e Plínio de Arruda 
Sampaio, a repercussão talvez não tenha sido a esperada. Os motivos já 
foram avaliados por outros autores e não nos cabe aqui discutir. 
 O que nos interessa é que para as eleições municipais de 2012 a 
situação se mostrou novamente favorável e de forma ainda mais positiva. 
Os primeiros sinais de que a internet, e as redes sociais, principalmente, 
poderiam ser uma grande parceira este ano foram as declarações da presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmem Lúcia, de que o Twitter 
ficaria restrito na  pré-campanha, mas que poderia ser utilizado livre-
mente durante o período eleitoral. Tal colocação foi o sinal verde para 
que os profissionais de comunicação começassem a imaginar o que se-
ria possível fazer para explorar ao máximo a potencialidade da rede, já 
que a legislação eleitoral não apresentaria tantos obstáculos.  
 Com certeza, enquanto os candidatos começaram a pensar no 
uso da internet, e, em muitos casos, a temer sua utilização, os marquetólogos 
ampliaram sua atenção sobre a forma de fazer isso. Nesse aspecto, é 
importante ressaltar que existe uma diferença significativa entre o olhar 
imposto pelas agências off-line e as agências online, como ainda ocorre 
no mundo corporativo. 
 Apesar de saberem que o uso da internet é uma realidade, mui-
tos profissionais não a consideraram como parte integrante da estraté-
gia de marketing das campanhas, utilizando-a, praticamente, como um 

Expectativas geradas pela liberdade no uso da internet

Capítulo I
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“
apêndice. Essa atitude pode ser considerada falha grave, pois o entrosa-
mento entre os setores é essencial para o sucesso. A linguagem da cam-
panha deve ser única e não dar atenção ao digital pode significar dis-
cursos diferentes em uma mesma campanha, não somente em relação ao 
que se fala, mas, também ao que se mostra, e como se mostra. 
 Ao mesmo tempo em que muitos marquetólogos, e muitas 
agências off-line, ainda não acreditam no poder da internet para 
conquistar votos, há os que veem a sua liberdade de utilização como a 
salvação.  O nosso entendimento não é uma coisa, nem outra. O que temos 
é ainda um processo de aprendizado que já apresenta resultados e 
muito trabalho pela frente a ser feito. 

O que temos é ainda um processo de aprendizado 
que já apresenta resultados e muito trabalho 

pela frente a ser feito.

 Voltando a falar sobre as expectativas da forma de utilização da 
internet na campanha eleitoral deste ano, há alguns pontos interessantes 
de serem observados, entre eles a ideia de que tornaria a campanha mais 
barata, e de que tudo seria permitido e nada proibido. Essas duas 
premissas, das quais alguns candidatos e assessores partiram, não 
correspondem à verdade. 
 Sobre tornar a campanha mais barata, é importante entender que 
no futuro essa poderá ser uma realidade. Por exemplo, pode haver um corte 
significativo no gasto com material impresso, mas ainda não avançamos a 
este ponto. Mesmo porque, o material impresso é grande aliado para a di-
vulgação dos endereços eletrônicos, e o eleitor ainda está muito habitua-
do a ele. Além disso, pensamos em corte de custos, mas não podemos nos 
esquecer de que para produzir bons conteúdos para a internet, é preciso 
bons profissionais e isso também impacta no orçamento da campanha. Ou 
seja, ela pode até tornar a campanha mais barata, mas não temos a ilusão 
de que esse corte será tão significativo quantos muitos presumem. 
 Em relação ao pensamento de que tudo é permitido e nada 
proibido, essa é uma doce ilusão. Por mais que a internet seja um local 
de liberdade de expressão, a justiça eleitoral se mostrou ativa para coi-
bir abusos e erros cometidos por partidos, coligações, militantes e elei-
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tores, de uma maneira geral. Alguns podem ter achado uma interferência 
desnecessária e contrária à liberdade de expressão, mas nosso entendi-
mento é de que a intervenção é necessária porque ainda caminhamos 
quanto à melhor forma de utilização da ferramenta. No futuro, quem 
sabe, essa interferência seja desnecessária. Hoje, ainda não é. 
 Até aqui, falamos das expectativas da internet, de certa for-
ma, sob o ponto de vista de quem a utilizaria para a campanha. Ainda 
neste trabalho, falaremos sobre a participação da população nesse pro-
cesso. Mesmo porque, é preciso considerar que boa parte dos profis-
sionais e candidatos se esqueceu, em muitos momentos, de tentar 
entender o eleitor e sua relação com a internet. E a campanha, não deve-
ríamos nos esquecer, só tem razão de existir em função do eleitor.  
 Esse é um ponto importante e que não pode ser deixado de 
lado, principalmente quando falamos de internet, pois como afir-
mam Gil Castillo e Carlos Manhanelli no livro Internet e Eleições: 
bicho de sete cabeças? “as novas tecnologias de informação e co-
municação estão conferindo poder de expressão aos cidadãos”. Ago-
ra, mais do que nunca, o eleitor é partícipe do processo. 
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Dada a largada para a disputa eleitoral, os candidatos parti-
ram para a montagem de suas equipes e, ao contrário de 
campanhas anteriores, tiveram de olhar para esse novo 
item, que é a internet. Alguns candidatos já sabiam e já se 
utilizavam da rede (de forma correta ou não, mas se uti-

lizavam), já outros não tinham a menor ideia de como fazer uso dessa 
ferramenta. Em comum, apenas o fato de saberem que era importante 
estar presente. E a razão para isso era simples: os concorrentes estari-
am na internet, e permitir que um adversário se utilizasse de algo e não 
fazê-lo era uma falha que poderia resultar na perda de votos.  

A realidade das negociações com os candidatos e a definição de equipe

Capítulo II

Equipes centrais de comunicação na campanha eleitoral

Equipe de
rádio

Equipe de 
internet

Equipe de 
televisão

Equipe de
impresso

Equipe de
telemarketing
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 Como já foi dito, alguns candidatos já se utilizavam da internet, 
e das redes sociais, no seu dia a dia. Com esses, claro, a negociação 
tendeu a ser mais fácil. A linguagem e o discurso utilizados para de-
monstrar o potencial da rede eram facilmente compreendidos. Foi fácil 
explicar o que vinha sendo feito de forma correta e quais os erros co-
metidos; quais as regras infringidas na utilização das ferramentas e 
quais etiquetas deixadas de lado, porque já havia um conhecimento 
prévio e uma predisposição para sanar dúvidas e corrigir erros. 
 Por outro lado, foi bastante significativo o número de candidatos 
que sabiam da necessidade de se utilizar da internet durante a campanha, 
mas que não tinham a menor ideia de como fazê-lo. Nesses casos, o pior, 
com certeza, ocorria por conta de muitos assessores que também não 
sabiam exatamente como fazer o melhor uso da rede, mas pelo simples 
fatos de terem perfis pessoais, colocavam-se à disposição para fazer o 
trabalho para o candidato. 
 Nesse tipo de situação, o maior trabalho foi explicar que a utilização 
equivocada da rede poderia trazer mais prejuízos que benefícios. E asses-
sor que não entende, mas acha que entende, é complicado de ser adminis-
trado. Talvez, no início, esse tenha sido um dos maiores desafios.  

A utilização equivocada da rede pode trazer mais prejuízos 
que benefícios. O maior desafio é fazer o candidato e a equipe 
entenderem que assim como a campanha off-line, a campanha 

digital também requer planejamento e investimentos.

 Além de conscientizá-los da necessidade de ter uma equipe web, 
outro complicador foi fazer alguns candidatos entenderem que o trabalho 
durante a campanha eleitoral ia além das postagens no Facebook ou a apre-
sentação de fotos. O maior desafio de muitas agências foi fazer alguns can-
didatos e sua equipe compreenderem que, assim como a campanha off-line, 
a campanha digital também requer planejamento e investimentos.  
 No caso do planejamento talvez até houvesse uma possibili-
dade de entendimento mais rápido. A questão foi justamente na mon-
tagem da equipe, em razão desse planejamento. Enquanto sempre 
existiu uma atenção às solicitações feitas para a montagem da equi-
pe de rádio e, principalmente, de TV para o horário eleitoral gratuito, 
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em relação à internet, o que pudemos perceber foi que a grande maio-
ria dos candidatos e assessores entendia a rede como algo muito mais 
importante para não perder votos do que para conquistar, e isso, com 
certeza, fez total diferença na definição de recursos e equipe. 
 Aos que conseguiram demonstrar a força da rede, com certeza, 
foi mais fácil montar um grupo adequado. Já os que tiveram problemas 
em promover esse entendimento, provavelmente, trabalharam dentro 
do limite mínimo possível. 
 Pois bem, a definição de equipe também passou pela estraté-
gia definida. Para os que quiseram utilizar-se ao máximo da rede, a 
definição de equipe levou em conta funções essenciais, como os pro-
dutores de conteúdos, programadores, analistas de mídias sociais, di-
retores de arte, além das equipes de vídeo, com repórter cinematográfi-
co, repórteres e editores. Isso sem falar na produção de áudio.  

     . Coordenador web;
     . Planejamento (planner);
     . Criação (publicitário);
     . Desenvolvimento (designer,      
     programador);
     . Social Media (produtor e analis- 
     ta);
     . Monitoramento e Métricas      
     (analista);
     . Multimídia (repórter, cinegrafis- 
     ta, editor de áudio e vídeo, locu- 
     tor).

Funções principais na equipe de internet
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 Pelo que foi possível perceber, no entanto, poucas campanhas olha-
ram para a necessidade de se formar uma equipe completa, novamente, 
embasado no fato de que muitos ainda não acreditam no poder das 
redes sociais para captar votos. Com isso, perdeu-se muito em alternativas 
e exploração das potencialidades da internet e todos os recursos 
que ela colocou à disposição dos candidatos. 
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Definida a estratégia, outro ponto fundamental foi fa-
zer o candidato entender o seu papel em todo o 
processo. Afinal, ele não poderia apenas terceiri-
zar os trabalhos em relação às redes sociais. Pelo 
contrário, sua participação precisava ser efetiva. 

 A verdade é que fica muito mais fácil quando o trabalho é execu-
tado junto ao candidato que já possui uma cultura digital, mais que isso, 
que já possui uma identidade digital. Não porque seja necessário apenas 
adequar e aprimorar os canais já existentes, mas porque o candidato já 
tem uma noção do que são as redes sociais, como é o seu funcionamen-
to, sua dinâmica. Nesses casos, o entrosamento ocorre de forma mais 
rápida e eficiente. Infelizmente, nem sempre, isso foi possível.  
 Nos casos em que o candidato não possuía a prática digital, 
além de haver a necessidade de criação da identidade digital, foi ne-
cessário um treinamento para que o candidato entendesse seu papel 
e se tornasse participante direto do processo. E por uma razão mui-
to simples: por mais que fosse avisado que existia uma equipe assesso-
rando o candidato (e é importante que, em muitos momentos, isso fi-
que muito claro para o eleitor), o eleitorado sempre quis, e sempre 
vai querer, conversar com o candidato, para saber a opinião dele, suas 
propostas e ideias, não as da equipe web, por mais que muitas delas 
sejam definidas pelo marketing da campanha, baseadas em pesqui-
sas que apontam o que a população tem como prioridade. É bom lem-
brar que o eleitor não entende como a campanha é formatada. 
 A participação do candidato sempre foi e sempre será funda-
mental no processo. É ele quem está na rua, é ele quem interage pessoal-
mente com a população, que muitas vezes vai cobrá-lo de acontecimen-
tos ocorridos na internet e que se não houver seu conhecimento sobre 

A importância da sintonia com o candidato

Capítulo III
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o assunto, ele não terá respostas e passará por situações desagradáveis. 
 Também temos o outro lado, pois podem ocorrer interações 
via internet, como indagações da população, cujas respostas somen-
te o candidato terá e que, se o candidato não for acessível e não tiver 
um bom entrosamento com a equipe web, ela não terá como res-
ponder, e aí pode se por em risco o trabalho que está sendo realiza-
do, pois se o eleitor descobrir que não há participação do candida-
to, a credibilidade se perderá e reconquistá-la será quase impossível. 
Tudo isso sem falar que a propagação de informações ruins se alas-
tra de maneira exponencial e o prejuízo pode ser imensurável. 
 Essa foi uma grande preocupação que tivemos com nos-
sos candidatos, durante as eleições deste ano. Por sorte, eles enten-
deram e participaram do processo dentro do que foi possível, dian-
te de tantos compromissos dos quais eles tinham de participar. 
 Na internet, todos nós sabemos, é a velocidade quem dita as 
regras. Uma resposta que demore alguns minutos permite que situa-
ções que poderiam ser facilmente controladas tomem proporções im-
possíveis de se administrar. Essa é mais uma razão para que o entro-
samento com o candidato e demais membros da equipe seja próximo 
da perfeição. Quando falamos do candidato e da equipe, é porque, em 
muitos casos, o candidato não tem como agir e responder imediata-
mente, por conta de estar em um momento no qual não é possível res-
ponder. Nesses casos, a equipe web pode fazer um primeiro atendimen-
to, o que permitirá ganhar preciosos minutos até obter uma resposta 
que parta do candidato, que pode ser repassada por ele ou por algum 
membro da equipe que esteja ao seu lado, naquele momento. 

Paradigmas a serem quebrados com os políticos

•	 Trabalhos na internet são baratos;
•	 Meu sobriho tem Facebook. Ele pode cuidar dos meus canais;
•	 É uma atividade que demanda pouco tempo de serviço;
•	 Quero que isso seja um viral;
•	 Quero 1 milhão de seguidores.
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 Toda essa dinâmica precisa ficar bem clara para o candida-
to e sua equipe. Menosprezar a importância das respostas e da intera-
ção pode proporcionar aos adversários saírem na frente com argumen-
tos que atendam às necessidades do internauta, o que pode, em alguns 
casos, significar perda de votos para um e ganho para outros. 
 Como tudo ainda é muito novo, e a ida do candidato para a inter-
net se deu mais por conta da visão de que se o adversário estava na rede, 
ele também deveria estar, ainda tivemos candidatos e equipe que não vi-
ram a internet como fator decisivo nessas eleições. Nesse caso, concorda-
mos em partes (falaremos sobre conversão de voto mais adiante).  
 Por ser algo novo, o eleitor brasileiro talvez ainda não tenha visto 
a internet como ponto zero de definição do voto, mas, pelo observado no 
pleito 2012, ela contribuiu para uma decisão desfavorável a alguns candida-
tos, quando o eleitor se sentiu enganado, desprestigiado, ou quando houve 
a ação direta dos adversários, em razão dos perfis fakes que tomaram con-
ta da rede e que atrapalharam, e muito, a vida de vários candidatos. 
 Outro ponto importante, e desafiador, foi fazer os candidatos 
entenderem que o número de seguidores é importante, claro, mas o en-
gajamento é ainda mais. Se é difícil fazer com que as empresas enxer-
guem isso, imagina políticos, ainda mais durante campanha eleitoral. 
Por sorte, conseguimos promover tal compreensão, mas isso graças a um 
trabalho bem planejado e embasado em ações que apresentaram resul-
tados práticos. Isso gerou confiança e credibilidade e nos permitiu ter a 
oportunidade de explicar como as coisas ocorrem na internet.  
 Com os resultados, pudemos ter a chance de explicar como 
considerar o eleitor em todo o processo. Afinal, não se pode desprezar 
o eleitor, nenhum deles, mesmo os que possuem uma rede de 
relacionamentos limitada, já que em termos de internet, quantidade, 
definitivamente, não é qualidade.  



#ficaadica

Fechamos esse capítulo ressaltando que ao iniciar 
o trabalho digital em uma campanha eleitoral, a 
conscientização dos candidatos sobre o papel de-
les no processo seja talvez o mais importante. 

Por isso, não deixe de realizar os treinamentos 
necessários, nem de esclarecer a cada um dos 
participantes da equipe, em especial, os com po-
der de decisão, sobre como vai ser o trabalho e 
qual sua expectativa com relação à participação 
de cada um.

#
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Depois da definição da equipe, ou da negociação com o 
cliente, passa-se ao processo de planejamento digital. É 
verdade que o correto seria negociar com o cliente em 
cima do planejamento digital feito, haja vista que, dessa 
forma, teríamos a certeza quanto a tudo o que o serviço de-

mandaria em termos de mão de obra e investimentos a serem realizados. 
Porém, em relação à campanha eleitoral e negociação com candidatos ou 
marqueteiros, nem sempre a ordem correta dos fatos é seguida. A razão 
principal é que existem implicações referentes à captação de recursos das 
campanhas e a centralização do comitê financeiro, por exemplo. 
 Seguindo esse raciocínio, depois de definidas a negociação e 
a equipe, é preciso entender a realidade de cada cidade em que se vai 
trabalhar, entender o comportamento digital dos moradores da lo-
calidade escolhida e a potencialidade de acesso à internet. Somente a 
partir dessa identificação é possível definir o que vai ser feito.  
 É importante frisar que as caracteristícas da cidade devem ser 
consideradas, porque temos diferenças entre o que imaginamos e o 
que temos à disposição, pois é preciso entender como se dá o acesso do 
eleitor à internet e às redes sociais, em cada município.  
 No nosso caso, em 2012, tivemos de ter muito cuidado com esse 
fator, pois trabalhamos com realidades bem distintas. Ao mesmo tempo 
em que atuamos em uma cidade como Taubaté, no interior de São Paulo, 
cujo acesso à banda larga é uma realidade, tivemos de entender como se 
dá o acesso à internet em uma cidade como Porto Velho, que apesar de 
ser uma capital de Estado, possui características bem diferentes. 
 Falaremos mais sobre isso quando formos explicar a escolha das 
ferramentas a serem utilizadas. 
 As estratégias de campanha precisam ficar bem claras, tanto

O planejamento estratégico digital da campanha

Capítulo IV



#ficaadica

O planejamento digital de uma campanha web 
deve ser feito de acordo com a realidade da ci-
dade do candidato. Se há problemas com acesso 
à internet no local, é preciso cautela para deixar 
a navegação mais simples e rápida possível. Se o 
Orkut é a rede social mais usada, explore-a! 

O Pinterest é a rede social do momento, mas se 
na cidade do candidato ela nem é conhecida, 
para que investir nela? É preciso ir onde as pes-
soas estão!

#
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“
para a equipe de trabalho quanto para o candidato e seus assessores. 
Aliás, quanto a assessores é imprescindível que fique claro, logo no 
início do trabalho, quantos e quais assessores irão se relacionar e ter 
ingerência sobre a internet e o uso das redes sociais. Esse fator é im-
portante em razão de uma questão muito simples: todo mundo acha 
que entende de comunicação e, mais que isso, por terem perfis em re-
des sociais, muitos se consideram profundos conhecedores do seg-
mento e se sentem no direito de dar palpites e tomar decisões, mes-
mo que sem nenhum embasamento, ou conhecimento técnico. 

Todo mundo acha que entende de comunicação e, mais que isso, por 
terem perfis em redes sociais, muitos se consideram profundos 

conhecedores do segmento e se sentem no direito de dar palpites e tomar 
decisões, mesmo que sem nenhum embasamento.

 É preciso deixar claro, no entanto, que isso não significa que 
sugestões não devam ser ouvidas, nem consideradas. Pelo contrá-
rio. Muitas vezes, algumas são valiosas e podem ser aplicadas. O 
que queremos dizer em relação a isso é que não pode haver intromis-
são no serviço realizado por um profissional que está habilitado para 
o serviço. A decisão final, claro, vai ser sempre do candidato, o que 
faz com que, nem sempre, elas considerem o planejamento realiza-
do. Mesmo assim, o melhor é seguir a orientação profissional. 
 Várias foram as vezes em que tivemos de ouvir e acatar opini-
ões totalmente divergentes sobre a utilização de algumas ferramen-
tas. Isso faz parte do processo. No entanto, com calma e com dados e 
informações conseguimos demonstrar que muitas das nossas esco-
lhas eram as mais acertadas porque seguiam padrões e práticas que já 
apresentaram resultados positivos na internet. Nesse caso, ficou bem 
claro que a premissa “contra fato não há argumentos” é grande alia-
da. Por sorte, a internet e boa parte das ferramentas utilizadas nos for-
necem dados sobre acessos e resultados sobre as ações praticadas. 
Em posse desses dados, fica muito mais fácil argumentar e demons-
trar o motivo que nos levaram a optar por uma ou outra prática. 
 Resolvida a questão das ingerências, é importante tornar a estra-
tégia elaborada conhecida das partes envolvidas, em especial candidatos 



#ficaadica

É preciso estar em todas as redes? Não! É preci-
so planejamento e estratégia para usar da melhor 
forma possível as que forem identificadas com 
potencial na cidade onde o candidato pretende 
atuar.

#
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“
e marquetólogos. Afinal, se a equipe de comunicação digital define 
uma estratégia, ela deve estar em harmonia com a proposta da cam-
panha. Além disso, a estratégia deve estabelecer metas e parâmetros 
de avaliação capazes de identificar se o que foi projetado está ocor-
rendo, a fim de promover modificações a tempo de corrigir possíveis 
desvios, para que se volte a percorrer os caminhos determinados pelo 
planejamento. E como essa correção, na maioria das vezes, vai envol-
ver diretamente candidato e equipe de marketing, tornar conheci-
das as estratégias e os parâmetros das avaliações é fundamental. 
 Ainda sobre estratégia, é muito comum, em campanhas elei-
torais, que ao se contratar empresas de fora da cidade, seus profissio-
nais levarem consigo verdades e práticas que obtiveram sucesso em 
outras campanhas. Não condenamos essa prática, muito pelo con-
trário, achamos plenamente válida, afinal o profissional se constrói a 
partir de suas realizações. Apenas ressaltamos que é preciso cuidado, 
pois em eleição não existe fórmula pronta. Todo bom profissional que 
atua na coordenação de marketing de campanha eleitoral sabe da im-
portância de se considerar a cultura local. Afinal, cada cidade possui 
sua característica e, em relação às redes sociais, não é diferente.  

Em eleição não existe fórmula pronta.

 Durante a campanha deste ano, por exemplo, um de nossos 
clientes recebeu de um eleitor a sugestão sobre horário de postagem no 
Facebook. A sugestão dada considerou os horários de maior partici-
pação do internauta, a partir de levantamentos apresentados em algu-
mas pesquisas. A sugestão, claro, foi bem recebida, pois se trata de uma 
interação entre o internauta e o candidato e isso deve ser sempre esti-
mulada, pois é assim que se promove um engajamento cada vez maior. 
Ocorre que a sugestão não foi utilizada, porque já havia sido verifica-
do que, apesar das pesquisas apontarem que o período noturno é pro-
pício para postagens, naquela cidade, o maior retorno se dava durante 
o horário comercial. Por se tratar de uma cidade de pequeno porte, o 
entendimento foi que o acesso à internet ocorria com mais intensida-
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de em período comercial. Ou seja, as pessoas acessavam a rede no tra-
balho. Talvez porque a cidade não possui uma rede de banda larga que 
atenda a toda a cidade, então, era mais fácil usar no trabalho. 
 Confira as etapas de um planejamento em comunicação digital 
para campanha eleitoral: 

CONHECER 

 Antes de começar qualquer trabalho em comunicação digital, 
é preciso conhecer o candidato, seus concorrentes e a cidade. Nessa 
etapa, analisamos cuidadosamente cinco elementos-chave para uma boa 
ação na internet. São eles: 

1. Público-alvo: Para quem o projeto se destina? Quais 
são os perfis de usuários que se deseja atingir? Eles aces-
sam que tipo de ferramentas online? Em qual horá-
rio? O que eles falam na internet? Eles gostam de política? 

2. Demandas do público-alvo: Quais os objetivos dos usuários com 
relação à sua presença online? Que necessidades seu projeto pode 
atender a cada um dos perfis de usuários traçados? O que vai fazê-
-los responderem, curtirem, compartilharem seu conteúdo? 

3. Marca (pessoal do candidato): Que conceitos devem ser passados 
para os internautas? Quais os diferenciais a serem explorados? 

4. Mercado (cidade): O que as pessoas estão falando na 
rede sobre a cidade? Estão satisfeitas com a atual ges-
tão? Estão revoltadas? Quais são os pontos mais discutidos? 

5. Concorrência: Com quem é a competição no ambiente online? Que fer-
ramentas seus concorrentes dispõem? De que forma eles se posicionam?

 Para essa etapa, é fundamental fazer um monitoramento inicial 
para ajudar no levantamento dessas informações. Além disso, é 
importante ainda analisar o que o candidato já tem na rede, ou 
seja, sua presença própria e conquistada. A presença própria se-
riam seus canais pessoais, como Facebook e Twitter, por exem-
plo. A presença conquistada é o que as pessoas criaram para 
ele, como comunidades no Orkut, grupos no Facebook e blogs. 



#ficaadica

Para levantar as informações necessárias para o 
planejamento, faça pesquisas qualitativas e quan-
titativas; monitore a cidade, o candidato e seus 
concorrentes na internet; analise discussões, co-
mentários e notícias relacionadas; identifique os 
influenciadores de opinião e veja o que eles falam 
e pensam; leia blogs políticos locais.

#
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 Para finalizar o conhecimento, a equipe web precisa identificar quem 
são os influenciadores de opinião naquela cidade, tanto os que falam bem 
quanto os  que  falam  mal  do candidato. Faça  esse levantamento para os  concor-
rentes também, ele será muito útil na hora da execução do trabalho. 
 Com todas essas informações é possível ter um diagnósti-
co do candidato, seus concorrentes e a cidade, que vai dar embasa-
mento para as estratégias elaboradas na etapa do planejamento.  

PLANEJAR 

 Feito o levantamento das informações, é hora do pla-
nejamento da comunicação digital. Os principais itens a se-
rem considerados nessa etapa são a verba disponível para as ações 
online, os objetivos a serem alcançados e o público-alvo. Con-
fira os pontos que precisam ser esclarecidos e documentados: 

•	 Objetivos e metas: Quais os objetivos que devemos alcançar? Qual o 
retorno sobre o investimento que precisamos? 

•	 Posicionamento: Que mensagem deveremos passar? 
•	 Seleção de ferramentas: Que ferramentas serão desenvolvidas? Que 

redes sociais serão utilizadas? 
•	 Seleção da equipe: Quem fará o quê? 
•	 Plano de gestão de conteúdo: Que conteúdo deverá ser gerenciado? 

Com que frequência? 
•	 Plano de criação: Quando as ferramentas desenvolvidas devem ficar 

prontas? 
•	 Plano de monitoramento: Que dados serão avaliados? Com que 

frequência? Com que ferramentas? 
•	 Plano de mídia (divulgação): De que forma estimularemos o acesso 

aos nossos canais? 
•	 Cronograma de execução: Em que período os objetivos traçados 

deverão ser atingidos? Quais as fases da evolução da nossa presença 
online? Quando cada uma das ferramentas será implementada? 



#ficaadica

A definição dos objetivos é fundamental para a 
criação das estratégias de campanha digital. O 
candidato quer conquistar os indecisos? Quer 
cativar os apoiadores? Quer convencer os que 
votam nos adversários que ele é a melhor opção? 
Como a campanha eleitoral é dinâmica, esses 
objetivos podem mudar constantemente, mas 
é muito importante que sejam identificados. A 
verba disponível também é crucial. Não adianta 
ter ideias fabulosas e caras, se o dinheiro separa-
do para a internet não conseguirá colocá-las em 
prática.

#
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 Nessa etapa, também será criada a Matriz SWOT, que definirá as 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças pertinentes ao projeto digital. 
Com esse levantamento, a equipe evita as crises, ou fica mais 
preparada para quando elas acontecerem. 
 Outro ponto fundamental no planejamento é respeitar cada 
meio de comunicação. É necessário criar uma estratégia para cada ca-
nal, pois eles são diferentes e atingem públicos diferentes. Assim como 
não é correto o candidato utilizar o programa de TV no rádio (apesar 
disso acontecer muitas vezes, principalmente em cidades pequenas), 
pois a linguagem é outra, não é certo, por exemplo, integrar o Face-
book com o Twitter (ou vice-versa) para “diminuir o trabalho”. 
 Todo planejamento deve ser focado no usuário, no público-
-alvo, com base nos conteúdos obtidos na primeira etapa. É preciso 
entender e pensar como ele, pois, se as ações do candidato não atin-
girem as expectativas dele, os objetivos não serão alcançados. 
 É importante ressaltar, por fim, que, em campanha eleitoral, 
pela dinâmica dos acontecimentos, o planejamento não é estático, 
ou seja, ela está em constante atualização para atender as demandas 
do candidato e dos fatos.               

EXECUTAR 

 Na etapa de execução, as equipes de social media, multimídia, 
criação e desenvolvimento colocam em prática o que foi pesquisado e 
planejado. É a hora de colocar a mão na massa e gerar o relacio-
namento com o internauta. Aliás, é bom guardar sempre na me-
mória que o relacionamento é o mais importante na internet, pois 
é com ele que o candidato irá construir seus “advogados”, ou seja, 
aquelas pessoas que vão defendê-lo na rede, antes até mesmo dele.
 A equipe de social media, multimídia e criação andam juntas na 
produção de conteúdo para os canais digitais do candidato, como sites, 
blogs, fóruns e mídias sociais. Quanto mais canais forem selecionados para 
a campanha, mais profissionais serão necessários para a atualização e in-
teração com o público. Imagens e vídeos ajudam a chamar mais a atenção 
do internauta. Logo, explorá-los será o caminho para o sucesso na rede.



#ficaadica

Sempre alie o online e o offline no seu planeja-
mento, pois um dá sustentação ao outro. Divul-
gue os canais digitais nos programas de rádio, nos 
programas de TV, nos santinhos e nos materiais 
impressos confeccionados para a campanha.

#
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 No quesito interação, é fundamental lembrar que a resposta ao elei-
tor deve ser a mais rápida possível, independente de qual plataforma for. E 
nas respostas, incluem-se as críticas. Muitos políticos as veem como uma 
ameaça, mas, na verdade, elas podem se tornar uma grande aliada. Com uma 
boa resposta e atenção, o eleitor que tinha um pensamento negativo do can-
didato pode até mudar de opinião. E isso acontece com frequência! 
 Tivemos uma experiência bastante interessante nesse sentido com 
alguns de nossos candidatos, este ano. Um deles protelou ao máximo o 
início dos trabalhos na rede, pois tinha medo das críticas. Seu argumento 
era que ao entrar na rede estaria abrindo espaço para ser atacado. Com 
calma, mostramos que ele já estava na rede, pois seu nome já era cita-
do por simpatizantes e adversários, independente da vontade dele. De-
pois, já com o trabalho em andamento, pudemos demonstrar que com o 
gerenciamento de conteúdo e a participação dele no relacionamento, as 
críticas eram minimizadas e transformadas em engajamento. 
 Outro candidato teve uma experiência bastante interessante e teve 
de entender na prática a importância de uma pronta resposta. Já parti-
cipante da rede, e com relacionamento já criado com o internauta, ele 
acabou alvo de críticas, por conta de uma atitude equivocada de um dos 
membros de seu partido. Rapidamente, seus fãs e amigos começaram a 
cobrá-lo de um posicionamento quanto à falha. Como a resposta demo-
rou cerca de duas horas para ocorrer (mesmo sendo avisado prontamente 
pela equipe web, ele demorou em se posicionar), os comentários tive-
ram boa repercussão e ele passou a ser cobrado como se estivesse fu-
gindo. Ao ser alertado que sua imagem começava a sofrer desgaste por 
conta da demora, ele decidiu apresentar sua posição. Independente do 
teor de sua colocação, o importante foi ter respondido. Isso ficou claro 
porque, tão logo a resposta foi dada, os que o atacavam passaram a de-
fendê-lo, sob o argumento de que ele estava se mostrando “um político 
de cara limpa, que enfrentava os problemas”. Após esse acontecimento, 
nosso candidato passou a dar mais atenção à rapidez das respostas, e 
o problema nunca mais se repetiu, durante toda a campanha.  
 No caso da construção de sites de campanha, blogs e aplicativos 
para as mídias sociais, a equipe de desenvolvimento irá projetá-los 
com foco na experiência do usuário, seguindo os conceitos de 
usabilidade e acessibilidade.  



#ficaadica

O político tem que dizer que uma assessoria de 
imprensa o ajuda na produção de conteúdo? 
Sim! A transparência é fundamental nas mídias 
sociais. Até porque, dependendo do político, é 
impossível que ele faça suas obrigações diárias e 
fique antenado com a internet. Ao invés de posi-
tivo, sua presença nas mídias sociais pode se tor-
nar negativa, caso ele não deixe claro que há uma 
equipe com ele.

#
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 Por fim, ressaltamos, mais uma vez, que é importante realizar 
uma “Media Training 2.0” com o candidato, com a equipe de traba-
lho, inclusive vereadores, e até mesmo com os principais militantes. A 
orientação sobre as melhores práticas na web e sobre como funcionam 
as mídias sociais é fundamental para o sucesso da campanha. 

MENSURAR 

 Um projeto online não pode parar na execução! Na realidade, um 
projeto começa após essa etapa. É somente a partir desse ponto que os dados 
passarão a ser colhidos e analisados, é quando todo o planejamento passa a ser 
validado de acordo com os resultados que ele está proporcionando. 
 É aqui que entra a equipe de monitoramento e métricas. Ela irá co-
letar, classificar, categorizar e analisar as menções na internet feitas ao can-
didato, seus concorrentes e à cidade. Com esse acompanhamento diário é 
possível conhecer melhor os eleitores para ações pontuais, analisar o que as 
pessoas estão dizendo sobre as eleições e evitar e gerenciar crises.   
 Com foco em resultados, depois do monitoramento vem a par-
te de analisar os dados e ver o que está ou não dando certo. As infor-
mações devem ser repassadas para a coordenação e planejamento, não 
só online, da campanha, de maneira geral, e de forma simples e cla-
ra, facilitando ao máximo o entendimento dos dados e das análises.

 Apresentados os quatro tópicos de um bom pla-
nejamento para a internet, fechamos o capítulo com as 
regras básicas para os candidatos nas mídias sociais. Confira: 

1) Só escreva depois de observar 
Quando um político entra nas mídias sociais, precisa estar disposto a ou-
vir tanto elogios quanto críticas – e vai ouvir muitas críticas, prepare-se. O 
segredo aqui é observar para depois escrever. Acompanhe conversas sobre 
assuntos que lhe dizem respeito, identifique os tópicos sensíveis, encontre 
seus “advogados” – em resumo, tenha uma ideia de onde está se metendo. 
A equipe do candidato deve aproveitar as oportunidades que, com certe-
za, aparecerão para dar vazão aos entusiastas, promover relacionamento, 
discutir tópicos relacionados, fazer-se presente na vida do eleitor. 



#ficaadica

•	 Nunca restrinja os usuários (apagar comentá-
rios, por exemplo);

•	 Não tente enganar as pessoas (o tiro sai pela 
culatra);

•	 Não crie fakes (eles não têm credibilidade);
•	 Responda pontualmente e rapidamente;
•	 Não envie spam (em qualquer lugar).

#
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2) Use (e aproveite) a linguagem do meio 
Entender e aproveitar a linguagem de cada mídia social é crucial 
para engajar mais eleitores. Perceba que a orientação é aproveitar as 
características particulares de cada meio, não violar as regras da língua 
portuguesa. Cometer constantemente erros de ortografia ou gramática 
é um grave erro e irá desqualificar o candidato. Procure ser o mais 
informal possível, mas cuidado para não fugir muito da imagem do 
candidato no “mundo offline”. 

3) Cuidado com muita promoção 
É óbvio que o candidato entra nas mídias sociais para se promover. 
Mas a equipe precisa ficar atenta aos exageros. O valor da internet está 
em se aproximar do eleitor e, principalmente, ouvi-lo.  O importante é 
não usá-la como veículo tradicional de propaganda, disseminando ape-
nas links próprios e mensagens comerciais, sem interagir. Usar mídias 
sociais para fazer o marketing político dá a possibilidade de retornar 
ao berço da democracia: o povo – e democracia implica em discussão, 
construção e opinião. Desta forma, é fundamental respeitar as pessoas 
que o acompanham: dê a elas mais do que a velha conversa eleitorei-
ra, forneça informações – inclusive sobre a vida pessoal do candidato.
 
4) Fale sobre a vida pessoal do candidato 
Há algum tempo a palavra “humanizar” está na moda, principalmente 
quando tratamos de empresas e políticos. As mídias sociais no marketing 
político digital podem ter um papel estratégico neste processo de “hu-
manização”. O candidato é uma pessoa pública, sim, mas é uma pessoa 
(antes de ser pública). Essa é a hora até mesmo do próprio candidato par-
ticipar publicando conteúdo, como pensamentos, sentimentos, emoções, 
observações, família, enfim, quem ele é e o que ele pensa. A vida dos 
candidatos importa para os seus eleitores – e ela não se resume apenas 
à política. Assuntos e observações triviais, o que chamamos de “bestei-
ra”, são algumas das coisas que mais fazem sucesso nas mídias sociais.

5) Não demore para responder 
As mídias sociais são um lugar para diálogo, não monólogo (de nenhuma 
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das partes envolvidas). Os usuários da internet estão acostumados a inte-
ragir em tempo real e esperam que o candidato (que também é um usuá-
rio, como tantos outros) faça o mesmo. Aqui também fica a lembrança de 
que é necessário responder às críticas e também aos elogios.  

 

•	
•	 Nunca restrinja os usualquer lugar)
 



#ficaadica

Ferramentas brasileiras de monitoramento:

•	 Aceita: www.aceita.com.br; 
•	 E.life: www.elife.com.br/tecnologia;
•	 Livebuzz: www.livebuzz.com.br; 
•	 PostX: www.postx.com.br;
•	 Seekr: www.seekr.com.br;
•	 Simoweb: www.sismoweb.com.br; 
•	 Social Media Monitor: www.socialmediamo-

nitor.com.br;
•	 Scup: www.scup.com.

#

http://www.aceita.com.br
http://www.elife.com.br/tecnologia
http://www.livebuzz.com.br
http://www.postx.com.br
http://www.seekr.com.br
http://www.sismoweb.com.br
http://www.socialmediamonitor.com.br
http://www.socialmediamonitor.com.br
http://www.scup.com
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Falamos anteriormente sobre a importância da sintonia com o 
candidato, para o bom andamento da campanha digital. Mas 
não é somente ele que precisa estar engajado no trabalho e 
sintonizado com a equipe web. Os demais membros da equi-
pe, em especial os que atuam na coordenação da campanha, a 

equipe de marketing, secretária responsável pela agenda do candidato, e 
até alguns familiares, como marido e esposa, dependendo de quem for o 
candidato, precisam atuar da forma mais harmoniosa possível. 
 Ao definirmos a importância desse entrosamento, consideramos 
os acontecimentos em meio à campanha e que precisam de resposta e 
atenção imediatas. Uma falha pode por em xeque todo um trabalho. Por 
exemplo: vejamos a questão da agenda. Já dissemos que, por mais que a 
equipe web e o candidato frisem para os eleitores em seus canais na inter-
net que há uma alternância entre eles quanto à postagem das mensagens, 
geralmente o eleitor tem com ele a certeza de que está falando diretamen-
te apenas com o candidato e, por isso, quer dele toda a atenção.  
 Sendo assim, quando há uma postagem de uma informação, ela 
não pode ocorrer em um momento que o eleitor saiba que o candidato 
não poderia estar fazendo-a. É o caso de o candidato estar na igreja, du-
rante uma missa ou um culto, e a equipe web postar uma mensagem sobre 
uma reunião ou encontro. Ou, como ocorreu com um dos nossos candi-
datos, que teve alteração de agenda e não promoveu a notificação à equipe 
web, que postou sobre a presença em um evento do qual ele não partici-
pou. Mais ou menos o que ocorreu nas eleições presidenciais de 2010, 
quando, durante o debate das TVs Católicas,  a então candidata Dilma 
Rousseff ,faltou e sua equipe postou que ela estava acompanhando o show 
da banda Pato Fu, o que permitiu seus adversários explorarem a situação 
imediatamente após, graças ao trabalho de monitoramento feito por eles.

O envolvimento da equipe de campanha
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 Além disso, há decisões e informações que apenas determinados 
membros da equipe possuem, mas que o eleitor questiona e quer a respos-
ta para aquele instante. Não dá para não conseguir acessar a equipe e es-
perar um retorno para um momento incerto. Tempo na internet é medido 
em velocidade instantânea, e com isso não se pode, nem deve brincar. O 
mesmo vale para o marido ou a esposa do candidato. Há situações em que 
o eleitor faz perguntas particulares, muitas vezes porque é também amigo 
do candidato, ou um parente distante, e faz algum questionamento que 
apenas ele, ou o marido ou a mulher, vai saber e se não houver sintonia e en-
volvimento com a equipe web, ela pode ficar em situação delicada. 
 É claro que essas considerações devem ser passadas a toda a 
equipe logo no início do trabalho. Por isso o “Media Training 2.0” é tão 
importante e não deve ser desprezado.  Afinal, muitas vezes, os demais 
membros não entendem o papel da internet, sua dinâmica e sua reali-
dade, e apesar de acharem importante, podem não perceber o signifi-
cado da resposta rápida e do envolvimento, pois vão achar que existem 
coisas mais importantes e urgentes a se resolver. E, muitas vezes, até há 
coisas rápidas e urgentes a serem resolvidas, já que em campanha, tudo 
é muito urgente. No entanto, com a orientação certa, é possível ob-
ter o apoio para que as necessidades impostas pela rede ao candidato e 
sua equipe sejam atendidas e promovam o sucesso esperado. 
 É importante destacar que esse envolvimento que citamos 
não deve ocorrer apenas no início da campanha. É preciso tomar cui-
dado, pois é muito normal que no decorrer do processo eleitoral, al-
gumas coisas sejam deixadas de lado e recebam menos atenção.  Por 
isso, é importante que a equipe web renove a orientação sobre o papel 
de cada membro da equipe no processo. Um distanciamento natural 
não pode ocorrer, pois pode resultar em falhas no relacionamento en-
tre os envolvidos e, consequentemente, falhas no atendimento ao elei-
tor pelas redes sociais, o que pode acarretar grandes prejuízos. 
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Os relatórios de monitoramento e métricas são peças 
de extrema importância, em todos os segmentos, afi-
nal, como diz Martha Gabriel (2010), “a mensu-
ração é um dos componentes mais importantes de 
qualquer estratégia (seja de marketing ou não) tanto 

para balizar as ações quanto para avaliar resultados. Assim, quanto 
melhor o processo de mensuração em termos de qualidade de infor-
mações levantadas e sua velocidade, melhor o processo de formulação e 
ajuste de estratégias”. Em uma campanha eleitoral não é diferente. 
 Tanto que, ao contrário de muitas situações corporativas, em 
que os relatórios podem ser encaminhados semanalmente, enten-
demos que em caso de campanha ele deva ser diário. O monitoramen-
to é diário, claro, e o relatório também deve ser.  No caso da Vincere, 
encaminhamos para todos os nossos candidatos, este ano, relatóri-
os diários. O objetivo foi contribuir para a tomada de decisões da 
coordenação de campanha e também da equipe de marketing. 
 A definição do relatório também foi feita durante os primeiros 
ajustes junto à equipe, inclusive para que ele fosse um aliado durante todo 
o trabalho. É claro que, em se tratando de campanha eleitoral, há ações que 
precisam de reações imediatas, de respostas rápidas e atitudes práticas. Para 
que isso ocorra de forma eficiente, o monitoramento é essencial. Durante 
todo o dia, aparecem demandas que necessitam de agilidade. É sempre bom 
lembrar que em se tratando de internet, cinco minutos são muito tempo. 
Um questionamento ou acusação sem resposta, mesmo que infundada, 
pode se tornar verdade se o posicionamento não for instantâneo. E isso 
para o candidato e sua equipe pode ainda não estar muito claro.  
 Geralmente, alguns candidatos e membros da equipe acreditam 
que seja necessário acompanhar apenas o que está sendo dito na página 

Relatórios não são apenas adereços
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do candidato, no perfil pessoal dele, ou no site. Na verdade, o monitora-
mento é importante porque ele vai muito além disso. Afinal, as páginas 
e perfis já são observados diariamente, pois é por meio delas que se gera 
conteúdo e relacionamento. O importante é saber o que é dito em outras 
páginas, perfis e grupos. Por isso o monitoramento é importante, para 
que se tenha o acompanhamento daquilo que não temos controle. 
 É bom ressaltar que candidatos não estão acostumados a responder 
a críticas e acusações de forma direta. A prática no Brasil dá conta que a classe 
política preferia, antes da internet, partir para o contra-ataque e não para a 
explicação; para a omissão e não para a transparência. A internet, com certeza, 
promoveu mudanças nesse comportamento. Melhor para o eleitor. 
 Apesar de tudo o que foi colocado a respeito do assunto, infeliz-
mente, nem todos os candidatos e coordenadores de marketing e cam-
panha entendem, ainda, a importância do monitoramento. Mais que isso, 
praticamente não entendem o papel dos relatórios. Prova disso é que, 
por mais que houvesse um esforço para a elaboração de um relatório 
claro, não apenas com números, mas também interpretações e a busca 
de “insights”, poucos foram os retornos, e, pelo que percebemos, pouco 
foi feito a partir das sugestões apresentadas nesses relatórios. 
 Nossa leitura a respeito disso é de que muitos dos profissionais que 
trabalham com a chamada campanha off-line ainda não entenderam o papel 
e a melhor forma de utilizar esses relatórios. Talvez, isso ocorra porque tudo 
ainda é muito novo e, por essa razão, perdem-se oportunidades.  
 Outro ponto é a dinâmica da campanha, o ritmo acelerado e a 
necessidade imediata de tomada de decisão. Talvez, isso faça com que 
o relatório seja relegado a segundo plano. Uma pena, pois se paras-
sem para entender o que realmente é um relatório de monitoramento, 
muitas das respostas e das decisões a serem tomadas poderiam se tor-
nar mais fáceis, pois teríamos embasamento para isso, a partir dos 
relatórios, que são uma radiografia do comportamento do internauta di-
ante do trabalho realizado por candidatos e adversários na rede. 
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Números, números e números. Quando iniciamos 
um trabalho nas redes sociais, o que o cliente quer, 
talvez por ser o que ele entende como certo, é au-
mentar o número de fãs, likes e visitas. Se é assim 
no mundo corporativo, imagine em âmbito eleitoral, 

quando para o candidato, a relação número de fãs é igual a voto?  
 No entanto, cabe à equipe web explicar e demonstrar que o número 
de seguidores é importante, mas que engajamento é ainda mais. De maneira 
simplista, podemos usar  esse  entendimento tirado do blog midia8 para definir 
que engajamento é  “a arte de tornar um desconhecido em amigo e um ami-
go em seu defensor, que saberá a quem e como falar a seu favor”. 
 Agora, como fazer com que isso aconteça? Até aqui, tudo o que 
dissemos é parte do que é preciso para sairmos em busca desse enga-
jamento. Ele vai ocorrer, entre outras coisas, por meio do conteúdo pro-
duzido. Um conteúdo de qualidade e uma comunicação que vá ao encon-
tro dos interesses do eleitor na rede vão contribuir muito para isso. 
 Com o decorrer da campanha, é possível identificar quem são as 
pessoas mais engajadas, quem são os fãs que compõem a rede do can-
didato. A partir dessa identificação, é possível entender como pensam 
e como agem. Além disso, é possível, a partir de uma boa análise, en-
contrar dentre eles quais são os maiores influenciadores, quais possuem 
mais seguidores, quais têm mais ressonância em suas colocações. 
 Após identificar essas pessoas, é possível definir estratégias 
específicas para aproveitar essa militância que surge de forma espontânea 
e que acaba, muitas vezes, agregando muito mais valor ao trabalho 
realizado do que a militância partidária. 
 Para esses, é preciso dar uma atenção especial, pois são defen-
sores em potencial das propostas e do próprio candidato. Um bom 
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relacionamento com eles auxilia nos momentos de crises, pois eles 
podem e devem ser os primeiros a ser acionados para os esclareci-
mentos que forem necessários, em casos de boatos, por exemplo. 
 Como já dissemos, os números são realmente muito importantes, 
mas os influenciadores, os engajados, são parte fundamental do processo e 
não devem nunca ser ignorados. Pelo contrário, devem ser sempre valoriza-
dos para que permaneçam como aliados durante toda a campanha. 
 E, antes que pense que estamos falando de manipulação, ressalta-
mos que é muito pelo contrário, estamos falando de ações práticas e trans-
parentes. Não se pode imaginar que os mais engajados são pessoas para ser-
em manipuladas. Se o engajamento deu-se por conta de um trabalho sério, 
de conteúdo de qualidade e relacionamento adequado, é porque o que foi 
feito caminhou ao encontro dos anseios dessas pessoas. Se elas abraçaram 
a causa, devem ser consideradas com respeito e seriedade, pois sua militân-
cia é espontânea. Não entender isso é correr o risco de perder apoios impor-
tantes, e mais, é abrir espaço para que um defensor se decepcione e mude 
de lado, passando a usar sua influência contra quem já defendeu. 
 Mais uma vez, ressaltamos para que não se menospreze o eleitor, 
nem o subestime. Hoje, ele é mais preparado, é conhecedor do seu potencial, 
do potencial que a internet e as redes sociais, principalmente, 
deram a ele. Por isso, todo o respeito é pouco. 
 Durante as eleições municipais deste ano, tivemos a oportu-
nidade de acompanhar a participação de eleitores nas várias cidades 
onde trabalhamos. Mesmo considerando as diferenças entre os municí-
pios, inclusive as regionais, pudemos observar algumas situações bem 
próximas. O eleitor, depois que se engaja, torna-se mesmo participante. 
É um fiscalizador do candidato, ajuda a fazer o trabalho de monitora-
mento, trazendo informações, muitas vezes, até mais rápido do que as 
ferramentas que monitoram. Mas engana-se quem acha que por estar 
engajado esse eleitor não questiona, nem cobra posicionamento. Pelo 
contrário, o que pudemos observar é que o eleitor engajado é mais críti-
co e sabe o que quer. Mais um motivo para não subestimá-lo.  
 Das campanhas realizadas em 2012, pudemos perceber algo 
bastante interessante. Um de nossos clientes foi candidato a prefeito em 
Porto Velho, RO. Ao contrário do que imaginávamos, a participação 
do eleitor naquela cidade foi surpreendentemente positiva. O jovem 
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de Porto Velho se mostrou antenado, interessado e se engajou até com 
mais facilidade do que em outras cidades nas quais atuamos. É certo 
que estamos falando de uma capital, mas mesmo assim, os resultados 
obtidos ficaram acima do esperado, se comparado com a participação 
em outros municípios. Por essa razão, mais uma vez, lembramo-nos da 
importância de entender as características de cada cidade e de realizar 
o trabalho com o mesmo afinco independente da localidade. 
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Como já dissemos, o relacionamento é parte fundamental de 
qualquer trabalho que tenha o objetivo de alcançar sucesso na 
internet, em especial nas redes sociais. De nada adianta ana-
lisarmos e identificarmos influenciadores, promover o au-
mento de fãs e seguidores se não criarmos com eles um rela-

cionamento. Para isso, é preciso conversar, responder, participar.  
 Uma das falhas que pudemos observar foi a utilização das ferramen-
tas por muitos candidatos apenas para divulgar suas ideias, suas propos-
tas, sua agenda, mas sem gerar qualquer tipo de interação. Na Vincere, 
nossa maior preocupação foi justamente o contrário, foi produzir con-
teúdo que gerasse a interação, a participação direta do internauta. 
 Ao promover esses conteúdos e gerar a participação do inter-
nauta, ficamos atentos para as respostas, para o compartilhamento, 
os comentários. Essa, talvez, tenha sido nossa maior preocupação. 
Temos orgulho de não deixar nenhuma participação do internauta 
sem qualquer tipo de ação, seja um curtir, no Facebook, por exemp-
lo, seja um e-mail recebido. Tudo teve uma resposta, uma ação. 
 No entanto, não foi isso que pudemos observar de uma maneira 
geral. Teve muito candidato que não dialogou, apenas se expôs, falou, pos-
tou, mas não se relacionou. Com certeza, a conquista de fãs, seguidores e 
participantes poderia ter sido maior se a atitude tivesse sido outra.  
 O que também constatamos é que muitos desses casos ocorreram 
com candidatos que não tinham profissionais trabalhando ao seu lado. 
Ou eram eles mesmos cuidando de seus canais na internet, ou 
assessores sem conhecimento técnico realizando o papel que deveria 
ser de alguém capacitado para isso. 
 Sim, defendemos as agências  e os profissionais  que se  capacitam  diari-
amente para  atuar com comunicação digital porque  entendemos a importân-
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cia de uma comunicação de qualidade, bem feita. Erros, claro, vão sempre 
existir, mas trabalhamos para que eles sejam a exceção, não a regra. 
 Nosso entendimento é que o eleitor na internet quer a mesma     
atenção que ele quer quando se relaciona com o candidato no dia a dia, 
no offline. E isso é simples de se entender. É só analisar a situação. O 
candidato quando vai pra rua, para o corpo a corpo com o eleitor, o 
que ele faz? Ele cumprimenta as pessoas, ele fala com as pessoas, ele 
sorri, ele abraça, ele toma café na casa do eleitor, ele tenta promover ao   
máximo a aproximação, com o objetivo de poder falar de suas propos-
tas e conquistar votos. Na internet, não é diferente. É esse mesmo com-
portamento que o eleitor espera. Afinal, como já dissemos, o eleitor acha 
que está falando diretamente com o candidato, mesmo quando alerta-
do que existe uma equipe web atuando junto, o que ele acredita é que o 
contato seja direto, por isso, se decepciona quando é ignorado. 
 Como dizem Gil Castillo e Carlos Manhanelli (2012), “com o 
advento das novas tecnologias, é fundamental não enxergá-las como 
mídia de massa, mas sim encará-las da mesma forma que se encara o 
contato direto com os cidadãos, o corpo a corpo. Só que com infinitas 
formas de integrar conteúdo próprio e conteúdo produzido pelos out-
ros, inclusive espontaneamente. Pelos eleitores e apoiadores.”  
 Aliás, sobre essa afirmação, destacamos, novamente, que o que 
o eleitor espera no contato online é o que acontece no offline, ou seja, 
atenção, carinho, respeito. O comportamento do candidato na rede 
não pode ser diferente do existente no chamado corpo a corpo. O in-
ternauta é mais inteligente do que alguns políticos acreditam e sabe 
distinguir os comportamentos, e isso não é interessante. Pelo con-
trário: pode resultar na perda de votos. Por isso, mais uma vez, res-
saltamos que transparência é fundamental no uso da internet.  
 Outro momento em que o monitoramento e a pronta resposta 
foram compreendidos pelo candidato se deu com um de nossos clientes, 
candidato da situação e alvo de duras críticas da oposição. A situação desde 
o início se mostrou preocupante, pois fomos chamados à negociação para 
assumirmos o trabalho de comunicação digital do candidato a poucos me-
ses do início da campanha, quando a pré-campanha já havia ganho ares de 
disputa. Logo em nossa primeira conversa, o candidato nos deixou clara a 
sua preocupação já que era alvo de constantes ataques não só nos seus per-
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fis pessoais, mas como na rede de uma forma geral. Sua preocupação era 
que tudo o que havia sido tentado não tinha apresentado resultado e ele 
precisava que resolvêssemos a questão, diminuindo os ataques, que mui-
tas vezes iam contra a pessoa e não apenas contra o pré-candidato. 
 Iniciamos os trabalhos preocupados, pois o quadro que nos 
havia sido apresentado parecia muito delicado. Candidato da situação, 
apoiado por um prefeito cuja rejeição beirava os 80%, imaginamos 
que não seria fácil reverter o quadro. Ao fazermos a primeira análise, 
a partir do monitoramento, o diagnóstico ficou claro: o problema 
não estava ligado apenas à rejeição do prefeito e ao fato do candidato 
ser apoiado por ele. Esse era um ponto, claro, mas não era o mais im-
portante. O maior problema estava na falta de relacionamento.  
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Sem dúvida, o Facebook foi a grande ferramenta das eleições 
municipais de 2012. Isso é facilmente percebido em uma busca 
simples na internet, que nos apresenta um número gigantesco 
de perfis e páginas de candidatos. Normal se entendermos que 
a rede social de Mark Zuckerberg é a mais popular do plan-

eta, que já ultrapassou um bilhão de usuários ativos mensais.  
 Com certeza, o Facebook se fez presente pela facilidade de pro-
mover o diálogo entre candidato e eleitor. Mas engana-se quem pensa que 
apenas ele é o caminho, durante a campanha eleitoral. Outras ferramentas 
também puderam e podem ser usadas para aumentar o engajamento do ci-
dadão com as campanhas políticas. É certo que muito pouco do potencial 
da internet foi explorado pelos candidatos e agências. Na grande maioria 
das vezes, ficou-se no básico, com destaque para o Facebook.  
 Em alguns casos, isso foi por falta de conhecimento de toda essa 
potencialidade por parte de alguns candidatos, por outro, pelo simples 
fato de não entender que a campanha vai além do Facebook. Como a rede 
social era a mais comentada, e os resultados podiam sentir quase que ime-
diatamente, tamanha é a presença do eleitor no Facebook, os candidatos e 
as equipes, muitas vezes, deram atenção apenas pra isso. Mas existem fer-
ramentas extremamente importantes e necessárias. O próprio site é um 
forte aliado, não só como peça institucional, mas também como ferramenta 
de engajamento, com a disponibilidade de material de campanha. 
 Os blogs também foram uma ferramenta bastante interessante, pois 
serviram para a divulgação das notícias relativas às campanhas. Alguns sou-
beram utilizar bem essa ferramenta, integrando-a ao site e fomentando-a 
a partir das redes sociais, que serviram para disseminar o conteúdo. 
 Outra ferramenta que foi bastante utilizada foi o soundcloud, prin-
cipalmente nas cidades em que não houve programa de televisão e o horário 

Campanha vai além do Facebook

Capítulo IX



50

eleitoral gratuito ficou restrito ao rádio. A personalização da ferramenta 
possibilitou que os programas fossem disponibilizados e ouvidos por 
quem não acompanhou durante os dois horários estipulados pela justiça.
Ao falar em soundcloud, claro, não podemos ignorar o papel do youtube. 
Ele foi e será cada vez mais um grande aliado das campanhas eleitorais. 
Porém, muito do que se viu foi a utilização de vídeos feitos para a televisão 
disponibilizados nos canais dos candidatos. Só como exemplos, das cinco 
campanhas nas quais atuamos, apenas duas fizeram material exclusivo 
para a internet, que possuiu uma linguagem diferenciada.  Mais uma vez, 
a questão está relacionada a custos, investimentos e entendimento. 
 Fica claro que as potencialidades da internet são muitas, mas 
ainda falta conhecimento e percepção de muitos dos envolvidos nas 
campanhas. Com certeza, o futuro reserva ações mais criativas e ain-
da melhores para as próximas campanhas. O Facebook é a rede so-
cial do momento, mas a campanha vai além dele. Na verdade, o 
seu papel é muito maior do que a grande maioria imagina. Assim 
como no mundo corporativo, ainda há muito a ser explorado. 
 Também não podemos deixar de citar que, muitas vezes, a equipe 
web faz sugestões, tenta criar alternativas para melhor explorar as possi-
bilidades das ferramentas virtuais, mas muitas das ideias não são aceitas 
por falta de entendimento ou atenção de quem coordena a campanha, e, 
até mesmo, do próprio candidato, que acredita, muitas vezes, que apenas 
o Facebook é a ferramenta, quando existe muito mais a ser feito. 
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A presença digital se fez necessária, diante da realidade que 
temos hoje sobre o uso da internet. Mas temos de ir além, 
só estar na rede não é suficiente. Com a geração de con-
teúdo e o trabalho pelo relacionamento, o objetivo não 
pode ser outro senão a conversão do voto. Muitos can-

didatos e membros de equipes de marketing e coordenação ainda não 
entenderam a força da internet para conversão. Como já dissemos num 
primeiro momento, parece que o entendimento comum é de que a in-
ternet serve para responder aos internautas e expor o plano de governo. 
Ledo engano. Apesar de ainda estarmos no começo do processo de utili-
zação da rede em campanhas eleitorais, é possível, sim, usar a rede para 
angariar votos. Para isso é preciso estar atento às etapas que já citamos 
aqui e trabalhar pelo engajamento e a evangelização do eleitor. 
 Trabalhando com planejamento, objetivos definidos, metas por 
etapas, relacionamento e produzindo conteúdo de qualidade, é possível 
converter voto. 
 O eleitor, ressaltamos, vai à internet em busca de infor-
mações. Ao encontrar o que procura e se o conteúdo vai ao encontro 
de seus anseios e perspectivas, ele passa a acompanhar o candidato. 
Quando, além do conteúdo, o relacionamento gerado o surpreende, 
ele passa a fazer dos canais do candidato uma fonte de consulta. A 
manutenção do conteúdo e do relacionamento podem transformá-
lo em evangelizador, que vai propagar as ideias e propostas, e, con-
sequentemente, advogado da imagem do candidato.   É a partir 
desse momento que podemos ter a certeza da conversão do voto. 
 No entanto, não podemos ignorar que existem casos em que o 
internauta vai apenas acompanhar os acontecimentos, vai fazer as con-
sultas, mas não vai efetivamente estar engajado, que seria o ideal. Nesse 
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caso, a atenção deve ser redobrada, pois é preciso estar atento a esse 
eleitor para que ele, mesmo que apesar das tentativas, não se torne um 
evangelizador ou advogado da candidatura, ele decida pelo voto a fa-
vor do candidato. Essa tarefa não é fácil, mas é possível, mais uma vez, 
investindo em conteúdo de qualidade, relacionamento, demonstrando 
respeito aos demais eleitores, atendendo às críticas e elogios de forma 
educada. Com essas atitudes, é possível mostrar ao eleitor aquilo que 
ele espera de um candidato e converter sua simpatia em voto.  
 A tarefa não é fácil, claro, mas alguns dos caminhos são esses. 
Segui-los pode ajudar, e muito, a alcançar o objetivo de brigar pela vitória 
em uma eleição. Pelo menos foi isso que a Vincere fez durante o período 
eleitoral de 2012 e alcançou resultados bastante satisfatórios. Claro, in-
ternet ainda não decide eleição, mas ajuda e muito, conquista votos, e, 
num futuro próximo, vai definir pleitos, tenham certeza disso. 
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Se tiver uma área em que o gerenciamento de crise deve ser con-
siderado como fator fundamental é a campanha eleitoral. Talvez, 
o maior exercício de gerenciamento de crise online que se possa 
ter. Ao contrário do que ocorre no mundo corporativo, crises não 
acontecem a partir de uma falha direta da empresa, ou em momen-

tos isolados, em campanha eleitoral elas acontecem a qualquer momento, 
o tempo todo, independente de uma ação direta do candidato. 
 As crises, durante a campanha eleitoral, possuem causas va-
riadas. Vão desde um discurso errado feito pelo candidato, passando 
por uma foto indiscreta, tirada por um cidadão, até problemas diretos 
com a justiça, principalmente em tempos da lei da ficha limpa. 
 O correto, em se tratando de crise, é ter um programa 
de contingência, ações pré-elaboradas para determinados assun-
tos, em especial relativos às fraquezas e possíveis falhas, identifica-
das no início do trabalho com o candidato. Porém, o planejamento 
pode até existir, mas dificilmente ele vai considerar todas as possibili-
dades existentes, porque são milhares. Por exemplo, as empresas, di-
ficilmente enfrentam problemas com fakes, criados única e exclusi-
vamente com a função de tentar destruir uma marca. Na campanha 
municipal de 2012, o que mais se viu foram perfis fakes cujo úni-
co objetivo foi denegrir a imagem deste ou daquele candidato. 
 Tivemos, durante as eleições deste ano, casos dos mais diver-
sos, ataques gratuitos aos candidatos, ações que tentaram desqua-
lificar os postulantes aos cargos de prefeito. Ou seja, a guerra que 
se via no chamado mundo offline se transferiu para o online.  
 Por conta disso, por se tratar até de uma transferência de com-
portamento, as ações de muitos candidatos e assessores foram, inicial-
mente, no sentido de repetirem o que faziam fora da internet, o contra-

O gerenciamento de crise
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-ataque. Com paciência, explicamos que esse não era o caminho.  
 As crises surgem a todo instante e gerenciá-las é, sem dúvida, uma das 
tarefas mais desafiadoras da campanha. Agilidade, entrosamento da 
equipe, comprometimento do candidato e transparência são as principais 
ferramentas para superar, com sucesso, qualquer crise. Sem elas, a guerra 
pode ser perdida. 
 Aliás, sobre isso, a Vincere se orgulha de ter deixado claro logo no 
início de seus trabalhos com seus clientes/candidatos de que não se 
utilizaria, em nenhum momento da campanha, dessa prática. E isso 
foi premissa respeitada do início ao fim dos contratos firmados. 
Salientamos aqui que tal prática não é mérito, é obrigação que entendemos 
ter, diante de nossos valores.  
 Se ainda caminhamos num processo de aprendizado do voto, 
da sua força e importância, em relação à utilização da internet, a 
distância do ideal  ainda é grande, mas  os avanços já começaram. 
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A reta final da campanha é, naturalmente, a mais corrida e 
agitada. Nem poderia ser diferente. No entanto, temos de 
estar atentos de que os excessos devem ser evitados. Não 
é pelo fato de que estamos em fim de campanha que po-
demos achar que tudo é válido e possível. Mais uma vez, 

ressaltamos que é preciso coerência, bom senso. Afinal, você, por um 
longo período, realizou seu trabalho com periodicidade, acostumando 
seu eleitor a uma frequência pré-estabelecida, então, não pode abando-
nar tudo e partir para o desespero, pois o resultado pode ser contrário.
 É normal, e dependendo das pesquisas, bater o desespero. Pro-
vavelmente, você será pressionado a partir para o tudo ou nada, afinal, 
a campanha está acabando e você não tem certeza da vitória, os núme-
ros não são favoráveis. Vai ser difícil, sabemos, mas você deve resistir e 
não fazer loucuras que tragam mais prejuízos do que benefícios. 
 Sim, é possível ampliar as ações, intensificar o trabalho, mas, 
em nenhum momento, isso pode significar sufocamento do inter-
nauta.  Não se esqueça de que você criou com ele um relacionamento, 
uma parceria de confiança. Largar o que foi construído em nome do 
desespero pode resultar em perdas maiores do que conquistas. 
 Pudemos observar, nessas eleições, que alguns candidatos, 
e suas equipes, partiram para o desespero e aumentaram em mais 
de 50% suas postagens diárias, tentando aproveitar todos os mo-
mentos, o que tornou os seus canais cansativos e fora do propósi-
to existente, até então. Isso, com certeza não foi bem recebido. 
 Como exemplo, podemos citar o caso das Olimpíadas de Londres. 
Na tentativa de postar um conteúdo que chamasse a atenção, teve candidato 
que passou o dia todo falando dos jogos, postando fotos, resultados, quase 
que uma central esportiva direto da Inglaterra. Pudemos observar que o ex-

A reta final
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cesso não foi bem recebido pelo eleitor, pois muitas reclamações surgiram 
contra essa prática. Ou seja, o bom senso tem de prevalecer sempre. 
 Outro ponto importante a ser considerado é a legislação. A equipe 
web deve estar atenta a ela. Nessas eleições, pudemos perceber que 
até o departamento jurídico de algumas campanhas tinham dúvida 
sobre o que podia ou não ser feito a partir do fim da campanha 
eleitoral no rádio e na TV. 
 Chegamos a receber uma determinação de que deveríamos tirar to-
dos os canais de um de nossos candidatos do ar, quatro dias antes da eleição. 
Essa determinação partiu dos advogados da campanha. Por termos lido a 
legislação e entendermos o que poderia ser realizado, acenamos com o po-
sicionamento contrário à medida. Como não havia acordo quanto à deter-
minação, tivemos de buscar junto aos departamentos jurídicos de outras 
campanhas nas quais estávamos trabalhando outros pareceres que corrobo-
rassem com nossa decisão de manter os canais. Por sorte, nossos argumen-
tos foram aceitos e pudemos realizar o trabalho até o dia da eleição. 
 A lei que regeu as eleições de 2012 não previa, assim como 
ocorria com o rádio e a televisão, uma data limite para as posta-
gens. Por essa razão, a campanha pode ser feita até o dia do pleito. 
 Estar atento à legislação é uma obrigação de qualquer um que tra-
balha em uma campanha eleitoral. Esse é o nosso entendimento. 
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Depois de tudo o que foi escrito, chegamos ao fim de nos-
sas colocações e possíveis contribuições. Para encer-
rar, gostaríamos de dizer que participamos de campa-
nhas nas quais ajudamos a garantir a eleição de nossos 
clientes e de outras nas quais não garantimos a vitória 

deles. Em todas elas, podemos dizer que saímos vencedores. Vence-
mos no quesito aprendizado, que é o mais importante. Claro, querí-
amos vencer todas as campanhas, quem não quer? Mas a vitória não 
se dá apenas pela eleição, ela vem na forma das novas amizades feitas, 
das novas descobertas, das conquistas diárias, das práticas acertadas, 
dos erros que nos fizeram aprender mais. Tudo isso nunca será derro-
ta, pelo contrário, será uma grande conquista que nos permitirá conti-
nuar trilhando novos caminhos, em busca de novos desafios. 
 Finalizamos agradecendo a todos os nossos clientes, que nos permi-
tiram praticar nossas teorias, realizar ações diversas e promover relaciona-
mentos. Agradecemos a MP Marketing, grande parceira nessa caminhada 
em 2012, e, principalmente, a cada eleitor/internauta de todas as regiões 
nas quais trabalhamos e que nos permitiram conhecê-los e compartilhar 
com eles tantas experiências e histórias. Valeu demais à pena, valeu muito, 
e por isso podemos dizer que ganhamos muito, nunca perdemos. 

Ganhar, nunca perder

Capítulo XIII
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