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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise crítica das postagens do Facebook dos dois principais 

candidatos a prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio e João Paulo, nas eleições de 2016. O 

objetivo é demonstrar a subjugação da noção de cidadania pela noção de consumo 

evidenciada pelo uso da linguagem e técnicas publicitárias nas postagens em detrimento da 

linguagem e técnicas político-eleitorais.  
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Introdução 

 A ascensão das redes sociais trouxe mudanças profundas em várias áreas da sociedade. 

Além de uma nova maneira de pensar e fazer a comunicação, foi palco da criação de um novo 

jeito de fazer publicidade e de fazer política. Tanto a publicidade quanto o marketing político 

se valem do grande volume de informação dos usuários nas redes sociais para atingirem o seu 

público-alvo.  

Tal circunstância pode ser vista mais claramente no Facebook, rede social mais 

utilizada do país, onde marcas usam diversas técnicas para ganhar mais visibilidade, mais 

consumidores e, claro, mais curtidas. O mesmo está acontecendo com políticos e suas 

campanhas eleitorais no Facebook. 

 Isso é precedido pela crescente incorporação alienante da retórica publicitária, de 

cunho vendável, em detrimento do discurso político, nas campanhas eleitorais no rádio e na 

televisão. 

 Na atual situação política do país, a internet funciona, com sua própria linguagem, da 

mesma forma, ou até mais poderosa, que os principais canais tradicionais de mídia. Podemos 
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observar através então que o receptor do discurso do marketing político, antes tratado como 

cidadão, está agora sendo tratado, estritamente, como consumidor? 

 Para responder a essa pergunta, podemos analisar uma campanha política no Facebook 

em específico e traçar dela as problemáticas apontadas. Essa campanha é a eleição para 

prefeitura do Recife em 2016, cuja propaganda eleitoral foi de 16 de agosto a 30 de outubro, 

com o fim do segundo turno entre os candidatos Geraldo Julio e João Paulo e teve grande 

participação também online, no Facebook. 

 

1. Contexto político e o Facebook 

 Para a investigação e, por conseguinte, a busca pela eventual pergunta proposta por 

esse artigo, se faz necessária a localização e contextualização a respeito do marketing político 

no Facebook. O cenário político das eleições de 2016, no contexto nacional, estava bastante 

conturbado pois havia sido instaurada uma noção de crise econômica e política: foi o ano do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff e no país havia uma forte atmosfera anti-PT, tal 

fato refletiu nas eleições locais por todo o Brasil, inclusive em Recife. Isso foi um ponto fraco 

para a campanha do candidato do PT à prefeitura do Recife pela coligação Recife Pela 

Democracia, João Paulo, que poderia ter grandes dificuldades para se desvencilhar da imagem 

do seu partido, pois foi prefeito da cidade pelo Partido dos Trabalhadores por dois mandatos 

(de 2001 a 2009). Por outro lado, a campanha do candidato do PSB pela coligação Frente 

Popular do Recife, Geraldo Júlio, já saiu com grande vantagem, pois além de já estar 

exercendo o cargo, ele era o segundo prefeito mais bem avaliado do Brasil, atrás apenas do 

prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto, de acordo com pesquisa do Instituto 

Vox Populi. Segundo o portal de notícias G1, de suas 38 promessas de campanha, apenas 7 

não haviam sido cumpridas nem em parte. 

 Em 2016, o marketing político nas redes sociais, em especial o marketing eleitoral, já 

estava consolidado. Com esse tipo de marketing, o político pode manter um contato direto 

com muitos potenciais eleitores de maneira mais rápida e pessoal, o que resultou então na 

adaptação do discurso já presente no horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio para esse 

novo meio. 

 O marketing político no Facebook se destaca de outras mídias sociais, pois, esta rede 

social é utilizada por 45% da população brasileira diariamente e 67,2% desses usuários estão 

na faixa etária entre 16 e 60 anos, ou seja, são eleitores em potencial. Além de que, com todos 

os dados retidos pelo Facebook de seus usuários, a campanha política pode ser direcionada 

sabendo as preferências políticas e pessoais de todos que curtem a página do candidato. O 



    
 

 
 

Facebook foi essencial nas eleições de 2014, sendo a eleição mais comentada da história da 

rede social com 346 milhões de interações relacionadas apenas à votação do primeiro turno, 

somando ao segundo turno acirrado entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) 

totalizou 674,4 milhões de interações e se firmou como a mais comentada, bem à frente das 

eleições da Índia no mesmo ano, antiga líder, com 227 milhões de ações. 

 De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, a partir de 16 de agosto de 2016 o 

candidato pôde “fazer propaganda na internet, desde que gratuita e publicada em site oficial 

do candidato, do partido ou da coligação hospedados no Brasil ou em blogs e redes sociais”. 

Portanto, no Facebook, o candidato teria que arrumar maneiras de gerar um grande alcance 

orgânico de suas postagens, ou seja, ter um grande engajamento não-pago.  

 Especificamente nas páginas dos candidatos, João Paulo tinha 25.229 curtidas em abril 

de 2016, chegando a 33.104 em outubro, o mês das eleições, com um aumento de 10,7% na 

sua média mensal de crescimento. São números absolutos modestos, o que talvez se deva ao 

fato da sua página ser a mais nova entre os candidatos, tendo sido criada em junho de 2013.A 

página de Geraldo Júlio, por outro lado, tinha 120.894 curtidas em abril de 2016 e, embora 

tenha crescido menos, em outubro o candidato contava com 127.800. Possivelmente por já ter 

um grande número de curtidas antes da eleição, sua média mensal de crescimento oscilou 

bastante e teve, no geral, um decréscimo de 7,0%, isto é, cresceu pouco em números relativos 

e, embora tenha o perfil com mais curtidas, no período teve um aumento menor que de seu 

adversário em números absolutos. 

2. Consumo X Cidadania: a retórica publicitária e seu papel na política 

A publicidade empenha e opera na construção e ressignificação de signos, atuando e 

jogando com a subjetividades presentes no construto social. A publicidade não cria 

necessidades (DIEGUEZ, 2006 p.86), propondo-se a responder certas necessidades já 

existentes, a retórica presente na publicidade transfere a existência de algo previamente 

conhecido (sentimento, status ou necessidades fisiológicas) para um objeto, vinculando a ideia 

ao objeto alvo.  Essa retórica é utilizada pela política, de maneira a salientar os aspectos 

positivos do candidato. O Marketing é um conceito macro que utiliza como ferramenta a 

comunicação, pela ótica do marketing tradicional (comercial). Por isso, a publicidade 

impressa, de rádio, televisão, outdoor figuram a face comunicacional da estratégia 

mercadológica de um produto, essa face é de responsabilidade dos setores e agências de 

publicidade. Entretanto, na política, as relações de comunicação e marketing se dão da mesma 

maneira? Para responder isso precisamos investigar, primeiramente, a definição de 

publicidade em detrimento da propaganda. 



    
 

 
 

Publicidade e propaganda se diferenciam em sua etimologia. Nelly de Carvalho (2000) 

destaca que propaganda é mais abrangente que publicidade “ O primeiro estaria relacionado à 

mensagem política, religiosa, institucional e comercial enquanto o segundo seria apenas 

relativo às mensagens comerciais”. Reiterando que “a propaganda política (institucional, 

religiosa, ideológica) está voltada para a esfera dos valores éticos e sociais, enquanto a 

publicidade comercial explora o universo dos desejos, um universo particular” (Carvalho, 

p.10), mas como destacam Barbosa e Sassi (2007), no corpus eleitoral praticamente não existe 

a diferença entre os termos, ou melhor, os termos são mesclados “ao mesmo tempo que se 

trabalha com uma difusão de valores ideológicos, busca-se “vender” um candidato como o 

melhor “produto” para o consumidor/eleitor”. Em seguida, os autores concluem que “Há, 

portanto, um hibridismo discursivo das modalidades propaganda e publicidade nas 

manifestações textuais de campanhas políticas em situações de disputas eleitorais” Isto posto, 

a equipe responsável pelo planejamento de campanha de um candidato, coloca em jogo tanto 

a utilização de discursos comerciais, ligando a imagem do candidato a conceitos abstratos 

como confiança, segurança, calma, coragem.  

Existe, portanto, não apenas um vínculo, do candidato enquanto produto, mas também 

da elaboração de um projeto do político enquanto marca, com aspectos pertinentes às marcas. 

Segundo a Lei da Propriedade Industrial, n. 9.279, de 14 de maio de 1996, a definição de 

marca é: “marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de 

outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. 

Todavia, na contemporaneidade, a marca extrapola o campo (demasiadamente 

simplista) de sua definição jurídica deixando de se configurar apenas por um signo plástico 

utilizado para o reconhecimento e toma sentidos cada vez mais profundos, ligados a aspectos 

presentes no campo psicológico do consumidor/eleitor. A publicidade é uma das ferramentas 

que permite a anexação de subjetividades importantes para a construção do posicionamento 

da marca, que é flexível e mutável (PEREZ, 2007, p.320-321). Imagem e posicionamento são 

conceitos que se parecem muito, mas em tese representam reflexões diferentes. A imagem é 

um conceito complexo que pode ser definida por meio de representações, tanto visuais quanto 

mentais, que não obedecem necessariamente um plano estratégico.  

O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais, desenhos, 

pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, televisivas [...]. 

Imagens nesse sentido, são objetos materiais, signos que representam o nosso meio 

ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens na nossa mente. 

Nesse domínio, as imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais (SANTAELLA E 

NÖTH, 1998, p15 apud PEREZ, 2007, p. 328) 



    
 

 
 

A identidade, por sua vez, está conectada ao planejamento estratégico dos gestores por 

trás da marca, a maneira como a marca quer ser percebida. Assim, como conclui Perez (2007) 

“percebemos, portanto, que a imagem de marca é um conceito de recepção, enquanto 

identidade se refere à emissão sígnica [...] A imagem é o resultado, uma decodificação. Num 

Plano de gestão a identidade precede a imagem”. Assim sendo, o trabalho dos criadores das 

campanhas políticas, sejam nos meios tradicionais de mídia (Jornal, Televisão, Rádio) sejam 

no Facebook, é de criar o plano de gestão da identidade do candidato, não somente durante as 

eleições, mas também na construção de uma imagem sólida a longo prazo. Esse é o papel-

chave do marketing político, “entender o que os eleitores querem em um determinado 

momento e posicionar o candidato de acordo com os anseios, expectativas e frustrações da 

população” (FIGUEIREDO, 1994 apud BARBOSA 2007, p. 292). Tal qual uma campanha da 

Coca-Cola, os esforços do marketing político são perpassados por diversas etapas como: 

Definição estratégica da comunicação, Planejamento comunicacional, criação de peças 

gráficas, criação de jingles, definição de target, análise S.W.O.T, tom de voz, fatores culturais 

etc. (HASWANI, 1995, apud BARBOSA, 2007, p. 300). Afinal, todos os materiais e meios 

possíveis, utilizados pelo marketing comercial como logotipo, semiótica, design e simbologia, 

são adotados pelo marketing político. Para que o objetivo final (a obtenção de votos) seja 

atingido, sem que haja ruído na comunicação entre o candidato (produto) e o eleitor 

(consumidor). Os aspectos trabalhados durante a campanha devem ficar claros, melhor 

explicado por Ivan Santo Barbosa, ao propor a associação do candidato enquanto marca: 

[...] O mesmo cuidado deve se ter com o logotipo utilizado. O tipo de letra, a cor, a 

forma, e o design e o símbolo (estrela, tucano, foice e martelo, árvore, etc.) que 

integram o logotipo transmitem conceitos em níveis subconscientes, como 

agilidade, tradicionalismo ou modernidade, sofisticação ou simplicidade, popular 

ou para a elite, suavidade ou agressividade [...] [...] O logotipo ideal deve funcionar 

como o do McDonald’s ou o da Coca-Cola: Qualquer criança, mesmo não 

alfabetizada, consegue reconhecer. ” (BARBOSA, 2007, p.302). 
 

Contudo, qual é a real consequência dessa substituição ou incorporação do discurso 

publicitário em campanhas políticas? O antropólogo Néstor García Canclini (1999), utiliza a 

máxima de que o consumo deve servir para pensar. Principalmente, na tentativa de entender 

como a maneira de consumir pode alterar nas possibilidades e maneiras da exceção da 

cidadania. Teoriza também, que as identidades na sociedade civil, no período da pós 

modernidade estruturam-se pela lógica de mercado em detrimento da lógica dos Estados. 

Atualmente, essa “crise” da identidade dos indivíduos é respondida pelo consumo privado e 

dos meios de comunicação do que nas tradicionais regras de democracia ou participação 

coletiva. Há um imbricamento entre as noções de cidadania e consumo:  



    
 

 
 

Num tempo em que as campanhas eleitorais se mudam dos comícios para a 

televisão, das polêmicas doutrinárias para o conforto de imagens e da persuasão 

ideológica para as pesquisas de marketing, é coerente nos sentirmos convocados 

como consumidores ainda quando se nos interpela como cidadãos. (GARCÍA 

CANCLINI, 1999, p.37)  

 

Assim, o consumo não pode ser pensado apenas a partir de uma única teoria seja ela 

pelo viés puramente mercadológico, seja ela avistando apenas o consumo como algo 

dispendioso e advindo da manipulação das massas pela grande mídia, existem algumas 

explicações possíveis das matrizes motivadoras do consumo, das relações entre nós 

(consumidores), o consumo e as mercadorias servem para pensar nossa relação com o mundo, 

nossas relações socioeconômicas, étnicas e de pertencimento, o consumo serve para que haja 

um ordenamento na sociedade. Ibidem. Percebemos, desta forma, que as empresas respondem 

às demandas dos cidadãos. Logo, é conveniente aos políticos, aproximarem seus discursos e 

modus operandi das organizações privadas, pautados pelos censos do Marketing comercial. 

Uma vez que, o discurso das empresas é melhor e mais facilmente absorvido pelos indivíduos 

na sociedade contemporânea, gerando resultados práticos (lucro), isso desperta o interesse de 

candidatos ávidos por votos.  

 

3. Postagens dos candidatos no Facebook: análise crítica 

 Partindo do que foi exposto no item anterior, propomos observação e análise dos 

discursos utilizados pelos candidatos à prefeitura do Recife nas eleições de 2016. Essa análise 

será feita baseando-se no viés teórico que construímos até então, a respeito da retórica 

publicitária e seu papel na política. Analisaremos postagens feitas ao longo dos dias dos 

meses que antecederam as eleições. Trazendo exemplos que corroboram os indícios da 

substituição, ou, imbricamentos da retórica eleitoral e retórica publicitária. 



    
 

 
 

 

Figura 1 – Postagem da página de João Paulo no Facebook em 25 de setembro de 2016. 

 

Neste primeiro exemplo, podemos ver que o candidato utiliza um gif animado como 

recurso de divulgação de campanha. A imagem animada tem um avião passado nos céus e 

podemos ver seu nome, “João Paulo”, no pôster do avião onde geralmente ficam marcas ou 

slogans. Outro fato notável é que a mensagem da peça “Vote 13” está em uma placa vermelha 

na praia, o que já se tornou um símbolo da cidade devido às placas de alerta para presença de 

tubarões em algumas praias da Região Metropolitana do Recife. É comum, no trabalho de 

marketing, marcas incorporarem na identidade visual das suas peças algo que faça uma 

ligação com seu público-alvo ou que remeta para algum fato, símbolo, imagem 

arquiconhecido entra o seu target. Para João Paulo essa incorporação se deu ao associar a arte 

de sua postagem a um ícone recifense, partindo da premissa que ambas as placas - a do petista 

e a de alerta - são vermelhas.  



    
 

 
 

  

Figura 2 – Postagem da página de Geraldo Júlio no Facebook em 21 de setembro de 2016. 

 

 Nesta postagem de Geraldo Júlio, podemos ver a utilização de diferentes recursos para 

a campanha. Primeiramente, é utilizada uma propaganda em vídeo, que segundo o próprio 

Facebook é mais eficaz que as imagens porque costumam prender a atenção do usuário mais 

facilmente e, também, porque no Facebook os vídeos começam automaticamente. O 

candidato também está utilizando outra tática já difundida na publicidade para marcas, o 

advergame, isto é, a utilização de jogos para divulgação de produtos ou serviços. No caso de 

Geraldo Júlio, o jogo é o “Recife para Todos”, que fala sobre as problemáticas e melhorias da 

cidade e, portanto, ajuda a promover a imagem do seu governo anterior. Não obstante, na 

redação da postagem podemos identificar um fenômeno interessante, comum ao discurso 

pertencente às marcas em redes sociais. Em: “Agora a gente tem jogo também! Ajude a 

garotada a usar o Passe Livre, os motoristas de ônibus a usarem a Faixa Azul, cuide do jardim 

botânico e muito mais nesse game irado que vai testar seus reflexos, seus conhecimentos e 

mostrar o que o Geraldo Júlio tem feito para levar #RecifePraFrente!”. Podemos notar que a 

linguagem utilizada é discrepante se comparada à imagem deste, frente às campanhas 

eleitorais na televisão, debates, etc. Isso acontece por conta da criação de uma persona, para 

atingir um público específico, nesse caso, levando em consideração a linguagem utilizada o 

público seria, prioritariamente, jovem. De acordo com André Siqueira, da empresa de 



    
 

 
 

marketing digital Resultados Digitais:   

Persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais 

sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes, assim como 

uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e 

preocupações. Uma boa definição de persona passa justamente pelo contato com o 

seu público-alvo, de modo que em uma rápida análise você possa identificar 

características comuns entre os potenciais compradores. Se você possui uma base 

de clientes, esse será o lugar perfeito para começar suas investigações. Mesmo que 

você tenha perfis diferentes de pessoas ou empresas que consumiram seu produto, 

alguns deles tendem a exemplificar a sua persona. Uma dica importante é focar 

tanto em clientes satisfeitos quanto insatisfeitos. Em ambos os casos, você 

certamente aprenderá algo sobre a percepção do seu produto e quais desafios seus 

clientes estão encarando. (SIQUEIRA, 2017) 

 

Esse conceito, em essência, é amplamente utilizado por agências que cuidam do 

conteúdo digital para as marcas, buscando adaptar seu conteúdo. Vale lembrar as marcas não 

trabalham com apenas uma persona, mas com diversas. Norteados pela questão simbólica e 

filosófica, em torno da dimensão da marca, as empresas buscam não apenas encontrar a 

“apreender” seu público-alvo, mas também, adequar suas mensagens a momentos e 

consumidores específicos. Tudo isso se deve à mudança trazida pela dinâmica 

comunicacional trazida pelas redes sociais. O que atinge diretamente a maneira que a 

comunicação publicitária é feita. Como resume Rogério Covaleski: 

A comunicação publicitária já passou por várias fases em seu processo de 

evolução. A fase massiva procurava uma grande abrangência de público; a 

comunicação segmentada focava os indivíduos com um mesmo perfil de 

comportamento de consumo; e a comunicação personalizada buscava a 

qualificação total do público-alvo. A comunicação digital/virtual propicia agora a 

soma dos três momentos anteriores, permitindo que se atinja, concomitantemente, 

um público amplo, segmentado e qualificado. Diante das especificidades da 

cibercultura e forçada a se adaptar para sobreviver, a publicidade tem adotado uma 

linguagem da apresentação, buscando manter-se como porta-voz das práticas de 

consumo, mas, inevitavelmente, acatando o discurso do consumidor e aceitando a 

presença desse interlocutor que tem voz e disposição para participar da ação de 

comunicação publicitária. (COVALESKI, 2014, p.30).  

 

A comunicação, pensada dessa maneira com fins privados, talvez, não se configure 

problemática. Mas a incorporação dessa estratégia em campanhas políticas nos dá indícios da 

substituição do discurso da cidadania pela retórica do consumo. Algo que pode acarretar em 

problemas graves no sistema político não apenas regional, mas nacional. Uma vez que, ao 

tratar o eleitor como consumidor, não se considera a idoneidade de quem ocupará o cargo 

político.  Algumas das postagens a seguir também utilizam o recurso da adequação do 

discurso em torno da construção de sua redação.  

 



    
 

 
 

 

Figura 3 – Postagem da página de João Paulo no Facebook em 8 de outubro de 2016. 

 

Na postagem acima, João Paulo utiliza imagens de supostos torcedores e torcedoras 

com camisetas que fazem alusão aos principais clubes de futebol da cidade de Recife - Sport 

Club do Recife, Santa Cruz Futebol Clube e Clube Náutico Capibaribe - podemos ver que o 

candidato utiliza novamente um tipo de discurso escolhido para adequar-se ao público-alvo 

(eleitores dos mais diversos clubes), seus possíveis eleitores. Porém, é importante notar que 

não apenas há a relação regionalista, por serem times locais, mas que o candidato busca 

também o engajamento que torcedores costumam ter nas redes sociais, como nas páginas dos 

próprios times citados. É pertinente, nesse caso, remeter ao conceito de Garcia Canclini 

(1999, p.46) que com as mudanças no cenário sociocultural, há uma um redirecionamento nos 

sinônimos de identidade e pertencimento cultural, não só pautadas pela nacionalidade e 

regionalidade, bem como por transnacionalidades. O Futebol pode ser entendido como esse 

senso de pertencimento transnacional, nesse caso. Nas postagens a seguir, os conceitos ainda 

são mantidos e reciclados em diferentes maneiras de identificação (como no caso do 

WhatsApp da figura 4). 

 



    
 

 
 

 

Figura 4 – Postagem da página de Geraldo Júlio no Facebook em 1 de outubro de 2016. 

 

Para promover a inauguração da primeira unidade do Centro Comunitário da Paz - 

Compaz Governador Eduardo Campos e, consequentemente, sua campanha de reeleição, o 

candidato Geraldo Júlio postou em sua página um vídeo animado em uma troca de mensagens 

pelo aplicativo WhatsApp. Na animação podemos ver os emojis fazendo várias atividades 

físicas, que são descritas nas mensagens. O objetivo do vídeo é mostrar a funcionalidade do 

local, que busca garantir inclusão social e fortalecimento comunitário, mas sua linguagem se 

assemelha a de muitas marcas que buscam uma maneira mais lúdica de transmitir sua 

mensagem. 

 



    
 

 
 

 

Figura 5 – Postagem da página de João Paulo no Facebook em 6 de outubro de 2016. 

 

O candidato do Partido dos Trabalhadores postou em sua página um vídeo curto 

promovendo a sua campanha no segundo turno. O vídeo simula um jogo em que João Paulo é 

o protagonista, todas as imagens estão pixeladas, dando um visual de jogo de 16 bits, é um 

comercial que busca explorar a semelhança do candidato com Mario, famoso protagonista do 

jogo Super Mario Bros. Tem o candidato andando pela cidade, chegando à prefeitura do 

Recife e entrando nela da mesma maneira que Mario entra nos canos do jogo, o vídeo usa, 

inclusive, o mesmo efeito sonoro do jogo original.  



    
 

 
 

 

Figura 6 – Postagem da página de Geraldo Júlio no Facebook em 1 de outubro de 2016. 

 

O vídeo postado pelo candidato do Partido Socialista Brasileiro mostra pessoas 

gritando “Vamo Geraldo”, enquanto parece a hashtag #VamoGeraldo. A postagem propõe um 

desafio: manter tal grito por 40 segundos (número do atual prefeito na campanha), visando 

engajamento dos eleitores. Muitas páginas empresariais do Facebook utilizam hashtags para 

fortalecer sua campanha e, aliado ao desafio proposto, gera grandes resultados como 

conversão em curtidas e compartilhamentos. 



    
 

 
 

 

Figura 7 – Postagem da página de João Paulo no Facebook em 12 de outubro de 2016. 

 

O ex-prefeito fez uma postagem informativa no Facebook, citando o que já foi feito 

em sua gestão e, argumentando que por já ter tido realizações na área da saúde está apto para 

fazer ainda mais. Porém, para ilustrar a imagem, João Paulo utiliza uma caricatura de si, que 

funciona como uma mascote da sua campanha política tal qual uma mascote de marca. O 

interessante é que as marcas utilizam mascote para si ou seus produtos para serem 

personificadas e assim terem contato mais próximo com o público, enquanto o candidato 

utiliza um arquétipo de si mesmo, mesmo que já seja uma pessoa, com a mesma função: gerar 

proximidade. É a tática de personal branding, isto é, fortalecimento da imagem pessoal tal 

qual há o fortalecimento da imagem da empresa ou serviço com o branding. 



    
 

 
 

 

Figura 8 – Postagem da página de Geraldo Júlio no Facebook em 22 de outubro de 2016. 

 

Nessa postagem de Geraldo Júlio, podemos ver que o candidato está divulgando o 

aplicativo para celular “Geraldo Júlio 40”, que tem informações sobre a sua campanha 

política. Isso se assemelha à técnica de marketing chamada branded content, publicidade que 

usa a geração dos mais diversos conteúdos relacionados a marca para promovê-la. 

 

4. Considerações Finais 

 Por muito tempo houve uma separação clara entre as definições de publicidade e 

propaganda. As competências de ambas, suas particularidades e limites. Atualmente, o 

discurso entre as duas áreas se misturam no discurso dos candidatos que utilizam o Facebook 

como plataforma para suas campanhas. O presente projeto buscou contribuir com exemplos 

para a análise crítica de importantes fatores presentes nos discursos de candidatos em 

eleições, no Brasil, que utilizam as redes sociais como parte de sua estratégia de comunicação, 

com a intenção de esmiuçar, cada vez mais, os pontos de contato entre a publicidade e a 

política e, sobretudo, em qual direção isso está nos levando. Os recursos utilizados são 

modestos e por conta de um recorte de espaço e tempo, seria impossível abranger o território 

nacional. Ademais, o projeto intentou conceituar, inicialmente, bases fundamentais para 

estudantes da área de Publicidade, principalmente, os que buscam foco em marketing político 



    
 

 
 

nas redes sociais. Por mais que durante as pesquisas não tenhamos constatado nenhuma 

irregularidade frente as leis que regem a propaganda eleitoral no Facebook, se faz necessário 

esclarecer que a substituição do discurso político, não obedece, necessariamente, uma conduta 

ética. O relacionamento do eleitor para com o candidato, criado a partir de uma retórica 

utilizada por marcas acaba por nos mostrar a linha tênue entre a propagação de ideias e a 

venda de produtos. Ademais, as técnicas utilizadas, são usadas por empresas para que haja 

uma conexão entre o consumidor e a marca gerando maior engajamento, assim sendo, os 

políticos que as utilizam estão preocupados com a apreensão de novos eleitores, buscando 

gerar conteúdo relevante, para que estes se sintam compelidos a votar na legenda do 

candidato. Entretanto, é importante ressaltar que devido ao voto secreto e à maneira que o 

Facebook reporta suas métricas, é muito difícil saber o resultado empírico da utilização de 

uma estratégia mercadológica no discurso dos candidatos à prefeitura observados.  
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