
sou
candidato,

Como utilizar o Facebook como ferramenta em sua campanha eleitoral

Ana Karla Santos, Giovanna Villefort e Lucas Henrique Valentim 



DICAS PARA LEITURA DESSE EBOOK

Este é um ebook interativo. Isso quer dizer que, 
além do texto, você encontrará links clicáveis 
que te levarão a vídeos, fontes e textos de outros 
autores/veículos. Você pode optar por clicar 
nos links enquanto lê, ou acessá-los no glossário 
quando finalizar sua leitura.
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1. APRESENTAÇÃO
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As redes sociais já fazem parte do cotidiano de grande parte dos 
brasileiros há muitos anos e os números de usuários vêm 
crescendo vertiginosamente a cada ano. Empresas também 
passaram a fazer parte das redes, principalmente através de perfil 
de negócios .
 
No âmbito político, porém, a história das redes sociais é mais 
recente. Apenas em 2016 a Justiça Eleitoral brasileira permitiu que 
candidatos criassem blogs, sites e perfis em redes sociais. Desde 
então, as equipes de marketing de candidatos vem timidamente 
se inserindo no ambiente virtual e traçando planejamentos 
específicos para cada plataforma. Salvo, claro, os grandes cases 
que podemos ver nas últimas eleições de 2016 e 2018, que deixam 
claro que as campanhas on-line tendem a ser cada vez mais 
decisivas.
 
Este guia pretende desenhar um panorama geral básico para os 
candidatos e equipes que desejam utilizar o Facebook  em sua 
campanha ou que já utilizaram, mas pretendem dar mais atenção 
para essa rede social na próxima campanha.
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2. FACEBOOK

Entenda a ferramenta
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FACEBOOK

O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, ultrapassando até o fenômeno 

Whatsapp. Criada com fins de entretenimento e relacionamento para universitários 

americanos, a rede social se tornou em um dos sites mais acessados no mundo e se 

transformou completamente na última década. Hoje, o Facebook é utilizado para 

contato com amigos e conhecidos, networking e negócios, organizações sociais, 

disseminação de notícias, expressão de opinião  e até comercialização de produtos e 

serviços. 

 

Atualmente empresas, organizações e instituições possuem, proporcionalmente, a 

mesma presença que perfis pessoais no Facebook brasileiro. Campanhas políticas 

devem, sem exceções, se colocar na primeira categoria e, portanto, procurar 

entender como se difere o comportamento profissional do comportamento pessoal 

nessa rede social.

 

Para além disso, é importante também entender completamente as ferramentas e 

possibilidade do Facebook, para que os resultados da campanha sejam expressivos 

e satisfatórios.
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POR QUE UTILIZAR O FACEBOOK EM SUA CAMPANHA?

O Facebook é a rede 
social mais 
acessada do país, 
com 130 milhões de 
usuários ativos 
mensais.

92% dos usuários 
acessam a rede 
social via 
smartphone.

72% dos usuários 
têm entre 18 e 44 
anos.

O Facebook é a rede 
social que 
proporciona as 
ferramentas mais 
refinadas, voltadas 
para marcas e 
instituições.

Desde 2018 o 
Facebook oferece 
oficialmente 
ferramentas 
especiais para 
campanhas políticas 
no Brasil.

7. 

Fonte:  Facebook, 2018.
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FERRAMENTAS DO FACEBOOK
PARA CAMPANHAS POLÍTICAS

Em 2018 o Facebook anunciou a criação de um histórico de campanhas 
políticas feitas em páginas dentro da rede social. O objetivo é que todos 
os conteúdos marcados como eleitorais ou com cunho político sejam 
reunidos em um único lugar, facilitando a navegação pelos eleitores e 
respeitando a lei eleitoral nº 13.488. Os usuários poderão ter informações 
adicionais às artes produzidas para as campanhas, como o grupo de 
pessoas que foi impactado pelo anúncio, com suas faixas etárias, gênero, 
dados de geolocalização e o valor aproximado do gasto com a 
propaganda. O histórico ficará disponível por um prazo de sete anos após 
a publicação.
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PERFIL

Limite de conexões: Você terá um limite 

máximo de 5 mil amigos.

Em seus termos de serviço, o Facebook 

explícita que cada um pode ter um único 

perfil e que este deve ter caráter pessoal. 

Isso quer dizer que seu perfil poderá ser 

removido a qualquer momento.

Dados: os perfis pessoais não têm acesso a 

dados como alcance, frequência e 

impressões.

Impulsionamento: apenas páginas têm 

acesso à ferramenta Facebook Ads.

PÁGINA

Likes ilimitados: não existem restrições para 

a quantidade de curtidas que sua página 

poderá receber.

Credibilidade: uma página dá caráter oficial à 

sua campanha e permite transparência de 

informações.

Dados: você terá total acesso às ferramentas 

para páginas do Facebook.

Impulsionamento: sua página poderá ser 

conectada a plataforma Facebook Ads, que 

permitirá investimento em anúncios.

VS.
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PRINCIPAIS FERRAMENTAS 
DAS PÁGINAS DO FACEBOOK

Gerenciador de 
Anúncios 

Agendamentos 
de Posts

Eventos Análise de dados Plataforma de 
gerenciamento 
de mensagens
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3. LEGISLAÇÃO

É preciso tomar cuidado e, 
principalmente, estar bem informado 
para não cometer infrações em sua 
campanha.
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Quais as regras para 
campanha eleitoral na 
internet em 2018?

Segundo o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, o 
impusionamento de posts poderá acontecer no 
período eleitoral, desde que ele seja contratado 
diretamente com o Facebook, sem o intermédio 
de outras empresas. 
Poderão ser impulsionados apenas posts que 
tratam apenas sobre o candidato, sem menção 
aos adversários.
É proibido o impulsionamento de posts na data 
da eleição, segundo o § 5º do art. 39. A lei, 
entretanto, estabelece que podem permanecer 
on-line os impulsionamentos contratados antes 
dessa data 
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Em 2018 o TSE divulgou uma cartilha informativa 
sobre propaganda eleitoral na internet (clique aqui 
para acessar a cartilha). As principais regras que 
influenciam a campanha realizada no Facebook são:

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet


PERÍODO DE 
PRÉ-CAMPANHA

Antes de mais nada, é importante dizer que o 
político pode (e deve) criar uma página no 
Facebook em ano não eleitoral. Nesse período, sem 
se anunciar como candidato ou pré-candidato, ele 
poderá fazer posts com conteúdo informativo, 
posicionamento político e exaltação de sua 
trajetória. A partir do início de pré-campanha, o 
político poderá se anunciar como pré-candidato e 
realizar postagens com intenção clara de 
conquistar o eleitorado.

PERÍODO 
ELEITORAL

Á partir do início do período eleitoral, o pré-
candidato poderá lançar oficialmente sua 
candidatura. Postagens criadas com a intenção de 
pedir votos e apoio do eleitorado para suas 
propostas estarão permitidas.

12



ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

PERÍODO DE PRÉ-CAMPANHA

PERÍODO DE CAMPANHA
CAMPANHA POLÍTICA

CONTEÚDO INFORMATIVO
CONQUISTAR O ELEITORADO

CONTEÚDO INFORMATIVO
CONQUISTAR O ELEITORADO

EXEMPLO DOS PERÍODOS DE CAMPANHA E PRÉ-CAMPANHA DEFINIDOS PELOS TSE EM 2018
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4. PÚBLICO-ALVO
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PÚBLICO-ALVO
Definir seu público-alvo no início da campanha é crucial para 
economizar recursos da campanha e garantir que esforços 
não sejam desperdiçados 
 
Para chegar a uma definição de público, o grande objetivo é 
reunir eleitores similares, com interesses e anseios parecidos; 
assim, fica mais fácil desenvolver estratégias voltadas para 
eles. Nessa parte são contemplados os objetivos mais 
amplos, abertos. Por exemplo: Pessoas que são a favor de 
assistência de renda de qualquer tipo para a população 
menos favorecida economicamente. 
 
Depois disso, é necessário começar a ir um pouco mais a 
fundo, contemplar alguns objetivos secundários: nessa etapa, 
é importante lembrar que a divisão não pode ser tão ampla a 
ponto de atingir todo e qualquer eleitor, nem tão pequena a 
ponto de formar grupos que serão insignificantes
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Quando se está fazendo a definição de público, é 
extremamente necessário ter em mente que o candidato 
precisa permanecer no seu devido local de fala, sem tentar 
entrar em grupos que não simpatizam com a imagem do 
mesmo. Isso pode gerar lembranças negativas e oposição 
durante a campanha.
 
Ao invés dessa tentativa de vestir uma roupa que não cabe 
no candidato, é melhor focar esforços em identificar valores e 
atitudes que lhe são esperados, além de qualidades que o 
eleitor exige em um líder, identificando sempre os problemas.
 
Daí em diante, começa o trabalho de persuasão; sabendo 
qual é o público-alvo mais susceptível a uma mensagem, e o 
que é que o persuade. O candidato que promete tudo a 
todos os grupos fica com uma mensagem extremamente 
vazia e pouco apelativa.
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5. EQUIPE

Uma campanha online pode ser tão 
complexa e exigir tantos profissionais 
quanto uma campanha offline.
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REDATOR

Responsável por redigir todos os textos que são inseridos nos posts e artes. Além disso, 
ele pode ser responsável pela criação de roteiros para vídeos e até lives.

DIRETOR DE ARTE

O diretor de arte é o responsável pela apresentação gráfica da página. É ele quem cria as 
artes dos posts, dos anúncios, da foto de capa, e de todo material de apoio que pode vir a 
ser usado no Facebook.

VIDEOMAKER

Esse é um profissional responsável não só pela captação do material em vídeo, mas 
também pela sua edição e finalização. Ele também pode ficar responsável pela captação 
das lives.

COMMUNITY MANAGER

O community manager é quem tem o contato direto com os eleitores, representando o 
candidato ao responder comentários e mensagens, além de monitorar as inteirações da 
página,

MÍDIA

O especialista em mídia cuida especificamente da plataforma de anúncios do Facebook, 
gerenciando a verba e definindo os targets e estratégias de cada anúncio.  

EQUIPE
Nem toda campanha possui 
verba para uma equipe de 
comunicação ideal. Porém, 

ainda sim, é importante 
entender as atribuições e 
demandas que podem ser 

geradas.
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6. COMO SE RELACIONAR 
COM OS ELEITORES
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TENHA 
PERSONALIDADE
Antes de tudo, defina seu tom de voz. Ele dita 
como acontece sua interação com público e 
como os textos das postagens será redigido. 
 
É importante que o tom de voz ou a "persona" 
do candidato no Facebook sejá compatível 
com sua personalidade offline, para que não 
haja mal-entendido ou decepções.
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CRIE UM PROTOCOLO 
PARA AS INTERAÇÕES
Nem sempre há verba para um community manager com disponibilidade integral para monitorar a 
página. Nesses casos, é comum que mais de uma pessoa (às vezes várias) fique responsável por 
responder comentários e mensagens. Para que as interações aconteçam com coerência e garantir que 
cada eleitor seja bem atendido é interessante que se crie um protocolo. 
 
O primeiro passo é mapear as perguntas, dúvidas e comentários mais recebidos pela página. Com elas 
em mãos, deve-se redigir as respostas ideais para cada uma. É interessante também criar mais de um 
tipo de modelo de resposta para a mesma pergunta, em tons diferentes, para que a inteiração não 
fique robotizada.
 
Todos os responsáveis pelas interações da página devem ter acesso a esse protocolo, e ele deverá ser 
atualizado constantemente.
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7. CONTEÚDO

Equipe formada, perfil definido, 
plataforma estudada. E agora, o que 
postar?
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FASE 1: 
PRÉ-CAMPANHA

Na pré-campanha (e até antes dela) o 
foco é apresentar o político aos 
eleitores, exaltando seus feitos e 
conquistas, expondo sua visão 
política e suas opiniões e também 
contando sua trajetória,

FASE 2: 
CAMPANHA ELEITORAL
 A campanha eleitoral é uma extensão 
da pré-campanha, com duas adições: 
nessa fase, o plano de governo e as 
propostas do candidato poderão ser 
expostas abertamente. É nessa fase 
que o eleitor que já acompanhava a 
página irá procurar saber se o 
candidato pretende botar em prática 
sua visão, caso seja eleito.
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FORMATOS
Inove para obter mais interação e resultados

LIVE
A transmissão ao vivo é um 
formato novo, mas que foi 
amplamente utilizado nas 
campanhas de 2018. Ela 
possibilita um contato mais 
próximo com o eleitor, pois 
através dos comentários 
recebidos ao vivo é possível 
estabelecer um diálogo direto 
com quem está assistindo. 
(clique nós ícones para ver 
exemplos)
 
 

VÍDEO
O vídeo é o formato ideal 
para tratar de assuntos 
que se tornariam textos 
mais longos, mas que 
falados trazem mais 
compreensão. Eles 
prendem mais  a atenção 
do público a passar pela 
timeline.
(clique nós ícone para ver 
exemplos)

FOTOS
A fotos que acompanham 
os posts devem ser tiradas 
com equipamento de boa 
qualidade e, se possível 
editadas. Fotos de baixa 
qualidade, escuras e 
granuladas não captam a 
atenção do público e 
passam a imagem de 
pouco profissionalismo.

INFOGRÁFICOS
Deseja falar sobre um 
assunto que envolve dados 
e números? Simplifique-o 
utilizando infográficos 
ilustrados, que "quebram" a 
leitura e facilitam o 
entendimento do leitor.
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https://live.fb.com/
https://web.facebook.com/business/m/how-to-create-videos?_rdc=1&_rdr


8. COMO ROMPER A BOLHA
Como atingir os eleitores fora da sua 
rede de relacionamentos?
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Atualmente o algoritmo do Facebook faz com que seus posts 
apareçam principalmente para usuários que já interagiram 
previamente com sua página (curtidas, comentários, visitas à 
página, etc.). Isso, na prática, faz que seu conteúdo se mantenha 
em uma “bolha”, alcançando apenas seus apoiadores e eleitores 
ja conquistados. 

COMO ROMPER A BOLHA
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Aqui vão algumas dicas para romper a bolha:

Poste conteúdos variados: pessoas diferentes gostam de conteúdos diferentes. O 
Facebook procura mostrar conteúdo no formato que você mais interage. Por exemplo: 
se uma pessoa assiste muitos vídeos em seu feed, seu vídeo tem mais probabilidade de 
atingi-la do que um status ou uma foto.

Poste com frequência: o algoritmo dá preferência por conteúdo mais recente, portanto 
é importante manter uma frequência diária de posts.

Procure por parcerias: com certeza existem páginas de organizações ou 
personalidades que se alinham com suas propostas e que podem até estar 
considerando votar em seu candidato, mas que não estão em sua rede de 
relacionamento. Se aproxime dessas páginas e proponha que elas compartilhem e 
interajam com seus posts ou que até postem conteúdo sobre o candidato, marcando 
sua página. É preciso ter cuidado, porém, para que essa aproximação não pareça 
“forçada” para o público. 27



9. TRUQUES
Aqui vão algumas dicas para que seu 
conteúdo seja mais interessante e 
alcance mais pessoas
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NÃO USE LINKS NO TEXTO DOS POSTS

O uso do link no corpo do texto dos posts faz com que seu alcance 
diminua consideravelmente. Quando ele for imprescindível, poste-o no 
primeiro comentário do post, sinalizando sua localização no corpo do 
texto.

LEGENDA NOS VÍDEOS 

No feed de notícias vídeos são reproduzidos automaticamente, mas 
apenas a imagem: o áudio fica mudo. Para que o som apareça, o 

internauta precisa clicar para continuar assistindo ao vídeo. Portanto, é 
importante legendar os vídeos para que seu conteúdo desperte a 

atenção do potencial eleitor.
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TEXTOS CURTOS

As redes sociais são uma ambiente de imediatismo e muita oferta. Textos longos, com 
mais de um parágrafo, são facilmente ignorados no feed do potencial eleitor.

POUCO TEXTO NAS IMAGENS

Se nos posts o ideal é um parágrafo, nas imagens uma linha pode ser demais. Imagens 
com textos que preenchem mais de 20%  de sua superfície tem o alcance diminuíudo 

pelo algoritmo. do Facebook.

CRIE UMA IDENTIDADE VISUAL

 A identidade visual fará que seu material seja facilmente identificavel no feed, além de 
transmitir profissionalismo e seriedade.
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10. LINKS

Página 3 - Hootsuit Digital in 
2018 Report
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Página 11 - Cartilha TSE
Propaganda Eleitoral na Internet

Página 24 - Exemplos e dicas de 
live no Facebook (em inglês)

Página 24 - Exemplos e dicas de 
videos para Facebook (em 
inglês)

Hootsuit Digital in 2018 – South 
America

Gerenciador de Negócios: Lide 
com tudo em um só lugar

Internet e eleições no Brasil
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