
USANDO AS 
REDES SOCIAIS

PLATAFORMA DE APOIO AOS 
CANDIDATOS VERDES



2

USANDO AS REDES SOCIAIS

Este documento é um estudo de marketing digital 
desenvolvido para os(as) candidatos(as) do Partido 
Verde, para as eleições de 2020. Desta forma, seguimos 
a lógica preconizada pelo ciclo PDCA (plan, do, check, act 
– cuja tradução é planejar, implementar, avaliar e corrigir), 
podendo melhorar o processo de gestão das redes sociais 
continuamente. 

O intuito deste plano é compreender o potencial de uso de 
3 entre as principais redes sociais e apresentar a forma de 
agregar valor a sua imagem, usufruindo da singularidade 
de cada uma.

REDES 

Facebook

O Facebook é a rede mais usada pelos brasileiros: 
corresponde a cerca de 98% das pessoas conectadas. 
Segue sendo bastante explorado pelas pessoas que 
buscam conteúdo, apesar da grande migração que vem 
ocorrendo nos últimos anos para outra rede social do 
mesmo grupo, o Instagram.
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Esta rede concentra um grande acervo de compartilhamentos 
de matérias, fotos e vídeos e tende a ser utilizada por seus 
usuários para demarcar a presença ativa e a credibilidade. 
Deste modo,  as  páginas tendem a cumprir essa função 
com a distribuição de conteúdos.   

A plataforma permite que seus conteúdos sejam 
patrocinados e cheguem ao maior número de pessoas 
possível. Além disso, é a rede mais estratégica no que diz 
respeito ao atingir objetivos de comunicação por meio da 
diversidade de formatos (fotos, vídeos, gifs, etc.), portanto 
deve ser uma rede fortemente trabalhada.

 • Sugestões de como essa rede 
pode ser engajada:

 • Usar linguagem adequada;

 • Segmentar comunicação pensando 
nas microrregiões;

 • Customizar a criação de conteúdo por público;

 • Interagir.
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O resultado das postagens depende, atualmente, mais 
do algoritmo do Facebook e do Instagram. Algoritmo é, 
basicamente, uma regra automatizada que determina como 
seu conteúdo é entregue. Ao longo do tempo, o algoritmo 
vai entendendo quais são os atributos mais importantes 
para o seu público, a partir do engajamento gerado nas 
publicações. Normalmente, os tipos de conteúdo que mais 
impactam os seguidores são, em ordem de importância: 
vídeo, imagem, texto. Não há um número efetivo de vezes 
em que se deve postar nas redes, no entanto, para o início 
do estímulo e engajamento de uma rede, é sugerida a 
frequência de ao menos 3 postagens na semana.

Instagram 

O perfi l de uso dessa rede é essencialmente visual, portanto 
traz melhores resultados para postagens de fotos/imagens 
em detrimento de conteúdo. 

Voltada a um público mais jovem e dinâmico, não pode 
ser desconsiderada na construção de uma presença 
ativa nas redes sociais. É bastante estratégica pelo fato 
de estar integrada ao Facebook e poder ser trabalhada 
simultaneamente, inclusive com conteúdos patrocinados 
para distribuição em ambas as redes.
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Sugestões de como essa rede pode ser engajada:

• Fotos de ações pessoais ou que representem 
bem o que se quer comunicar;

• Usar o artifício dos Stories como forma 
de conversar com seus seguidores;

• Colocar vídeos com temáticas mais 
complexas e trabalhadas no IGTV;

• Interagir.

Frequência sugerida de postagem: ao menos 5 vezes na 
semana.

Twitter

Em seus 280 caracteres, a rede social é voltada para 
posicionamento e relacionamento. Normalmente usada 
por pessoas mais críticas, que expõem o que pensam 
usualmente fazendo-se valer de links que corroboram 
com o posicionamento. Funciona também como rede de 
manutenção para públicos específi cos.

A sugestão é começar a trabalhar o Twitter posteriormente, 
quando as postagens no Facebook e no Instagram já 
estiverem consolidadas. Esta rede exige tempo e dedicação 
e é sugerido ao menos 1 tweet por dia. 
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PERSONA

O que é persona?

Persona é a representação do perfil ideal, sendo um 
mecanismo de identificação do público com a pessoa, o 
jeito de ser. A persona ajuda a entender melhor o perfil de 
consumo e dos possíveis eleitores, impactados por uma 
política de comunicação direcionada. A partir dos dados 
coletados a respeito da persona, é possível customizar 
o conteúdo que deve ser entregue, considerando as 
necessidades específicas do público, comportamentos 
regulares e principais preocupações.
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Por que criar persona? 

Criar o perfi l de uma persona pode melhorar 
substancialmente os resultados almejados, considerando 
objetivos alinhados ao uso das ferramentas. A aplicação 
à estratégia de funil pode ajudar a aumentar o número de 
conversão, mas é preciso entender o conceito e a aplicação 
da persona. Para isso, é sugerido responder sobre os 
seguintes atributos para a persona:

• Pessoal: gênero, idade, cor;

• Demográfi co: onde reside, com o que trabalha;

• Educacional: grau de escolaridade, cursos 
complementares e experiências;

• Financeiro: poder aquisitivo, classe econômica;

• Personalidade: qualidades, defeitos.

PÚBLICO

Para uma comunicação efi caz, é preciso saber com 
quem estamos falando. No caso específi co da produção 
de conteúdo para redes sociais visando a conversão 
de eleitores, é preciso levar em consideração algumas 
variáveis.



8

USANDO AS REDES SOCIAIS

A primeira delas é a diferenciação de identifi cação de perfi s 
dos eleitores. Como sabemos, os eleitores de determinada 
candidata ou candidato podem pertencer a um vasto 
espectro de perfi s demográfi cos e socioeconômicos 
simultaneamente, difi cultando uma comunicação feita 
exclusivamente para público X ou Y. A segunda variável diz 
respeito à natureza do cargo eletivo ao qual se pretende 
concorrer, já que a segmentação de público varia conforme 
o cargo, seja o de vereadora(o), vice-prefeita(o) e prefeita(o)

Considerando que o cargo ao qual concorrerá é o 
de vereadora(o), a recomendação é a de ponderar o 
direcionamento de comunicação a um público que seja 
amplo na variação etnográfi ca, mas restrito na amplitude 
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territorial. Isso porque a autoridade política é mais infl uente 
sobre os potenciais eleitores que estão próximos a sua 
residência, vizinhança, de seu principal local de trabalho e a 
algum eventual trabalho social que exerça. 

A estratifi cação de público por microrregiões não exclui a 
por segmentos (mulheres, ambientalistas, progressistas, 
pessoas com pouca escolaridade/renda). Entretanto, a ideia 
é que a comunicação se aprimore conforme estabeleçamos 
uma ordem de atuação e análise dos resultados por tipo 
de direcionamento de público. Do mais amplo ao mais 
restrito, considerando os requisitos de público para o 
cargo. Cada público pede uma entrega específi ca, tanto no 
que diz respeito ao conteúdo propriamente dito quanto à 
rede social escolhida para comunicar.

Podemos classifi car o público-alvo das redes sociais como:

• próximos: familiares, amigos, companheiros 
de trabalho e de militância;

• conhecidos: vizinhança, amigos de redes sociais;

• desconhecidos.
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OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO

• Fortalecer a imagem diante de seu público conhecido. 

• Apresentar-se ao público desconhecido. 

• Construir autoridade política durante o período de pré-
campanha.

• Ampliar o espectro de infl uência política mediante o 
relacionamento com seguidores via redes sociais.

ETAPAS DE CONHECIMENTO

  

As etapas de conhecimento se referem ao caminho que deve 
ser percorrido pelas pessoas que tomam conhecimento 
da(o) candidata(o) como marca: o primeiro contato é o 
que foi chamado de jornada da descoberta; o segundo 
é o momento de comparação; e o terceiro, momento de 
fechamento.

JORNADA DA DESCOBERTA
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É a etapa da divulgação da pessoa. Sanar dúvidas básicas 
relacionadas a quem você é, onde e de forma construiu sua 
carreira, quais são suas principais realizações profi ssionais. 
Lembrando sempre que o óbvio não é óbvio para todos.

MOMENTO DE COMPARAÇÃO

Passada a descoberta, a comparação é o momento 
de demonstrar a autoridade perante o mercado e gerar 
identifi cação. É nesta etapa que se reforça o imaginário 
de que você é o(a) melhor candidato(a) dentre todos os 
outros. É a hora de ressaltar por que faz a diferença e por 
que é a melhor escolha de voto. Quais os seus diferenciais/
atributos e o que faz de melhor? 
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Sugestão: depoimentos de pessoas que te conhecem ou 
possuem conhecimento do seu trabalho.

MOMENTO DE FECHAMENTO

Este é o momento do estabelecimento do relacionamento 
social. Passada a etapa de comparação, agora a imagem 
deve ser consolidada como militante e possibilidade como 
candidato(a) às eleições de 2020. 

Como a maior parte dos relacionamentos é calcada em 
uma via de mão dupla, é necessário mostrar-se disponível 
e acessível: as redes devem ter várias formas de contato. 
Além disso, é preciso ter agilidade de resposta, dar atenção 
às pessoas que interagirem e tratá-las com cordialidade 
conforme o jeito de ser estabelecido pela persona da 
marca.

PAUTAS DE CONTEÚDO

Para gerar aproximação e identifi cação é importante que os 
conteúdos refl itam assuntos que o(a) candidato(a) domine. 
Uma sugestão é partir de categorias, para integrar os tipos 
de públicos com o momento da etapas de conhecimento 
em que estiverem, sempre alinhados aos seus valores.
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Exemplos de editorias que podem ser trabalhadas:

 • Institucional

 • Educação

 • Infraestrutura

 • Transporte

 • Gênero

 • Meio ambiente

 • Acontece: eventos




