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RESUMO 

 

Algumas campanhas de publicidade e de propaganda que veiculam nos meios de comunicação 

estão cada vez mais semelhantes, diferenciando-se em alguns fatores, nos quais estão inseridos as 

estratégias e táticas de marketing, os tipos de produtos, temas e tons de campanhas, mídias 

utilizadas entre outros. Neste estudo foram abordadas as estratégias e as táticas do marketing 

comercial e do marketing eleitoral propostas por autores da área. A pesquisa visou identificar, 

analisar e comparar as sugestões de estratégias e táticas para campanhas publicitárias de 

divulgação de produtos/serviços com as estratégias e táticas de campanha publicitária eleitoral, 

através de pesquisa exploratória com base bibliográfica. Esta pesquisa busca identificar se um 

candidato eleitoral pode ser considerado um produto, analisando as estratégias de marketing 

comercial e marketing eleitoral. 

 

Palavras chaves: Publicidade e Propaganda. Estratégias e táticas de marketing. Marketing 

comercial e eleitoral. 

 

ABSTRACT 

 

Some campaigns for advertising and propaganda they provide in the media are increasingly 

similar, differentiating them in some factors, which are included in the strategies and tactics for 

marketing, product types, themes and tone of campaigns, media used among others. In this study 

were addressed the strategies and tactics of commercial marketing and electoral proposed by the 

authors in this area. The research aimed to identify, analyze and compare the suggestions of 

strategies and tactics for campaigns of products and services with the strategies and tactics of 

advertising electoral campaign, through exploratory research based literature.  This research 

seeks to identify whether a candidate electoral can be considered a product analyzing the 

strategies of commercial marketing and electoral. 

 

Key-words: Advertising and propaganda. Strategies and tactics of marketing. Commercial 

marketing and electoral. 
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INTRODUÇÃO 

 

As estratégias e as táticas de marketing estão cada vez mais presentes na vida dos 

consumidores, elas chegam das mais variadas formas, através de propagandas, mensagens nos 

meios de comunicação. São essas que aproximam mais as ações relacionadas às marcas e cada 

vez mais o consumidor está tendo uma relação, mesmo sem perceber, com as ações de marketing. 

De acordo com o cenário comercial, as campanhas publicitárias estão em constante 

crescimento, tanto em tecnologia quanto em investimentos, pois acompanham outras campanhas 

que veiculam em todo o mundo; com isso, as estratégias de marketing aplicadas em campanhas 

também acompanham o crescimento mundial. 

As estratégias de marketing eleitoral também acompanham a evolução das estratégias de 

marketing eleitoral do mundo todo, pois é possível ter uma percepção informal em algumas 

estratégias que de assemelham nas campanhas publicitárias eleitorais nos Estados Unidos e nas 

do Brasil. 

 As questões que norteiam a propaganda política e a publicidade de produto são 

consideradas interessantes, pois as estratégias e táticas de marketing que atingem o público-alvo 

podem ter um papel fundamental e cada vez é mais difícil de prender a atenção do receptor, 

levando em conta que esse receptor recebe a cada dia muitas informações, podendo não perceber 

algumas delas. 

A escolha do tema deve-se ao interesse pessoal por campanhas publicitárias de produtos e 

campanhas eleitorais. O tema nasceu de uma dúvida, a de que se as estratégias de marketing 

comercial podem ser aplicadas em estratégias de marketing eleitoral, sendo que as características 

de público são semelhantes, mas a classificação dos objetos de estudo é diferente.  

O presente estudo tem por objetivo uma análise comparativa entre dois tipos de 

marketing, o comercial e o eleitoral, e onde estão identificadas as semelhanças e as diferenças 

entre estratégias e táticas de cada um dos tipos. Dentre as estratégias e táticas sugeridas pelos 

autores em cada tipo de marketing foi possível analisar, de uma forma comparativa, as estratégias 

e táticas, onde se tem também alguns fatores que se assemelham e se diferenciam.  

Para o ponto de vista geral é muito significante, pois, as estratégias indicadas aos objetos 

analisados podem coincidir e se confundir no meio de uma campanha e o objetivo desse estudo, é 

torná-las claras. A análise das estratégias indicará as semelhanças e diferenças entre os 
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anunciantes e/ou fabricantes e partidos políticos e se pessoas públicas podem ser consideradas 

como produtos, em se tratando de sua divulgação. 

Este estudo será apresentado na seguinte sequência: o primeiro capítulo aborda as 

definições de comunicação, política e mercado, tendo nesses uma base para o trabalho a ser 

desenvolvido. Apresenta também a definição e as variáveis do marketing comercial praticado 

pelas empresas, por meio das quais podem anunciar sua marca e seus produtos conforme as 

estratégias e táticas do marketing comercial. 

O segundo capítulo apresenta a definição de dois tipos de marketing, o político e o 

eleitoral, dando ênfase para o eleitoral, onde estão inclusas as estratégias e táticas em campanhas 

publicitárias eleitorais. 

A metodologia adotada foi pesquisa exploratória, com enfoque no estudo bibliográfico, 

analisando as estratégias e táticas de marketing comercial e de marketing eleitoral sugeridas por 

alguns autores.   

A última parte do trabalho apresenta conclusão, onde foi observado que um candidato 

eleitoral não pode ser considerado um produto/serviço, ainda que a divulgação persuasiva da sua 

candidatura se assemelha em algumas estratégias e táticas de marketing. 
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1. COMUNICAÇÃO, POLÍTICA E MERCADO 

 

Este estudo busca identificar possíveis aproximações e diferenças entre estratégias de 

marketing eleitoral (no qual as sugestões de estratégias de marketing eleitoral por autores da área 

têm importantíssimo papel) e de estratégias de marketing comercial, ambas o foco da análise. 

Também serão abordados aspectos do marketing político e suas estratégias e, ainda, propaganda 

eleitoral.  

Por isso, é importante apresentar os conceitos de comunicação, consumo e política, 

marketing comercial e suas estratégias e publicidade, fundamentais no processo deste trabalho.  

Sobre a relação entre comunicação e política é importante ressaltar que 

 

Não seria pertinente aqui tentar descrever em detalhes a persistência histórica desse 

enlace. Apenas cabe anotar o tipo específico de relacionamento que predominou e 

caracterizou quase sempre a interação: a instrumentalidade. Ou seja, a comunicação 

sempre foi percebida e utilizada como mero instrumento do campo político. Nessa 

perspectiva, tanto os jornais que proliferaram em torno da Revolução Francesa e de suas 

lideranças, quanto os pasquins políticos do século 19 no Brasil, por exemplo, que 

atuavam como meros amplificadores das opiniões e idéias políticas e não como meios 

submetidos a alguma lógica oriunda da comunicação, a não ser aquela elementar que 

garantia a comunicabilidade. (RUBIM, 2000, p.19) 

 

Um exemplo de instrumento de comunicação citado pelo autor acima, criado de uma 

forma autoral e que não atingia um grande número de pessoas, é o pasquim. No Brasil, a primeira 

publicação deste tipo iniciou sua circulação em outubro de 1822, um mês depois da proclamação 

da Independência. De acordo com LOPES (2008, p.1), “o clima agitado da época provocou o 

aparecimento dos pasquins, com característica panfletária e linguagem violenta, que chegava à 

calúnia e ao insulto pessoal. Seu conteúdo refletia o ardor das facções em divergência”. O autor 

comenta, também sobre os pasquins da época: “liberais e conservadores travavam verdadeira 

guerra de palavras utilizando os periódicos, que, geralmente, tinham vida passageira”. 

Os jornais foram os grandes dispositivos de informação no campo da política mundial e 

nacional para ampliar e comunicar idéias políticas e ideológicas e foram utilizados para que a 

informação chegasse a grande massa e as idéias se proliferassem entre a sociedade, como foi o 

Pravda, na União Soviética. Em Santa Maria/RS, por exemplo, foi criado em 1934 um jornal para 

fortalecer a base política de Osvaldo Aranha no centro do estado, o jornal A Razão. 

Os meios de comunicação, além de notícias e entretenimento, também servem de 

instrumentos para a comunicação comercial, ou seja, aquela destinada a aproximar produtores de 
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bens existentes no mercado e seus consumidores. As ferramentas de comunicação, como a 

publicidade e propaganda acompanharam quase que da mesma forma, o desenvolvimento dos 

jornais, e tiveram caminhos parecidos no contato com o público. 

Sampaio (1997) afirma que já na Roma antiga a publicidade tinha o seu espaço, pois as 

paredes das casas localizadas nas ruas de maior movimento eram disputadíssimas: anúncios de 

espetáculos populares eram pintados artesanalmente sobre um fundo branco. Ainda no séc. XVII, 

a Igreja católica criou uma congregação religiosa para propagar a fé, de onde vem a origem da 

palavra propaganda. 

Os processos comunicacionais políticos e comerciais têm sido então, oferecidos e 

consequentemente consumidos pelas sociedades e há muito tempo tais informações circulam 

massivamente. O consumo de bens, de informações e de entretenimento existentes na sociedade é 

explicado por motivos psicológicos, culturais e sociológicos de uma maneira que quase todo o 

processo de escolha deve-se também às características oferecidas por estes anunciantes nos meios 

de comunicação de massa. Tais meios são muitos bem utilizados com a finalidade de apresentar 

ao consumidor um produto/serviço fazendo que o consumidor compre-o. Canclini (1999) 

apresenta o vínculo de consumo com a cidadania; para o autor, os consumidores, nas últimas 

décadas, acabaram direcionando seus interesses para o consumo de bens pela falta de interesse ou 

descontentamento com as atuações – muitas vezes corruptas – de políticos.  

Dentro do consumo, além dos bens, existe o estímulo à aceitação de ideias ou de 

candidatos e, nesse campo, podemos apontar o candidato à eleição como um “produto” a ser 

utilizado por um determinado tempo nos cargos de administração pública, mas para isso, o eleitor 

deve estar disposto a votar nesse candidato, aceitando suas propostas e planos de atuação no 

governo ou no campo legislativo do país, estado ou cidade. Nesse caso, as campanhas políticas e 

eleitorais fazem uso da propaganda nos meios de comunicação para que suas idéias ou candidatos 

sejam oferecidos ao eleitor, para que isto resulte em um número maior de afiliados no partido ou 

em voto nas eleições.  

A política e os processos eleitorais utilizam muito bem a comunicação, seja ela de uma 

forma paga ou gratuita, em modos tradicionais ou inovadores para que possam mostrar seus 

candidatos ou planos de governo, de uma forma bem planejada e testada anteriormente. Não são 

apenas estes aspectos que interferem na decisão de voto do eleitor, pois existem outros a serem 
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levantados, como por exemplo, a imagem ou o histórico político do candidato, e o partido a que 

pertence são relevantes num processo eleitoral. 

Processos políticos são fundamentais nas sociedades atuais, visto que, fazem parte de uma 

determinada organização social, na qual também se incluem os meios de comunicação e seus 

profissionais. Em função disso destaca-se que 

 

o campo da política congrega estados, parlamentos, partidos, sociedade civil, dimensões 

públicas, opinião pública, eleições, políticos profissionalizados com a finalidade de 

governar a sociedade, etc. Já a esfera da comunicação reúne os meios em suas diversas 

modalidades (jornais, revistas, rádios, televisões, cinema, redes informáticas, etc.); 

organizações derivadas (assessorias de imprensa e de marketing, agências de relações 

públicas, publicidade e propaganda, institutos de sondagens de opinião), além de 

profissionais de comunicação, linguagens próprias com o objetivo de dar visibilidade à 

sociedade, em seu conjunto, valores específicos, e a visibilidade como seu princípio de 

legitimidade. (RUBIM, 2000, p.73) 

 

 Então, os fatores importantes para a construção e a obtenção de resultados de uma 

campanha política ou eleitoral são muitos, pois a divulgação de ideologias, de imagem de um 

candidato e seu plano de governo devem estar afinados com o que o cidadão e (ou) eleitor definir 

como prioridade e o uso da comunicação pode se tornar essencial para comunicar suas idéias e 

suas propostas, alcançando um número maior de simpatizantes ou uma possível vitória nas urnas. 

 Por outro lado, a vitória, para um fabricante de um produto é em última instancia obter 

lucros financeiros com a venda daquilo que produz. O processo pelo qual as decisões a serem 

tomadas por quem administra a produção, distribuição e consumo de tal mercadoria envolve 

vários fatores, reunidos pela atividade de marketing. 
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2. MARKETING COMERCIAL 

 

O marketing é definido por KOTLER (1999, p. 3) como “o processo social e gerencial 

através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros.” Com isso é possível afirmar que o marketing 

engloba processos dos quais fazem parte pessoas e grupos interessados em algum bem e que para 

isso pagam algum valor para suprirem a sua necessidade ou desejo.  

Dentro das necessidades humanas, segundo Kotler (1999) estão as necessidades básicas 

físicas de se alimentar, matar a sede, se proteger do frio ou se refrescar ao sentir a temperatura 

muito alta, entre outras; necessidades sociais em que os indivíduos adquirem com a cultura em 

que vive para fazer parte de um grupo e/ou ser aceito; e ainda, podem ter as necessidades 

individuais de conhecimento e auto-realização.  

A partir das necessidades surgem os desejos, que podem ser criados, mantidos e/ou 

modificados pela cultura e por características individuais. Por exemplo: o indivíduo necessita de 

alimento para a sustentação do seu corpo, mas a escolha do alimento dependerá do seu desejo, 

criado por uma determinada cultura, que ofereça mais valor e satisfação pelo dinheiro pago.  

Os objetos de desejos (que podem ser um eletrodoméstico, um perfume, um carro, etc) 

tornam-se demandas quando podem ser comprados por alguém interessado; então, as empresas 

têm que estar atentas às oscilações de mercado, às qualidades do produto/serviço e de seus 

concorrentes e se prepararem para agir no sentido de manter ou ampliar na participação das 

escolhas do consumidor. Com isso, o marketing sofreu alterações na sua forma de construção e 

aplicações.  

As técnicas de marketing tiveram o seu início, segundo Lupetti (2007) nos Estados 

Unidos, entre 1901 e 1910, como uma corrente da área administrativa das indústrias de bens de 

consumo não-duráveis e estendeu-se a empresas de bens duráveis e serviços, nas décadas 

seguintes, em consequência do desenvolvimento da tecnologia, do aumento da concorrência, da 

utilização crescente da propaganda e da publicidade. Atualmente, um novo consumidor, mais 

crítico e consciente dos seus direitos tem trazido desafios aos administradores, no sentido de 

atender novas demandas com produtos e serviços mais qualificados. 

No Brasil, o termo melhor traduzido de marketing segundo Lupetti (2007) foi 

mercadologia, introduzido, em 1947 pelo professor Álvaro Porto Moutinho, em seu livro Ciência 
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da Administração, no qual ele afirma que mercadologia seria o estudo do mercado. Depois disso, 

várias traduções para o marketing foram empregadas, mas encontrar um termo em português 

ainda é pode ser muito precipitado, pelo fato de que a dificuldade é mais pelo vocabulário do que 

propriamente o seu significado, e em razão de que o marketing abrange diversos campos como 

variáveis controláveis e incontroláveis dos mercados, produtos e concorrentes.  

O marketing, ao longo dos tempos, passou de uma orientação para a produção interna das 

empresas, que tinham como principais fatores uma produção maior, a qualificação do 

produto/serviço, entre outros, para uma orientação para o mercado, que guia todas as ações 

conforme o que acontece no mercado e, inclusa nessa, a orientação para vendas, que tem o 

objetivo de alcançar um número maior de vendas. Atualmente essa concepção está presente da 

maioria das empresas, podendo ser considerado o carro chefe dessas. Esse processo é explicado 

por Lupetti, como se verá a seguir.  

Logo após a Segunda Guerra Mundial, conforme Lupetti (2007), de 1945 a 1950, as 

empresas e indústrias necessitavam de adaptações para garantir seus lucros diante dificuldades 

econômicas mundiais. Com o fim da guerra, as empresas começaram a mudar a sua concentração 

de investimento, anteriormente na produção massiva, e passaram a investir em pesquisas para o 

entendimento das características e hábitos dos consumidores, com a percepção de que o êxito 

empresarial dependia de adequações em função dos consumidores, e com isso, um avanço em 

relação aos concorrentes. 

Essas alterações chegaram ao Brasil com a vinda de filiais do processo de 

internacionalização de empresas como Avon, Mercedes-benz, Quaker, Volkswagen entre outras, 

que buscavam a ampliação internacional de seus negócios. 

Essas empresas trouxeram uma inovadora visão empresarial, que dependia de recursos 

para o desenvolvimento de pesquisas de mercado e sobre consumidores, além de implantação de 

novos produtos. 

A partir de pesquisas e de outros fatores do mercado a serem observados, a definição de 

objetivos de mercado e suas implantações em longo prazo tornaram-se importantes, juntamente 

com o planejamento estratégico empresarial. Lupetti (2007) apresenta que atualmente, no 

planejamento estratégico, estão presentes levantamentos de mudanças tecnológicas, 

características e alterações do comportamento do consumidor, variáveis de mercado e os recursos 
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financeiros da empresa, para que as ações a serem empreendidas estejam baseadas nesses dados e 

os objetivos propostos deem retorno, resultando em lucros e crescimentos satisfatórios. 

O processo de marketing, conforme Kotler (1999) consiste em uma análise das 

oportunidades de mercado, na seleção dos consumidores-alvos e no desenvolvimento do mix de 

marketing. Na análise das oportunidades de mercado estão todos os fatores a serem 

acompanhados, como analisar os concorrentes e todas as suas ações, as tendências de mercado 

onde a empresa atua ou pretende atuar, verificar os pontos fortes e fracos da empresa, enfim, 

realizar uma análise ambiental. A definição do público-alvo depende de uma análise e previsão 

de demanda; assim, os consumidores serão colocados em prova se o produto/serviço proposto 

terá venda no mercado, sendo que para isso, a empresa necessitará de ter um posicionamento de 

mercado, o qual, para Kotler (1999, p. 30), “é o lugar que ela ocupa na mente dos consumidores 

em relação aos seus concorrentes”. 

O mix de marketing, como apresenta Kotler (1999, p. 31), “é o grupo de variáveis 

controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-

alvo”. Segundo o autor, o mix de marketing é composto por produto, preço, praça e promoção, 

elementos por ele definidos assim: 

O produto é o que a empresa oferece como bem e ou serviços podendo ser encontrado em 

prateleiras ou no interior de lojas, supermercados e outros locais de comercialização. No 

produto/serviço podem ser consideradas características de cada um como: diferentes tipos de 

embalagem e seu design, sua cor e seu tamanho, qualidades, diferenciais com a concorrência, 

marca, especificações, política de garantia. Esses e outros fatores poderão diferenciar um produto 

de outro da concorrência. 

O preço é a quantia em dinheiro que os consumidores devem pagar para obter o 

produto/serviço. Fatores que podem diferenciar o preço de um produto de outro são 

financiamentos, condições e prazo de pagamento, número de prestações, descontos, crediário, se 

forem produtos nos mesmos segmentos. É um valor definido pela empresa que o produz ou 

realiza o serviço. 

Praça é a definição planejada dos locais de venda que a empresa disponibiliza o 

produto/serviço ao público, para os consumidores efetuarem a compra ou a solicitação de um 

serviço. É onde os consumidores comprarão o produto ou contratarão o serviço. Aspectos 
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importantes de definição da praça são as lojas que podem atender os consumidores, a logística, o 

armazenamento e o transporte da mercadoria. 

Com esses e com o aspecto a seguir, é possível colocar no mercado-alvo um 

produto/serviço para a compra ou contratação do consumidor. O fator seguinte vai informar todos 

os outros fatores anteriores ao consumidor. 

Promoção de acordo com Kotler (1999) identifica as atividades que comunicam os 

atributos do produto ou serviço e persuadem os consumidores-alvo a adquiri-lo; a partir desse 

conceito temos na mídia, campanhas publicitárias. De acordo com Barbosa e Rabaça (2001, 

p.99), campanha publicitária “é o conjunto de peças publicitárias, criadas, produzidas e 

veiculadas de maneira coordenada, de acordo com determinados objetivos de propaganda de um 

serviço, marca, empresa ou qualquer órgão público ou privado”. Geralmente na promoção é feita 

a comunicação integrada de marketing, que utiliza forma organizada e às vezes em conjunto, 

ferramentas como propaganda, publicidade, relações públicas e jornalismo. As atividades de 

marketing utilizam a comunicação para informar, através de estratégias e táticas os seus objetivos 

e, com esses, transformarem o objetivo de marketing em mensagens direcionadas ao seu público-

alvo nos canais de comunicação. As estratégias, segundo Lupetti são 

 

ações planejadas e executadas a partir da análise ambiental interna e externa, de análise 

dos pontos fortes e fracos da organização, das ameaças e das oportunidades do 

mercado, do diagnóstico de comunicação, dos públicos envolvidos, dos objetos de 

comunicação determinados e dos posicionamentos estratégico e específico da gestão da 

comunicação. (LUPETTI 2007, p. 89) 

 

E as táticas, segundo a autora, são todas as ferramentas utilizadas com o objetivo de 

realizar as estratégias planejadas e devem ser definidas após serem traçados os objetivos e 

estratégias de marketing. 

 O administrador de marketing de uma organização, para atingir os objetivos, desenvolve 

estratégias e táticas utilizando ações com o jornalismo, relações públicas, a publicidade e a 

propaganda. A publicidade é definida por Sant’Anna (2001, p. 76) como “uma técnica de 

comunicação de massa, paga com a finalidade de fornecer informações, desenvolver atitudes e 

provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços”. Já 

propaganda, para o autor, seria a propagação de doutrinas religiosas, princípios políticos de 

algum partido e imagem de marca empresarial. Teria o objetivo de implantar ou incluir uma ideia 

ou uma crença na mente dos indivíduos das sociedades de massa. 
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 Pinho (2001, p. 83) apresenta que a atividade de relações públicas “podem ser entendidas 

como uma função de administração estratégica dos contatos e do relacionamento entre uma 

organização e os diferentes públicos que as constituem ou que com ela se relacionam e 

interagem”. Toda a comunicação interna de uma empresa é preferencialmente feita por um 

profissional de relações públicas, pois ele entende todo o mecanismo da comunicação interna 

além de também realizar a comunicação com a imprensa e a comunidade que envolve a empresa. 

 As ações no campo do jornalismo são as atividades de relação de comunicação, que tem o 

objetivo de divulgar notícias benéficas da empresa; com isso, a empresa passa a informação e 

seus objetivos para o seu assessor de comunicação que elabora texto com informações sobre a 

empresa que poderão ser notícia nos meios de comunicação, podendo ser textos específicos para 

cada, ou um só canal de comunicação dentre eles estão a TV, o rádio, o jornal, revista e internet. 

 A utilização das ferramentas de comunicação (publicidade, propaganda, relações públicas 

e jornalismo) é definida no planejamento de marketing da organização e tem como principal 

objetivo informar ao público os seus produtos/serviços e suas características, as ações e os 

acontecimentos empresariais.  

 O desenvolvimento e a aplicação dos planos de marketing e de comunicação em uma 

empresa é umas das tarefas mais importantes para a implantação e manutenção de um 

produto/serviço no mercado; assim, todas as estratégias e táticas de marketing e comunicação 

serão aplicadas de uma forma ordenada e poderão proporcionar mais possibilidades de êxito no 

consumo deste.  

 As estratégias de marketing comercial são definidas no planejamento de marketing e, 

segundo Lupetti (2007), na formulação das estratégias devem ser considerados fatores como 

disponibilidade de recursos, as atitudes empresariais conforme os riscos, a capacidade de 

organização da empresa e o relacionamento com os parceiros da empresa. 

 A autora ainda menciona cada fator e como deve ser analisado: a definição de 

disponibilidade dos recursos deve apresentar as estimativas de custos relativos à execução das 

ações definidas no plano de marketing, e ainda, as eventuais mudanças de mercado. Logo após as 

previsões de mudanças do mercado deve-se assumir a possibilidade de riscos, que pode mudar 

conforme o grau de risco – mínimo, médio ou máximo – contendo um plano “B” para uma 

eventual saída da situação.  
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 A capacidade de organização de uma empresa na realização das estratégias é muito 

importante, pois quando não se tem uma equipe para o desenvolvimento de uma ação que a 

empresa não tem experiência é aconselhável a contratação de uma outra empresa específica para 

a realização desta ação. É importante também a boa relação com os parceiros/fornecedores e o 

interesse destes em trabalhar com a empresa, pois uma relação de cumplicidade no 

desenvolvimento de ações poderá trazer às empresas envolvidas uma satisfação maior. A autora 

ainda cita que o desenvolvimento das estratégias deve ter ações específicas para cada público 

envolvido. 

 Kotler e Keller (2006) apresentam uma lista de estratégias e táticas de marketing que 

poderão compor o plano de marketing de uma empresa, são elas: propaganda e publicidade são 

estratégias mais utilizadas por empresas na comunicação para atenderem seus objetivos de 

marketing. Propõe o uso de táticas como anúncios impressos, eletrônicos e digitais; 

desenvolvimento, alteração e produção de embalagem (se for um produto); encartes, panfletos, 

folders e filipetas, utilizadas como mídia de apoio em uma campanha; cartazes; veiculação de 

outdoors e de busdoor; sinalização interna ou externa, displays em pontos de vendas e a criação 

ou alteração de símbolo e logomarca para um produto/serviço ou loja, se essa for a necessidade. 

 Na utilização da estratégia de promoção de vendas, que tem o seu objetivo o aumento no 

número de vendas, o autor recomenda empregar-se as seguintes táticas: concursos, sorteios e 

cupons para a participação direta de seus clientes, atraindo-o e obtendo desse uma relação maior 

com a marca ou produto; prêmios, brindes e amostras também estreitam a relação cliente-

empresa; participação em feiras, convenções e exposições fazem com que a empresa ou produto 

seja vista ou lembrado pelo consumidor. Existem também as táticas de descontos e programas de 

vantagens, que têm a finalidade de consolidar o cliente junto à marca e/ou produto. 

Os autores ainda apresentam outras táticas como entretenimento do cliente e a venda 

casada. O entretenimento mantém o cliente por um tempo maior que normalmente dentro da loja, 

e pode ser na qual o consumidor fique por mais tempo sem perceber; já venda casada oferece ao 

consumidor dois produtos que tenham uma relação de contiguidade ou uso associado, por um 

preço menor que se fossem vendidos em separado; um exemplo poder ser a venda de shampoo e 

condicionador em conjunto, quando geralmente os dois produtos são oferecidos em uma mesma 

caixa ou embalagem. 
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 Outra estratégia bastante utilizada no meio empresarial é o marketing direto que 

proporciona uma ligação mais pessoal com o cliente. Compondo essa estratégia, estão as táticas 

de envio de catálogos para consumidores contendo uma linha de produtos da empresa; e a tática 

da mala-direta, que contém mensagem sobre um produto específico sendo oferecido ao 

consumidor. Essas duas táticas podem ser enviadas por correio; já tática de telemarketing é 

utilizada também, e nesse caso, é feita uma ligação telefônica para o cliente, na qual um operador 

de telemarketing oferece produtos e/ou serviços tendo como opção de pagamento o boleto 

bancário, débito em conta e no cartão de crédito. 

  Uma tática que vem sendo empregada é o e-commerce, as vendas pela internet por meio 

de sites; ainda na internet outra tática usada é o envio de e-mail não como venda direta, mas sim, 

como um oferecimento de produtos e/ou serviços que podem ser adquiridos em locais de vendas; 

a tática de vendas pela televisão é basicamente a compra de canal de televisão ou de um espaço 

publicitário para o anúncio de produtos tendo como objetivo a venda rápida; talvez a tática mais 

eficiente desta estratégia, atualmente seja a de mobile marketing que é a utilização dos celulares 

dos consumidores para o envio de mensagens e ou arquivos via texto ou bluetooth que tem como 

atrativo a comunicação sem custos.  

 Kotler e Keller (2006) ainda afirmam que a estratégia de força de vendas, a qual tem 

como objetivo qualificar, incentivar e potencializar a equipe de vendas e para isso utiliza táticas 

de apresentação de produtos e/ou serviços, de reuniões para as vendas, de programas de 

incentivo, de entrega de amostras e de participação em feiras e convenções, na qual a equipe de 

vendedores é apresentada aos produtos e/ou serviços. Já as reuniões para vendas são aproveitadas 

para a definição de metas de vendas, métodos de abordagens dos vendedores com os clientes e 

outras questões. Os programas de incentivo, também são empregados pelas empresas como tática 

e, nesta, pode ser definido o valor da comissão sobre a venda ou outro tipo de estímulo para o 

grupo de vendedores; já a tática de entrega de amostra é feita aos vendedores para que estes 

tenham o produto que eles vendem e, ainda, a tática de participação em feiras e convenções por 

parte dos vendedores, onde estes buscam mais informações sobre produtos, concorrentes, 

mercado, tendências, etc. 

 E por último, os autores apresentam a estratégia de relações públicas, que tem como 

finalidade o relacionamento com a imprensa e com a comunidade, e que para isso, utiliza táticas 

de press kit, de organização de palestras a seminários, de filantropia, de patrocínio de eventos, de 
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lobby, criação de eventos e o relacionamento com a imprensa. O press kit contém release e 

brindes oferecidos pela empresa e a organização de palestras e seminários para a comunidade a 

empresa demonstra ter uma preocupação social.  

A filantropia, que é a doação de dinheiro ou bens a favor de instituição ou pessoas que 

desenvolvam atividades sociais é uma tática desenvolvida pela estratégia de RRPP; a tática de 

patrocínio cobre totalmente ou parcialmente os custos de um evento, programas sociais de 

esportes, etc; a de lobby é a positivação de opinião dos formadores de opinião e ainda a de 

criação de eventos (festas, gincanas, etc) realizados pela empresa; e também a tática de 

relacionamento com a imprensa, que realiza a comunicação da empresa com os veículos de 

comunicação. 

  

2.1 PUBLICIDADE  

Karger (1973), apud Pinho (2001), afirma que a publicidade é a fase de um processo de 

distribuição de esforços de comunicação de produtos e/ou serviços que informa sobre a existência 

e a qualidade dos mesmos, estimulando a sua compra. Ainda, Pinho (2001) utiliza o conceito 

defendido por Malanga (1977) ao considera-lá como “o conjunto de técnicas de ação coletiva, 

utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando 

e mantendo clientes”. (MALANGA, 1977, apud PINHO, 2001, p. 172) 

Em atividades comunicacionais onde o lucro é o fim visado na sua utilização, a 

publicidade é escolha correta do anunciante, pois comparada com a propaganda, visa estimular 

muito mais o lucro do que a ideologia ou imagem da empresa. Através da publicidade é possível 

transmitir ao consumidor o valor da marca pois, afirmam alguns estudiosos e profissionais do 

ramo, o consumidor está mais ligado na marca do que o próprio produto; então, os anunciantes 

podem evidenciar, por meio de anúncios pagos, seus produtos, o valor da sua marca. Pinho 

(2001) destaca que a maioria das empresas considera o objetivo principal da publicidade auxiliar 

as vendas, quando na verdade esta serve também para alcançar outros propósitos estratégicos a 

longo e em curto prazo, como, por exemplo, cultivar a preferência do consumidor pela marca. 

Para Pinho (2001, p. 174, 175), o papel da publicidade passa por importantes tarefas para 

a divulgação e a promoção de empresas e serviços. A divulgação destes faz com que os 

consumidores conheçam e/ou lembrem da marca anunciada; já promoção do produto/serviço ou 
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empresa, aumente a sua visibilidade entre os consumidores e eleva as suas qualidades 

competitivas em relação ao que é anunciado pelos concorrentes. 

Ainda, o autor cita entre outras tarefas desempenhadas pela publicidade a criação do 

mercado para o produto/serviço ou empresa, e, neste caso, tem como função a conquista de novos 

consumidores. A expansão do mercado é outra função exercida pela publicidade quando 

apresenta características qualitativas do produto ou serviço fazendo com que um número maior 

de consumidores os compre e uma correção do mercado também pode ser empreendida por 

mensagens publicitárias, pois quando a imagem de marca não está de acordo com os resultados 

obtidos em vendas, as ações da empresa podem ser alteradas para que atenda o que o consumidor 

espera desta empresa.  

Estão também, dentre as tarefas da publicidade a educação do mercado, quando visa 

mudar algumas ou uma atitude(s) ou hábito(s) do consumidor em relação ao produto/serviço, ou 

até mesmo, ensina uma nova forma de utilização do produto/serviço oferecido
1
; outra função é a 

consolidação do mercado, situação na qual a empresa concretiza a posição que conquistou através 

de reafirmação das suas qualidades e, por último, o autor aponta como tarefa da publicidade 

massiva a manutenção da marca no mercado, pois, ao anunciar com regularidade, a empresa 

reafirma as suas características e suas vantagens e pode ainda contra-atacar a concorrência. 

A função da publicidade é, de uma forma precisa, atuar na mente dos indivíduos da 

sociedade de massa, estimulando a compra antes de estes terem o contato com o vendedor; além 

disso, dirige e estabiliza o fluxo que leva o produto aos consumidores. Além do propósito de 

levar o consumidor à compra, também tem a importante atribuição de dar uma identidade, um 

valor, uma posição ao produto ou marca que com este estabeleça o contato. A função da 

publicidade passa também pelo que deseja o consumidor, por meio de uma pesquisa que 

estabeleça suas necessidades e desejos, podendo torná-lo especificamente público-alvo de um 

produto ou marca. 

Já os tipos de publicidade citados por Pinho (2001, p. 176, 177), são maneiras de 

organizar e aplicar a forma mais adequada de atingir o público-alvo, considerando as suas 

características, por uma determinada marca e dependem da natureza de negócio do anunciante e 

                                                 
1
 O leite condensado, por exemplo, foi inicialmente criado para substituir o leite quando a conservação era difícil por 

falta de geladeiras após o lançamento do leite em pó no mercado houve um crescimento nas vendas, com isso, a 

Nestlé criou outra finalidade para o leite condensado, a utilização como um ingrediente culinário na preparação de 

doces e bolos. 
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de sua situação específica no mercado. O autor destaca alguns tipos, entre os quais, está a 

publicidade de produto, cujo principal objetivo é a divulgação de um produto, de suas qualidades, 

dos pontos de vendas destes, entre outros; a publicidade de serviços, a qual busca vender, 

oferecendo um serviço ao seu público-alvo. Serviços como instituições bancárias, financeiras e 

seguradoras, agências de turismo, entre outros, são anunciantes frequentes na mídia massiva. 

O autor também apresenta a publicidade genérica, envolvendo três atividades primárias: 

injetar informações em algum sistema de marketing, realizar a coordenação dos programas de 

informação entre os produtores com objetivos em comuns e destacar os atributos de produtos de 

segmento industrial ou comercial pertencentes a um determinado grupo de commodities. A 

publicidade de varejo também é um dos tipos de publicidade que o autor destaca; neste caso, os 

produtos anunciados são patrocinados pelo intermediário, como o supermercado, ou loja varejista 

que vende produtos de outro(s) fabricantes(s). 

Na publicidade comparativa, é feita uma comparação de um produto/serviço com o um 

concorrente; já a publicidade cooperativa é a associação de vários fabricantes ou lojistas 

organizados previamente para a produção de anúncios conjuntos. A publicidade de promoção é 

um dos tipos em que a divulgação de uma promoção de vendas de um produto/serviço e é feita 

por intermédio de anúncios e comerciais.  
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3 MARKETING POLÍTICO E MARKETING ELEITORAL 

 

Gomes (2004) define os dois tipos de marketing; para a autora; o marketing político é um 

sistema de estratégias de inclusão com a intenção de formar futuros eleitores, envolvendo 

diferentes tipos de públicos com várias características socioculturais e faixas etárias. Além disso, 

as estratégias do marketing político destacam uma ideologia partidária com o intuito de criar ou 

divulgar um programa de adesão de colaboradores ou afiliados para o partido.  

Figueiredo (2004) também define o marketing político como um conjunto de técnicas e 

ações com o objetivo de preparar um candidato para conquistar o eleitorado em potencial. 

Segundo o autor, juntamente com um planejamento estratégico, as circunstâncias e os dados de 

pesquisas de opinião pública são apresentados aos profissionais de marketing político e 

analisados para a definição de ações programadas para atingir o público eleitor e alterar o que não 

estiver de acordo com o posicionamento do candidato, podendo mudar também o que desejam e o 

que pensam os eleitores. O marketing político é um sistema a ser elaborado em longo prazo e 

nisso se diferencia do marketing eleitoral que é um conjunto de ações planejadas para 

acontecerem em curto prazo e em época de eleições. 

O marketing eleitoral pode ser definido através do seguinte trecho: 

 

O marketing eleitoral acontece como uma estratégia da época de eleições e visa, além de 

eleger partidos e candidatos, chamar a atenção para determinados nomes e siglas 

partidárias que, futuramente, ganharão ou não as eleições, poderão vir a disputar outros 

cargos. (GOMES, 2004, p 28) 

 

Assim, é possível entender que em ambos os casos, o objeto dessas ações é a relação entre 

o eleitor e o candidato, fazendo com que o objetivo desses dois tipos de marketing seja o mesmo, 

pois nas sociedades de massa as estratégias de marketing político e marketing eleitoral são 

indispensáveis nos processos eleitorais.  

As ações de marketing político e/ou eleitoral são consequência de atuações no dia-a-dia 

dos parlamentares, então se um candidato não tem boa aceitação, por conta de ações não aceitas 

pelos eleitores, as ações de marketing eleitoral têm o objetivo de alterar essa situação tentando 

fazer com que o eleitor tenha mais confiança nele.  
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Os trâmites da política brasileira, às vezes realizados de forma ilícita, fazem com que o 

cidadão tenha se distanciado desta, que lhe dá desprazeres, o que gera, também, desinteresse e 

rejeição a tudo relacionado aos processos eleitorais.  

Por causa desse desinteresse de cidadãos com os partidos políticos e de eleitores com o 

sistema político e com as eleições, os partidos políticos e os candidatos, em períodos eleitorais, 

utilizam as ferramentas de comunicação, como a propaganda partidária e a publicidade eleitoral
2
, 

para que sua imagem mude substancialmente ou se consolide.  

Com o desinteresse do eleitor, são elaboradas estratégias de campanha de publicidade 

eleitoral para persuadi-lo, apresentando candidatos e programas de governo. Para serem 

desenvolvidas estratégias de campanha é necessário que os partidos políticos e os profissionais de 

marketing tenham resultados de pesquisas de opinião pública e a partir desses dados interpretá-

los; com essa interpretação, planejam as estratégias que serão utilizadas nas campanhas. 

Outro fator a ser analisado, juntamente com os resultados de pesquisas, é o candidato, 

suas potencialidades e características e, ainda, os responsáveis pela comunicação devem conhecer 

também, as características e potenciais dos candidatos concorrentes. Com essas análises é 

possível identificar a imagem que o eleitor tem do candidato, e qual o posicionamento este deve 

manter ou ter, levando em consideração também o posicionamento de seus concorrentes. 

 Figueiredo (2004) acrescenta que é possível e necessário prever as ações de campanha 

eleitoral dos candidatos concorrentes e com isso, desenvolver estratégias para a persuasão dos 

eleitores que neles votariam e para captar o voto de outros eleitores. 

  Uma análise ambiental contendo informações do contexto social, político e econômico 

contribui para a construção de uma campanha eleitoral e da imagem pública do candidato; para 

isso, a obtenção de informações é o processo inicial de uma campanha eleitoral, e com estas 

também é possível que a campanha seja planejada e veiculada, tornando-a visível para o eleitor. 

 As estratégias a serem eleitas como as melhores para um determinado candidato e o seu 

posicionamento perante a população eleitora a ser escolhido deverão atender a alguns fatores, dos 

quais, Figueiredo (2004) define dois: escolha geográfica, que é a demarcação das áreas onde 

pode-se concentrar os esforços de campanha; a escolha do critério de campanha, analisando quais 

                                                 
2
 Há divergências entre autores na denominação publicidade ou propaganda eleitoral questão a ser abordada na 

sequência deste capitulo. 
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serão adotados, podendo ser ideológicos, programa de governo e ligados a personalidade do 

candidato.  

Figueiredo (2004) define ainda cada critério: o ideológico consiste em analisar e prever o 

cenário político, com atenção na avaliação da situação do atual governante (quando o candidato é 

oposição) e de seus concorrentes; no caso de oposição, o autor sustenta que não seria pertinente 

atacar um governo ou candidato de acordo com a ideologia, pois o eleitor está mais preocupado 

com as questões práticas que afetam o seu dia-a-dia do que os conflitos ideológicos partidários. 

A utilização do programa de governo como critério de campanha apresentará propostas 

conforme as preferências do eleitor, assim, o autor afirma que o candidato fará o que o cidadão 

quer e o único objetivo desse critério de campanha é atrair a atenção e o voto do eleitorado para o 

candidato, o que também é o objetivo dos outros critérios apresentados. 

 O emprego do critério da personalidade do candidato como principal característica vai 

explorar as qualidades, a empatia com o público, o carisma, a oratória e outras características 

positivas do candidato que poderão seduzir o eleitorado. Figueiredo (2004) acrescenta que esse 

critério possui um grande risco, pois, se o candidato adversário conseguir neutralizar essas 

características ou limitar esse efeito, a campanha pode perder a força e os esforços e 

investimentos aplicados serem em inúteis. O autor cita os exemplos de campanhas que utilizaram 

o critério de personalidade de candidatos: Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Fernando Collor. 

 A escolha do tom de campanha eleitoral, segundo Figueiredo (2004), depende da 

definição do comportamento do candidato em relação aos adversários. A adoção de uma postura 

polêmica tem como consequência a aparição, mesmo que não imagética, do(s) adversário(s), e 

isso resulta em menos tempo de exposição para o candidato na TV, rádio e jornal. Um tom mais 

agressivo, geralmente é utilizado por candidatos que não estão em primeiro lugar nas pesquisas 

eleitorais. Um tom neutro é uma alternativa para o investimento do tempo de programa para o 

levantamento problemas pertinentes a sociedade e as possíveis soluções e é utilizado na maioria 

das vezes quando o candidato está na frente nas pesquisas eleitorais. 

 Existe também a estratégia mista, na qual Figueiredo (2004) apresenta como a colocação 

de colaboradores e/ou simpatizantes em conflito verbal com adversários, evitando o candidato 

tenha o contato direto com estes; então, a escolha do tom de campanha dependerá da posição em 

que o candidato esteja nas pesquisas eleitorais. 
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 Figueiredo (2004) apresenta como fator decisivo na escolha dos temas de campanha, que 

os assuntos escolhidos devem ser de acordo com o resultado das pesquisas de opinião, e que 

poderão posicionar o candidato de acordo com a expectativa do eleitorado. O candidato que 

escolher temas que cativem os eleitores, poderá ter um grande numero de votos na eleição, e sair 

vencedor. Então, a decisão de escolha dos temas de campanha dependerá da opinião do candidato 

sobre a campanha eleitoral, e em função das respostas obtidas com as pesquisas. De acordo com 

os resultados das pesquisas de opiniões sobre eleição são traçados os objetivos de marketing e as 

estratégias e táticas para uma campanha eleitoral. 

 As estratégias mais utilizadas pelo marketing eleitoral segundo Lima (1988) têm como 

objetivo despertar o interesse do eleitor, criar compreensão, convencer o eleitor e cristalizar o 

voto. Para isso o autor apresenta as estratégias e as táticas de marketing eleitoral que poderão ser 

utilizadas em uma campanha eleitoral: publicidade
3
, nas quais utilizam táticas como: anúncios 

veiculados em rádio, TV, jornais e revistas, outdoor, cartazes, santinhos e outras peças gráficas, 

brindes e mala-direta; na estratégia de relações públicas (segundo o autor essa atividade 

preferencialmente acontece anteriormente à estratégia de publicidade) utilizam táticas de 

relacionamento com os meios de comunicação, o bom desempenho em debates, a divulgação 

oral/pessoal, o uso de cabos eleitorais e a realização de comícios. 

 Lima (1988) apresenta como cada estratégia e cada tática deve ser desenvolvida: por 

exemplo, a estratégia de publicidade serve para divulgar um candidato, informando e 

persuadindo os eleitores a votarem nele: para isso, são veiculados anúncios em TV, rádio, jornal, 

revista, cartazes, outdoors, e outras, brindes
4
, e por último a produção e o envio pelo correio de 

mala direta para eleitores. 

 Lima (1988) ainda cita que no Brasil existem diferentes formas de veiculação de anúncios 

em rádio e TV, a gratuita e a paga: a utilização do horário eleitoral gratuito é um período de 

tempo diário em que os partidos e as coligações partidárias têm parte deste para expor a sua 

imagem, seu plano de governo, objetivos e promessas de campanha, conforme a lei n° 9.504/97 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estes anúncios são veiculado em todos os canais abertos de 

televisão, e colocado no ar durante 3 meses anterior à eleição. Só nestes meios de comunicação 

                                                 
3
 Os autores Lima (1988) e Gomes (2004) utilizam o termo publicidade eleitoral, enquanto que Pinho (2001) refere-

se ao mesmo assunto como propaganda eleitoral. Nesse estudo utilizaremos o termo publicidade eleitoral. 
4
  Essa tática não pode ser mais utilizada devido à Lei 11.300/06 que proíbe a distribuição de brindes, como também 

a veiculação de outdoors e organização de showmícios em época de disputa eleitoral. 
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(rádio e televisão) acontece essa forma gratuita de veiculação. Existe ainda, a forma paga de 

veiculação, onde os anúncios veiculados fora do horário gratuito nesses mesmos meios de 

comunicação são pagos conforme do tempo de duração do anúncio. 

 A utilização de anúncios em jornais e revistas é considerada pelo autor como uma forma 

de reforço; esses meios servem como mídias de apoio de campanhas publicitárias eleitorais. A 

escolha de um veículo, segundo Lima (1988), será de acordo com o alcance que esse meio tem, 

com o perfil dos leitores e com a faixa etária desses. São bons veículos de comunicação quando o 

objetivo é direcionar anúncios a um determinado público. 

 O outdoor segundo o autor, é bom para a comunicação do candidato com eleitores de 

locais específicos de uma região da cidade, como por exemplo, se for feita uma pesquisa e o 

candidato está perdendo em uma região da cidade, podem ser colocados outdoors nessa região 

buscando melhorar sua posição nas pesquisas ou colocação nas eleições. A principal 

desvantagem do outdoor é baixa seletividade de público. Esta tática de acordo com a Lei 

11.300/06, não pode ser mais utilizada em período eleitoral. 

 Cartazes, “santinhos” e outras peças gráficas, segundo Lima (1988) têm como vantagem a 

concentração de esforços de comunicação em determinadas áreas onde outras peças (outdoor 

mala direta e revistas) não podem chegar. Podem ser mídias de apoio para a campanha e 

geralmente têm um conteúdo maior de textos que ajudam na compreensão de idéias e planos de 

governo por parte do eleitor. 

 A mala direta estabelece um contato direto das propostas do candidato com o eleitor, pois 

é criado e produzido um material impresso e enviado para um número de eleitores que tenha o 

seu endereço em um cadastro controlado pela coordenação da campanha eleitoral. 

 Lima (1988, p. 93) descreve a estratégia de relações públicas como “o conjunto de 

procedimentos que visam abrir espaços gratuitos para a campanha nos meios de comunicação, 

através de entrevistas, notícias e comentários favoráveis(...)”, essa atividade não apresenta custos 

em relação a estratégia de propaganda ou publicidade e também tem credibilidade junto ao 

eleitor, sendo que é veiculada de forma gratuita nos meios de comunicação. 

 Para isso o autor apresenta as táticas da estratégia de relações públicas: a utilização de 

jornais e revistas, onde o candidato tem mais chances de expor detalhadamente a sua plataforma 

de governo. Dependendo do caso, em uma entrevista, por exemplo, o candidato tem como 

explicar os seus objetivos por meio de suas próprias palavras. O rádio é outra forma para 
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conquistar eleitores, assim como a televisão, onde os debates têm a sua importância dentro de 

uma campanha eleitoral. Os candidatos são preparados por seus assessores para essa atividade e 

enfrentar os concorrentes em um contato direto para fazer e responder questionamentos. 

Geralmente, segundo o autor, é onde um maior número de eleitores prende a atenção à televisão 

ou rádio, e posterior a isso, tiram suas conclusões e podem decidir-se sobre o voto. Essa tática, 

frequentemente ainda rende comentários na sociedade. 

 Outra tática citada pelo autor é a divulgação oral/pessoal, onde o candidato deve reforçar a 

sua imagem, ou a que ele quer passar ao eleitor. Tem como vantagens a abordagem mais direta de 

eleitores que se interessam menos por campanha eleitoral e, podendo conquistar um número dos 

eleitores indecisos, pois é um contato direto candidato-eleitor. 

  Lima (1988) refere-se também a utilização de cabos eleitorais, uma tática bastante 

utilizada nas campanhas eleitorais que tem como objetivo a divulgação do candidato por meio de 

outra pessoa; seria como a divulgação boca-a-boca só que com um maior número de argumentos 

a favor do candidato e nenhum argumento contra. 

 A realização de comícios em locais públicos, conforme o autor é o grande momento da 

campanha, onde um grande número de eleitores estará presente e o candidato terá a oportunidade 

de expor a sua plataforma de governo, seus objetivos e promessas de campanha. É programado 

como um espetáculo, um evento que pode contagiar o eleitor e reúne eleitores, colaboradores, 

cabos eleitorais e membros da campanha eleitoral. 

 O autor destaca, por fim, a tática de panfletagem, na qual são produzidas peças gráficas de 

pequeno porte para serem distribuídas em determinados pontos da cidade ou nas caixas de 

correspondências das casas e apartamentos. Essa atividade pode ser feita por cabos eleitorais e 

nesse material pode conter informações sobre a campanha e/ou sobre o candidato e ainda ter 

informações que atacam outros candidatos, se for o caso. 

 

3.1 PROPAGANDA 

A propaganda, segundo Pinho (2001), é uma técnica ou atividade de caráter persuasivo e 

diferencia-se da publicidade no seu propósito básico de influenciadora do comportamento do 

público, mudança ou reforço de imagem de marca, o autor considera a propaganda como 

atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar as opiniões, os sentidos e as 

atitudes do público-alvo.  
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O autor destaca ainda que dentro da propaganda estão presentes variados tipos, entre eles 

a propaganda ideológica que propaga um conjunto de idéias com o propósito de modificar ou 

manter uma determinada sociedade ou estrutura. Alguns marcos desse tipo de propaganda no 

Brasil foram implantados após 1964, em órgãos como a Assessoria Especial de Relações Públicas 

da Presidência da República (AERP) nos governos Costa e Silva e Médici; logo em seguida a 

Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (AIRP); e finalmente a Secretaria da Comunicação 

Social (SECOM) no governo de Figueiredo e depois transformada em Secretaria de Imprensa de 

Divulgação (SID). É possível identificar que o propósito desses órgãos era de manter a 

comunicação, ressaltando as ações benéficas ao governo e aconteceu em todos os órgãos citados, 

e que estes mudavam de nomenclatura de acordo com o Presidente em exercício. 

Outro tipo de propaganda citada por Pinho (2001) é a governamental, que tem o objetivo 

principal informar as realizações de um sistema de governo com o propósito de criar, reforçar ou 

modificar a imagem de um governo. O anunciante neste caso é o próprio governo. 

Pinho (2001, p. 134) apresenta que “a propaganda institucional tem o sentido de 

informar, persuadir e predispor favoravelmente as pessoas ao produto”. Ainda o autor cita as 

funções básicas da propaganda institucional como a divulgação e a informação ao público dos 

objetivos e funções da empresa, a construção de uma opinião favorável sobre a empresa e sua 

administração e o desenvolvimento e/ou manutenção da imagem desta junto ao seu público. 

Temos ainda, a propaganda religiosa, que foi inicialmente utilizada pela Igreja Católica 

em 1622, a propaganda social que tem como objetivo as causas sociais como desemprego, 

adoção, tóxicos entre outros e a propaganda sindical que é patrocinada por sindicatos patronais 

e trabalhadores que pode divulgar todos os fatores e características de um movimento sindical.  

Os tipos de propaganda a seguir serão abordados mais profundamente pelo fato de 

exercerem um importante papel neste trabalho. 

A propaganda política, 

 

(...) tal e qual a examinamos hoje em dia, isto é, como uma empresa organizada para 

influenciar a opinião pública e dirigi-la, surgiu somente no século XX, paralelamente a 

uma evolução que lhe proporciona ao mesmo tempo seu campo de ação – a massa 

moderna – e seus meios de ação – as novas técnicas de informação e de comunicação. 

Ela é um dos fenômenos dominantes da primeira metade do século XX. ( SANT’ 

ANNA, 2006, p. 46) 
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Com isso, a propaganda política tem como objetivo conquistar o maior número de adeptos 

partidários, e que para isso, utiliza ferramentas de comunicação com o objetivo de atingir a 

massa. Surgiu com a necessidade de comunicar aos eleitores a ideologia partidária – as idéias e 

objetivos de cada partido. 

Então, a propaganda política é de considerável importância para os partidos políticos, 

como uma forma de propagação de ideologias, para envolver as massas diante de determinados 

objetivos a partir dos princípios políticos de cada partido que a utiliza. Ainda segundo Sant’Anna 

(2006), a propaganda serve para influenciar a opinião da sociedade, utilizando palavras e 

simbologias veiculadas na televisão, rádio, imprensa, cinema e em outros meios. 

Pinho (2001) afirma que dentro da propaganda política existem quatro tipos básicos: a 

propaganda de doutrinação, de expansão e de recrutamento; de agitação; de interação; de 

subversão, o autor descreve cada um desses tipos: a propaganda de doutrinação, de expansão e de 

recrutamento tem por objetivo a congregação de pessoas que se interessam pela ideologia de 

determinado partido político, sendo que é a parte mais difícil de um processo de doutrina 

partidária. O seu propósito é buscar novos filiados para manter uma base sólida dentro do partido; 

já a propaganda de agitação tem em sua essência o descontentamento social, onde são 

organizadas as reivindicações dos grupos sociais ou sindicais que exigem seus direitos e seu 

tratamento como cidadão, neste caso, as pessoas públicas defendem causas, tornando-as públicas. 

A propaganda de interação tem o objetivo fazer com que a sociedade abrace os ideais do 

partido ou do governo, e tem como exemplo os governos militares nos quais publicavam frases 

de incentivo que procuravam deixas o povo brasileiro pressionado, já que o país de encontrava no 

regime militar, como por exemplo: “Brasil, ame-o ou deixe-o” ou “Ninguém segura o Brasil”; a 

de subversão é de caráter destrutivo e nasceu como uma técnica de revolução. 

Essas formas de fazer propaganda política procuram fazer com que o eleitor crie uma 

identificação com o partido político, e ainda tenham uma participação mais efetiva internamente 

no partido.  

A propaganda eleitoral é utilizada somente em épocas eleitorais determinadas pelo 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e tem como objetivos conquistar votos para determinado 

candidato a um cargo eletivo. É veiculada em canais de comunicação como televisão, rádio, 

jornal pago, jornal próprio, internet, todas com determinadas restrições de horários e datas 

também estabelecidas pelo TRE. Pinho (2001) aponta ainda outras formas de fazer campanha 
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eleitoral, como o corpo-a-corpo, no qual os candidatos conversam com os eleitores nas ruas; os 

cabos eleitorais, que ajudam na decisão de voto do eleitor distribuindo programas de governo; as 

“colinhas” e “santinhos”, os comícios, e as carreatas, passeatas e ainda outras formas, de acordo 

com o planejamento de cada campanha. De acordo com a verba de campanha e a opção de cada 

candidato, essas estratégias podem ser ou não aplicadas em cada campanha eleitoral. Essas 

formas de fazer campanha eleitoral podem resultar em votos na eleição, que é definida por ser 

uma 

 

forma de procedimento, reconhecida pelas regras de uma organização, pela qual todos, 

ou alguns membros da mesma, escolhem uma pessoa, ou um reduzido número de 

pessoas, para desempenhar um cargo com autoridade em tal organização. (GOMES, 

2004, p.14) 

 

Como já citado anteriormente, a propaganda política e a propaganda eleitoral se 

confundem muitas vezes entre alguns autores; então, para diferenciar os dois termos, Pinho 

(2004) apresenta a propaganda política como uma ação permanente e com a função de difundir 

ideologias políticas, programas e filosofias partidárias, modificando as crenças, as convicções e 

os comportamentos dos cidadãos, sendo que somente ela não determina decisões político-

partidárias. O autor ressalta ainda que: 

 

a propaganda é uma tentativa de influenciar a opinião e a conduta da sociedade, de tal 

modo que as personagens adotem uma opinião e uma conduta determinada. Ou ainda: A 

propaganda é a linguagem destinada à massa; ela emprega palavras ou outros símbolos 

veiculados pela televisão, pelo rádio, pela imprensa e pelo cinema. O escopo do 

propagandista é o de influir na atitude das massas no tocante a pontos submetidos ao 

impacto da propaganda, objetos da opinião. (SANT’ ANNA, 2006, p. 47) 

 

  

Dentro da propaganda eleitoral e de todo o tipo de propaganda, existe a contrapropaganda, 

que, de acordo com Pinho (2004), serve para expor a contradição de ideias de adversários ou 

concorrentes com a realidade dos fatos. A contrapropaganda tem como objetivos assinalar os 

temas do adversário, atacar os seus pontos fracos, atacar a propaganda adversária, quando 

eficiente, de uma forma não-frontal; atacar e desconsiderar o adversário, colocar a propaganda do 

adversário em contradição com os fatos, e fazer predominar seu clima de força. 

A seguir serão apresentadas a metodologia, a exposição e a análise dos dados utilizados 

neste estudo.  
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4. METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 METODOLOGIA  

Para que os objetivos deste trabalho fossem atendidos foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é: 

 

uma fase da pesquisa cujo o objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o assunto objeto de estudo.(...) O levantamento bibliográfico, que é a 

essência do estudo exploratório, deve ser acompanhado de anotações, registros, notas de 

aulas, apontamentos que se relacionam com o tema de interesse, de forma a se constituir 

numa memória importante para o registro e redação do trabalho. (MICHEL, 2005, p.32) 

 

 

 Este estudo utilizou o método qualitativo de pesquisa na análise dos dados obtidos. 

Quanto ao método qualitativo, Michel (2005) explica que a verdade não se confirma numérica ou 

estatisticamente, mas convence na maneira da experimentação empírica, a partir de análise feita 

detalhadamente, abrangente, consistente e coerente, assim como na alegação lógica das idéias, 

pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais e, na concepção da autora, sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizada da realidade. 

 Por ter como objetivo a comparação entre estratégias, esta investigação caracteriza-se 

como descritiva, pois, segundo Michel (2005, p. 36) “a pesquisa descritiva tem o propósito de 

analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em sua natureza e características, 

procurando observar, registrar a analisar suas relações, conexões e interferências”. 

 Neste trabalho foram analisadas e verificadas as possíveis semelhanças e/ou diferenças 

das orientações desenvolvidas por estudiosos e profissionais da área, sobre as estratégias e táticas 

de marketing comercial e as estratégias e táticas de marketing eleitoral, através de pesquisa 

bibliográfica. 

 

4.2 QUADRO COMPARATIVO 

A seguir um quadro comparativo elaborado pelo pesquisador, de estudo não conclusivo, 

pois não estão aqui apresentados todos os autores sobre o tema e sim, os que constam nesse 

estudo, considerando estratégias e táticas de marketing comercial e eleitoral.  

 

Estratégias e táticas do marketing comercial segundo Kotler e Keller (2006): 
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Estratégias Objetivo principal Táticas Objetivo principal 

Publicidade  

Divulgar 

produtos/serviços 

buscando influir 

sobre a decisão de 

compra dos 

consumidores 

 

 

 

 

 

 

Anúncios impressos, 

eletrônicos e digitais. 

Persuadir o consumidor para 

a compra de produtos ou 

serviços. 

Desenvolvimento, 

alteração e produção 

de embalagem. 

Dar ao produto uma 

identidade visual procurando 

atrair visualmente o 

consumidor no ato de 

compra. 

Encartes, panfletos, 

folders e filipetas. 

Distribuir materiais gráficos 

informando aos 

consumidores aspectos 

importantes de um 

produto/serviço ou marca. 

Cartazes 

Informar aos consumidores 

aspectos importantes de um 

produto/serviço ou marca. 

Sinalização interna ou 

externa, displays em 

pontos de vendas. 

Atrair o consumidor de uma 

forma diferenciada, no ponto 

de venda. 

Criação ou alteração 

de símbolo e 

logomarca 

Dar ao produto/serviço ou 

marca, uma identidade 

visual. 

Outdoors e busdoor 

Informar os consumidores 

em locais específicos e de 

grande circulação. 

Propaganda 

Informar e 

persuadir 

influenciando as 

opiniões, os 

Anúncios impressos, 

eletrônicos e digitais. 

Persuadir e informar o 

público-alvo para a mudança 

de sentido e atitudes sobre a 

empresa. 
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sentidos e as 

atitudes do público-

alvo. Encartes, panfletos, 

folders e filipetas. 

Distribuir materiais gráficos 

informando ao público-alvo 

aspectos importantes de uma 

marca. 

Cartazes 

Informar ao público-alvo 

aspectos importantes de uma 

marca. 

Criação ou alteração 

de símbolo e 

logomarca 

Dar a organização, uma 

identidade visual. 

Promoção de 

vendas 

Aumentar o 

número de vendas 

dos produtos. 

Concursos, sorteios e 

cupons 

Buscar uma relação direta 

dos consumidores. 

Prêmios, brindes e 

amostras 

Buscar uma relação direta 

dos consumidores. 

Participação em feiras, 

convenções e 

exposições 

Proporcionar a visibilidade e 

a lembrança de marca ou 

produto. 

Descontos e 

programas de 

vantagens 

Consolidar o cliente junto à 

marca e/ou produto/serviço. 

Entretenimento 
Manter o cliente por um 

tempo maior dentro da loja. 

Venda casada 

Oferecer ao consumidor dois 

produtos que tenham uma 

relação de contiguidade ou 

uso associado. 

Marketing direto 

Busca a ligação 

mais direta com o 

consumidor. 

Catálogos 

Oferecer via correio uma 

linha de produtos ao 

consumidor 
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Mala direta 
Oferecer via correio um tipo 

de produto ao consumidor. 

Telemarketing 
Oferecer via telefone 

produtos e/ou serviço. 

e-commerce Vender pela internet 

e-mail 
Oferecer pela internet 

produtos ou serviços. 

Vendas pela televisão 

Oferecer produtos/serviços 

através de anúncios de 

televisão, com o intuito de 

vender on line ou por ligação 

telefônica. 

Mobile marketing 

Enviar mensagens e ou 

arquivos via texto para os 

celulares dos consumidores. 

Bluetooth 

Enviar mensagens via 

dispositivo de celular, sem 

custos. 

Força de vendas 

Qualificar, 

incentivar e 

potencializar a 

equipe de vendas. 

Apresentação de 

produtos e/ou serviços 

Apresentar o produto/serviço 

para a equipe de vendedores. 

Reuniões para as 

vendas 

Definir metas de vendas, 

métodos de abordagens e 

outras questões. 

Programas de 

incentivo 

Definir o valor da comissão 

sobre a venda. 

Entrega de amostra 

Oferecer amostras do 

produto ao vendedor para 

que este saiba o que está 

vendendo. 
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Participação em feiras 

e convenções 

Oferecer aos vendedores a 

participação em feiras em 

convenções. 

Relações Públicas 

Relacionamento 

com a imprensa e 

com a comunidade 

press kit 

Enviar release e brindes para 

a imprensa e outras 

empresas. 

Organização de 

palestras a seminários 

Organização de palestras e 

seminários para a 

comunidade 

Filantropia 

Doação de dinheiro ou bens a 

favor de instituição ou 

pessoas. 

Patrocínio de eventos 

Patrocinar totalmente ou 

parcialmente os custos de um 

evento, programas sociais de 

esportes, etc. 

lobby 
Positivar a opinião dos 

formadores de opinião. 

Criação de eventos 
Criar eventos para a 

comunidade. 

Relacionamento com 

a imprensa 

Realizar a comunicação da 

empresa com os veículos de 

comunicação. 

 

 

 

Estratégias e táticas do marketing eleitoral apresentadas por Lima (1988): 
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Estratégias Objetivo principal Táticas Objetivo principal 

Publicidade 

Divulgar um 

candidato informando 

e persuadindo os 

eleitores induzindo-os 

ao voto. 

TV e Rádio 

Anunciar de forma 

paga ou gratuita os 

planos de governo, 

características, ações 

dos candidatos. 

Jornais e Revistas 

Tem como 

característica reforçar 

a campanha eleitoral, 

e são escolhidos 

conforme o alcance do 

veículo e as 

características dos 

leitores. 

Cartazes, santinhos, 

mala direta e outras 

peças gráficas. 

Concentração de 

esforços de 

comunicação em 

determinadas áreas 

onde outras peças não 

podem chegar. 

Relações Públicas 

Abrir espaços 

gratuitos para a 

campanha eleitoral 

nos meios de 

comunicação. 

TV e Rádio 

Através dos debates, 

confrontarem ideias 

com os candidatos 

concorrentes, tentando 

convencer o eleitor 

que o seu plano de 

governo é melhor para 

o cidadão e para a 

cidade, estado país. 

Jornais e Revistas 

Expor seus objetivos 

de administração 

pública em matérias 

jornalísticas. 

Divulgação 

oral/pessoal 

Reforçar a sua 

imagem ou a que o 

candidato quer passar 

junto ao eleitor. 
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Utilização de cabos 

eleitorais 

Divulgar o candidato 

por meio de outra 

pessoa. 

Realização de 

comícios 

Expor a sua 

plataforma de 

governo, seus 

objetivos e promessas 

de campanha. 

Panfletagem 

Distribuir material 

gráfico de um 

candidato a um grande 

número de pessoas 

que circulam nas ruas, 

ou ainda, distribuir 

nas casas e 

apartamentos. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Semelhanças entre o marketing comercial e marketing eleitoral:  

 Semelhanças entre as estratégias: tanto o marketing comercial quanto o eleitoral 

utilizam, em comum, as estratégias de publicidade e de relações públicas. Os objetivos da 

publicidade comercial são divulgar produtos e serviços buscando influenciar a decisão de compra 

dos consumidores, enquanto que a publicidade eleitoral divulga um candidato, informando e 

persuadindo os eleitores a votar nele. Já a estratégia de relações públicas no marketing comercial 

tem como objetivo estabelecer um relacionamento da empresa com a imprensa e com a 

comunidade e, no marketing eleitoral, tem o objetivo de conseguir espaços gratuitos para o 

candidato nos meios de comunicação. Ou seja, a estratégia de relações públicas busca o 

relacionamento e espaços de visibilidade para empresas e candidatos nos meios de comunicação. 

  Semelhanças entre as táticas: são utilizadas pelo marketing comercial e também pelo 

eleitoral as táticas de publicidade e propaganda em anúncios impressos, eletrônicos e digitais; e 

cartazes na estratégia de publicidade; na de relações públicas, é desenvolvida a tática de 

relacionamento com os meios de comunicação que incluem os impressos, eletrônicos e digitais. 
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No caso do marketing comercial o objetivo é realizar a comunicação da empresa com a imprensa, 

enviado material sobre ações que a empresa desenvolve interna e externamente e, no marketing 

eleitoral, o objetivo é buscar espaços gratuitos nos meios de comunicação por meio de realizações 

de debates ou a de divulgação das idéias do candidato em matérias jornalísticas. 

 Diferenças entre as estratégias: as estratégias de propaganda (considerando-se o 

enfoque dado pelos autores Lima (1988) e Gomes (2004) quanto à denominação publicidade 

eleitoral), promoção de vendas e a força de vendas não estão presentes no marketing eleitoral; 

estão presente apenas no marketing comercial, pois na estratégia de propaganda o objetivo é 

informar e persuadir, influenciando as opiniões, os sentidos e as atitudes do público-alvo; na 

promoção de vendas o objetivo é aumentar o número de vendas dos produtos qualificando, 

incentivando e potencializando a equipe de vendas. Nessas duas últimas estratégias citadas a 

finalidade é a venda do produto, com isso, não são encontradas como estratégias do marketing 

eleitoral. Já a estratégia de propaganda é utilizada por empresas que desejam mostrar ou melhorar 

a sua imagem, consolidando clientes para a marca. 

 Diferenças entre as táticas: as táticas de desenvolvimento, alteração e produção de 

embalagem; sinalização interna ou externa, displays em pontos de vendas, outdoor e busdoor da 

estratégia de publicidade; concursos, sorteios e cupons; prêmios, brindes e amostras; participação 

em feiras, convenções e exposições; descontos e programas de vantagens; entretenimento; venda 

casada da estratégia de promoção de vendas; catálogos; e-commerce; vendas pela televisão na 

estratégia de marketing direto. Na estratégia de força de vendas as táticas de apresentação de 

produtos/serviços; reuniões para vendas; programas de incentivo, entrega de amostras e a de 

participação em feiras e eventos não fazem parte das táticas do marketing eleitoral; as táticas de 

press kit; organização de palestras e seminários; filantropia e, finalmente, a tática de patrocínio de 

eventos estão presentes apenas no marketing comercial. As ações específicas de marketing 

comercial citadas acima não são aplicadas no marketing eleitoral, pois grande parte dessas táticas 

se aplicam apenas a produtos e serviços.  

 Aspectos relativos: Podemos comparar algumas táticas do marketing comercial e 

eleitoral na sua aplicação, como por exemplo, na tática de criação ou alteração de símbolo e 

logomarca, a qual no referencial teórico só esta presente no marketing comercial, mas isto 

também acontece no marketing eleitoral e não é apresentado como tática por Lima (1988). Na 

estratégia de marketing direto, no marketing comercial, as táticas de mala direta, telemarketing, 
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e-mail, mobile marketing e bluetooth aparecem nas ações de marketing eleitoral atualmente e não 

está especificada por Lima (1988) devido a época em que foram listadas as estratégias e táticas de 

marketing eleitoral.  

Na estratégia de relações públicas a tática de lobby pode ser comparada à utilização de 

cabos eleitorais nas campanhas publicitárias eleitorais e a criação de eventos por parte do 

marketing comercial, também pode ser comparada à criação de comícios no marketing eleitoral, 

já que esses frequentemente se utilizam da presença de cantores e bandas durante o evento. 

As semelhanças relativas estão nas estratégias de publicidade, relações públicas e algumas 

táticas da estratégia de marketing direto no marketing comercial e eleitoral, em algumas táticas 

dessa estratégia e na estratégia de relações públicas.  
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo desse estudo foi possível observar que as estratégias e táticas de marketing 

eleitoral e marketing comercial estão cada vez mais sofrendo alterações devido a fatores 

tecnológicos de desenvolvimento dos meios de comunicação, da sociedade entre outros. Temos 

como exemplo a utilização da internet e de outros meios em campanhas de propaganda e de 

publicidade, sendo que esta ainda é uma tática considerada nova comparando com as outras 

estratégias, mas no futuro esta poderá ser considerada uma nova estratégia devido a novas ações 

no meio que serão aplicadas. 

 Temos ainda, como fator decisivo na elaboração das estratégias e táticas de marketing, as 

mudanças na sociedade, onde os indivíduos podem mudar de comportamentos, de construção na 

base familiar, de características do modelo sociedade, e nessas mudanças os profissionais de 

marketing tem que estarem atentos, pois na sociedade que serão aplicadas as estratégias e táticas 

de marketing comercial e eleitoral. 

 Outros fatores influenciam na construção e aplicação das estratégias e táticas de 

marketing comercial e eleitoral, como a situação de cada local onde será aplicada a campanha de 

propaganda e de publicidade, este e os outros fatores citados acima são fundamentais na escolha 

do tema e do tom de campanha a ser utilizado, pois o público-alvo está e estará atento a essas 

alterações e consequentemente nas campanhas de propaganda e de publicidade. 

 As estratégias e táticas do marketing comercial e eleitoral que se assemelham na forma 

em que são passadas ao público-alvo, nos objetivos ou nos meios que são veiculadas, por vezes 

são confundidas pela sociedade que as recebe nos meios de comunicação ou através de ações em 

locais públicos. Essas semelhanças que são identificadas pelo público-alvo podem dar a 

impressão a este que um produto/serviço tenha a mesma importância, características, seja 

anunciado no mesmo meio e seja o mesmo caso. 

 Para isso, este estudo mostrou que algumas estratégias e algumas táticas do marketing 

comercial e eleitoral são semelhantes mesmo que um produto/serviço e um candidato se 

diferenciem. Esta análise mostrou que um produto/serviço e um candidato têm muitas diferenças 

e não podem ser comparados, pois não é possível encontrar candidatos em prateleiras ou produtos 

e serviços em palanques eleitorais falando das suas qualidades.  



 41 

 As estratégias do marketing comercial e eleitoral que se assemelham são: a de 

publicidade, de marketing direto e relações públicas; e as que se diferenciam são propaganda, 

força de vendas e promoção de vendas. 

Outro fator a ser analisado é quando o consumidor realiza a compra, e logo após, 

experimenta o produto/serviço; se não estiver de acordo com o que prometia ou que ele desejava, 

pode realizar a devolução recebendo o dinheiro pago, com um candidato isso não acontece, pois 

quando ele é eleito o eleitor diretamente não pode fazer com que o administrador público 

entregue o cargo, porque não obteve satisfação dos eleitores. Além disso, o produto/serviço é um 

objeto inerte que não tem movimento e força própria, já um candidato tem expressões, utiliza a 

comunicação e o movimento, podendo tomar atitudes sem a intervenção de alguma pessoa ou 

outro fator. 

É possível identificar ainda, que nas campanhas eleitorais alguns candidatos são espécies 

de estereótipos construídos de uma forma artificial e que a autenticidade dessa pessoa pública é 

um fator decisivo no voto, sendo que esse fator é considerado como construção de imagem de um 

candidato. 

Então, este estudo comprovou, através da comparação entre as estratégias e táticas de 

marketing apontadas por Kotler e Keller (2006) e Lima (1988) que um candidato eleitoral ou 

pessoa pública não pode ser considerado ou classificado como um produto/serviço mesmo que 

algumas das estratégia e táticas de marketing eleitoral, na sua divulgação, sejam as mesmas que 

as estratégias e táticas de marketing comercial. 
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