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RESUMO 
 

O presente artigo visa explicar as diferenças entre marketing político e eleitoral. É comum a 
confusão entre os dois termos, uma vez que se referem ao indíviduo político, seja ele na figura de 
um governante ou enquanto candidato a cargos públicos. Na verdade, o marketing político se 
refere aos governos, diputas ideológicas no Estado  como também na sociedade civil. O eleitoral, 
por seu turno, manifesta-se em curto prazo, nas eleições e, portanto, em período definido. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho é examinar as diferenças destes conceitos em maiores detalhes. 
 
Palavra Chave: Marketing Político. Marketing Eleitoral. Voto. Candidato. 
 

1. Introdução 
 

Os estudos na área marketing decorreram de muitas transformações. Tais 
trabalhos tornaram-se necessários no intuito de examinar métodos mais eficientes bem 
como empresas fazerem a distribuição de seus produtos aos mercados consumidores. 
(OLIVEIRA, 2007).De fato, a função do marketing é proporcionar valor e satisfação para os 
clientes. O bom marketing é fundamental para o êxito de qualquer organização. Muitas 
pessoas pensam em marketing apenas como vendas e propaganda, mas estes aspectos, ainda 
que sejam importantes, constituem somente uma pequena parte do âmbito do marketing, 
pois o principal objetivo do marketing consiste em satisfazer as necessidades dos clientes.  
(KOTLER e ARMSTRONG, 2003).   

Muito embora o marketing seja de vital para as empresas, suas atividades não se 
restringem as mesmas. É possível indentifica-lo com outros grupos tais como bens, serviços, 
experiências, eventos lugares, propriedades, informações, idéias, pessoas (KOTLER, 2005) e, 
aqui, enfatiza-se os políticos, ou melhor, o marketing político. A propósito disto, Almeida 
(2000, p.1) afirma que “o conceito e a prática do marketing político e eleitoral são polêmicos 
e ainda carentes de definições mais claras consensuais. Seu uso em ações políticas, 
especialmente campanhas de forças políticas da direita à esquerda tem sido motivo de 
diversos debates”.  Entretanto, Almeida (2000) conseguiu reunir em seu estudo, alguns 
conceitos muito interessantes referentes ao marketing político, que considerou pertinente 
apresentar nesta introdução, para que  já se tenha uma noção do tema que se propõe, 
seguem os conceitos:    
 

(...) garantir a maior adesão possível a uma idéia ou causa que pode, 
ou não, “ser encarnada” num candidato. (LIMA 1988 apud 
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ALMEIDA, 2000, p. 9) 
(...) conquista da democracia e exercício ativo da cidadania, na 
medida em que, segundo suas palavras, “o coronelismo, os currais 
eleitorais, o clientelismo perdem força, o eleitorado, liberto das 
amarras do obscurantismo e da subserviência, requer a prática do 
marketing político como técnica de cooptação e persuasão”. 
(JÚNIOR apud ALMEIDA, 2000, p. 10) 
(...) a arte de impetrar ações com o intuito de destacar um nome e 
suas qualidades junto aos eleitores da forma mais clara e definitiva 
possível, levando, nestas ações, informações de conteúdo que façam 
o eleitorado assimilá-las com o objetivo de, no primeiro instante, 
eleger o dono do nome a um cargo eletivo, e posteriormente 
alimentar este conceito e defendê-lo. (...) em política, a estratégia 
deve ser utilizada como se utilizam os generais em tempo de guerra, 
pois a única ação vergonhosa em campanha eleitoral é perdê-la. 
(MANHANELLI, 1988 apud ALMEIDA, 2000, p. 10) 

 
Pois bem, os conceitos acima inevitavelmente abrem espaços para muitas 

reflexões ao apontar que a única ação vergonhosa em uma campanha eleitoral é perdê-la. 
Com efeito, recebe-se um convite para pensar criticamente a realidade que permeia os 
bastidores de um marketing político.  No entanto, há curiosidade em saber a diferença entre 
marketing político e marketing eleitoral, logo encontrou-se a resposta em Cândido (2004, p. 
2),  pode-se verificar o esclarecimento na citação seguinte: 

 
É preciso desfazer a confusão que muita gente faz entre Marketing 
Político e Marketing Eleitoral. A diferença básica está na quantidade 
de tempo. O MP é voltado para a construção de uma imagem de 
longo prazo, utiliza as mesmas técnicas do ME só que com uma 
visão mais ampla e utiliza de forma frequente os embates eleitorais 
para posicionar uma imagem. Já o objetivo do marketing eleitoral é 
angariar o maior número de votos para ganhar a eleição. O tempo é 
delimitado, acaba no dia das eleições e, portanto é o ativo mais 
importante. Dinheiro é conseguido, apoiadores são conquistados, 
bases eleitorais são ampliadas, mas a cada dia inexoravelmente o 
tempo diminui.  

 
Pensa-se então que o tempo diminui, e a pressão para vencer uma eleição 

aumenta, e dá-lhe ferramentas para o político comunicar e conquistar o eleitor.  O objetivo 
geral artigo estudo foi analisar o marketing político e o marketing eleitoral e suas as 
ferramentas.    Diante do exposto, espera-se que este estudo possa oferecer alguma 
contribuição para a sociedade em geral e, sobretudo para o meio acadêmico.   

 
2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  
 
2.1.  MARKETING POLÍTICO  
 

Vaz (2003) elucida que é necessário  fazer alguns esclarecimentos a respeito da 
abordagem das aplicações do Marketing Institucional na área política, pois este é na maioria 
das vezes compreendido como sinônimo de Marketing Eleitoral e relacionado com a disputa 
de cargos políticos. Para este autor, os especialistas mais esclarecimentos pontuam 
adequadamente essa distinção, e alertam que o Marketing Eleitoral institui um “momento 
especial no ‘Marketing Político’, quando uma pessoa – o candidato – que representa um 
conjunto de idéias ou um grupo social , procura ‘obter legitimidade e o direito a um cargo 
público por meio da obtenção dos votos nas urnas’”. (p. 182). 
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No entanto, o Marketing Político é um campo institucional bem mais extenso. 
Não se limita em torno do poder público (órgãos governamentais). Pode ocorrer no âmbito 
de associações, companhias, igrejas etc. Bem como, pode ser aplicado nas organizações não 
governamentais (ONGs), que podem instituir-se em interesses corporativos, enquadrando-se 
em sindicatos ou associações de classe, em interesses patrimoniais, sociais, recreativos, 
culturais etc.   

Muito embora perceba que a obra de Rego publicada em 1985, não seja tão 
recente, observou-se que suas considerações a respeito das peculiaridades do Marketing 
Político são atuais e bastante interessantes. Para esse autor, “o Marketing Político, entendido 
como o esforço planejado para se cultivar a atenção, o interesse e a preferência de um 
mercado de eleitores, é o caminho indicado e seguro para o sucesso de quem deseja entrar 
na política”. (p. 14). Bem como, o mesmo ainda ressalta que o emprego das técnicas de 
Marketing na política é consequência da própria evolução social. Além disso, conforme a 
concepção de Rego (1985, p. 14),  

 
o conflito de interesses, as pressões sociais, a quantidade de 
candidatos, a segmentação do mercado, as exigências de novos 
grupamentos de eleitores, o fortalecimento dos grupos de pressão, a 
competição desmesurada, a decadência da sociedade coronelista no 
país, a urbanização, a industrialização, os novos valores ditados pela 
industria cultural e o crescimento vegetativo da população 
constituem, entre outros, os elementos determinantes da 
necessidade de utilização dos princípios de marketing aplicados a 
política.        

 
Vale lembrar que no ano de 1985, Rego já entendia que a política tendia a 

receber no país um tratamento cada vez mais profissional, pois os improvisos não iriam mais 
dialogar com as grandes transformações sociais. Neste sentido, o Marketing Político estaria 
fadado a instalar-se definitivamente no Brasil, percebe-se então, que a intuição do referido 
autor procedeu-se, e esta modalidade de marketing possui na contemporaneidade uma 
assento reservado na política.    

Provido da intenção de oferecer subsídios para candidatos e estrategistas 
políticos em geral, para acirradas e elaboradas batalhas políticas, Rego (1985) apresenta um 
roteiro de trabalho que julga ser bastante útil, este vem permeado de temas que poderá 
contribuir para o êxito de um programa, que inevitavelmente conduzirá os candidatos à 
prática política, o autor valeu-se da forma didática do abecedário para representar sua idéia, 
conforme apresenta-se no quadro 1. 

 
 

ABC DO MARKETING POLITICO 

A Comporta-se com um vencedor. A capacidade de transmitir otimismo e a firmeza no 
trato dos problemas inspira confiança nos eleitores. 

B Identificar a força econômica da região/município. A identificação deste fenômeno 
ajudará o candidato na composição do quadro de apoio que deve estabelecer em cada 
município.  

C Identificar os novos chefes políticos e seus tipos de mandos. O aparecimento de 
novos segmentos e grupos tiraram a força concentrada nos chefes políticos. A 
segmentação das chefias políticas locais é um fenômeno relevante, podendo resultar em 
mandos a base de prestação de favores, “votos de cabresto”.     

D Identificar as zonas, culturas e riquezas da região. O conhecimento profundo da 
terra e de suas possibilidades é uma maneira segura de projetar uma imagem ligada à 
região. A empatia surge desse conhecimento. 

E Quantificar os votos dos chefes locais. O exercício de fazer contas poderá constituir 
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um indicativo seguro para a divisão de favores e distribuição das zonas de influência.   

F Elaborar o perfil dos eleitores. Analisar o tipo de eleitor que predomina na região. O 
eleitor “Pau mandado”, “voto de cabresto”, eleitor urbano que tende a atender a pressão 
social,  etc. 

G Selecionar os melhores cabos eleitorais. As relações pessoais dos cabos eleitorais 
com o eleitorado são fundamentais para o sucesso da campanha.  

H Ter postura de flexibilidade. Atender a uma programação variada, aprumar a 
conversa de acordo com as ocasiões,  

I Ouvir com atenção os pedidos dos eleitores.  Saber ouvir é uma das grandes qualidades 
do político. 

J Procurar atender aos compromissos. O atendimento significa implementar o pedido, 
mesmo que ele na seja imediatamente atendido. Mas o cumprimento da palavra é muito 
importante, sobretudo se o favorecido for um “grande eleitor”. 

K Cultivar as amizades e os laços pessoais. O eleitor se encanta com as recompensas 
psicológicas consubstanciadas com o trato que o político lhe oferece.  

L Aparentar força e poder, mas não perder a modéstia. Entre os valores e qualidades 
elogiadas pelo eleitorado estão a força, o poder e a modéstia do político. “Ele é gente tão 
simples” é uma frase muito ouvida da boca do eleitor. 

M Tentar fazer conciliações e pactos. As alianças são indispensáveis para o sucesso da 
campanha.  

N Captar o clima da estrutura sócio-espacial do poder. Aqui inclui as residências 
pobres, ricas, comércios de todos os portes, padre, juiz, promotor, o tabelião etc.  

O Ganhar a confiança dos grupos de pressão. Juntar-se aos grupos ligados à indústria, 
agricultura, comércio, grupos de interesse ideológico, sindicais, associações. 

P Usar intensamente o rádio. Apesar da penetração da TV. O radio um o grande veículo 
de comunicação, pois estabelece um contato permanente do político com o eleitor.    

Q Usar uma bateria de meios de informais de comunicação. Usar recursos que tenham 
credibilidade e aceitação na região é eficaz para impactar a campanha. 

R Preparar um bom programa de identidade pessoal. O candidato deve possuir uma 
sintaxe visual que transmita sua personalidade. E todos os materiais promocionais 
devem carregar os mesmo traços e características.  

S Organizar encenações de alto impacto. Fazer a recepção com grupos de estudantes 
com bandeirolas, rojões, carros de som, aplausos e gritos constituem o cardápio de uma 
boa encenação. 

T Escolher uma palavra ou uma frase de comando. Esses sinais gráficos aparecem nos 
cartazes e nos materiais de campanha, encarnarão a personalidade do candidato, mas 
devem ser simples e diretos e consoantes com a cultura regional e local. 

U Planejar muito bem as despesas. Se o candidato quer ter custos inflacionados, basta ir 
deixando as contas “penduradas”.  

V Ter cuidado com sinais externos de riqueza. Os sinais de riqueza são aquelas 
manifestações que se não chegam a agredir os eleitores-alvo, mas despertam 
sentimentos de crítica nos adversários.  

X Marcar presença constantemente. As comunidades locais passam a exigir candidatos 
comprometidos com a região, com o município com as causas dos eleitores. Essa 
exigência significa, no fundo, a presença constante do político para ouvir as 
reivindicações.  

Z Começar a identificar com o futuro. Conceber novas posturas, novos métodos de ação 
e novos compromissos.  Comprometer-se com o futuro é uma estratégia de marketing.  

Quadro 13: ABC do Marketing Político. 
Fonte: Rego (1985). 
 

Conforme escreve Vaz (2003), para ter acesso ao poder público os partidos 
buscam assumir o governo, detendo posições de comando nas esferas do Executivo e do 
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Legislativo.  
E mais, 

 
A Conquista do Poder: a base é o Partido, que procura 
conscientizar a Opinião Pública sobre os seus valores e programas 
de atuação política, por meio de ações especificas de Marketing, que 
podemos denominar Marketing Partidário. O marketing Eleitoral é 
um conjunto de ações mercadológicas específicas dentro do 
trabalho do Partido, o momento em que se busca conquistar o 
número necessário de votos para eleger um candidato ao cargo 
disputado. O Marketing Eleitoral se insere no mesmo contexto do 
Marketing Partidário, uma vez que os candidatos disputam os 
cargos por meio de legendas partidárias. Essa é a prática comum da 
atualidade, embora não seja condição unânime na cultura política 
contemporânea. (VAZ, 2003, p. 182-183). 
 

 
 

2.2. MARKETING GOVERNAMENTAL X MARKETING ELEITORAL X                
       MARKETING PARTIDÁRIO 

 
Quanto à manutenção do poder, Vaz (2003) explica que  tendo conquistado o 

poder, desenvolve-se o Marketing Governamental. Este, por sua vez, tem como objetivo 
desempenhar ações que interessam à consolidação do programa de Governo, bem como 
sensibilizar os cidadãos a respeito da coerência entre as propostas eleitoral e os desígnios 
administrativos. O Marketing Governamental encontra-se projetado para toda a população, 
procurando é claro, benévolas repercussões junto aos eleitores.  

É oportuno o confronto entre os departamentos do Marketing Político para 
salientar determinadas diferenças relevantes. No Marketing Governamental “o produto é o 
resultado de realização e obras oficiais que atendem as necessidades da população, e a 
organização típica é o Poder que desenvolve tais atividades”. (VAZ, 2003, p. 183).  No que diz 
respeito ao Marketing Partidário “o produto é a plataforma ideológica do partido e a 
organização típica é o Partido. Nesses setores, o agente institucional típico é a agremiação 
política juridicamente definida”. (VAZ, 2003, p. 183-184).     

Vaz (2003) afirma que duas características podem ser evocadas para distinguir 
diferençar o Marketing Eleitoral em relação ao Marketing Partidário. Uma delas encontra-se 
na ponta do consumo – o voto - e a outra se encontra na ponta da produção – o candidato. 

Voto: O comprometimento do Marketing Eleitoral é definido pelo ato de votar. 
Enquanto o Marketing Partidário se preocupa em seduzir a população para a sua proposta 
política, buscando sustentar e acrescentar o número de filiados. O marketing Eleitoral tem 
como alvo o voto, que se encontra no cerne das preocupações.  (VAZ, 2003).  

Candidato: Enquanto o Marketing Partidário vale-se de idéias, da projeção 
pessoal de certas personalidades do Partido (os “figurões”) e de cumprimentos dos governos 
e políticos do Partido, o Marketing Eleitoral é caracterizado pela pessoalidade do candidato. 
Apesar de que em tese, o produto colocado pelo candidato refira-se ao conjunto de propostas 
apresentadas aos eleitores para solucionar ou encaminhar demandas do interesse da 
população, a competência de concretização fica indissoluvelmente abocada a figura pessoal 
do político. Deste modo, “o candidato é uma pessoa que sintetiza três fatores básicos, a 
proposta própria, específica de cada um, a ideologia do Partido ao qual pertence, e o 
conjunto de realizações do candidato do Partido”. (VAZ, 2003, p. 186). Com essa questão, a 
administração e o processo decisório do Marketing Eleitoral passa a ser uma pessoa, ou seja, 
o próprio candidato. Ainda que na maioria das vezes exista um núcleo de assessores que 
compõem o Escritório Político do candidato, em última instância, é o mesmo que tem a 
palavra final.  Diante disso, é possível afirmar que: 
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Marketing Eleitoral é a aplicação das técnicas de Marketing ao 
processo de disputa por cargos eletivos. É uma área de cruzamento 
do Marketing Político com o Marketing Pessoal dado o alto grau de 
personalização de uma campanha, quando a imagem pessoal do 
candidato torna-se tão ou mais marcante do que as idéias que 
defende. (VAZ, 2003, p. 186)   

       
Observa-se que distinguido pelo papel determinante exercido pelo voto e pelo 

candidato, a definição de Marketing Eleitoral é bem característica e diferencia-se bastante do 
Marketing Partidário. 

Em correspondência, Quaresma (2007) apresenta uma abordagem diferente em 
seu estudo, e divulga que o marketing político – eleitoral vem sendo empregado para referir 
a um conjunto de técnicas e procedimentos que tem por finalidade, por meio de pesquisas 
quantitativas e qualitativas, ajuizar o posicionamento dos eleitores e da conjuntura social, 
política e econômica na qual acontece a eleição, para a formulação e a divulgação de um 
discurso e de uma imagem que seja capaz de submergir o eleitor, visando obter a sua adesão, 
isto é, seu voto.  

Neste contexto, vale refletir sobre as intrigantes considerações de Vaz (2003, 
p.181): 

Em campanha eleitoral, cada candidato procura convencer o eleitor 
de que merece seu voto. É um assédio intenso, feito com os recursos 
mais eficientes do marketing político. A propósito esse marketing é 
politicamente correto? Pense um pouco e tire sua conclusão. 
Procure lembrar-se de um ano em que não tivemos eleições. Você 
percebeu algum trabalho sério, consistente e continuado em 
marketing político ser desenvolvido em período não eleitoral? 
Afinal, esse é um trabalho que deveria ser realizado constantemente 
para conscientizar a população sobre a importância dos valores e 
programas que os partidos defendem. É bem provável que você 
tenha percebido qualquer iniciativa no gênero. Nem poderia ser 
diferente. Marketing político, entre nós é sinônimo de Marketing 
Eleitoral, uma atividade com objetivos imediatistas de colocar 
candidatos em posições decisivas do poder público. Talvez seja 
oportuno, a propósito dos conceitos do que é ou não “politicamente 
correto”, parar pensar com mais profundidade no assunto, e fazer 
uma reflexão bastante crítica sobre o uso político do Marketing 
Correto?      

 
No entanto, aqui não se resume as controvérsias a respeito deste assunto. Ao 

indagar sobre poder de condicionar os resultados de uma eleição também existe 
divergências. Têm aqueles que concebem que somente por meio de uma boa estratégia de 
marketing é possível ter uma candidatura competente para manter o entusiasmo, disposição 
e apoio do eleitor. Para outros, a sobrevivência do marketing é muito maior se for feito para 
si próprio, do que pelo efeito eleitoral. Outra problemática concerne à influência do 
marketing na hipotética decadência dos partidos políticos. Especificamente sobre esse fato, 
Quaresma (2007) observa que certos estudos aludem que os consultores enfraquecem 
partidos políticos ao encorajar campanhas que enfatizam candidatos. Outros não concordam 
e afirmam que os consultores auxiliam partidos a alcançar objetivos partidários coletivos por 
meio de serviços aos candidatos, os quais os partidos não têm condições de fazer por si.  
Ainda tem aqueles que consideram que os consultores dependem de partidos políticos para 
futuros negócios. (QUARESMA, 2007). 

Mesmo suscitando tantas discussões, o marketing político – eleitoral e seus  



8 
 

 

marqueteiros1 passaram a ocupar um lugar de destaque na política brasileira, especialmente 
nos contextos eleitorais.  

Na visão de Quaresma (2007), é oportuno esclarecer que não existe, conflito 
entre marketing eleitoral e marketing político. Esta autora realizou uma pesquisa com 
marqueteiros e os mesmos afirmam que: “o marketing eleitoral tem como preocupação o 
curto período eleitoral e destina-se exclusivamente aos candidatos, para que os mesmos 
obtenham no momento da eleição o maior número de votos (p. 16). Quanto ao marketing 
político este atua mais amplamente: “trabalho não só com políticos, mas com a formação da 
imagem de qualquer pessoa que deseje projetar-se publicamente, dispondo para tanto, de 
um tempo maior. (GRANDI, 1992 apud QUARESMA, 2007, p. 16). Para o autor (2007) seria 
um exagero pensar que o marketing político – eleitoral poderia ser um fator decisivo de uma 
eleição, sem levar em conta os fatores estruturais (renda, educação, grupo étnico etc.), a 
influência dos pequenos grupos sociais (família, vizinhos, colegas de trabalho etc.), e os 
aspectos conjunturais. Entretanto: 

 
o seu poder de detectar os anseios do eleitorado e vendê-los em 
forma de plataformas de governo nas disputas tem contribuído 
decisivamente para moldar o cenário eleitoral e formatar as 
campanhas em um novo estilo de fazer política, no qual os agentes 
do campo político são insuficientes para fazer a ligação entre o 
eleitor – pensado como consumidor – e o candidato. (QUARESMA, 
2007, p. 2) 

 
Quaresma (2007) esclarece que a maior preocupação de seu estudo consistiu em 

compreender até que ponto as estratégias deixam de ser monopólio dos partidos “como 
costumavam ser nas campanhas em que a televisão ainda não era considerada um dos 
importantes elementos de definição do voto – e passam a ser compartilhadas por 
especialistas em mercado eleitoral, os chamados marqueteiros”. (p. 15). Nota-se que o 
marketing e sua relação com os partidos políticos é de fato envolvente e polêmico, e suscita 
grandes discussões. Sendo o marketing uma ferramenta fundamental para as organizações, 
não a de se duvidar que seja também eficiente para o êxito de políticos e seus respectivos 
partidos, desde que bem elaborado. 
 
 
3. METODOLOGIA  
 

Quanto aos seus fins, a pesquisa utilizada foi a exploratória, pois este tipo de 
pesquisa é útil quando há pouca teoria disponível . Definimos abordagem da presente 
pesquisa a paritr da análise qualitativa, feita em cima de analises das teorias existentes. A 
fonte de dados pesquisa foi a secundária, dados já existentes, em artigos, teses e livros 
pertinentes ao tema.  

 
4. CONCLUSÕES  

 
 O presente artigo permitiu vislumbrar que o Marketing Político busca envolver a 

população em totalidade, sensibilizar as pessoas para seus ditames políticos, isto para 
alcançar os objetivos do programa de ação, da orientação ideológica de ordenação vinculada 
a vida social e econômica.  Em decorrência, procura entusiasmar os cidadãos a votarem nos 
candidatos do Partido. Já o marketing Eleitoral é mais imediatista, e aborda diretamente os 
eleitores, pois está inteiramente voltado para o alcance de novos cargos públicos, no âmbito 

                                                             
1
 “A expressão “consultores políticos” é mais utilizada na literatura norte-americana. Entre nós, os 

especialistas em campanhas eleitorais ficaram conhecidos como “marqueteiros”.” (QUARESMA, 
2007, p. 16) 
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de um cronograma que demanda ações rápidas. 
Contudo, o conceito de marketing especialmente depois do período eleitoral, é 

permanente, sendo cada vez mais célebre no meio político, este é visto como uma condição 
relevante para a manutenção do governante no cargo, o que estabelece uma relação de 
dependência entre os dois aspectos o eleitoral e o político. O marketing político tem 
suscitando muitos debates, por um lado, por aqueles que crêem ser o marketing uma 
ferramenta que está a serviço de falsear a realidade e manipular o eleitor, e com esse método 
conseguir seu voto. Por outro lado, há aqueles que defendem suas técnicas e estratégias, 
fundamentados no pressuposto de que a política se torna amoldada ao desejo do eleitor 
motivando sua participação.  
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