
companhei de perto as últimas dez eleições 
brasileiras e sou testemunha de que a 
legislação eleitoral evoluiu muito nos últimos 

20 anos. Nem o eleitorado e nem a classe política e 
muito menos os ditos "marqueteiros" conseguiram 
acompanhar. 
Do arsenal disponível nos anos 1990 para conquistar 
o voto do eleitor, pouco restou. Quase todas as velhas 
práticas têm vedação na legislação eleitoral. O velho 
marketing eleitoral e seus "marqueteiros" começaram 
a amargar derrotas, que têm mostrado que as velhas 
receitas funcionam cada vez menos. 
O eleitor brasileiro saiu da plateia (de onde vez ou outra 
vaiava, esperneava e até protestava com a cara pintada) 
e conquistou seu espaço como ator coadjuvante. E, 
não raro, irá brilhar mais do 
que os candidatos nas eleições 
2012. A internet empoderou os 
eleitores. As redes sociais se 
consolidaram como nova arena 
do marketing eleitoral. 
Está nascendo um novo 
marketing eleitoral. Dessa 
vez com mais marketing do 
que antes. Que emprega as 
modernas ferramentas do 
marketing nas campanhas 
eleitorais. 
Esse marketing eleitoral com 
mais marketing usa e abusa 
das pesquisas qualitativas para 
compreender em profundidade 
os eleitores, entender o 
complexo modelo de decisão 
e como são percebidos os 
candidatos. E também inclui 

um plano estratégico minucioso, traçado por uma 
equipe multidisciplinar que lançará mão de todas as 
ferramentas do marketing à luz da legislação eleitoral, 
inclusive as novidades do marketing digital. 
O candidato não é mostrado apenas como o eleitor 
quer vê-lo. Isso era feito no passado e não funciona 
mais. O candidato compreende e se compromete com 
os eleitores e seguirá alinhado com eles durante a 
campanha e depois dela. 
Os resultados ultrapassam a vitória nas urnas. A 
campanha eleitoral se desdobrará em um jeito de 
governar e nas metas e ambições do novo governo. 
Afinal, a satisfação do eleitor começa nas campanhas 
eleitorais e vai até o último dia do mandato. 
VICTOR TRUJILLO 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 78, ago. 2012. 




