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Jornalista  com especialização em 
Gestão da Comunicação Digital, possui 
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marketing político.

          HABILIDADES

Marketing Político Digital 
Planejamento de Comunicação
Gestão de Comunicação Digital



Autor do livro 
Marketing 
Político Digital 
“Como 
construir 
uma carreira 
vencedora”



Partidos e candidatos
com os quais atuou

VEREADORA

PREFEITO
MARCUS MELO



HISTÓRICO DE
PALESTRAS E CURSOS



HISTÓRICO DE
PALESTRAS E
CURSOS PARA:

UNITAU

UNIFATEA

ANHANGUERA

FACULDADE IMPACTA 
TECNOLOGIA

SOCIAL MEDIA WEEK



QUEM
SOMOS?1



Uma presença forte na internet se 
faz com conteúdo de qualidade, 
um bom relacionamento entre 
candidato e eleitor, domínio de 
dados e a transformação de 
informação em inteligência e 
resultados. 

Esteja presente, se
faça presente.

Empresa especializada em

Marketing Político Digital



Entender o 
cliente, seu 
eleitor e entregar 
para ambos a 
comunicação 
adequada que 
fortaleça a 
relação de 
confiança e  
promova a 
conversão em 
voto



NOSSA  
ATUAÇÃO2



Aliar ações digitais à relação e 
o contato corpo a corpo entre 

candidato e eleitores

Presença Constante



DADOS

INFORMAÇÃO

INTELIGÊNCIA 



NOSSOS 
SERVIÇOS3



       PESQUISA

Conhecer a fundo o 
cliente e seu 
público-alvo. Entender 
como ambos se 
comportam no 
ambiente físico e 
online.

       ESTUDOS

Comportamento de 
consumo de 
informação. Conhecer 
como, quando e de que 
forma consomem 
produtos e informações 
no ambiente digital.

       CONTEÚDO

Executar as ações com 
qualidade e eficiência, focando 
nos resultados. Produção de 
material que promova boas 
experiências ao eleitor para 
que ele consuma e se aproxime 
cada vez mais do candidato e 
estreite suas relações com ele.

       MÉTRICA

Mensurar os resultados 
obtidos, promover ajustes ao 
que for necessário e aprimorar 
as ações que apresentam 
resultados satisfatórios. 
Avaliação constante para 
melhorar sempre.

       IMERSÃO

No ambiente do eleitor e do 
candidato. Afinal, há muitos 
espaços ocupados e muitos a se 
ocupar. Somente conhecendo 
todos a fundo é possível promover 
a interação adequada para a 
conversão do voto.

       ESTRATÉGIA

Planejar as melhores estratégias 
de acordo com o perfil do cliente e 
do público. Isso é possível a partir 
da união de todas as informações
obtidas nas etapas anteriores, 
pesquisa, estudos e 
imersão.consomem produtos e 
informações no ambiente digital.

Respiramos resultado



NOSSA  
PROPOSTA4



Conteúdo e 
relacionamento 
como caminhos 
para o sucesso



Como trabalhamos

Seguimos etapas pré-definidas e adequamos 
possibilidades a cenários específicos.

1 2 3 4
DIAGNÓSTICO
Análise da presença 
digital do cliente e de 
seus concorrentes. 
Levantamento de 
informações 
complementares 
para subsidiar o 
planejamento

PLANEJAMENTO
Planejamos todas as 
etapas, seja de  
campanha, seja de 
gestão de mandato, 
considerando o uso 
que se fará das redes 
sociais e todos os 
canais digitais que se 
fizerem necessários.

ESTRUTURA
Cada cliente tem 
necessidades específicas e 
planejamento próprio. 
Logo, cada um requer uma 
estrutura também 
específica. A partir do 
levantamento de dados 
definimos equipe, 
softwares e tudo o que for 
necessário para a boa 
execução dos serviços.

INÍCIO DO 
TRABALHO 
A partir de todas as 
definições anteriores, 
iniciamos os trabalhos 
sempre comum olhar 
atento para os ajustes 
que se fizerem 
necessários para a 
melhora de 
desempenho das 
estratégias adotadas.



INTELIGÊNCIA DE MARKETING
POLÍTICO DIGITAL

Mídia e 
Criação

Conteúdo e
Planejamento

Análise e
Pesquisa

Formatação 
de canais



Como trabalhamos

Seguimos etapas pré-definidas e 
adequamos possibilidades a 

cenários específicos.



EQUIPE5



Uma equipe  
jovem, 
qualificada, e 
experiente em 
marketing 
político digital.



Como usar o 
ambiente 
digital para o 
fortalecimento 
da imagem do 
cliente, 
candidato ou 
gestor?



TENDO UM POSICIONAMENTO 
POLÍTICO DEFINIDO E CANAIS ATIVOS

Conhecer o 
público

Montar base 
de dados

Segmentar
o  público

Produzir 
conteúdo

Gerar 
audiência

Se relacionar 
com o público e 

fideliza-lo

Analisar dados  |  Transforma-los em informação  |  Gerar inteligência



PROPOSTA 
INVESTIMENTO6



Possibilidades de contratação

      Somente  Assessoria e 
consultoria, quando o consultor 
fica à disposição, mas a equipe é 
contratada pelo cliente:

      Diagnóstico, definição de 
planejamento e 
acompanhamento e avaliação o 
trabalho realizado pela equipe 
operacional do cliente.

      Formatamos os canais e 
treinamos equipe interna do 
cliente.

      Gestão total dos serviços, 
desde o diagnóstico até os 
canais digitais.

      Pesquisa, elaboração de 
campanha de mídia para 
Facebook e Google.

      Diversas possibilidades, 
grandes parcerias

SERVIÇOS DIVERSOS



Investimento

SERVIÇOS VALOR (FEE MENSAL)

Gestão estratégica de Comunicação Digital - Planejamento 
+ Posicionamento + Gestão de  Redes Sociais + Gestão de 
campanhas Online + Inteligência de Dados

Time Gestão

Site

Formatação de canais

Fornecedores (CRM / MONITORAMENTO)

Mídia (IMPULSIONAMENTO)

Total com impostos



Obrigado!

vincerecomunicacao.com.br

contato@vincerecomunicacao.com.br

(12) 99114-7050
(12) 3432-6339

Vincere Comunicação 


