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“TEM QUE SER MELHOR, TEM QUE SER AGORA”: Estudo descritivo das 

estratégias de comunicação e relacionamento digital de candidatos a prefeito 

em Guarulhos – o caso Guti (PSB). 

 

1. RESUMO: 

Descrever as estratégias de comunicação e relacionamento dos responsáveis 

pelo gerenciamento da página oficial do Facebook, do então candidato a 

prefeito da cidade de Guarulhos/SP, Gustavo Henric Costa (PSB). Ao analisar 

os posts, comentários e compartilhamentos, é possível notar um engajamento 

direto dos seguidores e potenciais eleitores, nas propostas apresentadas por 

Guti, no ano de 2016. Foram mobilizados os conceitos de Manin (2013), 

Mazzoleni (2010) e Penteado (2012), para compreender os novos traços que o 

marketing político e seus desdobramentos nos pleitos eleitorais brasileiros têm 

marcado presença em ambientes digitais, como o Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

O presente trabalho investigativo tem o intuito de descrever as 

estratégias de comunicação e relacionamento dos responsáveis pelo 

gerenciamento da página oficial do candidato a prefeito da cidade de 

Guarulhos/SP, Gustavo Henric Costa, na plataforma de mídia social Facebook. 

Para tal, foram observadas e registradas as postagens e diálogos existentes 

em tal ambiente, durante a campanha eleitoral municipal, ocorrida no segundo 

semestre do ano de 2016. 

A partir do ano citado, os candidatos a prefeito e vereador passaram a 

ter menos tempo de campanha, com recursos financeiros e materiais restritos. 

Foram 45 dias de exibição pública e oficial das ideias, projetos e propostas, 

bem como confrontos ideológicos e políticos entre os possíveis postulantes aos 

cargos municipais executivos e legislativos.  

Desta forma, muitos interessados à vereança e aos paços municipais 

brasileiros perceberam o uso extensivo, direto e relativamente barato das 

plataformas de mídias sociais, como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. 

A partir do sucesso detectado nas campanhas políticas do presidente 



estadunidense Barack Obama, em 2008 e 2012, usando “as redes sociais” 

diversos candidatos brasileiros buscaram replicar tais estratégias em suas 

andanças e abordagens com o eleitor local. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral da presente pesquisa reside em descrever estratégias 

de comunicação e relacionamento dos responsáveis pelo gerenciamento da 

página oficial do candidato a prefeito da cidade de Guarulhos/SP, Gustavo 

Henric Costa, na plataforma de mídia social Facebook. 

Por sua vez, os objetivos específicos seriam: Observar quais foram os 

recursos multimídia (visuais, textuais, sonoros) empregados para a elaboração 

de conteúdo para as postagens na plataforma de mídia social selecionada. 

Além disso, busca-se registrar os tipos de manifestações verbais e não-verbais 

produzidas pelos seguidores da página oficial de Guti (PSB) durante o período 

da campanha eleitoral. Por fim, comparar a quantidade de “curtidas e 

compartilhadas”, em relação às pesquisas de intenção de voto, publicadas em 

diferentes veículos de comunicação. 

A partir da breve apresentação registrada, a problemática central a ser 

estudada e abordada neste projeto de pesquisa seria: Quais foram as 

estratégias de comunicação e relacionamento utilizadas pela equipe 

responsável do perfil oficial do Facebook da candidatura de Guti (PSB), durante 

a eleição da prefeitura municipal de Guarulhos, no ano de 2016? 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 



Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 

valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

As mudanças nas campanhas eleitorais identificadas nas democracias 

ocidentais nas últimas décadas apresentam características semelhantes, 

apesar de se desenvolverem de formas muito particulares. Em linhas gerais, 

esse fenômeno tem como variáveis, segundo Manin (2013), o enfraquecimento 

dos laços partidários e a ressignificação do papel dos partidos políticos quanto 

à sua atuação na arena eleitoral, a centralidade dos meios de comunicação de 

massa durante as campanhas e o declínio do debate ideológico e crescente 

personalização da política. 

Os meios de comunicação, principalmente a TV, ao conferirem 

visibilidade pública aos atores políticos, tornam as campanhas eleitorais, 

campanhas de massa. Ou seja, o discurso ora voltado a um público muito 

específico, presente nos comícios locais, com forte teor ideológico, quando 

transportado para TV assume um caráter mais homogêneo. O que exige dos 

partidos a adaptação a adaptação das estratégias de campanha para atrair o 

eleitorado. 

A utilização da TV e das Redes Sociais, nas campanhas eleitorais 

modernas é instrumental, no sentido de que a comunicação passa a ser 

persuasiva, dirigida especificamente para a conquista do voto (MAZZOLENI, 

2010), não necessariamente para criar vínculos baseados na fidelidade 

partidária, mas para a obtenção de informação política, que nesse contexto, 

dispensa qualquer tipo de interação direta entre partido político e eleitor 

(MANIN, 1995).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES:  



O uso de novas ferramentas, como as novas tecnologias de informação 

(PENTEADO, 2012), modificam a forma de como partidos organizam suas 

campanhas.  Além disso, a adequação do discurso à lógica da TV e a adesão 

de elementos publicitários, tornam os processos eleitorais mais personalizados, 

voltados à lógica da construção da imagem do candidato (MANIN, 2013).  

Assim, a internet como espaço de campanha tem sido um importante 

objeto de análise nos últimos anos. Apesar de ainda existirem dificuldades na 

exploração dos potenciais das campanhas online durante o período eleitoral 

(PENTEADO, 2012), a sua importância hoje é inquestionável, uma vez que os 

websites e, principalmente, as redes sociais têm se desenvolvido nos últimos 

pleitos como uma parte significativa para as campanhas, utilizadas cada vez 

mais por partidos e candidatos, para compartilhamento de informação política 

(BRAGA, NICOLÁS e BECHER, 2013;, como meio de engajamento e 

participação (GOMES, 2001) e de apoio a determinado partido e candidato. 
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