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Como Engajar Pessoas Para o 
Seu Grupo e Persuadi-las a 

Votarem em Você
Existem algumas estratégias básicas para se ganhar uma eleição, quer seja para presidente da
republica, governador, prefeito, deputado, vereador, líder de classe ou líder comunitário. É necessário,
antes de qualquer coisa, engajar pessoas para o seu grupo e persuadi-las a votarem em você e, para
isso, é necessário que elas saibam quem você é e que confiem em seu nome, em seu programa de
trabalho, em seu potencial como gestor ou legislador e que acreditem que você é a pessoa certa para
o cargo pleiteado.

Faça um esforço para identificar quem são seus eleitores em potencial e também quem não vota em
você e porque. Em seguida, fortifique seus pontos fortes e trabalhe para melhorar seu pontos fracos.
Construa um projeto de trabalho assertivo e espalhe a novidade para 100% do eleitorado – assim,
você conseguirá massificar seu nome entre a população, mostrar que é um nome que merece a
confiança dos mesmos, para posteriormente desenvolver um trabalho de engajamento de eleitores.
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Método
1

Construa um programa de gestão de campanha política de vanguarda



1 - Descubra as coisas onde pode melhorar.

Costumo dizer que existem dois tipos de eleitores. São eles: os
fisiológicos e os ideológicos. Os fisiológicos são aqueles que
trocam o voto por dinheiro ou por benefícios pessoais. Estes
são facilmente encontrados por ai. Eles não são fiéis a
ninguém; trocam de candidato como se troca de roupa e são
péssimas companhias na busca de votos certos. Já os
ideológicos, que representam os eleitores cuja inteligência
política é acima da média, são pessoas que acreditam que
mudar para melhor é possível e veem no programa político
apresentado o diferencial que poderá levar a população a
melhor qualidade de vida. Eles acreditam na Nova política, na
Política da Qualidade de Vida, na Política do Bem Estar Social.
Estes não se vendem e não trocam seus votos por nada.

Quando você, candidato 2020, apresentar seu nome ao
veredito popular, tenha a convicção de que sua candidatura, o
seu programa de trabalho e seu nome representam o que há
de melhor para a população do seu município.
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Método
1

Construa um programa de gestão de 
campanha política de vanguarda



Tenha a convicção de tudo o que pode fazer pelas pessoas.

Por fim, tenha pleno entendimento de que as pessoas procuram
votar em verdadeiros líderes. Elas querem eleger líderes que
possam melhorar suas vidas, gestores competentes, nomes que
inspiram confiança. Os eleitores de hoje vão votar em líderes
que consigam identificar os problemas que elas enfrentam no
dia a dia e encontrem soluções para os mesmos – esse é um
excelente motivo para se votar em alguém, principalmente
quando os planos de trabalho do candidato têm a ver com as
demandas dos eleitores.

 Por exemplo, se a sua candidatura é para prefeito, pense
em maneiras de melhorar a saúde pública no município
apresentando um formato de gestão da saúde onde os
cidadãos sintam dignidade ao usá-la, sintam que seu direito
à saúde está sendo respeitado.

 Seguindo está linha de raciocínio, identifique os problemas
do seu município, encontre soluções para os mesmos e
apresente suas propostas para a população
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Método
1

Construa um programa de gestão 
de campanha política de vanguarda

1 - Descubra as coisas onde pode melhorar.



Identifique quais são os problemas que mais afligem a
população e que você pode resolver, para em seguida
desenvolver um plano de trabalho mostrando quais ações
serão adotadas para corrigi-los.

Apresente uma campanha com mensagem clara, bem
definida e de fácil compreensão. Isso fara com que a
população entenda suas reais intenções. Quando falar
com os eleitores, concentre-se na mensagem que irá
passar – não se estenda demais, não seja prolixo ou
complexo em suas explicações, ou correrá o risco de não
ser compreendido. Fale uma ou duas frases que passem a
ideia principal da sua mensagem já é o suficiente.

Por exemplo, se você vai falar sobre a educação pública
adote como mote a educação formadora de mentes
inteligentes e a erradicação do analfabetismo, entre
outras propostas, educação pública de qualidade, etc.
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Método
1

Construa um programa de gestão de 
campanha política de vanguarda

2 - Prepare uma campanha que foque
em soluções.



Um dos passos mais importantes quando se está organizando um
projeto político é a composição da equipe que irá colocar sua
campanha nas ruas.

A equipe deve ser formada por pessoas competentes
desenvolvendo suas funções de forma ordenada. Deve haver
diversidade na formação da equipe para que todas as portas se
abram ao seu nome.

Cada membro da equipe deve estar apto a desenvolver
corretamente sua missão dentro do grupo e compreender a
importância do seu papel na campanha. Eles devem ser
incentivados a dar suas opiniões, a ouvir as opiniões dos colegas
da equipe e a terem sabedoria para chegarem ao senso comum.
Somente assim, conseguirão visualizar o cenário político do
momento e a encontrar soluções harmoniosas.

Existem cargos mais relevantes na composição organizacional da
equipe como: coordenador geral da campanha, o financeiro -
captador de recursos e o coordenador de marketing e
comunicação. Estes cargos devem ser ocupados por pessoas
técnicas e competentes na área.
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Método
1

Construa um programa de gestão de 
campanha política de vanguarda 3 - Organize uma equipe competente.



Caso você esteja pensando em apresentar seu nome a um
cargo eletivo em 2018, converse com pessoas próximas,
troque ideias com os eleitores mais chegados sobre outras
pessoas que têm as mesmas preocupações e objetivos que
você e que provavelmente apoiariam sua plataforma.
Identifique o que anseiam, seus problemas e possíveis
soluções. Em seguida construa sua plataforma de trabalho.

Suas ideias e seus ideais devem ser progressistas,
democráticos e, acima de tudo, voltados para a melhora da
qualidade de vida e do bem estar social da população. Em
seguida, procure engajar pessoas/eleitores com pensamentos
semelhantes aos seus ao seu grupo; procure ter ao seu lado
gente mais moderada, inteligentes, fortes e lutadoras.

Vá em busca de pessoas que tenham a ambição de querer
transformar a realidade do local onde moram. É importante
chamar a atenção dos eleitores para o tipo de vida que estão
vivendo, uma vida abandonada pelo poder público atual, e
passar sua mensagem. Sua mensagem deve ser inspiradora
e contundente na apresentação das suas propostas de
trabalho.

SAÚDE
EDUCAÇÃO

EMPREGO

TRANSITO
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Método
1

Construa um programa de gestão de 
campanha política de vanguarda

4 – Faça um estudo do cenário político e
Identifique sua base de eleitores.



Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os eleitores



No mundo digital, falar com as pessoas se tornou extremamente
fácil. Você pode falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sem
sair de casa. Pensando em potencializar seu processo de
comunicação, fale com o máximo de pessoas que puder, fale
com pessoas de diferentes origens sociais e contextos. Informe-as
de que está se for da vontade do partido e da opinião pública irá
se candidatar à um determinado cargo eletivo. Em seguida
apresente suas propostas.

Primeiro crie uma mensagem forte, que esteja conectada com os
anseios dos eleitores, uma mensagem inteligente e de fácil
compreensão. Em seguida, divulgue-a massivamente de forma a
Interagir com os eleitores. Procure conversar em um nível pessoal
com os mesmos. Ao se aproximar dos eleitores, falando de suas
ideias e propostas você pode aumentar sua rede de
relacionamento. Muitos deles, dos eleitores, pode até conversar
com os amigos e familiares sobre sua campanha. Esteja disposto
e disponível para conversar com as pessoas sobre suas opiniões,
e sobre os problemas que eles enfrentam e que gostariam de ver
resolvidos. Ouça sugestões!

Vá para a rua, para os parques, para as praças públicas.
Participe de eventos, de festivais e de outros eventos onde as
pessoas se encontram para socializar.
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Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os 
eleitores

1 – Conecte-se aos eleitores



As pessoas, os eleitores, procuram referências em suas vidas.
Identifique que tipo de comportamento as pessoas consideram
exemplar, em quem a maioria se espelha, ou os indivíduos
mais procurados para aconselhamento, comporte-se como
alguém que pode ser referencia de líder e convença-os de que
você pode trazer contribuições reais para a melhora social,
comportamental, política e econômica do município.

Seja educado! Tenha sempre atitudes positivas e motivadoras.
Mostre que é inteligente e preparado para fazer uma gestão de
resultados no município. Relacione-se bem com todos, sejam
líderes ou eleitores comuns. Deixe claro que você tem boas
ideias e que elas inovadoras. Assim, será mais fácil convencê-
los a votarem em você.

Ao falar com um indivíduo influente, diga algo como “Eu
realmente entendo a frustração que é o município não oferecer
atendimento à saúde digno para a população Precisamos
trabalhar para estruturar o atendimento e equilibrar a oferta de
vagas nos hospitais do município.”
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Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os 
eleitores

2 – Reúna com pessoas influentes e com líderes 
da sociedade organizada do seu município e 
divulgue massivamente.



Do momento em que se decidi colocar o nome para o veredito
popular, até o dia das eleições, será necessário trabalhar
acertadamente para conseguir êxito na empreitada de conquistar
votos e ser eleito. Um dos fatores determinante para o sucesso
nas urnas é a formação da equipe de trabalho. Afinal, não dá
para fazer tudo só, tão pouco, trabalhar com pessoas amadoras
e inexperientes.

Ao organizar sua equipe de trabalho, certifique-se de que cada
membro do grupo é preparado para o exercício das atividades
requeridas. A partir de então, treine-os, oriente-os, faça-os
compreender a sua mensagem central, para que em seguida se
dediquem na divulgação do seu projeto de trabalho.

Uma boa ideia para captar votos e manter uma equipe forte
trabalhando ao seu lado é você firmar-se como alguém
progressista, que defende os valores da família, que é temente a
Deus e que pretende trabalhar para acabar com as
desigualdades sociais proporcionando uma qualidade de vida
superior para as pessoas.
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Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os 
eleitores

3 – Organize sua equipe e faça-os trabalhar 
para promovê-lo.



Promova-se! Tenha o seu nome bem conhecido. Um
nome reconhecidamente bom, visível e de amplo
alcance social tem mais chances de conseguir votos.
Entre em contato com pessoas que coordenam
eventos na cidade e descubra onde serão realizados e
em quais pode fazer um breve discurso /
pronunciamento.

Procure massificar seu nome junto ao eleitorado, fale
com as pessoas sempre que surgirem oportunidades.
Entre um candidato que os eleitores conhecem e um
estranho, as pessoas costumam votar naqueles que
conhecem.
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Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os 
eleitores

4 - Use todas as oportunidades possíveis 
para falar em público. 

Eleições 2020

Fale com as pessoas

Participe de conferências

Debates



Dedique-se para a construção do seu discurso político. Fale
sobre sua intenção de trabalhar em favor da população.
Fale das suas paixões, das sua experiências de vida e dos
desafios que precisou superar para conquistar o que tem.
Fale do seu projeto de trabalho e de como seu plano de
governo impactará a vida da população e o
desenvolvimento do município.

Ensaie seus discursos em frente ao espelho e esforce-se
para torná-lo natural e cativante. Peça para amigos,
parentes e membros da equipe lhe observarem
discursando, para lerem o que escreveu e darem ideias que
possas melhorar seu desempenho.

Sempre, ao iniciar seu discurso, agradeça a atenção de
todos. Em seguida, elogie a população do município e
demonstre sua confiança na capacidade deles em escolher
o melhor para o município.

Fale dos problemas da cidade e diga que está na hora de
resolvê-los. Fale da união de todos para transformar a vida
no município.
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Método
2

Comunique-se de forma assertiva com os 
eleitores

5 – A construção do Discurso Político



Método
3

Cuide do seu Marketing Pessoal



Em toda a sua vida, mas especialmente durante o
período eleitoral, seja autentico em suas palavras e
ponderações. Não exagere em suas promessas de
campanha, fale somente sobre o que poderá fazer, fale
com naturalidade para não parecer forçado ou falso.

Seja sempre você mesmo e não fale a favor do que não
acredita, ou daquilo que você condena. Seja honesto e o
mais compreensível que puder.

Dê ênfase as suas propostas ligadas as políticas setoriais
como: educação, saúde, segurança, etc.
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Método
3

Cuide do seu marketing pessoal

1 – Faça da sua palavra um elo de ligação e 
segurança entre você e os eleitores



Sua aparência pessoal é o seu melhor cartão de visitas.
Uma apresentação desleixada pode fazer com que as
pessoas não confiem em seu potencial de liderança.

Tome banho diariamente, use sempre roupas limpas e
passadas. Esforce-se para se apresentar bem,
principalmente em frente dos eleitores.

Os eleitores devem acreditar que você pode cuidar de
sua própria vida e da vida da população.

Cabelos arrumados, unhas limpas, hálito refrescante,
sapatos engraxados e cheiro agradável são excelentes
destaques para o marketing pessoal.
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Método
3

Cuide do seu marketing pessoal

2 - Tenha sempre uma aparência limpa e 
arrumada. 



A política é um dos poucos caminhos capaz de
resolver os problemas da população. Os eleitores
procuram alguém que se importe com eles e com
seus problemas. Os eleitores procuram alguém que
facilite a vida deles.

Se você não tem (ou não demonstra) sua paixão
pelo bem estar da população, a impressão que
passará é que não se importa com as pessoas; esse
é a imagem que você passará aos eleitores. Fale
sobre suas vitórias pessoais e as experiências que
moldaram sua perspectiva atual – mostre que você
fala sério quando declara que quer fazer melhorias
e aplicar suas ideias.
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Método
3

Cuide do seu marketing pessoal

3 - Demonstre sua paixão em resolver os 
problemas da população.



Fale com segurança, exponha suas ideias usando frases
afirmativas. Os eleitores precisam saber que você é um
candidato líder e que irá promover as mudanças
necessárias para o desenvolvimento do município.
Comporte-se para que os eleitores tenham confiança no
que você diz.

É claro que você não deve ser arrogante ou pedante;
quando falar sobre as questões que devem ser
resolvidas, seja você mesmo. Acredite que a sua postura
é a melhor postura para ajudar as pessoas necessitadas.
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Método
3

Cuide do seu marketing pessoal

4 – Acredite em seu programa de trabalho. Confie 
em suas ideias.



Ao conversar com os eleitores, fale com motivação
sobre você, sobre sua vida e sobre suas propostas.
Demonstre entusiasmo, altivez e otimismo.

Abandone o desanimo e o abatimento. Ao abordar
temas e soluções para o município fale com energia e
vitalidade.

Fale com empolgação sobre a cidade do futuro e como
irá construí-la. Seja realista, fale com a disposição de
que está preparado para resolver os problemas que
afligem a população.

Diga algo como “Esse é um grande obstáculo que
enfrentamos, mas é possível resolvê-lo. Juntos iremos
fazer a mudança que nossa cidade precisa para
desenvolver.
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Método
3

Cuide do seu marketing pessoal

5 – Tenha entusiasmo para apresentar suas 
propostas e seu projeto de trabalho.
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PRIMEMS - ELEIÇÕES 2020
SEJA UM CANDIDATO VENCEDOR!

A sua Vitória é o nosso Objetivo
Solicite uma apresentação do nosso projeto

CONTATE-NOS: 
JOÃO AUGUSTO

(91) 98503.6878
Email: joao.britctr@Hotmail.com
www.primems.com.br/eleicoes-2020/


