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Senhores candidatos 2020, 
comecem todas as ações de sua 
campanha Eleitoral do jeito 
certo!

O projeto de marketing político e 
eleitoral da PRIMEMS, visando as 
Eleições 2020, irá prepará-los 
adequadamente para resultados 
positivos nas urnas. 

ELEIÇÕES 2020, Prepare-se 
para vencer!
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CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO
POLÍTICO VENCEDOR
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Nas Eleições 2020 os eleitores 
escolherão através do voto direto e 
dentro de seus próprios municípios, um 
prefeito e um vice-prefeito, assim como 
os vereadores que vão integrar as 
Câmaras Legislativas Municipais para 
um mandato de 4 anos.
As alterações na Legislação Eleitoral, o 
surgimento das novas tecnologias de 
comunicação e as mudanças de 
comportamento da sociedade, 
tornaram o pleito de 2020 o mais 
desaador de todos os tempos. 
E você tá preparado para encarar o 
desao 2020?

O DESAFIO DAS ELEIÇÕES 2020



As Eleições 2020 serão um grande desao àqueles 
que irão se aventurar ao sucesso nas urnas. Haverá 
limitações nanceiras e um menor envolvimento de 
apoiadores políticos, dispostos a irem às ruas pedir 
apoio a um determinado candidato. 
Os candidatos, e suas equipes, terão que pensar 
em novas estratégias para potencializar seus 
projetos e desenvolver campanhas eleitorais 
modernas com uso de tecnologia, ferramentas de 
comunicação online, equipes enxutas, rapidez nas 
ações, conhecimento jurídico, menor custo, muito 
planejamento e ações estratégicas inteligentes.
Nosso time está conectado às tendências políticas 
atuais e reúne experiência e capacidade técnica 
para ajudá-lo a alcançar o sucesso no pleito 
vindouro.
ELEIÇÕES 2020, Prepare-se para vencer.
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A PRIMEMS tem tudo o que você precisa 
para construir uma campanha vencedora 
em um só lugar. Somos uma Agência de 
Comunicação, Marketing e Propaganda 
especializada no desenvolvimento de ações 
e estratégias para campanhas eleitorais 
vitoriosas. 
Entregue sua campanha nas mãos de quem 
entende de marketing e propaganda. Temos 
uma equipe de prossionais competentes, 
criativos e preparados para construir uma 
campanha de vanguarda para você. 
Envolva seus eleitores, conquiste votos, 
SEJA ELEITO! 
Atuamos em todo estado do Pará.
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A construção de um projeto político 
vencedor envolve uma série de atividades 
organizacionais, de pessoas, de mídia e 
de ações de rua, que combinadas colocarão 
a sua companha e o seu nome no coração e 
na mente do eleitorado.

Abaixo mostramos o método PRIMEMS para 
construção de projetos políticos vencedores.

Acompanhe, a seguir, o passo a passo do 
Método PRIMEMS:
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AÇÕES PRIMEMS

CONSTRUÇÃO DE PROJETO
POLÍTICO DE VANGUARDA

O primeiro passo a ser dado para a construção
de um projeto político de resultado é conhecer
bem o mercado político e eleitoral da área onde 
se dará o pleito. Para isso é necessário:

1. Fazer pesquisa de opinião, estudo de mercado
reuniões estratégicas, entrevistas pessoais e 
análises de resultados de eleições passadas;
2. Fazer um diagnóstico preciso;

De posse das informações acima e constatando-se
a viabilidade da candidatura, deve-se:

3. Fazer um brieng acertivo;
4. Construir o eixo fundamental da campanha1.
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C
A O QUE PODE E O QUE NÃO PODE 

EM UMA CAMPANHA POLÍTICA

1. Calendário Político Eleitoral
2. Preparação do Candidato
3. Como conquistar apoiadores 
    políticos
4. Erros comuns cometidos por 
    candidatos e que devem ser 
    evitados
5. Formulários para cerimonial
6. Calendário eleitoral 2020
7. Como elaborara um discurso 
    e discursar
8. Curso de Marketing Político e 
    Eleitoral
9. Cuidar da imagem do candidato

AÇÕES PRIMEMS
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C
A TRABALHAR A IMAGEM DO CANDIDATO ANTES 

MESMO DE ENTRAR PARA A VIDA PÚBLICA

Hoje em dia, estratégias formuladas no mo-
mento errado podem surtir um efeito negativo 
na imagem do candidato e serem confundidas 
com oportunismo.

Ao passo que se não souber aproveitar um 
momento oportuno para lançar uma nota à 
imprensa, por exemplo, o político pode ser 
confundido como uma pessoa passiva, diante 
de acontecimentos importantes para o seu 
eleitorado.

A constância nas ações e aparições além do 
empenho para colocá-las em prática longe do 
período eleitoral faz a diferença na hora de 
angariar os votos nos meses que antecedem 
o pleito.

AÇÕES PRIMEMS
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C
A TRABALHAR A IMAGEM DO CANDIDATO ANTES 

MESMO DE ENTRAR PARA A VIDA PÚBLICA

Então, não deixe tudo para o ano eleitoral 
e mantenha um relacionamento com o eleitor 
antes mesmo de elaborar a sua estratégia de 
campanha eleitoral.

Uma maneira eciente de fazer isso é por 
meio do trabalho de marketing político que
coloque seu nome, sua imagem, suas ideias
e seus ideais na mente e no coração dos
eleitores.

AÇÕES PRIMEMS
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1. Elaborar o cronograma das atividades 
    da campanha
2. Detalhar Planilha de Processos e Ações 
    da Campanha
3. Organização a equipe de coordenação 
    (organograma)
4. Treinamento da equipe de coordenação 
    e demais colaboradores
5. Elaboração do orçamento da campanha
    Mapeamento eleitoral - Meta de votos 
    para o candidato
6. Identicação dos locais de votação
    Endereço, abrangência e composição das 
    Zonas Eleitorais
7. Análise dos resultados de eleições 
    anteriores organização do comitê eleitoral
8. Desenvolver a logística da campanha

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DA CAMPANHA

AÇÕES PRIMEMS

PRIMEms: http://primems.com.br/eleicoes-2020/    -   Contato: João Augusto (91) 98414.2855 / 98187.0800 - Zapp 



PRIMEms
Marketing e Comunicação

Eleições 2020

4.
 P

RO
PA

GA
ND

A 
E 

PU
BL

IC
ID

AD
E 

PO
LÍ

TI
CA

1. Criação do Programa de Trabalho
2. Criar ações para trabalho pré campanha
3. Produção de vídeos e clipes para a 
    campanha
4. Produção de jingles e de spots
5. Criação do slogan político
6. Produção de sonoras, áudios e locuções 
    (Rádio)
7. Criação do material gráco
8. Edição de jornais e informativos
9. Criação de peças promocionais para a 
    mídia social
10. Produção de peças para divulgação nas
    mídias e redes sociais

CRIAÇÃO DO MATERIAL PARA A 
PROPAGANDA E A COMUNICAÇÃO
POLÍTICA

 A PROPAGANDA POLÍTICA

NEWS 
PRIMEms

AÇÕES PRIMEMS
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1. Elaborar um plano de ação para 
    a campanha
2. Identicar todas as ferramentas de 
    comunicação na área
3. Denir estratégias e atividades eleitorais
    para colocar a campanha nas ruas
4. Denir estratégias para o trabalho de 
    corpo a corpo da campanha nas ruas.
5. Criar e alimentar o banco de dados da 
    campanha (cadastrar eleitores para 
    posterior comunicação política)
6. Identicar e agendar reuniões com a 
    sociedade organizada
7. Organizar comícios, reuniões com a socie-
    dade organizada.
8. Organizar caminhadas, passeios ciclísticos
    e encontros com eleitores

AÇÕES E MOVIMENTOS DA 
CAMPANHA NAS RUAS

AÇÕES PRIMEMS
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9. Cooptar apoiadores políticos
10. Fazer alianças e coligações
11. Programar atividades com apoiadores 
      de bairros e regiões do município
12. Massicar contato com os eleitores via
      Rede Social

AÇÕES E MOVIMENTOS DA 
CAMPANHA NAS RUAS

AÇÕES PRIMEMS
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1. Fazer pesquisas de opinião
2. Realizar entrevistas pessoais
3. Analisar as ações da concorrência
4. Identicar a tendência do eleitorado
5. Fazer uma pesquisa de marketing 
    exploratório
6. Fazer uma analise de satisfação, 
    delidade e lealdade
7. Reconhecimento, lembrança, identicação 
    da marca e nome do candidato 
8. Fazer enquetes sobre as políticas setoriais
9. Identicar a aceitabilidade das ações da
    campanha pelos eleitores potenciais
10. Levantar informações sobre a 
    compreensão da mensagem da campanha
    e das peças de propaganda.

ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E 
ANÁLISE DA CAMPANHA NAS RUAS

AÇÕES PRIMEMS

PRIMEms: http://primems.com.br/eleicoes-2020/    -   Contato: João Augusto (91) 98414.2855 / 98187.0800 - Zapp 



ESTRATÉGIAS PRIMEMS DE MARKETING 
POLÍTICO E ELEITORAL NAS MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS - ELEIÇÕES 2020
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O MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 
NA ERA DIGITAL - ELEIÇÕES 2020

Quando se fala em eleições na Era digital, a primeira 
coisa que deve ser entendida são as diferenças entre 
mídia social, rede social e mídia digital, para, a partir 
dai, desenvolver um trabalho que promova o engaja-
mento de eleitores em favor do candidato. A PRIMEMS, 
está apta ao desenvolvimento de ações nas mídias e 
nas redes sociais, apresentando conteúdo variado de 
mídias digitais com o objetivo de fazer o engajamento 
de eleitores às ideias e ideais do candidato.

Mas anal, o que é engajamento de eleitores? Como 
fazer engajamento de eleitores em favor das propostas 
apresentadas pelo candidato? Quais os passos para 
fazer o engajamento de pessoas?

Eleições 2020

PROJETO POLÍTICO ELEITORALPROJETO POLÍTICO ELEITORAL

PARÁ - 2020
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Atrair
Engajar Converter

Manter

ENGAJAMENTO DE PESSOAS
Desenvolvimento de conteúdo e anúncios 
estratégicos para ENGAJAR eleitores, 
mantê-los aquecidos e apoiando as ideias 
e os ideais do candidato. O processo de 
engajamento de eleitores é dividido 
em três partes. 
São elas: Atrair, Converter e Manter.

O MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 
NA ERA DIGITAL - ELEIÇÕES 2020

AÇÕES PRIMEMS
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ENGAJAMENTO DE PESSOAS

1. ATRAIR
Usamos o Facebook e o Instagram 
para ATRAIR os eleitores com potencial 
de voto em favor do candidato. Para 
isso, serão construídas peças de 
promoção e propaganda, em favor do 
candidato, com forte apelo de emocio-
nal, utilizando-se estratégias digitais 
inovadoras, com mensagens que 
despertam a tenção das pessoas.

O MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 
NA ERA DIGITAL - ELEIÇÕES 2020

AÇÕES PRIMEMS

Atrair
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Converter

ENGAJAMENTO DE PESSOAS

2. CONVERTER
O trabalho de conversão de eleitores 
é mais detalhado e exige aplicação de 
ações corporativas. É o candidato mais 
próximo dos eleitores. Nesse caso, usa-
se o WhatsApp e o Messenger para 
aproximar o candidato dos eleitores e 
CONVERTE-LOS em eleitores potenciais.

O MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 
NA ERA DIGITAL - ELEIÇÕES 2020

AÇÕES PRIMEMS
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Manter

ENGAJAMENTO DE PESSOAS

3. MANTER
Aqui você utiliza todas as ferramentas de rede social, 
conjuntamente a construção de peças de promoção 
e propaganda que exerçam o papel de desaar as 
pessoas a participarem ativamente do seu projeto 
político. 
Para MANTER as pessoas na sua base, é necessário 
o desenvolvimento de estratégias de comunicação e 
marketing voltados para as políticas públicas, 
associá-las ao seu programa de trabalho, construir 
peças publicitárias envolventes e com forte efeito 
emocional nos eleitores. 
Os eleitores precisam gostar de ver suas mensagens, 
seus vídeos e a sua comunicação em geral.

O MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 
NA ERA DIGITAL - ELEIÇÕES 2020

AÇÕES PRIMEMS
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SOBRE JOÃO AUGUSTO RIOS BRITO

JOÃO AUGUSTO RIOS BRITO, paraense, natural de 
Belém, publicitário, com efetiva atuação na área de 
marketing, comunicação e propaganda), estudioso do 
comportamento humano, palestrante e conferencista.

Ao longo da carreira de trabalho exerceu atividades 
profissionais em grandes grupos nacionais e 
multinacionais, entre eles: Produtos Roche, Rhodia 
S/A, Laboratórios Squib e Bicicletas Monark S/A. Foi 
Diretor de Documentação e Tecnologia na Imprensa 
Oficial do Estado do Pará – IOEPA.

É o autor do programa Plataforma Visão Global- PVG, 
um programa de desenvolvimento humano criado com 
o objetivo de proporcionar às pessoas meios para que 
possam se destacar no exercício de suas atividades 
profissionais, desenvolverem suas potencialidades 
humanas natas para conquistar sucesso na vida e 
empreenderem coletivamente rumo a construção de 
uma sociedade evoluída e próspera.
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SOBRE JOÃO AUGUSTO RIOS BRITO

AÇÕES NA ÁREA DO MARKETING POLÍTICO ELEITORAL

Campanha política é coisa séria. Quando um candidato põe seu nome e seu projeto para a aprovação popular e se 
apresenta como alguém que irá resolver os problemas da população, é certo que deseja trabalhar para o sucesso 
nas urnas. O candidato, nesse caso, empreende tempo, dinheiro e crédito pessoal para conquistar apoiadores e 
eleitores esperando que o resultado final seja a tão sonhada vitória. Diante do cenário político eleitoral 
contemporâneo as disputas estão a cada dia mais acirradas e complexas em suas estrutura e aplicação. É 
necessário que os candidatos tenham em sua equipe de coordenação uma equipe de marketing e comunicação 
preparada para colocá-lo na vanguarda dos acontecimentos. Esse é o trabalho que desenvolvemos.  

Em nossa jornada na área do marketing político eleitoral já colaboramos com o sucesso de centenas de 
candidatos. Para isso, procuramos buscar, por meio de pesquisas de opinião, estudos de mercado, reuniões 
estratégica e entrevistas pessoais, informações detalhadas sobre o candidato, sobre seus apoiadores políticos, 
sobre os concorrentes e sobre o cenário político na área onde se dará o pleito. As informações levantados 
permitem que se faça um diagnóstico preciso das reais chances de sucesso do candidato. Caso o candidato 
apresente chances reais de sucesso nas urnas desenvolvemos um brieffing de campanha e criamos o eixo 
fundamental da campanha. Os passos seguintes envolvem o desenvolvimento do planejamento estratégico da 
campanha, a aplicação de trabalho em assessoria político e comportamental, a elaboração do organizacional 
administrativo e logístico, a criação das peças de promoção e propaganda política, a execução da campanha (a 
campanha nas ruas) e o acompanhamento e avaliação dos resultados da campanha nas ruas (aceitação/rejeição 
da campanha e do nome do candidato). 

Nosso trabalho de marketing, comunicação e propaganda política utiliza, entre outras ferramentas de 
comunicação existentes na área, as ferramentas de mídias sociais como: facebook, instagram, whatsapp, twitter, 
youtube, etc, para potencializar os resultados em favor do candidato. 
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MINHA MISSÃO

Minha missão é ajudar você, candidato 

2020, a desenvolver e usar todo o seu 

potencial político, com a finalidade de atrair, 

engajar, converter, manter e transformar 

pessoas em eleitores potenciais, com a 

finalidade de gerar votos conscientes 
para sua campanha.
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SOBRE JOÃO AUGUSTO RIOS BRITO

SEJA UM CANDIDATO VENCEDOR!

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

CONTATE-NOS: 
                          JOÃO AUGUSTO

                   (91) 98414.2855
                   (91) 98187.0800 - ZAPP

www.primems.com.br/eleicoes-2020/
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