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RESUMO 

Usualmente entende-se que a comunicação da campanha do candidato é a melhor 
forma de manter um relacionamento com o eleitor e afirmar sua ideologia, além de 
construir um posicionamento de marca pessoal. Desta forma, o presente estudo tem 
como objetivo identificar a percepção do eleitor em relação à comunicação e 
imagem de candidatos, e a partir destes fatores, verificar a influência na confiança e 
lealdade no candidato em que o eleitor votou. Para esta finalidade, o estudo foca 
nos candidatos do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 2014, 
Dilma Rousseff e Aécio Neves. A pesquisa foi embasada nos conceitos de: 
Marketing Político, Marketing Eleitoral, Identidade de Marca, Personalidade de 
Marca atrelada ao conceito de Personal Branding, bem como em conceitos de 
Marketing de Relacionamento como base para conquista de confiança e lealdade do 
público-alvo. Para este estudo, foram formuladas hipóteses com base nas teorias e 
em resultados de estudos anteriores. Foi realizada uma pesquisa quantitativa, por 
meio do método de survey por Web, Qualtrics, com a finalidade de obter 
informações sobre eleitores que votaram no segundo turno nestes candidatos. Um 
total de 342 respondentes válidos, com um perfil próximo dos 30 anos, maioria 
classe B2 e com ensino superior completo, responderam um questionário 
estruturado, analisados pelo software SPSS. Os resultados obtidos indicam que, 
quanto maior a qualidade percebida das ações de comunicação de Marketing 
Eleitoral no período analisado, melhor é a imagem dos candidatos, esta mensurada 
pela escala de personalidade de marca – validada para a situação. Ainda, tanto a 
qualidade percebida das comunicações quanto as dimensões de personalidade de 
marca têm um efeito, em geral, positivo na confiança do eleitor. De forma indireta, 
estes devem afetar a lealdade, visto que os resultados apresentaram uma relação 
significativa do fator confiança no fator da lealdade, visto a relação significativa da 
confiança na lealdade. Acessoriamente, foram verificadas algumas diferenças de 
resultados entre os candidatos, Dilma Roussef teve um escore maior na escala de 
confiança e Aécio na escala de lealdade, mas, ambos candidatos apresentaram um 
baixo nível de confiança. Em relação à lealdade, os eleitores estão ainda longe do 
ideal, ou seja, ambos os candidatos apresentaram um resultado mediano neste 
fator. Por fim, o estudo apresenta conclusões sobre a importância de o candidato 
evidenciar sua marca e diferenciar sua comunicação, enfatizando seus diferenciais 
com clareza para seus eleitores, bem como a necessidade de realizar uma gestão 
do relacionamento com os mesmos seja a longo, médio ou curto prazo. 
 
Palavras-chave: Marketing Eleitoral; Personalidade de Marca; Campanha 
Presidencial de 2014 



 
 

ABSTRACT 

Usually it is understood that the candidate's campaign communication is the best way 
to maintain a relationship with the voter and affirm their ideology as well as build a 
personal brand positioning. Thus, this study aims to identify the perception of voters 
regarding communication and the image of the candidates, and from these factors, to 
determine the influence on trust and loyalty to the candidate that the voter voted. For 
this purpose, the study focuses on the candidates of the second round of the 
Brazilian presidential elections in 2014, Dilma Rousseff and Aécio Neves. The 
research was based on the concepts of: Political Marketing, Election Marketing, 
Brand Identity, Brand Personality linked to the concept of Personal Branding as well 
as Relationship Marketing concepts as the basis to acquire confidence and loyalty of 
the target group. For this study, hypotheses were formulated based on the theories 
and results of previous studies. A quantitative Web survey was conducted, Qualtrics, 
to obtain information about voters who voted in the second round. A total of 342 valid 
respondents, in average 30 years old, most class B2 and university graduated, 
answered a structured questionnaire that was analyzed by SPSS software. The 
results indicate that the higher the perceived quality of the Electoral Marketing 
communication activities during the period analyzed, the better the image of the 
candidates, this measured by personality tick mark - validated for the situation. Still, 
both perceived quality communications as the brand personality dimensions have an 
effect generally positive on the trust of the voter. Indirectly, it must affect loyalty, 
given the significant relationship between trust and loyalty. Also, were found some 
differences in outcome between candidates, Dilma Roussef had a higher escore on 
the trust scale and Aécio on the scale of loyalty, but both candidates showed a low 
level of confidence. Regarding the loyalty, voters are still far from ideal, that is, both 
candidates showed a median result of this factor. Finally, the study presents findings 
on the importance of the candidate highlight his brand and differentiate his 
communication, emphasizing their differences clearly to their voters as well as the 
need for a relationship management being it for long, medium or short term. 
  
Keywords: Electoral Marketing; Brand Personality; Presidential campaign 2014; 
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1 INTRODUÇÃO 

Domingo, 26 de outubro de 2014, eleitores de todo o país voltaram às urnas 

para votar para presidente. Aécio e Dilma disputam a eleição para presidente no 

segundo turno. Dilma, candidata pelo PT, seria reeleita na disputa mais apertada da 

história, e impediu a virada do senador mineiro Aécio, candidato do PSDB. Com 

100% das urnas apuradas, Dilma obteve 51,64% dos votos e Aécio, 48,36%, sendo 

a diferença de votos de 3,4 milhões, considerada a menor diferença de votos em um 

segundo turno desde a redemocratização. Dilma venceu em 15 estados, e Aécio, em 

11 e no Distrito Federal (Santa Rita e Zuccaro, 2015). Além do resultado, outras 

questões chamam a atenção na eleição. A qualidade das comunicações, o uso em 

massa (programas na televisão, propaganda eleitoral, internet, etc), um foco em 

passar uma imagem específica, diferenciada, de cada candidato e a participação do 

próprio eleitor no processo, postando, compartilhando e disseminando informações 

via boca-a-boca e pela internet (Facebook, Twitter, etc). 

As técnicas de Marketing Político e Eleitoral precisam estar conectadas com a 

dinâmica do mercado em que o candidato atua, no sentido de assumir práticas 

contemporâneas que embasem a comunicação com o público-alvo, no caso, os 

eleitores. O cenário político mudou muito desde a primeira eleição presidencial direta 

por voto popular após o Regime Militar em 1989. Os processos de campanha 

eleitoral foram estabelecidos e é preciso reconhecer que, apesar de as campanhas 

eleitorais terem um curto tempo de duração, a comunicação é um dos elementos 

mais importantes na decisão do voto do eleitor (MANHANELLI, 1992, p. 26-27). 

Partindo desta visão, entende-se que um candidato precisa ser devidamente bem 

assessorado em relação a sua comunicação para eleger-se. Ainda, pode-se 

enfatizar que, utilizar técnicas eficazes de Marketing Político e Eleitoral faz com que 

o candidato consiga interagir com os seus possíveis eleitores e, consequentemente, 

fazer com que conheçam melhor suas propostas e sua vida pública. Deste modo, 

conquistar a atenção dos eleitores é fundamental para disseminar informações 

positivas sobre os candidatos e partidos. Assim, as campanhas eleitorais passaram 

a ter grande importância no processo. 

As campanhas do processo eleitoral estão envolvidas no planejamento 

estratégico dos candidatos, com várias etapas na conquista do objetivo final, a 

confiança e lealdade do pleito eleitoral. Isto vem de encontro ao conceito afirmado 
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por Dantas (2010, p. 244) de que: “o candidato e sua equipe devem ser criativos, 

fugir do lugar-comum e produzir programas inteligentes, calcados nos ideais do 

partido”.  

A partir dos conceitos de Marketing Político e Marketing Eleitoral, este 

trabalho aborda a percepção do eleitor sobre as estratégias de comunicação, 

Personificação e Imagem de marca no Marketing Eleitoral, no que diz respeito às 

eleições presidenciais brasileiras do segundo turno de 2014. A pesquisa foi 

embasada em referenciais teóricos existentes até o dado momento, tais como: 

livros, artigos, reportagens, assim como a realização de pesquisa quantitativa. 

Oportunamente, cabe destacar que há poucos estudos na esfera do Marketing 

Político e Eleitoral, assim, considera-se esta pesquisa como uma iniciativa de 

fomentar conhecimento aos profissionais de Marketing, bem como aqueles que 

tenham interesse na política brasileira. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A gestão de comunicação e produto em campanhas eleitorais presidenciais é 

cada vez mais decisiva para um resultado positivo nas urnas, pois, a aceitação e 

identificação do público depende de como a comunicação está sendo transmitida e 

de como ela está sendo entendida pelo público-alvo (BEZERRA E SILVA, 2006, p. 

6). Dessa maneira, busca-se entender:  

Como o Marketing Eleitoral, focado na comunicação e personalidade de 

marca do candidato, afeta a confiança e lealdade no candidato que o eleitor 

votou no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 2014? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste projeto é analisar o impacto da gestão de comunicação 

e produto do Marketing Eleitoral feito pelos candidatos Dilma e Aécio durante o 

segundo turno da eleição presidencial de 2014, na percepção do eleitor em relação 

a personalidade de marca, confiança e lealdade. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Analisar os efeitos da comunicação sobre a confiança e a lealdade; 

b) Analisar os efeitos da comunicação sobre a personalidade de marca 

percebida; 

c) Analisar os efeitos da personalidade de marca percebida sobre a 

confiança e a lealdade; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A realização deste estudo surgiu mediante um interesse comum dos autores, 

cuja linha de pesquisa versa sobre a política brasileira e o fortalecimento de 

relacionamento com o eleitor, por meio da gestão da comunicação e da construção 

de imagem de marca, atrelada a técnicas de Marketing Eleitoral. Como 

consequência do presente trabalho, serão determinados os conceitos que compõem, 

de forma geral, o processo eleitoral brasileiro. A partir do objetivo geral, vários 

objetivos específicos foram formulados, o que possibilitou estudos mais 

aprofundados em torno da temática proposta, no sentindo de identificar a percepção 

do eleitor acerca da comunicação e imagem de marca durante o período eleitoral, e 

o nível de confiança e lealdade pelo seu candidato. 

 

1.3.1  Justificativa prática 

 A democracia no Brasil é relativamente nova, após um período de 20 anos de 

Ditadura, em 1984 o processo de transição democrática iniciou-se e junto com ela 

diversas mudanças culturais, econômicas e políticas. As eleições por voto direto 

aconteceram pela primeira vez após a Ditadura em 1989, elegendo Fernando Collor 

de Mello, e após este, mais seis eleições que acorreram de quatro em quatro anos 

elegeram novos presidentes e partidos diferentes para o poder (ÉPOCA, 2014). 

Consecutivamente, novas técnicas de marketing político e eleitoral foram criadas e 

aperfeiçoadas para atender o público brasileiro. 

As eleições presidenciais de primeiro turno de 2014 tiveram três grandes 

candidatos que se destacaram e receberam maior atenção das mídias: Dilma 
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Rousseff, candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT); Aécio Neves, 

candidato mineiro com histórico político e senador eleito em 2012 pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), e; Marina Silva, que surgiu como candidata 

após a morte do então candidato Eduardo Campos em meados de agosto de 2014 

pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Já o segundo turno foi composto por Dilma 

Roussef e Aécio Neves, onde Dilma Roussef saiu vitoriosa com 51,64% dos votos 

válidos e Aécio Neves perdeu com 48,36% dos votos válidos. Os gastos com 

campanhas políticas ultrapassaram a marca dos 5,1 bilhões de reais. O partido de 

Dilma declarou ter gasto aproximadamente 1,21 bilhão de reais e o de Aécio, 1,038 

bilhão de reais (ESTADÃO, 2014). 

Quaresma (2007) afirma que atualmente tudo tem seu valor: campanhas 

publicitárias na TV, mídias sociais, interação entre candidato e eleitor em passeatas 

e reuniões de partidos. Todas estas técnicas durante o período eleitoral têm por 

objetivo conquistar mais eleitores e manter os que já estão decididos. A proximidade 

que a tecnologia possui de colocar um candidato ao lado de seu público-alvo cresce 

a cada ano. A nova política midiática que visa como objetivo principal aumentar a 

visibilidade dos candidatos, busca com esta nova era tecnológica de interação 

imediata e direta, alcançar o maior número de eleitores possíveis com qualidade de 

informação e posicionamento de marca. 

Para Camâra (2010) o marketing eleitoral tem um dos papéis principais na 

política, tendo maior ênfase nas épocas de campanha eleitoral, e tem por objetivo 

auxiliar a equipe do candidato com métricas, técnicas e procedimentos. Por meio de 

pesquisa quantitativa e qualitativa, são avaliadas a posição dos eleitores em relação 

a certo candidato e também ao contexto social, político e econômico em que este 

candidato se encontra durante a eleição. A partir destes resultados são formuladas 

estratégias de imagem, comunicação e posicionamento de produto, visando 

conseguir o voto dos eleitores. Quaresma (2007) completa que o marketing eleitoral 

trouxe uma perspectiva mais direcionada a eleger um candidato do que o próprio 

marketing político, que é mais abrangente do que apenas uma campanha eleitoral 

de aproximadamente quatro meses. 

Quaresma (2007) corrobora que o marketing eleitoral vem definindo o modo 

de fazer marketing político no Brasil. Com novas técnicas que abrangem o marketing 

de relacionamento e a gestão de marcas, é possível utilizar técnicas similares que 

grandes corporações brasileiras utilizam, sendo aplicadas também no marketing 
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eleitoral, visando a lealdade do consumidor/eleitor. O estudo de mercado que a 

organização da campanha faz se assemelha muito a um empreendimento moderno 

em um mercado altamente competitivo, para se pôr em prática, é necessária muita 

pesquisa em campo. Os papéis são definidos criteriosamente, e existe um processo 

de seleção para equipe que é cauteloso e delicado, pois, cada membro tem seu 

papel e é essencial para alcançar uma campanha de sucesso. 

Oliveira e Leal (2015) completam que, muito mais do que analisar campanhas 

eleitorais, os estudos sobre a importância do marketing eleitoral e político no Brasil 

tentam consolidar uma visão democrática de processo político e validar as 

estratégias que hoje são utilizadas nas campanhas em busca de novos eleitores. 

Apesar do Brasil ainda preservar o partidarismo, os candidatos precisam se vincular 

aos partidos de maneira a criar um produto a ser ofertado aos eleitores. Em um país 

com um histórico tão recente de Ditadura política, a gestão de comunicação e 

produto em uma democracia que ainda engatinha é delicada e deve ser feita de 

maneira sutil e estratégica, buscando sempre entender a percepção do eleitor em 

relação a imagem, confiança e lealdade perante o candidato. 

 

1.3.2 Justificativa Teórica 

 

Além das justificativas no que diz respeito ao Marketing, observa-se, na 

revisão literária, que há uma ausência de estudos de Marketing voltados ao 

ambiente político, conhecimentos estes que podem ser disseminados por 

profissionais de Marketing que atuam neste segmento. Logo, esta pesquisa contribui 

nos estudos de Marketing Eleitoral no contexto brasileiro, bem como no 

comportamento do eleitor no tocante ao envolvimento com as marcas de seus 

candidatos, ou seja, a expectativa do eleitor em relação a seu representante político. 

A este respeito, é esclarecedor comentar o exposto por Dantas (2010) de que o 

eleitor é o consumidor e usuário dos serviços ofertados pelos políticos.  

Diante deste cenário, enfatiza-se a oportunidade para conferir a efetividade 

das estratégias de gestão de comunicação no Marketing Eleitoral. Portanto, a 

importância deste estudo baseia-se na compreensão mais abrangente de dimensões 

como qualidade percebida na comunicação do candidato, imagem e personalidade 

de marca, lealdade e confiança para com o candidato. Assim, o presente estudo não 
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tem relevância apenas para a área de Marketing, mas, também relevância para o 

fomento do estudo do processo eleitoral da política brasileira. 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

A revisão literária desenvolvida para este estudo aborda conceitos de 

Marketing Político e Eleitoral, bem como as estratégias e ferramentas de 

comunicação adotadas para o desenvolvimento de campanhas eleitorais. Também, 

contempla conceitos de marca com foco em: Identidade de Marca e Personalidade 

de Marca, atrelados ao conceito de Personal Branding. Ainda, foram analisados os 

conceitos de Marketing de Relacionamento como base para conquista de confiança 

e lealdade do público-alvo. 

2.1 O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2014 

De um lado, nas eleições do segundo turno para presidente do Brasil em 

2014, estava o senador Aécio Neves. Do outro lado, Dilma Roussef.  

De acordo com Oliveira e Leal (2015), Aécio Neves da Cunha é economista e 

político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sendo o 

décimo sétimo governador de Minas Gerais. Nascido em 10 de março de 1960 (55 

anos), em Belo Horizonte/MG, Aécio Neves iniciou sua vida política em 1981, sob 

influência do seu avô Tancredo Neves que já atuava como político. Durante os anos 

já foi Deputado Federal, líder de partido no Legislativo, presidente da Câmara dos 

Deputados, e eleito o político mais influente do Congresso Nacional, também foi 

governador do estado de Minas Gerais e Presidente Nacional do PSDB. 

Segundo Martins (2013), prestes a terminar seu mandato, que durou oito 

anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, viu-se incumbido 

a escolher um dos membros de seu partido (PT) para a sucessão, optando por 

eleger um de seus ministros, sendo indicada a ex-ministra do Ministério da Casa 

Civil, Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff, também economista e política brasileira, 

é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Nascida em 14 de dezembro de 1947 

(67 anos), em Belo Horizonte/MG, iniciou suas atividades políticas por meio de 

organizações de militância no meio estudantil que combatiam a Ditadura Militar, já 
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atuou como Secretária de Minas, Energia e Comunicação e Ministra de Minas e 

Energia, antes de assumir o Ministério da Casa Civil em 2005. 

De acordo com Santa Rita e Zuccaro (2015), no inicio de 2014 após a 

consolidação das candidaturas, o cenário brasileiro apresentava um sentimento de 

renovação, isso era apontado por meio de pesquisas que indicavam uma 

insatisfação com o atual governo. E a partir das manifestações populares em junho 

de 2013, fez com que os índices do governo de Dilma caíssem ainda mais. Fazendo 

alusão ao cenário das últimas eleições exposta pelo autor, Dilma se posicionou a 

partir da apresentação do atual governo, ou seja, sua realidade. Reconhecendo a 

necessidade de muitas melhorias a serem realizadas, utilizando-se de uma imagem 

embasada na sensibilidade. Já Aécio se apresentava como um candidato de família 

tradicional da política, de imagem séria e com um currículo consistente, 

posicionando politicamente de acordo com uma parte do eleitorado que pedia 

mudança. O Brasil se encontrou dividido entre eleitores de Aécio e de Dilma gerando 

manifestações por meio de passeatas e mídias sociais. Embora as estatísticas das 

pesquisas apontassem que os candidatos se encontravam durante toda a campanha 

empatados por meio de margem de erro, Dilma no dia da votação foi reeleita com 

pequena diferença. 

Finalizando, nota-se um empenho de ambos os candidatos para conquista do 

cargo no Poder Executivo por meio da construção de imagem de marca e 

fortalecimento de comunicação com técnicas de Marketing Político e Eleitoral. 

Dantas (2010) afirma que o Marketing Eleitoral é um processo de curto prazo, e 

quando um candidato participa de uma eleição, precisa administrar sua campanha 

somente no período eleitoral. Assim pretende-se, com este estudo evidenciar 

especificamente o uso prático do Marketing Eleitoral nas eleições presidenciais de 

2014, buscando compreender se as técnicas de comunicação e imagem de marca 

surtiram enfeito na percepção do eleitor em relação à confiança e lealdade para com 

o candidato. 

2.2 O MARKETING COMO FERRAMENTA PARA POLÍTICA 

Historicamente o Marketing Político no Brasil iniciou-se a partir da 

Proclamação da República, as tecnologias existentes na época não permitiam que 

os candidatos fizessem grandes campanhas, mas já existia a consciência do 
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candidato em divulgar a sua marca e seu plano de governo aos eleitores por meio 

de jornais, panfletos e cartas (ALMEIDA E SETTE, 2010, p. 7). Lima (2007) observa 

que nos anos 2000, com o avanço das tecnologias disponíveis para aumentar as 

chances de um candidato se eleger, dirigir uma campanha científica e racional torna-

se uma escolha eficiente para a busca do principal resultado, a vitória no pleito 

eleitoral. As técnicas de marketing político e eleitoral adotadas na comunicação do 

candidato, permitem que os gestores de campanha tenham uma visão integrada de 

forma técnica e analítica, bem como tenham os resultados traçados no processo de 

planejamento. 

 Souza e Silva (1998) evidenciam que o marketing politico ficou amplamente 

conhecido no Brasil apenas após a redemocratização do estado brasileiro, que 

ocorreu com o movimento “Diretas Já”, manifestação política democrática com 

grande participação da população em 1984. Este movimento era favorável a emenda 

do Deputado Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para 

presidente da República no Brasil no momento em que o país vivia o período da 

Ditadura Militar. Durante o movimento ocorreram várias manifestações populares em 

diversas cidades brasileiras, com a participação de diversas personalidades 

públicas, o movimento tomou força em 25 de abril de 1984, e a emenda 

constitucional das eleições diretas foi colocada em votação, porém, não foi aprovada 

na Câmara Federal devido a uma manobra política dos militares. Em 15 de janeiro 

de 1985, ocorreram as eleições indiretas e Tancredo Neves foi eleito o presidente do 

Brasil, porém, em função de uma grave doença este faleceu antes de tomar posse, e 

seu vice, José Sarney, tornou-se o primeiro presidente civil após o Regime da 

Ditadura Militar. Dantas (2010) afirma que posteriormente se intensificaram as ações 

de Marketing Político e a manutenção da imagem de políticos eleitos, e houve a 

propagação desse novo modelo de Marketing no Brasil. 

De acordo com Ferreira Junior (2010, p. 30): 

 

“Podemos definir Marketing Político como o conjunto de técnicas e métodos 
de que uma organização política dispõe para conhecer o seu púbico e sobre 
ele exercer influência, ou, mais precisamente, é o processo de apresentar 
de forma favorável um candidato aos seus eleitores, diferenciando-o dos 
seus concorrentes e utilizando o mínimo de recursos: antes, durante e após 
os períodos eleitorais.” 
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Para Rego (1985), a definição de marketing político se baseia em um esforço 

conjunto e planejado para cultivar a preferência, atenção e interesse do público-alvo 

deste segmento, os eleitores. Dantas (2010), também corrobora que Marketing 

Político é um conjunto de atividades que tem como objetivo identificar as 

necessidades do público em geral a fim de poder satisfazer seus anseios por meio 

de pesquisas e planejamento durante todo o mandato do candidato. Enquanto 

Kosteski (1999) define Marketing Político como a construção e manutenção da 

imagem do indivíduo desde o início de sua carreira política. Torquato (2014) defende 

que Marketing Político trabalha em duas frentes, o Marketing durante o período 

eleitoral, que se chama Marketing Eleitoral e o Marketing Político, que segue durante 

toda a carreira do candidato, ajudando-o a se eleger e a manter-se no cargo público.  

Dantas (2010, p. 46) ainda observa que é possível reconhecer no marketing 

político os quatros P’s de marketing: 

 

“O marketing político é um conjunto de atividades que começa com a 
identificação de necessidades do público em geral, por meio das pesquisas, 
continua com o planejamento, que cuida das estratégias de produto (o 
político), preço (valor percebido pelos eleitores em relação ao político e 
tangibilizado no voto), promoção e distribuição, segue com a 
“comercialização” do produto (a oferta do candidato ao seu público) e 
termina com a “gerência do produto”, ou seja, a manutenção da imagem do 
candidato junto ao público durante todo o período em que durar seu 
mandato. Durante as fases de comercialização e gerência do produto 
utiliza-se a propaganda política. ” 

 
 

Figura 1 - Marketing Político versus Marketing Eleitoral 

 
Fonte: adaptado de Dantas, (2010, p. 47) 

 
 

Para Zuccolotto et e al (2004), ainda existem muitas dúvidas com relação a 

utilização do marketing politico como técnica para se eleger um candidato, entede-se 

pelo público, erroneamente, que o marketing é responsável pelos problemas de 
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conduta e caráter de um político, pois, grande parte dos políticos apenas iludem seu 

público. Porém, o que se busca com as utilizações de técnicas de marketing na 

política e em campanhas eleitorais é apresentar e ofertar de maneira clara, 

agradável, de fácil assimilação e com grande atratividade as ideias e propostas de 

um candidato ou político para a população em geral, a fim de divulgar as ideologias 

defendidas pelo próprio candidato.  

 

2.1.2 CADEIA DE CONSTRUÇÃO CRESCENTE DE IMAGEM: MARKETING ELEITORAL 

 

Dantas (2010) afirma que o marketing eleitoral surgiu com a necessidade de 

maior foco em estratégias para demandas específicas nas campanhas eleitorais, ele 

está inserido como um braço do marketing político e tem como principal 

preocupação, o planejamento e a execução de estratégias a curto prazo para vender 

o candidato ao seu público-alvo. 

Para Manhanelli (1992, p. 22): 

 

“O marketing eleitoral consiste em implantar técnicas de marketing político e 
comunicação social integrados, de forma a conquistar a aprovação e 
simpatia da sociedade, construindo uma imagem do candidato que seja 
sólida e consiga transmitir confiabilidade. ” 

 

E Manhanelli (1992), também completa que o marketing eleitoral forma e 

consolida a imagem do candidato, que passa por um processo em que as técnicas 

de marketing e comunicação integradas, buscam transmitir confiabilidade, 

segurança e solidez durante toda a campanha eleitoral. É primordial um trabalho de 

pesquisa e sondagem para entender e captar as necessidades e desejos dos 

eleitores e transformar isto em proposta de campanha, para então, formular o 

planejamento estratégico da campanha e comunicar aos eleitores sua plataforma 

completa, como mostra a figura a seguir:  
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Figura 2 - Formação e Consolidação da Imagem de um Candidato 

 

Fonte: adaptado Manhanelli (1992, p. 13) 

 

Koteski (1999) enfatiza que no marketing eleitoral procura-se utilizar de todas 

as técnicas de marketing e de comunicação conhecidas, essas técnicas são de 

suma importância para que se possa eleger um candidato, pois, são elas que irão 

difundir as mensagens do político para o seu público-alvo, a maneira como as ideias 

e propostas de um candidato são tratadas e reformuladas para que se possa 

comunicá-las de forma clara e objetiva para os eleitores, determinando também a 

eficácia de uma campanha eleitoral. 

 
Figura 3 - O Sistema de Marketing Eleitoral 

 

Fonte: adaptado de Lima (2002, p.16) 



 
 

24 

A partir do momento em que um indivíduo decide se candidatar, ele busca 

representar uma ideia que acredita, e visa receber em retorno os votos dos eleitores 

para dar continuidade as ideias que propôs durante toda a campanha. As promessas 

de atuação política futura para a criação, continuação ou manutenção de uma ou 

mais demandas existentes e deficientes para o seu público-alvo se tornam a oferta, 

enquanto o candidato é o próprio produto dentro dos conceitos de marketing. Os 

votos são moeda de troca para com os eleitores, estes votam em determinado 

candidato com base apenas em expectativas e promessas, e o candidato se eleito, 

deve então buscar uma maneira de atender as demandas ofertadas durante toda a 

sua campanha (LIMA, 2002, p. 16). 

 

2.1.3 Funções do Marketing Eleitoral 

 

Para Dantas (2010), o marketing aplicado ao campo da política possui quatro 

vertentes principais: Estudo de Mercado, nesta vertente é possível identificar seu 

eleitorado por meio de pesquisas e selecionar quais demandas são mais essenciais 

para este público que o candidato deseja atingir; Planejamento de Marketing, para 

que uma campanha siga um cronograma de comunicação e também um 

cronograma de ações de marketing é necessário que a equipe elabore um 

planejamento de marketing com as táticas para atender as expectativas do 

eleitorado; Comercialização do produto, esta vertente busca expor o produto, que no 

caso do marketing eleitoral é o próprio político e comercializar suas ideias expostas 

na sua plataforma de campanha; Gerência de produto, tem papel fundamental para 

a manutenção do eleitorado leal e a busca por novos eleitores, tendo como principal 

objetivo cultivar, cuidar, preservar e expor de maneira positiva a imagem do político.  

Para este estudo foram utilizadas as duas vertentes que tem contato direto 

com o eleitorado, e permitem que estes avaliem a posição e situação do candidato 

conforme o que lhe foi exposto: Comercialização do Produto e Gerência de Produto. 

 

2.1.4 Estratégia em Marketing Eleitoral  

 

Manhanelli (1992) afirma que todas as ações estratégicas do candidato 

devem ser elaboradas e executadas tendo como base as aspirações, anseios e as 

reivindicações do eleitorado, podendo assim satisfazer suas necessidades. Dantas 
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(2010) reforça que as estratégias do Marketing Eleitoral são definidas para que o 

candidato possa vencer as eleições e tomar posse, e essas estratégias precisam 

estar coerentes com as demandas anunciadas pelos eleitores no momento em que 

se fez o estudo de mercado. 

Dantas (2010) considera que no momento do planejamento de marketing 

devem-se utilizar basicamente três tipos de estratégia: as estratégias de ação, de 

política e de comunicação, sendo o intuito destas estratégias esclarecer e unificar a 

maneira de comercializar e gerenciar o produto para a equipe de marketing na 

campanha; as estratégias de ação consistem em definir qual postura deve ser 

adotada pelo candidato perante seus adversários, quais pontos a serem explorados 

politicamente e onde será trabalhada a imagem do candidato, ou seja, todas as 

atividades a serem realizadas durante o pleito eleitoral; as estratégias de política 

abordam à ideologia de campanha do candidato, unificam o que o partido político e o 

candidato acreditam que seja melhor para a população, e qual das demandas o 

candidato pode atender que sejam do interesse de seus eleitores; já as estratégias 

de comunicação contemplam as ações comunicacionais da campanha, e qual os 

melhores meios e maneiras de comunicar sua plataforma de campanha para os 

eleitores. Kuntz (2004, p. 61): define plataforma como o “conjunto de ideias, críticas, 

propostas e posições assumidas por um candidato durante uma campanha eleitoral”. 

Ainda complementa que para ter uma plataforma elegível, as estratégias precisam 

ser pensadas a fim de utilizar objetivos claros e alcançáveis, com linguagem simples 

e entendida pelo público-alvo, e os temas devem ser relacionados a demanda que 

foi encontrada no estudo de mercado. 

Dantas (2010) afirma que as estratégias criadas para o candidato e sua 

campanha devem acompanhar um cronograma onde cada momento da campanha 

cumprirá um objetivo específico, nota-se na Figura 4, que a partir do terceiro mês, o 

candidato já deve ter todas as orientações e adequações necessárias a campanha e 

a plataforma eleitoral, e o gerenciamento de produto começa a ter seu papel 

principal de destacar o candidato dos demais. 
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Figura 4 - Demonstração do Período de Campanhas 

 

Fonte: adaptado Dantas (2010, p.246), adaptado da Secretária Nacional de Comunicação do PPS. 

2004. 

 

2.1.5 Comercialização de Produto: O Candidato 

 

Kotler (1980) afirma que do ponto de vista de marketing, produto é qualquer 

coisa que possa satisfazer uma necessidade. Dito isto, Dantas (2010) argumenta 

que tudo o que pode ser ofertado a um mercado com o intuito de aquisição ou 

consumo, é considerado um produto, objetos físicos, serviços, personalidades, 

lugares, organizações ou ideias, ou seja, um candidato que se dispõe para atender 

as demandas solicitadas pelo eleitorado se torna um produto. Ainda, é possível 

encontrar algumas pessoas defendendo que exercer o marketing politico é diferente 

que praticar o marketing para bens e serviços, porém, o candidato às eleições seja 

ele na fase eleitoral ou pós-eleitoral é um produto semelhante a qualquer outro. O 

candidato está sendo vendido como um produto para realizar um serviço quando 

eleito, e satisfazer a necessidade de seu cliente, o eleitor, que por sua vez compra o 

seu produto por intermédio do voto, esperando que as suas necessidades sejam 

atendidas (DANTAS, 2010, p. 51). 

Dantas (2010) argumenta que para a construção do produto “Candidato” seja 

feita, é necessário levar em consideração alguns fatores: currículo e experiência 
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profissional do candidato, perfil histórico, pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças presentes no macroambiente do candidato, entre outros, devem ser 

analisados minuciosamente para a construção de um perfil adequado para a 

campanha e também para que a plataforma de campanha seja coerente com este 

perfil. No caso de um candidato buscando a reeleição, é necessário acrescentar 

mais alguns pontos, como, buscar por meio de pesquisas as características aceitas 

pelos eleitores que contemplam aquele candidato, utilizando os pontos fortes e 

fracos dos concorrentes ao seu favor. 

 

2.1.6 Gerência de Produto: Manutenção da Imagem  

 

A comunicação tem como premissa a necessidade do ser humano em expor 

seus sentimentos e suas ideias. A comunicação em si é um processo onde existe o 

comunicador e o receptor, o comunicador deve transmitir ou imitir uma mensagem e 

o receptor receber a mensagem e a interpretar. Em qualquer atividade a 

comunicação é essencial para a conquista dos objetivos (KOSTESKI, 1999, p. 85). 

Os profissionais de marketing utilizam algumas ferramentas de comunicação para 

atingir o seu público-alvo e seus objetivos estratégicos, como criar consciência para 

estar presente na mente do consumidor; construir imagens favoráveis, como por 

exemplo, deixar a imagem de uma empresa ou produto simpática aos seus 

consumidores; identificar clientes em potencial, clientes que possam se identificar 

com a comunicação da organização ou do produto; formar e intensificar 

relacionamentos por meio de programas de fidelização; reter os clientes, e quando 

os clientes já estão fidelizados, vender o objetivo geral da comunicação de 

marketing (PEREZ, BAIRON, 2002, p. 36). 

No Marketing Eleitoral, Torquato (2014, p. 30) diz que: 

“Ao querer se comunicar com o eleitor (público), o candidato (emissor) 
apresenta ao eleitor as suas comunicações, ideias, seu programa, suas 
promessas, seus compromissos (programas e mensagens). O eleitor 
analisa, interpreta e assimila as comunicações do candidato, realimentando-
o, no dia da eleição com o voto (feedback). ” 

Dantas (2010) afirma que a comunicação está inserida na promoção do 

candidato como produto e que é a responsável em prestar informações aos clientes 

(eleitores) sobre o produto (político) com o propósito de gerar conhecimento aos 
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eleitores. Ferreira Junior (2010) completa que a comunicação do candidato deve ser 

elaborada de acordo com a identidade, história e os compromissos do político, 

deixando claro para o eleitor qual é a sua real pretensão. Com as tecnologias 

existentes atualmente o candidato que deseja atingir o maior número possível de 

eleitores deve utilizar os meios de comunicação em massa. Quanto maior a sua 

pretensão para o cargo público, como no caso, para à Presidência da República, 

maior será a necessidade da utilização desses meios, isto possibilita a integração de 

todo o país, acelerando os processos de troca de informação e assim gerando 

resultado positivo para a campanha (KUNTZ, 2004, p. 135). Para Pinho (2003) o uso 

de veículos de comunicação modernos pode influenciar na tomada de decisão do 

eleitor, alterando suas crenças, os comportamentos, as convicções religiosas, 

filosóficas e políticas.  

No processo de comunicação de plataforma eleitoral são utilizadas várias 

ferramentas de comunicação: telefone, rádio, podcast, jornais, diários, revistas, 

painéis, murais, cartazes, letreiros, placas, banners, faixas e social media. A 

televisão é o principal meio de veiculação de propaganda no Brasil, no marketing 

eleitoral tem grande importância em função do programa eleitoral gratuito onde a 

sua penetração é maciça e homogênea (DANTAS, 2010, p. 148, 150). Já a Internet, 

segundo Limeira (2003, p. 14), é uma “rede mundial pública de computadores 

interligados, por meio da qual se transmitem informações e dados entre os usuários 

conectados”, sendo importante no processo eleitoral desde 2002, para a 

apresentação do candidato, a divulgação de agenda de atividades de campanha, 

apresentação de apoios, apresentação de plataforma de maneira interativa, e é um 

difusor de material publicitário, sendo que todas essas informações podem ser 

transmitidas por meio de websites, redes sociais e-mail e etc (DANTAS, 2010, p. 

156). 

 

2.1.7 Comunicação: Como ferramenta de sucesso para o candidato 

 

 Conforme abordado no tópico anterior, Dantas (2010) evidencia várias 

ferramentas que são utilizadas no processo de comunicação de plataforma eleitoral. 

Em um cenário em constante atualização das informações, é preciso adotar um 

posicionamento da comunicação, a partir da personalização dos meios de contato, 

fortalecendo assim seu poder de lembrança na mente do consumidor. Las Casas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefonia
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Podcast
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
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(2006) salienta que o profissional de marketing deve atentar-se ao comunicar-se 

com o mercado, utilizando-se de técnicas efetivas para atingir o consumidor. Ainda, 

para que a mensagem seja transmitida eficientemente há necessidade de despertar 

o interesse do receptor, ou seja, ganhar a sua atenção. 

É preciso oferecer uma comunicação de valor que conecte o consumidor de 

modo racional e emocional, que seja flexível para que possa ser aplicada em 

diversos meios de comunicação, bem como tenha um diferencial para propiciar 

destaque em relação aos concorrentes (KOTLER, 2013, p. 544). Segundo Shimp 

(2009), o cliente deve ser o ponto de partida para todas as atividades de 

comunicação, e as mensagens devem falar com uma única voz, declarando o 

posicionamento da marca, buscando afetar o comportamento e construir um 

relacionamento. Dantas (2010, p. 87) enfatiza que: “qualquer processo de troca 

deixa de ter sentido se não considerar a comunicação”. Ele esclarece que neste 

contexto mercadológico, o candidato precisa fornecer informações aos clientes 

(eleitores) potenciais e atuais, e a sua comunicação tem que persuadir. 

Segundo Dantas (2010, p. 36), o eleitor considera as seguintes fontes para 

obter informações a respeito de um candidato: 

 

“1.Fontes pessoais: família, amigos e outros; 2. Fontes comerciais: 
propaganda, vendedores e outros; 3. Fontes públicas: comunicação de 
massa, organização de consumidores e; 4. Fontes experimentais: exame e 
experienciais”.  

 

Sabe-se também que a internet proporcionou uma mudança na maneira como 

as pessoas se relacionam, bem como facilitou o acesso à informação, uma vez que 

há uma infinidade de canais para interagir e opinar sobre diversos assuntos, 

resultando em consumidores cada vez mais informados e exigentes. Kotler e Keller 

(2013, p. 512), reforçam que a comunicação “representa a voz da empresa e de 

suas marcas”, sendo o meio pelo qual se cria e desenvolve um diálogo com seus 

consumidores, criando também relacionamentos. De acordo com Las Casas (2006), 

é por meio da percepção do consumidor que será realizado o julgamento se a 

empresa está acertando na comunicação. Ainda, Las Casas (2006, p. 402) enfatiza 

que: “uma boa comunicação é aquela que transmite exatamente aquilo que foi 

planejado pelos estrategistas”. Segundo Dantas (2010), no contexto político, o 

objetivo da comunicação é demonstrar e fazer compreender as vantagens de o 
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eleitor votar em um determinado candidato, pois, a comunicação é vista como a 

principal força de persuadir o eleitorado, transmitindo com propriedade as intenções 

do político. Dantas (2010, p. 40) enfatiza ainda que: “a informação correta é a 

grande agregadora de valor ao percurso do candidato”. 

Assim, entende-se que uma comunicação eficiente é um fator importante no 

sucesso de uma campanha eleitoral, bem como no fortalecimento do relacionamento 

entre o candidato e o eleitor, que só é possível por meio do processo de 

comunicação. Esta comunicação quando bem gerenciada oferecerá agilidade e 

transparência, proporcionando o desenvolvimento da marca do candidato. É 

relevante que o candidato esteja sempre munido de informações atualizadas, pois, 

comunicar-se positivamente com o eleitor pode ser um diferencial competitivo em 

virtude do cenário de rivalidade que é o período de eleição. Logo, entende-se que a 

comunicação do candidato exige credibilidade, visando criar valores, uma melhor 

imagem do candidato, o melhor relacionamento com o eleitor e assim, 

impulsionando-o para o seu objetivo. 

2.3  A MARCA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO 

A marca é sinônimo de identificação para o consumidor, é por meio dela que 

o consumidor terá suas referências, sejam estas positivas ou negativas. Assim, 

atualmente a marca não permite somente proporcionar a identificação de um 

produto/serviço, mas sim, ser parte integrante do capital das empresas, sendo 

também um diferencial competitivo no segmento em que atua. Para Kotler (2006) e 

para American Marketing Association (AMA), marca é um nome, termo, signo ou 

símbolo que quando combinados fazem com que o consumidor consiga identificar a 

marca perante outros concorrentes, assim, a marca é vista também como um 

diferencial competitivo. 

Segundo Aaeker (1998), há evidências de que na história antiga as 

mercadorias já continham nomes no intuito de identificar o fabricante nas sociedades 

comerciais na Europa, tal ação visava proporcionar segurança legal para o produtor. 

De acordo com Basso (2000), no Brasil, até o ano de 1875, não existia qualquer 

proteção jurídica às marcas no âmbito comercial ou industrial. Não havia uma lei que 

amparasse a marca, resultando em abusos e fraudes por parte de comerciantes e 

indústrias desonestas. Pringle e Thompson (2000), enfatizam que a natureza da 
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marca ao longo deste período evoluiu de uma base de essencialmente racional para 

uma base mais emocional, ou seja, há um envolvimento sentimental dos 

consumidores com a marca. Deste modo as empresas conquistaram um maior 

engajamento de seus consumidores, representando muitas vezes um estilo de vida 

de um grupo. Batey (2010) comenta que uma marca é essencialmente um 

agrupamento de significados, assim, a percepção do consumidor é gerada a partir 

deste agrupamento de significados, resultando em uma identificação com a marca. 

Cabe citar o papel do gestor de marca que precisa ser estratégico e 

visionário, pois, deve gerenciar como a marca deve ser vista aos olhos dos clientes. 

A partir desta visão as ações devem ser efetivas e eficientes, comunicando sempre 

a identidade da marca, bem como a alinhando com a estratégia comercial da 

organização e a cultura corporativa (AAKER, 2007, p. 19).  

Os consumidores estão cada vez mais informados, fazendo com que as 

empresas se preocupem mais com o seu marketing, ou seja, está cada vez mais 

difícil persuadir o público-alvo com as formas tradicionais de comunicação. Ainda, o 

mercado se apresenta cada dia mais competitivo com o surgimento de novas 

marcas e produtos, dificultando a diferenciação e a fidelidade à marca (KELLER, 

2006, p. 27). 

Assim, a marca não é o produto, pois, é ela que define seu significado, define 

sua identidade no tempo e no espaço (KAPFERER, 2003, p. 42). As marcas não são 

produtos, as marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto, assim os 

consumidores podem atribuir a responsabilidade pelo produto a determinado 

fabricante ou distribuidor. Enfatiza-se que a marca faz parte do capital de uma 

organização e deve ser considerada uma propriedade legal, resultando na influência 

no comportamento do consumidor (KOTLER, 2006, p. 269). 

De fato, as conclusões do consumidor são formadas no decorrer tempo, a 

partir do contato, conhecimento ou experiência que o mesmo teve com o mix de 

marketing1 da marca (KAPFERER, 2003, p. 20). Para um melhor entendimento 

sobre marca, pode-se citar a definição da American Marketing Association (AMA) 

sobre Branding, que é uma extensão da marca:  

 

_______________  
 
1
 Segundo Kotler (2006), o mix de marketing, também conhecido como composto de marketing ou 
4P’s, é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing 
no mercado-alvo. 
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“Branding não é fazer com que sua marca seja escolhida em detrimento da 
marca do seu concorrente, mas fazer com que o consumidor veja a sua 
marca como a única solução para a sua demanda e escolha o seu produto 
pelos diferencias exclusivos que ele oferece”. 

 

2.2.1 Identidade de Marca  

 

Para Keller (2006), partindo do pressuposto da importância de se ter uma 

marca forte, é preciso criar diferenças que sejam percebidas, ou seja, requer a 

mistura de vários elementos de uma maneira exclusiva adequando às necessidades 

do público-alvo e gerando um significado para os mesmos. Ainda, salienta que o 

significado expressado por uma marca ao consumidor pode ser um tanto quanto 

complexa, pois, este significado pode ser encarado como um tipo de vínculo ou 

pacto, gerando um comportamento de confiança e lealdade à marca. Kotler (2003) 

por sua vez, ressalta que a identidade da marca tem a ver com o seu público-alvo e 

com o nome, para assim, o cliente olhar o símbolo e já identificar qual marca é 

aquela. É importante enfatizar que marcas fortes são construídas por um conjunto 

de itens, não somente pela propaganda, uma imagem de marca positiva é criada por 

meio de programas de marketing que ligam associações fortes, favoráveis e 

exclusivas à marca na memória do seu público-alvo (KELLER, 2006, p. 44).  

Segundo Kapferer (2003), a identidade de marca é concepção que a marca 

tem de si mesma. Para Aaker (2007, p. 49): “a identidade de marca representa 

aquilo que a organização deseja que a marca signifique”. A identidade de marca é 

um composto de associações ofertadas aos consumidores, resultando em uma 

promessa feita ao seu consumidor, ajudando a estabelecer uma relação (AAKER, 

2007, p. 53). Cabe citar que a identidade de marca é diferente do conceito de 

imagem de marca, pois, a imagem de marca é o resultado da interpretação dos 

consumidores em relação ao conjunto de símbolos emitidos pela marca 

(KAPFERER, 2003, p. 86). 

Nota-se que as organizações estão cada vez mais preocupadas no 

aprimoramento da construção de suas marcas, agregando valor aos produtos e 

serviços, bem como proporcionando ao seu consumidor uma identificação com a 

marca. A estratégia precisa compreender como o consumidor entende o valor que a 

marca está proporcionando, partindo da premissa de que o consumidor tem um 

desejo. Assim, para que haja satisfação e lealdade dos consumidores, é preciso que 
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a marca tenha uma boa reputação no mercado da qual faz parte (WEILBACHER, 

1994, p. 49). Complementando esta colocação, Kotler (2003), afirma que: “um sinal 

de que a marca é forte, é ela possuir vários clientes fiéis e que a defendem”. 

Diante deste cenário, as marcas criam uma personalidade perante o seu 

público-alvo. Pode-se medir o quanto uma marca significa para um consumidor a 

partir de como ele se relaciona e interage com ela. Este comportamento ajuda com 

que as marcas construam ou afirmem suas identidades, ou seja, as motivações dos 

consumidores muitas vezes regem as ações das marcas (BATEY, 2010, p. 32). 

Constantemente os consumidores estão em busca de marcas que entendam suas 

necessidades e desejos. Quando a marca entrega emoção agregada ao seu 

produto/serviço, atrelando às aspirações do público-alvo ela obtém mais sucesso, 

pois, isso estabelece uma conexão emocional. (GOBÉ, 2002, p. 196). 

Para que marca conquiste lealdade, é preciso que a mesma adote um 

posicionamento de marca perante seu público-alvo. Para Mattar (1999), 

posicionamento trata-se de como a empresa propõe a entrega do seu 

produto/serviço de forma diferenciada em relação a sua concorrência, baseando-se 

em oferecer um benefício único e valores essenciais para o seu consumidor. Keller 

(2006) afirma que o coração da estratégia de marketing é o posicionamento, e por 

isso, deve ser considerado primordial na gestão de marcas, e complementando, 

Kotler (2006) define posicionamento de marca como sendo a estratégia de planejar 

e ofertar a imagem de uma organização para que esta ocupe na mente do 

consumidor um espaço valorizado. Ainda sobre o tema supracitado, é importante se 

posicionar e identificar o público alvo em decorrência dos mesmos apresentarem 

diferentes perfis, bem como apresentarem conhecimentos diversificados acerca da 

marca, ou seja, cada consumidor tem uma percepção (KELLER, 2006, p. 70). 

 Enfatize-se que o posicionamento se preocupa em criar e manter métricas 

distintivas que possam ser notadas e valorizadas pelos clientes com os quais a 

marca tem mais interesse de desenvolver um relacionamento de longo prazo. Kotler 

(2010) ilustra este comportamento dos consumidores em sua definição do marketing 

3.0 ou a era voltada para os valores. Segundo ele, “os clientes buscam não apenas 

satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e 

serviços que escolhem” (KOTLER, 2010, p. 71).  

Kapferer (2003, p. 120) expõe que: “a marca forte torna-se um símbolo de 

mobilização interna e de congregamento externo”. Ainda, que uma marca desde o 
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início de sua concepção seja estabelecida por meio de significados, estabelecendo 

valores para que a marca seja bem-sucedida. Para Gobé (2002), o consumidor não 

está em busca somente de marcas para realização de simples operações 

comerciais, mas sim, a busca por marcas que compreendam o seu coração e o seu 

espírito. 

Segundo Las Casas (2001), toda empresa necessita de uma personalidade 

própria no intuito de diferenciá-la, sejam por meios físicos (elementos visuais) ou por 

meio de ações de cunho cultural que incorporam os valores da marca. Em alusão ao 

ambiente político, a comunicação da marca é primordial em decorrência do clima 

instável, principalmente em períodos de eleições. Shimp (2009, p. 27), reforça que 

“uma marca conhecida e respeitada é um ativo inestimável”. Ainda, que quando uma 

marca é respeitada no mercado em que atua, garantem um maior desempenho e 

indicam maiores benefícios aos seus consumidores. O importante é definir as 

melhores ferramentas de comunicação para conseguir atingir o principal objetivo da 

marca, pois, a marca deve estar no mesmo lugar que o público-alvo está (SHIMP, 

2009, p. 27). 

A personalidade de marca retratada em estudo iniciais Gardner e Levy (1955) 

e Martineu (1958) mostram a personalidade como um fator intangível, mas de 

grande potencial para a diferenciação de marcas concorrentes, por vezes fazendo a 

diferença na escolha do consumidor (Apud MUNIZ, K. M., 2005, p. 03). Cheverton 

(2008), considera que uma marca com personalidade traz resultados positivos, pois, 

é possível que a marca identifique as reações de seus consumidores. Aaker (2007, 

p. 141) fundamenta que: “a personalidade da marca pode ser definida como um 

conjunto de características humanas associadas a uma determinada marca”. O 

composto de personalidade de marca contempla características demográficas, bem 

como atributos e sentimentos da personalidade humana, sendo um conceito 

duradouro (AAKER, 2007, p. 141). 

Dando continuidade à temática, cabe citar que utilizar uma personalidade de 

marca propícia agregar diferencial a identidade da marca, facilitar os esforços de 

comunicação, resultando ainda na equidade da marca. Então, utilizar-se da 

personalidade de marca é transformá-la em um pilar para diferenciação em um 

mercado em que marcas estão cada vez mais semelhantes (AAKER, 1996, p. 167). 

Aaker (1996, p. 168), reitera que “a descrição da personalidade da marca 

proporciona profundidade e textura que permitem manter os esforços de 
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comunicação assestados para o objetivo”. Conforme destacado por Muniz (2005), 

em decorrência do aumento constante no nível de competitividade no mercado, a 

marca tornou-se um elemento de diferenciação, sendo uma espécie de filtro 

decisório para o consumidor que vai além dos aspectos racionais e funcionais. 

 

2.2.2 Emoções e Associações: Personalidade de Marca 

 

Muitas vezes o público-alvo interage e utiliza sinônimos para marca como se 

ela fosse a representação de uma pessoa. Portanto, a personalidade de marca é 

desenvolvida a partir do que é associada a ela. Um fator importante para a 

personalidade de marca é a emoção, pois, algumas marcas são utilizadas por seus 

consumidores como uma maneira de se expressar (AAKER, 2007, p. 145). Muniz 

(2005), evidencia por meio do seu estudo que a personalidade de marca é 

representada por meio dos valores, qualidades e sentimentos expressados pela 

marca e que deve ser visível. Ou seja, é uma espécie de exteriorização de um 

caráter da marca. Além disso, Muniz (2005) aponta que a personalidade de marca 

permite a construção de uma imagem sólida perante o público-alvo, pois, a 

personalidade é refletida a partir de associações emitidas pela marca ao 

consumidor. 

No quadro seguinte, são apresentados os resultados e as dimensões de 

personalidade de marca aferidas por Muniz e Marchetti (2005): 
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Tabela 1 - Dimensões de personalidade de marca 

DIMENSÃO FATORES IDENTIFICADOS 

CREDIBILIDADE 

- Dimensão interligada a: confiança, sucesso, estabilidade e 
determinação;  

- Marcas posicionadas nesta dimensão são excelentes 
parceiras no relacionamento com o consumidor  

- Marcas desta dimensão são opções sólidas de investimento; 

DIVERSÃO 

 - Identificadas características como alegria, energia e 
empatia;  

 - Marcas nesta dimensão são queridas e possuem a simpatia 
dos consumidores; 

AUDÁCIA 

- Dimensão interligada a: arrojo e modernidade; 

- Marcas nesta dimensão são criativas, inquietas e possuem 
um forte viés para a inovação; 

- Marcas com evolução contínua ao longo de seu 
relacionamento com os consumidores; 

SOFISTICAÇÃO 

- Dimensão interligada a: elitismo e estilo; 

- Marcas nesta dimensão são consideradas aspiracionais 
pelos consumidores; 

- Refletem alto padrão e requinte; 

- Marcas desejadas pelos consumidores; 

SENSIBILIDADE 

- Dimensão interligada a: emoção e sensibilidade; 

- Marcas nesta dimensão possuem grande preocupação com 
o consumidor; 

- Marca nesta dimensão mantêm laços emocionais com seus 
consumidores. 

 
Fonte: adaptado Muniz e Marchetti (2005), Avaliação das Dimensões da Personalidade de Marca no 

Contexto Brasileiro. 
 
 

Segundo Muniz (2005), estes resultados possibilitam identificar em cada fator 

de personalidade como a marca realiza sua comunicação, bem como a mesma se 

relaciona com o seu público-alvo, tendo a personalidade de marca o papel de 

evidenciar como será ditada a parceria com o consumidor. Desta maneira, empresas 

buscam encantar seus consumidores agregando emoção, sentimentos, 

características humanas em suas marcas. Roberts (2005, p. 42), afirma que “os 

seres humanos são movidos pela emoção, não pela razão”. O autor explica que a 

emoção leva à ação, sendo que a razão leva a conclusões, pois, muitos 

consumidores realizam suas ações com a mente e o coração (ROBERTS, 2005, p. 

43).  

Para Cheverton (2008), a marca é mais do que uma figura ou um logotipo, e 

sim, uma série de estímulos emocionais, por meio de associações transmitidas aos 

consumidores, ou seja, utilizando mensagens baseadas nas crenças e necessidades 
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do seu público-alvo. Logo, muitas marcas proporcionam benefícios racionais e 

benefícios emocionais aos seus consumidores. 

Cheverton (2008, p. 17) enfatiza que: “a marca faz uma promessa de 

desempenho, então ela deve ser capaz de prova-la”. Muitas marcas se tornaram 

uma expressão social, o estímulo emocional é atingido a partir do que a marca 

desenvolve para idealizar sua imagem, bem como a marca interage com o seu 

consumidor. Batey (2010, p. 47), expõe que: “quando os valores são estimulados, os 

consumidores se enchem de sentimento”. As emoções despertam padrões 

comportamentais, refletindo os valores de um indivíduo. No caso das marcas, sem 

emoção a marca não cria uma conexão mental com o seu consumidor, é preciso 

fazer com que o mesmo crie um sentimento ou tenha uma resposta afetiva pela 

marca (BATEY, 2010, p. 59). Deste modo o consumidor cria uma consciência de 

marca, que é definida por Aaker (2007) como “uma presença de uma marca na 

mente de consumidores”. 

A partir de associações a marca ganha valor, ou seja, este valor recorre do 

conjunto de associações e do significado para as pessoas, sendo tangíveis ou 

intangíveis. Estas associações são de extrema importância para que o consumidor 

tenha uma decisão de compra, ou seja, leal a marca (AAKER,1998, p. 116). Keller 

(2006, p. 44) fundamenta que: 

 

“Associações de marca favoráveis são criadas quando se convencem os 
consumidores de que a marca possui atributos e benefícios relevantes que 
satisfazem suas necessidades e desejos”. 

 

Também, ressalta-se que muitas marcas buscam fortalecer sua comunicação 

perante o seu público-alvo no intuito de conquistar a sua lealdade. Para Kapferer 

(2003, p. 150) “a comunicação é a arma da marca”. Keller (2006), explica que não 

podem ocorrer falhas no processamento de informações ao consumidor, caso isso 

ocorrer todos os esforços de comunicação serão em vão. Ainda, a comunicação 

deve ser encarada como um meio de gerar e agregar valor para marca, 

proporcionando e conquistando credibilidade no mercado em que atua. 

 

2.2.3 Marcas no Marketing Eleitoral 
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Como é de conhecimento, em 2014, ocorreram as eleições para 

presidenciáveis no Brasil. E os dois candidatos em questão, Dilma e Aécio, 

precisaram fortalecer suas marcas pessoais para a conquista de votos do seu 

público-alvo. De acordo com o estudo desenvolvido por Oliveira e Leal (2015), no 

caso do candidato Aécio, sua imagem foi construída a partir da associação com a 

naturalidade mineira do candidato, enaltecendo valores de sua cultura e destacando 

um perfil conservador, religioso, de família tradicional, bem como predominando o 

tom emotivo em sua campanha. Já o estudo realizado por Alves (2014) revela que a 

imagem da oponente Dilma, foi embasada a partir da humanização da candidata, 

tendo como suporte as redes sociais por meio da construção de um perfil fictício, 

quebrando o paradigma de imagem de mulher séria. Oliveira e Leal (2015) 

comentam que durante toda a campanha a candidata utilizou uma linguagem com 

apelo humorístico, visando interagir e envolver o seu público-alvo com a 

disseminação de informações de cunho político de forma natural e diferenciada. 

Interligando os conceitos de marca com o tema proposto, Marketing Eleitoral, 

o candidato é visto como um produto perante o seu público-alvo e há uma 

necessidade de gestão. Como citado por Keller (2006, p. 17): “as marcas vão além 

de produtos e serviços. Pessoas e organizações também podem ser vistas como 

marcas”. Também, como fundamentado anteriormente, a criação de uma 

personalidade de marca torna-se algo sustentável, pois, é difícil e ineficiente que 

uma personalidade seja copiada (AAKER, 1996, p. 192). Dessa maneira, muitas 

personalidades utilizam-se do conceito de Personal Branding, que é a aplicação de 

técnicas de comunicação e marketing, visando criar notoriedade de uma marca, a 

uma pessoa. Segundo Bender (2009), o conceito de Personal Branding, auxilia a 

promoção não de um produto, mas uma pessoa. Utilizado para pessoas que 

almejam conquistar o sucesso ou carisma, bem como reforçar ou criar uma 

reputação. Bender (2009, p.135) expõe que é preciso estabelecer um foco para 

agregar valor à sua marca pessoal, pois, a meta do conceito de Personal Branding é 

diferenciar-se perante um cenário de informações constantes, visando gravar sua 

marca pessoal na mente do seu público-alvo. Salienta-se que o conceito de 

Personal Branding não é o gerenciamento da aparência como o caso do Marketing 

Pessoal. 

É perceptível que no decorrer da história o candidato passou a se lançar 

como uma marca, preocupando-se em como as pessoas o enxergam, tanto no modo 
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de se vestir quanto na maneira de portar. O Personal Branding contribui na gestão 

de imagem da pessoa, fazendo uma analogia com uma marca que precisa ser 

desenvolvida, ser notada e zelada, tanto na esfera profissional como na social. 

Deste modo, a imagem idealizada está atrelada ao que se quer conquistar 

(BENDER, 2009, p. 51). Resgatando as teorias supracitadas, a marca é o resultado 

da percepção do que as pessoas têm sobre ela. O mesmo acontece com a marca 

pessoal, conforme fundamentado por Bender (2009, p. 47): “o seu valor acaba 

sendo definido pelo olhar do mercado”, ou seja, a sua marca pessoal é construída a 

partir do que você representa no ambiente em que está inserido.  

No âmbito político, o excesso de promessas e a quantidade de informações 

disponíveis faz com que muitos candidatos sejam semelhantes. Como evidenciado, 

a diferenciação é a palavra-chave para que uma marca se torne forte de várias 

formas (AAKER,1996, p. 96). Segundo Bender (2009), é a partir da diferenciação 

que será possível a construção de uma posição inatingível, pois, o mercado está em 

constante evolução e em busca da diferença. Ainda, é preciso utilizar-se da 

confiança como base para construção de uma marca pessoal, uma vez que a 

confiança é o pilar da reputação. Entende-se que uma marca pessoal só conquistará 

o sucesso a partir de sua diferenciação, posicionamento e reputação. Bender (2009) 

ilustra as principais características que uma marca pessoal necessita, enfatizando a 

necessidade de se criar excelência, agregar valor e ter paixão pelo que se faz como 

suporte e estratégia para o sucesso. 

Fazendo alusão ao exposto por Aeker (1996), o crescimento do grau de 

exigência dos consumidores, qualquer marca, seja ela de grande porte ou não, 

precisa ter um relacionamento bem estruturado com seu público-alvo. Deste modo, é 

necessário tomar certos cuidados na administração deste relacionamento, bem 

como manter um engajamento periódico com esse público. Assim, muitas empresas 

adotam estratégias de Marketing de Relacionamento, favorecendo que as mesmas 

deixem claros seus diferenciais de marca aos seus consumidores. No contexto 

político, Oliveira e Leal (2015) ressaltam a necessidade de os candidatos 

construírem um relacionamento a curto, médio e longo prazo, embasado em 

confiança com seu público-alvo, por meio da construção de uma imagem ou 

personalidade de marca que transmita diferenciação perante os outros profissionais 

deste segmento. Conforme enfatizado por Aaker (1996, p. 177) “um relacionamento 



 
 

40 

importante para muitas marcas é um vínculo de amizade caracterizado pela 

confiança, confiabilidade, compreensão e carinho”.  

2.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A palavra relacionamento nunca esteve em tanta evidência como nos anos 

2000, a era da tecnologia facilitou não apenas o relacionamento entre pessoas, mas 

também entre empresas e consumidores. O marketing de relacionamento trouxe 

consigo uma avalanche de possibilidades para as empresas em: inovarem na 

comunicação com o seu público-alvo, aperfeiçoar seus produtos com base nas 

necessidades que o consumidor expressa por meio do relacionamento e interações 

sociais com a organização, buscar engajamento com seus clientes a partir de 

estratégias de relacionamento, bem como alcançar a tão sonhada fidelidade dos 

consumidores com a marca. 

De acordo com Gronroos (2009, p. 26), o marketing de relacionamento 

iniciou-se há muitos anos atrás, junto com o comércio antigo, que era orientado pelo 

relacionamento entre quem tem a posse do produto e quem deseja o produto. Com 

o passar dos anos, as tecnologias surgiram como forma de facilitar a vida das 

indústrias e clientes, e o marketing de massa passou a substituir o marketing de 

relacionamento para algumas empresas, uma vez que a quantidade de pessoas 

atingidas era maior, facilitando que as mesmas se tornassem potenciais clientes e 

consumidores. Porém, essa técnica foi vista como pouco efetiva a longo prazo pelos 

profissionais de marketing e nos dias atuais é pouco utilizada como única forma de 

comunicar seu produto, pois, ela normalmente é agregada a um mix de 

comunicação onde o marketing de relacionamento é contemplado. Gronroos (2009, 

p. 32, 40) afirma que marketing de relacionamento é o entendimento de como a 

organização se relaciona com seus clientes, consumidores e parceiros de maneira 

que o desenvolvimento dos negócios e o gerenciamento da cartela de cliente evolua. 

Para Zenone (2010, p. 48) a conceituação de marketing de relacionamento 

baseia-se na criação de valor pela proximidade e familiaridade com o cliente a ponto 

de tornar o produto ou serviço tão apropriado a ele, que estes se mantem 

consumidor fiel da organização. 

Stone e Woodcock (2002, p. 3) afirmam que: 
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“Marketing de Relacionamento é o uso de uma ampla gama de técnicas e 
processos de marketing, vendas, comunicação e cuidado com o cliente 
para”: 1. Identificar seus clientes de forma individualizada e nominal; 2. Criar 
um relacionamento entre a sua empresa e esses clientes – um 
relacionamento que se prolonga por muitas transações; 3. Administrar esse 
relacionamento para o benefício dos seus clientes e da sua empresa. ” 

  

Já Pacheco (1993, p. 12) define claramente em poucas palavras a função 

essencial do marketing de relacionamento que: “é um processo para criar, manter e 

incrementar relacionamentos de longo prazo, mutuamente valiosos, entre as 

organizações e seus clientes. ” 

É possível identificar nos conceitos acima, que o cliente é colocado em 

primeiro lugar, ou seja, organizações que praticam o marketing de relacionamento 

tem por sua vez, estratégias voltadas para o cliente e mercado, valorizando toda sua 

cadeia de produção, fornecedores, clientes, distribuidores e outros parceiros que 

contribuem para o negócio prosperar. Kotler e Keller (2006. p. 16), também atribuem 

grande responsabilidade aos parceiros de negócios, expondo que é essencial 

construir sólidas ligações não só com o consumidor, mas com toda a cadeia 

produtiva e stakeholders, buscando a longo prazo, benefícios para as duas partes 

envolvidas. 

No que tange a perspectiva do composto de marketing para empresas 

orientadas para o cliente, Zenone (2010, p. 49) afirma que todo o processo de 

análise do composto deve ser repensado e adequado à orientação da empresa. No 

caso de produtos/serviço, é necessário que tudo o que for projetado e fornecido seja 

aprimorado com base nas informações que o relacionamento com o cliente fornece, 

visando atende-lo por completo. Em relação ao preço, este precisa se adequar as 

características que cada cliente exige. Sobre distribuição, esta precisa se adequar 

ao local, dia e hora que o cliente deseja receber o produto e finalmente sobre a 

comunicação, esta precisa focar em influenciar o cliente a adquirir o produto, ou 

seja, comunicações em massa já não podem ser utilizadas, tudo deve ser 

personalizado conforme o desejo de cada consumidor, e devem ser levados em 

conta quais canais este escolheu para se comunicar com a empresa. 

Ainda sobre o composto de marketing dentro do marketing de 

relacionamento, Gordon (1999, p. 57) argumenta que existem três capacitores do 

marketing de relacionamento que permitem a organização criar novos valores para 

os clientes individualmente, na sequência, são: Tecnologia da fabricação, que 
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basicamente tem o papel de entregar ao cliente um produto único, personalizado, de 

maneira que este cliente sinta que suas necessidades são totalmente supridas com 

o que aquele produto oferece, e que, consecutivamente, se sinta parta da empresa, 

pois, esta ouviu e atendeu suas necessidades especificas; o Conhecimento sobre o 

cliente, tem o papel de utilizar tanto em grandes como em pequenas empresas, uma 

memória organizacional que facilite a comunicação com os clientes fiéis, ou seja, um 

CRM onde qualquer colaborador possa saber detalhes do último atendimento, das 

solicitações e preferências daquele consumidor, para assim, melhor atende-lo; sobre 

o Acesso ao cliente, neste quesito, o autor afirma que é necessário utilizar o CRM 

para se comunicar individualmente com o cliente, personalizando a comunicação 

para que este se sinta realmente atendido de forma eficaz e eficiente.  

Assim, a proposta geral do marketing de relacionamento é estreitar a relação 

empresa versus consumidor com o objetivo de criar valor e fidelidade entre as 

partes. Vavra (1993) assevera que quanto maior a interação entre as partes, mais 

duradoura será a relação, assegurando assim, fidelidade e lealdade por parte do 

consumidor com o produto ou serviço ofertado pela empresa.  

 

2.3.1 Uma Proposta de Serviço  

 

Gronroos (2009, p. 42), afirma que as definições de serviços abordam três 

aspectos básicos,  

“Serviços são processos que consistem em atividades ou uma série de 
atividades, são, até certo ponto, produzidos e consumidos simultaneamente, 
e o cliente participa como coprodutor no processo de produção em alguns 
casos”.  
 

Estas características possibilitam identificar a prática política como um 

serviço oferecido ao consumidor, que no caso, não é apenas o eleitor, mas também 

todos os cidadãos. Basicamente, serviços são processos que juntos e alinhados 

formam uma série de atividades realizadas e utilizadas simultaneamente, com a 

característica principal de inseparabilidade.  

Kotler (2006) aborda o marketing de serviços como tendo cinco 

características essenciais. A primeira é a intangibilidade, que significa neste contexto 

que os serviços que a marca oferece são impalpáveis. A segunda é a 

inseparabilidade, que define que serviços não podem ser estocados, ou seja, são 

produzidos no momento da utilização. A heterogeneidade é a terceira característica, 
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que tem por princípio a variação de cliente para cliente, pois, o mesmo serviço pode 

variar de um cliente para o outro, devido a várias circunstâncias. A quarta é a 

simultaneidade, que afirma que o serviço é consumido no momento da compra, e 

por último, o cliente como coparticipador do serviço, estando presente durante o 

processo e avaliando tudo imediatamente.  

Ainda sobre marketing de serviços, Mckenna (1992), afirma que com o 

passar dos anos a distância entre o que é produto e o que é serviço está ficando 

cada vez menor. Isso se torna um problema para empresas que não se adaptam e 

não compreendem que oferecer um produto não é apenas entregar este item. 

Devem também entender que o cliente enquanto utilizador do produto ainda é seu 

cliente, devendo manter um relacionamento a fim de minimizar possíveis falhas e 

ruídos, buscando um ambiente de informação, garantia e conforto ao consumidor, ou 

seja, ofertar e entregar o produto, mas também entregar o serviço de 

relacionamento. 

Nickels e Wood (1999) enfatizam a importância de empresas que oferecem 

serviços a seus clientes, no intuito de criarem e manterem uma boa reputação diante 

de tanta competitividade presente no mercado. Os consumidores estariam dispostos 

a desembolsar um valor maior por um produto e ser bem atendidos, tendo a 

segurança em fazer sua compra e a certeza que poderá buscar a empresa 

novamente caso necessite de auxílio. Um bom relacionamento pode trazer mais 

clientes e maior lucro. Ainda salientam que é necessário não somente um bom 

relacionamento, mas que os gestores tenham plena consciência que o custo de 

perder um cliente leal em serviços é até oito vezes maior do que reter um novo 

cliente. Apontam também um impacto financeiro futuro destas perdas, influenciando 

diretamente nos lucros da empresa (apud OLIVEIRA; MARCONDES, MALERE E 

GALVÃO, 2009). 

É possível ainda identificar em um ambiente de alta competitividade, como 

afirma Lovelock e Wirtz (2006), o risco de que os clientes não percebam uma real 

diferença entre uma empresa e seus concorrentes. Por conta disto, é factível que os 

consumidores façam suas escolhas com base em preço, ou outro atributo que não 

remeta a necessidade de relacionamento prévio. Com este leque de opções que é 

dado ao consumidor nos dias de hoje, a empresa se obriga a batalhar pela fidelidade 

do cliente. Isto se torna imprescindível, pois, este define uma hierarquia de 

necessidades, desejos e valores que espera do produto/serviço. Para atender esta 
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demanda a empresa deve obter dados do mercado, propagandas, opiniões e 

referências de produtos anteriores, e utilizaria estas informações para fazer seu 

posicionamento. Por isto, quanto maior a proximidade da empresa com seu cliente e 

consumidor, por meio de interações positivas e comunicação direta, maior as 

chances deste consumidor se tornar leal (Mckenna, 1999; Gronroos, 2009; Kotler 

2006). 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), uma estratégia de posicionamento 

deve preocupar-se em criar e manter métricas distintivas que possam ser notadas e 

valorizadas pelos clientes com os quais a empresa tem interesse de desenvolver um 

relacionamento de longo prazo. Pois, os consumidores não estão buscando apenas 

uma satisfação funcional e emocional nos dias de hoje, mas também a satisfação 

espiritual nos produtos e serviços que escolhem. Segundo Kotler (2006) e Gronroos 

(2009), o relacionamento é defendido como parte importante neste processo de 

posicionamento, em um mercado altamente globalizado, em que o cliente tem mais 

acesso a informação e se torna cada dia mais cético à propaganda. A função do 

marketing é fornecer não só a experiência de uma compra – ou a compra de uma 

experiência – mas também a incorporação de valores na cultura da empresa, que 

precisa tornar seu cliente participativo no processo do serviço em si, focando nas 

necessidades e expectativas deste, buscando alcançar seu coração e mente. 

 

2.3.2 Confiança e Lealdade 

 

As definições sobre confiança se completam na literatura de marketing, 

Gronroos (2000) elucida que confiança se baseia na expectativa de uma parte de 

que a outra parte agirá de forma esperada por esta em dada situação. Já Moorman 

et al. (1992) atesta que confiança na situação de compra/venda e relação de 

negócios é a tendência a acreditar no parceiro no qual se tem total conhecimento. E 

Sirdeshmukh et al. (2002) afirma que confiança é um grupo de expectativas positivas 

que certo consumidor tem em relação as intenções e comportamentos da empresa, 

e ainda aponta que existe outra maneira de conceituar confiança, utilizando-se da 

confiança comportamental, ou seja, baseada no comportamento ou tendência de 

ação da empresa em relação ao consumidor (Apud PERIN, SAMPAIO, BRENO E 

PORTO, 2006). 
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Com relação a lealdade, Oliver (1999) alega que esta nada mais é que um 

profundo comprometimento de recompra de um produto/serviço de forma recorrente 

no futuro, sem preocupações por parte do cliente de influências externas negativas 

em relação a marca. Ainda com o mesmo viés, Singh e Sirdeshmukh (2002) 

descrevem lealdade como sendo um comportamento recorrente que demonstra 

interesse e intenção de preservar e estender o relacionamento com a empresa. Por 

fim, Rowley e Dawes (2000), completam que lealdade deve ser compreendida como 

um fator multidimensional, podendo ser comportamental ou atitudinal, no caso de 

comportamento, esta tem a ver com compras recorrentes, recomendações e 

indicações, e atitude tem a ver com componentes cognitivos e afetivos, como, 

sentimentos, emoções, envolvimento, clareza e confiabilidade, reforçando assim, 

toda a necessidade do marketing de relacionamento para a manutenção e 

preservação da lealdade. 

 

2.3.3 Marketing Eleitoral e Marketing de Relacionamento 

 

Segundo Plasser (2001), as campanhas se modernizaram conduzindo uma 

nova relação entre mídia e politica. Essa transformação ocorre por cinco fatores 

diferentes. Primeiro, pela importância da TV em comunicar as campanhas. Segundo, 

pelo aumento do orçamento das campanhas eleitorais. Terceiro, pela grande 

popularidade dos debates televisivos. Quarto, pela posição do candidato em 

detrimento de seu partido, e quinto, pela incorporação de novos colaboradores 

externos ao quadro dos profissionais do partido.  

Figueredo (1994), coloca que as escolhas democráticas na politica pressupõe 

informações mútuas entre candidatos e eleitores. O relacionamento entre empresas 

e consumidores também tem este mesmo pressuposto, para se criar uma relação 

duradoura e justa com seu consumidor. Já Gronroos (2009), expõe que é necessário 

que a troca de informações seja interativa e direta, e que esta busque sempre 

esclarecer eventuais dúvidas e resolver eventuais conflitos em relação ao produto 

ofertado, no caso da politica, o próprio candidato. 

Na era da interação beneficiada pela expansão da tecnologia e o grande 

acesso de eleitores de várias idades e realidades diferentes, é possível identificar o 

marketing de relacionamento como sendo um dos pilares para a construção de uma 
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boa campanha eleitoral. As estratégias e técnicas aplicadas ao marketing politico e 

eleitoral tem trazido bons resultados a curto e médio prazo (UNIP, 2015). 

 

3 MODELO DE PESQUISA E HIPÓTESES 

Não há dúvida de que o voto é a melhor arma de que dispõe o eleitor, e cabe 

ao mesmo olhar com bastante atenção a importância deste ato como cidadão. 

Segundo, Dantas (2010), eleitor é o indivíduo que elege um representante ou uma 

ideia em uma votação por meio do uso obrigatório do título de eleitor, seja para uma 

votação em âmbito municipal, estadual ou nacional. De acordo com o autor, o eleitor 

é o consumidor e usuário dos serviços ofertados pelos políticos, e deste modo 

devem ser considerados como o propósito da existência dos partidos políticos. 

Assim, para Dantas (2010): “o candidato é o elo de ligação entre as causas públicas 

e o eleitor”. 

Quando transferimos estes princípios para o marketing político, atribuímos a 

cada um dos atores políticos um papel importante para praticar o marketing de 

relacionamento. Todo o conjunto de pessoas que formam o partido são 

denominadas “empresas”, o produto ofertado é o candidato e os parceiros que 

auxiliam na entrega deste produto aos eleitores são por sua vez, os fornecedores e 

distribuidores (que poderíamos elencar em financiadores das campanhas, as 

empresas de marketing pagas para produzir conteúdo do candidato, lobbystas, 

fornecedores de materiais de campanha e etc). Na política, o candidato eleito produz 

e entrega os serviços diariamente em forma de novas leis, estatutos, medidas 

provisórias e conduz a política econômica em benefício ao cidadão, ou seja, as 

atividades são produzidas e consumidas pelos cidadãos diariamente, estes ainda 

podem fazer parte do processo de produção, quando são abertas possibilidades 

para o cidadão opinar.  

Conforme as teorias já abordadas, é importante criar uma marca forte e que 

se torne uma referência no mercado em que atua, sendo desejada pelos seus 

consumidores. Até o presente momento foram evidenciados conceitos de marca 

fazendo alusão a produtos e serviços, porém, as teorias de marca também podem 

ser aplicadas as pessoas, e muitas destas utilizam-se da prática do Marketing 

Pessoal para reforçar sua imagem de marca. Segundo Kotler (2013, p. 514), o 

Marketing Pessoal é “um novo conceito e instrumento do marketing em benefício da 
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carreira e das vivências pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em 

todos os seus atributos, características e complexa estrutura”.  

Fazendo um contraponto do Marketing Pessoal com o conceito de imagem de 

marca, ambos podem ser uma estratégia de vantagem competitiva, já que 

fortalecem a presença de uma marca ou pessoa no ambiente em que atuam, ou 

seja, agregando valor à imagem. Reforçando os comentários expostos, Keller (2006) 

enfatiza que: “pessoas também podem ser vistas como marcas”. Pois, muitas vezes 

elas são vistas como uma referência em decorrência de suas competências, imagem 

e habilidades, fortalecendo as redes de relacionamento e o status pessoal no 

ambiente em que estão atuando, consolidando uma aceitação de um determinado 

público (KELLER, 2006, p. 17). 

3.1 TESTE DE HIPÓTESES 

As hipóteses a seguir, foram desenvolvidas visando ampliar as investigações 

sobre a percepção do eleitor em relação ao candidato que votou no segundo turno 

da eleição presidencial brasileira de 2014. Vale salientar que, tais hipóteses foram 

baseadas nas teorias transcritas no decorrer deste estudo e seguidas de acordo 

com o problema de pesquisa proposto. Ainda, que os resultados da pesquisa foram 

analisados a partir das hipóteses formuladas, a fim de verificar quais delas estão 

relacionadas aos dados obtidos. Também, serão apresentadas as variáveis 

independentes e dependentes, ilustradas em um modelo de pesquisa desenvolvido 

para o estudo. 

Prosseguindo, a primeira hipótese é embasada na temática comunicação. 

Para Dantas (2010), a comunicação é uma forma de engajar o público-alvo, no caso 

o eleitor, sendo uma ferramenta de sobrevivência da imagem do candidato no 

ambiente em que atua. É necessário utilizar-se com eficiência da comunicação para 

a construção e consolidação da marca do candidato, seja a curto, médio ou ao longo 

prazo. Assim, para que a marca de um candidato seja lembrada pela maioria do seu 

público-alvo o investimento em comunicação é essencial, uma vez que o cenário 

político se encontra em constante transformação e cada vez mais competitivo. 

Utilizar-se de estratégias de comunicação eficientes resultarão no 

fortalecimento da confiança e, o provável marketing boca-a-boca pelo eleitor. 

Entende-se que uma comunicação de qualidade pode afetar o nível de confiança de 
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um eleitor. Conforme evidenciado por Kapferer (2003, p. 150): “a comunicação é a 

arma da marca”. Ou seja, é preciso estabelecer uma comunicação contínua com o 

público-alvo, no intuito de mantê-los com informações atualizadas da marca e cada 

vez mais envolvido e fiel.  

Diante deste contexto, propõe-se que uma comunicação de qualidade pode 

estar relaciona com a confiança e lealdade que o eleitor tem em seu candidato, uma 

vez que a comunicação tem a função de informar, persuadir e influenciar a decisão 

de voto do eleitor, conforme já apresentado anteriormente. 

H1: Quanto maior a qualidade percebida dos anúncios, mensagens e 

comunicação em geral do candidato maior será a confiança. 

Como já visto, um candidato que visa se destacar em suas campanhas 

precisa fortalecer a sua imagem de marca, bem como agregar e transferir 

sentimentos, emoções e demais valores à sua personalidade de marca para que a 

sua relação com o eleitor seja cada vez mais forte. Adotar uma imagem, aqui vista 

pela personalidade de marca favorece a competitividade, pois, a marca pessoal do 

candidato é o seu maior patrimônio para conquistar o seu objetivo que é ser eleito. 

Conforme mencionado anteriormente, Muniz (2005) apresenta conclusões aferidas 

nas cinco dimensões da personalidade de marca: CREDIBILIDADE; DIVERSÃO, 

AUDÁCIA; SOFISTICAÇÃO; e SENSIBILIDADE.  

Na dimensão de credibilidade, é possível encontrar características como: 

responsável, confiável, consistente, ainda, marcas com alto escore nesta dimensão 

são vistas como marcas parceiras no relacionamento com o consumidor, pois 

apresentam lealdade, estabilidade e determinação em seus itens. Na dimensão 

diversão encontra-se bem-humorada, festiva, simpática. Na audácia, é possível 

identificar, moderna, atualizada, corajosa, ainda, marcas com esta característica tem 

certa agressividade em seu comportamento e comunicação, e também em relação a 

seus concorrentes. Já na dimensão sofisticação, alta classe, elegante e sofisticada 

são as características que mais se enquadram a marca neste fator. E por último, 

sensibilidade, nesta dimensão é possível identificar delicadeza, sensibilidade, 

emotiva. Partindo destes resultados e tratando-se da personalidade de marca dos 

candidatos, pressupõe que: 

H2: Quanto maior a percepção de CREDIBILIDADE; DIVERSÃO; 

AUDÁCIA; SOFISTICAÇÃO e SENSIBILIDADE na personalidade, maior será a 

confiança. 
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 De acordo com Aaker (1997), a imagem de marca está ligada diretamente 

aos investimentos e esforços apropriados de comunicação. Consequentemente, a 

imagem do candidato será formada por um conjunto de associações, que se 

positivas, resultaram na aceitação e satisfação pelos seus eleitores. Logo, a 

intensidade e qualidade da comunicação do candidato está relacionada à 

possibilidade de que a marca seja lembrada, ou seja, envolver e convencer os 

eleitores das vantagens de suas propostas. Assim sendo, supõe-se que: 

H3: Quanto maior a qualidade percebida dos anúncios, mensagens e 

comunicação em geral do candidato maior será a personalidade percebida do 

candidato nas dimensões. 

De acordo com as teorias transcritas, o eleitor considera vários quesitos para 

posteriormente evidenciar sua percepção em relação à marca, sendo que o ponto 

forte é investir e aprimorar continuamente no marketing de relacionamento com o 

público-alvo, objetivando sua fidelização. Assim a lealdade, na prática do dia a dia, 

precisa ser a consequência e resultado de estratégias permanentes e duradouras, 

agregando valor, intimidade, confiança e benefícios para as duas partes envolvidas. 

Como enfatizado por Gronroos (2000) a confiança está baseada na expectativa de 

uma parte de que a outra parte agirá de forma esperada por esta em dada situação. 

Assim, espera-se que a fidelização do eleitor não está apenas nas propostas que 

são ofertadas pelo candidato, mas também na gestão do relacionamento pelo 

mesmo, buscando que o eleitor se sinta especial e seja leal no ato do voto, bem 

como influencie seus pares a partir do marketing boca-a-boca. Se considerarmos 

que, a lealdade é votar, fazer marketing boca-a-boca e manter-se votando no 

mesmo candidato, então: 

H4: Quanto maior é a confiança sentida pelo eleitor em relação ao 

candidato, maior é o nível de lealdade. 

Para ilustrar as hipóteses supracitadas, foi utilizado o modelo de pesquisa 

abaixo que serve para verificar a relação entre estas variáveis: 
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Figura 5 - Hipóteses relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

4 METODOLOGIA 

Visando compreender o problema de pesquisa e testar as hipóteses 

anteriormente apresentadas, foi aplicada a metodologia de pesquisa quantitativa, já 

que segundo Malhotra (2006): “a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados 

e, normalmente aplica alguma forma de análise estatística”. Trata-se de uma 

pesquisa do tipo descritiva, a fim de minudenciar as características e traçar um perfil 

da amostra, estimar percentuais e percepções de comportamentos específicos, 

determinar previsões e hipóteses, bem como ilustrar as variáveis de marketing que 

estão associadas com a temática da pesquisa (MALOTRA, 2001, p. 108). Também, 

trata-se da concepção de um estudo de caráter Transversal Único, pois, segundo 

Malhotra (2001, p. 109): “é um tipo de pesquisa que envolve a coleta de informações 

de uma dada amostra de elementos da população somente uma vez”.  

Deste modo, a metodologia utilizada no estudo foi embasada na pesquisa 

bibliográfica, descritiva e quantitativa. Na etapa de pesquisa bibliográfica, foi 

realizada a revisão literária por meio do levantamento de informações já publicadas 

sobre o tema, em livros especializados, artigos, revistas científicas, bem como na 

Internet. (MALHOTRA, 2011, p. 122, 123). 
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4.1 DADOS: COLETA E TRATAMENTO 

Quanto a definição da amostra da pesquisa para obtenção dos dados, Las 

Casas (2010, p. 122) defini como amostra: “um subconjunto dos dados do universo 

ou população e não um censo, isto é, sua totalidade”. Assim, para Malhotra (2011, p. 

268): “a população é o total de todos os elementos que compartilham alguns 

conjuntos comuns de características e a amostra é um subgrupo da população”. No 

caso do estudo apresentado, a amostragem foi não-probabilística por conveniência, 

cuja a seleção dos elementos da população para constituir a amostra depende de 

parte do julgamento do pesquisador, mas principalmente da conveniência de acesso 

dos entrevistados, ou seja, as abordagens são conduzidas sem qualificar 

previamente os entrevistados (MALHOTRA, 2011, p. 272). O método adotado foi o 

de survey que tem a finalidade de obter informações sobre comportamento, 

intenções, atitudes, percepções, motivações, características demográficas e de 

estilo de vida. Além disso, a survey foi realizada por Web onde os entrevistados 

podem ser recrutados online, ou seja, são direcionados para um endereço na Web. 

Este método possibilita que os dados sejam coletados em uma base de dados fixa, 

facilitando o processamento das respostas e uma maior qualidade dos dados 

(MALHOTRA, 2001, p. 185). 

Na realização da pesquisa quantitativa descritiva, foi formulado um 

questionário estruturado com perguntas fechadas de múltipla escolha por meio da 

ferramenta Qualtrics que permitiu a coleta de dados online. Segundo Malhotra 

(2011), o questionário estruturado possibilita a predeterminação da redação e a 

quantidade das alternativas de respostas das questões, facilitando a compreensão 

das opções de resposta. Já as análises estatísticas foram desenvolvidas com o 

auxílio do software SPSS ®.  

4.2 DEFINIÇÃO DE QUESTIONÁRIO E ESCALAS 

Para mensurar como o Marketing Eleitoral focado na comunicação e imagem 

do candidato afetam a confiança e lealdade no candidato que o eleitor votou no 

segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 2014, a etapa de revisão 

literária serviu para a identificação de itens e escalas a serem utilizadas para 

medição e validação das hipóteses relacionadas a: personalidade de marca, 
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confiança, lealdade. Visando afunilar a amostra, foi criada uma pergunta filtro que 

direcionou o questionário somente para eleitores que votaram no segundo turno da 

eleição presidencial 2014. Prosseguindo, foi apresentada uma questão solicitando 

ao respondente sinalizar sua opção de voto no segundo turno da eleição para 

presidente em 2014, contemplando as seguintes opções: Aécio Neves; Dilma 

Rousseff; em branco; e nulo. 

Para mensurar a personalidade foi adotada a escala de Personalidade de 

Marca desenvolvida por Aaker (1997), testada e validade por Muniz e Marchetti 

(2005), a fim de atribuir que traços de personalidade o eleitor percebe nos 

candidatos. Utilizou-se a escala de Likert de dez pontos, sendo “1-Discordo 

Totalmente” e “10-Concordo totalmente de cada afirmativa”.  

Quanto a mensuração da confiança e lealdade, foram adaptadas as escalas 

desenvolvidas por Prado (2004), com o objetivo de verificar a relação entre 

confiança e lealdade acerca do relacionamento do eleitor versus candidato. Para 

avaliar o julgamento de como o receptor percebe a comunicação do candidato, foi 

adaptada a escala de mensuração do anúncio, desenvolvida por Andrade e Mazzon 

(2006), que visa medir a qualidade do anúncio a partir de uma escala de Likert de 

cinco pontos. Também, foi desenvolvida uma pergunta complementar, solicitando ao 

eleitor sinalizar quais os meios de comunicação que ele obteve informações do seu 

candidato durante as eleições de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Escalas utilizadas 

NOME DA ESCALA PUBLICADO EM AUTOR 

Escala de 
Personalidade de 

Marca 

 Avaliação das dimensões da personalidade 
de marca no contexto brasileiro. 2005. 201 f. 
Trabalho de conclusão de curso (mestrado 
em administração) - Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, PUC/PR, 2005. 

MUNIZ, Karlan Muller. 

Escala de Confiança no 
Relacionamento 

A avaliação do relacionamento sob a ótica 
do cliente: um estudo em bancos de varejo. 

2004. 480 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Doutorado em Administração de 

Empresas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, 

PRADO, Paulo 
Henrique Muller. 
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2004. 

Escala de Avaliação da 
Lealdade 

A avaliação do relacionamento sob a ótica 
do cliente: um estudo em bancos de varejo. 

2004. 480 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Doutorado em Administração de 

Empresas) - Fundação Getúlio Vargas - SP, 
2004. 

PRADO, Paulo 
Henrique Muller. 

Avaliação de anúncio 

Constructos atitudinais relacionados com a 
marca como medidores de processamento 
de mensagem promocional. Encontro anual 
da associação brasileiras de programas de 
pós-graduação em administração, Rio de 

Janeiro, Anais 32, 2001. 

ANDRADE, J.; 
MAZZON, J.A. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

A pesquisa também contemplou uma escala com quatro perguntas sobre a 

atual situação do país, visando compreender a percepção do eleitor, bem como o 

seu nível de satisfação com a atual presidência do Brasil. Para caracterização da 

amostra foi adotado o Critério Brasil, edição 2015, da ABEP (Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa) com o objetivo de medir o poder aquisitivo do eleitor. Por 

fim, o eleitor foi questionado sobre a sua opção de voto no primeiro turno, no intuito 

de identificar a disposição dos votos e o eleitorado na primeira fase da eleição 

presidencial 2014.  

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No decorrer deste tópico serão descritos os dados obtidos na pesquisa 

quantitativa realizada, visando compreender o problema proposto e testar as 

hipóteses desenvolvidas. Os dados foram tabulados a partir da coleta no Qualtrics e 

as análises estatísticas formatadas com a utilização do software SPSS -Statistical 

Package for the Social Sciences. O link da pesquisa foi disponibilizado na internet 

por meio de redes sociais, grupos de discussão, endereço eletrônico e mensagens 

instantâneas entre a data de 18 de outubro até 1º de novembro de 2015. 

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Iniciaram a pesquisa 642 pessoas, não foram considerados 73 respondentes 

que sinalizaram que não votaram no segundo turno da eleição presidencial de 2014, 

45 que votaram em branco e nulo, e 182 respondentes que desistiram de responder 
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toda a pesquisa, restando assim, 342 respondentes válidos que optaram ou por 

Aécio, ou Dilma. 

Abaixo ilustra-se no Gráfico 01 a composição da amostra: 

 

 
Fonte: Autores, 2015 

5.2 PERFIL DA AMOSTRA 

O perfil demográfico da amostra é composto em sua grande maioria por 

mulheres, com 63,82%, já os homens compõem 36,18% da amostra. A média de 

faixa etária dos respondentes foi de 30 anos, tendo respondentes com mínimo de 18 

anos e máximo de 83 anos. 

Quanto à classe econômica, seguindo os parâmetros do Critério Brasil da 

ABEP 2015, a maioria dos eleitores é considerada da classe B2, totalizando 33,9% 

da amostra, a maior concentração de valores ficou entre as classes B2, C1 E C2, e a 

classe com menor representatividade foi a D-E, com 5,0%. 

Abaixo os detalhes quanto à classe econômica: 

 

 

Tabela 3 - Perfil demográfico da amostra 

FATORES 
DEMOGRÁFICOS 

 
FREQ. 
ABS. 

FREQ.% 
FREQ. 

ACUM. 

SEXO 
Feminino 247 63,82% 63,82% 

Masculino 140 36,18% 100% 

CLASSE ECONÔMICA Classe A 27 7,9% 100% 

Gráfico 1 - Composição de respondentes da amostra 
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Classe B1 43 12,6% 92,1% 

Classe B2 116 33,9% 79,5% 

Classe C1 92 26,9% 45,6% 

Classe C2 47 13,7% 18,7% 

Classe D-E 17 5,0% 5,00% 

     

Fonte: Autores, 2015 

 

Há predominância na amostra de 54,1% de eleitores com curso superior 

completo, seguido de 35,4% de eleitores com ensino médio completo/superior 

incompleto; 7,3% de eleitores com fundamental completo/médio, 3,2% de eleitores 

com fundamental I completo/fundamental II, o grau de escolaridade 

analfabeto/fundamental I incompleto não teve respondentes. 

De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (2015), o gênero 

do perfil do eleitor brasileiro em 2014 era de 47,67% homens e 52,25% mulheres, 

com faixa etária entre 45 a 59 anos, sendo grande parte da população com o ensino 

médio incompleto. Comparando estes dados com a amostra do estudo, nota-se que 

os respondentes têm um perfil jovem, com um maior grau de instrução do que o 

perfil de eleitores descrito pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

 
 

Gráfico 2 - Grau de escolaridade da amostra 

 
Fonte: Autores, 2015 

 

Ainda com base nas estatísticas disponibilizadas pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (2015), em 2014 o Brasil conta com 143.189.618 eleitores votantes, sendo 

7.903.956 do eleitorado no estado paranaense. Fazendo um contraponto com a 

amostra válida em questão, houve 88,9% de predominância no estado do Paraná, 
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seguido de 4,10% de residentes no estado de São Paulo e 2,3% residentes no 

estado do Rio Grande do Sul, conforme detalhado no Gráfico 03: 

 

Gráfico 3 - Estado de residência dos eleitores 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

Outro dado levantado foi a cidade em que o eleitor reside, sendo 48,25% 

moradores na Região de Curitiba/PR, seguido de 9,65% Pinhais/PR e 8,52% 

moradores de Apucarana/PR, ao total foram respondidas mais de 50 cidades, onde 

grande parte destas receberam apenas um respondente, conforme Gráfico 04 

abaixo: 

Gráfico 4 - Cidade de residência dos eleitores 

 
Fonte: Autores, 2015 

 

Finalizando esta seção, os dados possibilitaram a identificação da ocupação 

da amostra, sendo que 58,5% é empregado, seguido de 14,6% estudantes, e 11,4% 
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estão presentes na categoria de autônomo/conta-própria. A menor parte da amostra, 

0,9%, encontra-se na categoria de trabalhador doméstico e 

inativo/aposentado/pensionista. 

Abaixo detalha-se no Gráfico 05, a ocupação identificada dos eleitores: 

 

Gráfico 5 - Ocupação dos eleitores 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

5.3 ESCALA DE PERSONALIDADE DE MARCA 

Neste tópico serão abordados os resultados da análise fatorial da escala de 

Personalidade de Marca, segundo a percepção dos eleitores da amostra. Neste viés, 

rememora-se que a personalidade e imagem de marca é criada pelo consumidor a 

partir cinco fatores, Credibilidade, Diversão, Audácia, Sofisticação e Sensibilidade.  

O teste Kaiser-Meyer-Olkin realizado, busca mostrar a adequação da amostra 

à analise fatorial, Maroco (2007) afirma que quanto mais próximo o valor encontrado 

estiver de 1, mais adequada será a amostra. Pestana e Gageiro (2005) 

estabeleceram níveis de consistência interna para melhor avaliação da consistência, 

então se α > 0,9 a consistência é considerada “muito boa”. Já o grau de intensidade 

comumente chamado de Sig. ou teste Bartllet tem por objetivo verificar se há 

homogeneidade na amostra, os valores considerados aceitáveis devem ser < 0,005. 

Para a escala de Personalidade de Marca foi encontrado KMO de 0,961 de 

consistência, sendo considerado “muito bom”, pois, este é α > 0,9, e Sig. < 0,001, 

sendo também considerável aceitável pelos níveis proposto por Kotler (2011). 
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 Na imagem abaixo, é possível identificar que as dimensões da escala de 

personalidade encontradas na análise de Muniz e Marchetti (2005), coincidem na 

sua maioria com o carregamento deste estudo. Segundo Malhotra (2006), o método 

de rotação Varimax tem o objetivo de maximizar as variâncias entre as cargas 

fatoriais, enfatizando a diferença entre elas e possibilitando melhor interpretação dos 

resultados, a rotação varimax para esta escala é de 75,46%, explicando de maneira 

aceitável a variância total. 

                                              Quadro 1 - Matriz de Componente Rotativa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2015. 

Pode ser verificado que, o fator “imaginativo” (linha 22) apresentou um 

carregamento na dimensão “Audácia”, ao invés de “Diversão” e, o fator “jovem” 

1 2 3 4 5

1 Responsável ,811

2 Seguro (a) ,750

3 Confiável ,803

4 Respeitável ,810

5 Confiante ,748

6 Correto (a) ,848

7 Consistente ,796

8 Sério (a) ,858

9 Leal ,764

10 Firme ,811

11 Bem-Sucedido (a) ,716

12 Equilibrado (a) ,740

13 Bem-humorado (a) ,684

14 Extrovertido (a) ,800

15 Divertido (a) ,821

16 Alegre ,771

17 Festivo (a) ,780

18 Informal ,603

19 Espirituoso (a) ,697

20 Legal (Bacana) ,406 ,691

21 Simpático (a) ,587 ,440

22 Imaginativo (a) ,571

23 Ousado (a) ,693

24 Moderno (a) ,457 ,477 ,454

25 Atualizado (a) ,542 ,475 ,446

26 Criativo (a) ,427 ,409 ,426

27 Corajoso (a) ,514 ,601

28 Jovem ,603

29 Chique ,828

30 Alta classe ,856

31 Elegante ,871

34 Sofisticado (a) ,816

35 Glamoroso (a) ,742

36 Delicado (a) ,404 ,594

37 Feminino ,800

38 Sensível ,842

39 Romântico (a) ,801

40 Emotivo (a) ,746

41 Religioso (a) ,619
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(linha 28) teve seu carregamento na dimensão “Sofisticação”, ao invés de “Audácia”. 

Ainda, esta última dimensão foi a que apresentou fatores carregando em mais 

dimensões. Uma razão para isto pode ser que os itens dentro desta dimensão não 

são de grande importância para os eleitores, e assim, os resultados ficaram 

dispersos neste fator. Segundo Muniz e Marquetti (2005), esta dimensão está 

relacionada a marcas com perfil inovador, inquieto e criativo, e estas características 

segundo os eleitores tem pouca importância em relação as outras. 

Como houve poucas alterações de carregamento em relação à escala original 

previamente validado, optou-se por computar os fatores dentro das dimensões 

originais. Para isto, foi feito uma média e feito o teste de confiabilidade de escalas 

por Alpha de Cronbach, nomeando os fatores como: FatorCREDIBILIDADE (Alpha 

de Cronbach 0,970), FatorDIVERSÃO (Alpha de Cronbach 0,950), FatorAUDÁCIA 

(Alpha de Cronbach 0,917), FatorSOFISTICAÇÃO (Alpha de Cronbach 0,944) e 

FatorSENSIBILIDADE (Alpha de Cronbach 0,891), indicando assim que o valor de 

Alpha Cronbach para estes itens da amostra é considerado confiável. 
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5.4 ESCALA DE COMUNICAÇÃO, CONFIANÇA E LEALDADE 

Como não existem dimensões para as escalas originais de qualidade de 

Comunicação, Confiança e Lealdade, estas foram analisadas apenas utilizando o 

teste Alpha de Cronbach. 

Para a escala de comunicação, o teste Cronbach’s Alpha - que exige um 

mínimo de 0,60 - obteve o valor de 0,872, sendo considerado confiável. Para a 

verificação se, um item excluído aumentaria a confiabilidade da escala, não foi 

encontrado nenhum valor consideravelmente acima de 0,872 (o maior valor foi de 

0,891, no item: Nada Polêmica/ Muito Polêmica). Desta forma, optou-se pela 

manutenção de todos os itens da escala. 

Para a escala de Confiança, o teste Cronbach’s Alpha que mede a 

confiabilidade da escala foi de 0,924, sendo considerado confiável. Ao verificar a 

possível exclusão de item da escala, não foi encontrado nenhum valor 

consideravelmente acima de 0,924 (o maior valor foi de 0,926, no item: “As ações 

desenvolvidas pelo candidato durante a campanha eleitoral em 2014, não 

precisavam ser acompanhadas detalhadamente”). 

Para a escala de Lealdade, o teste Cronbach’s Alpha foi medido de 0,835, 

sendo considerado confiável. Ao verificar a possível exclusão de algum item da 

escala, não foi encontrado nenhum valor consideravelmente acima de 0,835 (o 

maior valor foi de 0,890, no item: “Durante a eleição de 2014 eu pensei em procurar 

outros candidatos para cuidarem dos meus interesses”. 

Desta forma, todas as escalas foram consideradas adequadas para continuar 

a análise das hipóteses. De forma semelhante a escala de Personalidade de marca, 

foram computadas as médias de cada escala para o teste de hipóteses. 

5.5 TESTES DE HIPÓTESES 

Para verificar a hipótese 1 (Quanto maior a qualidade percebida dos 

anúncios, mensagens e comunicação em geral do candidato maior será a 

confiança) foi realizada uma regressão linear simples. A regressão linear permite 

analisar quanto uma variável x tem efeito sobre outra, y, ou seja, “Quanto y mudará, 

se x mudar” (DANCEY E REIDY, 2013, p. 384) 
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Verificou-se uma relação significativa (F (1,341) =175,819 R²=0,341 p<0,001 

β=0,584) indicando que, quanto maior a qualidade percebida da comunicação 

(anúncios, mensagens e comunicação em geral), maior seria a confiança no 

candidato. Desta forma, constatou-se 34,1% da variação sobre a confiança no 

candidato pode ser explicada pela variação de qualidade percebida na comunicação 

(sendo assim, a relação é considerada forte, pois é maior que >0,151). Desta forma, 

considera-se corroborada a hipótese 1. 

Para verificar a hipótese 2 (Quanto maior a percepção de CREDIBILIDADE; 

DIVERSÃO; AUDÁCIA; SOFISTICAÇÃO e SENSIBILIDADE na personalidade, 

maior será a confiança) foi realizada uma regressão linear múltipla. A regressão 

linear múltipla permite analisar o quanto varias variáveis chamadas de 

independentes influenciam em outra variável chamada de dependente, 

possibilitando verificar como as variáveis independentes combinadas estão 

relacionadas com a variável dependente e também como cada uma das 

independentes estão relacionadas com a dependente separadamente (DANCEY E 

REIDY, 2013, p. 407) 

Conforme demonstra a Tabela 04 abaixo, verificou-se uma relação 

significativa nas dimensões CREDIBILIDADE, AUDÁCIA e SENSIBILIDADE, já as 

dimensões DIVERSÃO e SOFISTICAÇÃO não tiveram uma relação significativa.  

 

Tabela 4 - Regressão Linear Múltipla 

Fator p β

CREDIBILIDADE 0,00 0,502

DIVERSÃO 0,98 0,002

AUDÁCIA 0,00 0,234

SOFISTICAÇÃO 0,54 -0,30

SENSIBILIDADE 0,00 0,176

F(1,341)=106,570 R²=0,613

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Desta forma, constatou-se que 61,3% da variação sobre a confiança no 

candidato pode ser explicada, pelas variâncias: CREDIBILIDADE; DIVERSÃO; 

AUDÁCIA; SOFISTICAÇÃO e SENSIBILIDADE. Estes resultados indicam também 
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que, o Sig. para os fatores Diversão e Sofisticação demonstram que estas duas 

variáveis não são significativas. As variáveis significativas tiveram Credibilidade, 

Audácia e Sensibilidade com valores altos, é possível afirmar para cada aumento de 

1 desvio padrão na credibilidade a confiança aumenta 0,502. Na variável audácia, 

para cada aumento de 1 desvio padrão na audácia a confiança aumenta 0,234, e na 

variável sensibilidade, para cada aumento de 1 desvio padrão na sensibilidade, a 

confiança aumenta 0,176. Ou seja, exista grande importância no fator credibilidade 

da personalidade de marca do candidato, e média importância nos fatores audácia e 

sofisticação. Desta forma, considera-se corroborada a hipótese 2. 

Para verificar a hipótese 3 (Quanto maior a qualidade percebida dos 

anúncios, mensagens e comunicação em geral do candidato maior será a 

personalidade percebida do candidato nas dimensões) foi realizada uma 

regressão linear simples.  

 Para o fator credibilidade, verificou-se uma relação significativa 

(F(1,341)=135,834 R²=0,283 p<0,001 β=534) indicando que, quanto maior a 

qualidade percebida da comunicação, mais positiva de forma geral eram vistas as 

características de credibilidade de um candidato. Para o fator audácia, verificou-se 

também uma relação significativa (F(1,341)=169,568 R²=0,333 p<0,001 β=577) 

indicando que, quanto maior a qualidade percebida da comunicação, mais positiva 

de forma geral eram vistas as características ligadas à audácia de um candidato. 

Também para o fator sensibilidade, verificou-se uma relação significativa 

(F(1,341)=41,310 R²=0,108 p<0,001 β=329), indicando que, quanto maior a 

qualidade percebida da comunicação, mais positiva de forma geral eram vistas as 

características sensibilidade de um candidato. Para o fator diversão, verificou-se 

uma relação significativa (F(1,341)=125,883 R²=0,270 p<0,001 β=520) indicando 

que, quanto maior a qualidade percebida da comunicação, mais positiva de forma 

geral eram vistas as características de diversão de um candidato, e por fim, no fator 

sofisticação verificou-se também uma relação significativa, (F(1,341)=108,932 

R²=0,243 p<0,001 β=493), indicando que, quanto maior a qualidade percebida da 

comunicação, mais positiva de forma geral era vista as características de 

sofisticação de um candidato. Desta forma, considera-se corroborada a hipótese 3. 

Para verificar a hipótese 4 (Quanto maior é a confiança sentida pelo eleitor 

em relação ao candidato, maior é o nível de lealdade) foi realizada uma 

regressão linear simples.  
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Verificou-se uma relação significativa (F(1,341)=274,042 R²=0,446 p<0,001 

β=0,668) indicando que, quanto maior a confiança, maior é o nível de lealdade no 

candidato. Neste teste encontramos o valor referente a intensidade da associação 

R² de 44,6%, sendo assim, a relação é considerada forte (>0,151). Desta forma, 

corrobora com a hipótese 4 que a variável confiança influência significativamente 

sobre a variável lealdade. 

5.6 PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS 

Foram realizados uma série de testes T de amostras independentes, com o 

objetivo de determinar se existe diferença para cada fator entre os votantes dos 

diferentes candidatos. O grupo que votou na candidata Dilma é composto por 

26,60% (91 respondentes) e, o grupo que votou no candidato Aécio, 73,40% (251 

respondentes) da amostra. 

Nos fatores sofisticação, audácia e diversão, Aécio teve uma melhor 

performance, se mantendo com diferença de quase dois pontos em relação a Dilma. 

Já nos fatores sensibilidade e confiança, Dilma esteve a frente com 

aproximadamente 0,5% acima de Aécio. Por último, os fatores lealdade, 

comunicação e credibilidade ficaram quase que empatados, com poucos décimos de 

diferença para Aécio, sendo possível visualizar estas diferenças na Tabela 05 

abaixo.  

É possível identificar ainda, nos fatores, credibilidade, diversão, audácia, 

sofisticação e sensibilidade, onde utilizou-se a escala de Likert de dez pontos, sendo 

“1-Discordo Totalmente” e “10-Concordo Totalmente” de cada afirmativa, que os 

escores de sensibilidade (Aécio, média=3,80) estão abaixo de 5, demonstrando que 

os grupos discordam totalmente ou parcialmente dos itens de sensibilidade para 

cada candidato. Já o escore de audácia para Aécio tem o maior valor encontrado 

(média=6,87) indicando maior concordância em relação a este fator. Ainda, é 

possível afirmar que para uma escala de 10 pontos, os escores encontrados estão 

com maior parte dos valores entre 5 e 6 pontos, demonstrando que não há grande 

identificação dos atributos de marca reconhecidos pelos consumidores nos seus 

candidatos. Ainda assim, os fatores credibilidade e audácia, que representam uma 

marca equilibrada, bem-sucedida, respeitável, ousada, corajosa e atualizada, são 

mais identificadas pelos eleitores nos candidatos Dilma e Aécio que os outros 
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fatores. Para a escala de confiança, onde utilizou-se a escala de Likert de dez 

pontos “1 Certamente não" e “10 Certamente sim", notasse uma confiança maior nos 

eleitores de Dilma (média=6,04) em relação aos eleitores de Aécio (média=5,82), de 

qualquer maneira, novamente, os escores de confiança estão baixos para os dois 

candidatos. Já na escala de lealdade, utilizou-se a escala de Likert de dez pontos, 

sendo “1-Discordo Totalmente” e “10-Concordo Totalmente” para cada afirmativa, 

neste fator, os escores estão mais perto do ideal, onde pode-se dizer que os 

eleitores estão concordando totalmente ou parcialmente com toda a escala, Aécio 

com (média=7,87) e Dilma com (média=7,22). Por último, a escala de comunicação 

foi feita com 5 pontos onde o eleitor deveria assinalar se acha a comunicação do 

candidato uma característica mais positiva ou negativa, ou seja, quanto mais perto 

de 1, mais negativa é vista a comunicação, o escore desta escala é mediano, 

podendo afirmar que tanto Aécio quanto Dilma tiveram comunicações medianas em 

relação as características questionadas.  
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Tabela 5 - Teste T 

N 
Média

Sig. 

Teste t
t

Aécio Neves 251 6,3639

Dilma Rousseff 91 6,1126

Aécio Neves 251 5,8821

Dilma Rousseff 91 4,8242

Aécio Neves 251 6,8745

Dilma Rousseff 91 5,6941

Aécio Neves 251 6,6295

Dilma Rousseff 91 4,6571

Aécio Neves 251 3,8094

Dilma Rousseff 91 4,5403

Aécio Neves 251 5,8297

Dilma Rousseff 91 6,0440

Aécio Neves 251 7,8790

Dilma Rousseff 91 7,2266

Aécio Neves 251 3,4183

Dilma Rousseff 91 3,1508

Fator SENSIBILIDADE

MEDIA CONFIANCA

MEDIA LEALDADE 

MEDIA COMUNICAÇÃO

Qual foi sua opção de voto no segundo turno da 

eleição para presidente em 2014?

Fator CREDIBILIDADE

Fator DIVERSÃO

Fator AUDACIA

0,4300

0,0000

0,0000

0,7922

4,1824

4,3940

-2,5372

-0,8229

2,3608

2,9436

Fator SOFISTICAÇÃO
0,0000 6,6261

0,1200

0,4112

0,0188

0,0035

 

Fonte: Autores, 2015 

 

O teste de Levene revelou que há homogeneidade de variância entre os 

grupos nos fatores credibilidade (p=0,012) e sensibilidade (p=0,01). Nestes grupos, 

os eleitores votantes em Aécio obtiveram um escore superior no fator credibilidade 

de (média=6,363 e D.P.=2,22) comparado os votantes em Dilma (média=6,111 e 

D.P.=2,71), já em sensibilidade os eleitores votantes em Dilma obtiveram um escore 

superior no fator sensibilidade (média=4,54 e D.P.=2,50) comparado os votantes em 

Aécio (média=3,80 e D.P.=1,87). O teste T independente revelou que a hipótese 

nula deve ser rejeitada (t (1,134) =0,792, p<0,001) e também no fator sensibilidade, 

o teste T independente revelou que a hipótese nula deve ser rejeitada (t (1,134) = -

2,537 p<0,001). Portanto, conclui-se que há diferença significativa das médias dos 

fatores de credibilidade e sensibilidade. Para os outros fatores, o teste de Levene 

revelou heterogeneidade de variância entre os grupos, diversão (p=0,247), audácia 
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(p=0,296), sofisticação (p=0,070), confiança (p=0,258), lealdade (p=0,461) e 

comunicação (p=0,769).  

Ainda em relação a comunicação dos candidatos, foi questionado aos 

eleitores sobre quais meios de comunicação ele obteve informações do seu 

candidato, sendo possível assinalar mais de uma opção. Foi aferido que apesar da 

amostra ser em sua maioria de eleitores que possuem internet e são jovens, ainda 

os meios de comunicação mais escolhido foram a TV e Jornal, com 80,40% e 

74,90%, respectivamente. Existe também grande representatividade das mídias 

sociais como canal de comunicação e exibição de conteúdo direcionado ao eleitor, 

com 55,80% dos respondentes usuários do Facebook e 19,10% do Youtube.  

 

Gráfico 6 - Representatividade dos canais de comunicação 

 

Fonte: Autores, 2015 

5.7 ANÁLISE DA ATUAL SITUAÇÃO DO PAÍS SEGUNDO OS ELEITORES 

Abaixo, apresentam-se os resultados acerca da apção de voto da amostra no 

primeiro turno das eleições presidenciais de 2014 no Brasil. Nota-se, que mesmo 

com a amostra predominantemente no estado do Paraná onde o candidato Aécio 

venceu no primeiro turno, os votos se dividiram entre os três candidatos com maior 

visibilidade durante todo o período eleitoral de 2014, conforme evidenciado no 

Gráfico 07.  

 
Gráfico 7 - Opção de voto no primeiro turno 
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Fonte: Autores, 2015 

 

Também, algumas questões foram abordadas a fim de compreender a opinião 

do eleitor em relação ao cenário econômico e político do Brasil em 2015. As 

questões foram desenvolvidas pelos autores e abordaram 04 diferentes questões 

sócioeconômicas para avaliação do eleitor por meio da escala de concordância de 

dez pontos, ancorada em “1-Discordo Totalmente” e “10-Concordo Totalmente” para 

cada afirmativa. 

Deste modo, o teste de Levene revelou que há homogeneidade de variância 

entre os grupos dos 4 fatores (p=0,001). Nestes grupos, foi nomeada cada questão 

de forma numérica visando facilitar a explicação, adotando a escala de cinco pontos, 

sendo “1-Concordo Totalmente” e “5-Discordo Totalmente” para cada afirmativa.  

A questão 1 abordou a percepção do eleitor quanto ao cenário político atual, 

sendo que os eleitores votantes em Aécio obtiveram um escore de (média=1,43 e 

D.P.=0,824) comparado aos votantes em Dilma (média=2,22 D.P.=1,289). Na 

questão 2, foi questionado o eleitor sobre a mudança de voto no segundo turno, 

sendo que os eleitores votantes em Dilma obtiveram um escore (média=3,67 e 

D.P.=1,52) comparado aos votantes em Aécio (média=4,21 e D.P.=1,34). O teste t 

independente revelou que a hipótese nula deve ser rejeitada na questão 1 (t(1,134)= 

-5,424, p<0,001) e também na questão 2. Já o teste T independente revelou que 
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deve-se rejeitar a hipótese nula (t(1,134)=- 2,959p<0,004). Portanto, conclui-se que 

há diferença significativa das médias nas questões 1 e 2.  

Nas questões 3 e 4, foram abordadas percepções em relação a atual situação 

econômica do Brasil. Na questão 3 os eleitores votantes no candidato Aécio 

obtiveram um escore de (média=1,60 e D.P.=0,840) comparado aos votantes da 

candidata Dilma (média=3,46 D.P.=1,401). Quanto a questão 4, os eleitores votantes 

em Dilma obtiveram um escore (média=1,84 e D.P.=1,036) comparado aos votantes 

do candidato Aécio (média=1,14 e D.P.=0,430). O teste T independente revelou que 

deve-se rejeitar a hipótese nula na questão 3 (t(1,134)= -11,938, p<0,001) e também 

na questão 4. Ainda, o teste T independente revelou que deve-se rejeitar a hipótese 

nula (t(1,134)= -11,938 p<0,001). 

 

Tabela 06 – Resultados do Teste T para percepção da atual situação do Brasil 

 

N Média Sig. Teste t t

Aécio 

Neves

251 1,43

Dilma 

Rousseff

91 2,22

Aécio 

Neves

251 4,21

Dilma 

Rousseff

91 3,67

Aécio 

Neves

251 1,60

Dilma 

Rousseff

91 3,46

Aécio 

Neves

251 1,14

Dilma 

Rousseff

91 1,84

Qual foi sua opção de voto no segundo turno da 

eleição para presidente em 2014?

Opine sobre a atual situação do país: -

Você acredita que o cenário politico atual 

desfavorece seus interesses pessoais?

Opine sobre a atual situação do país: -

Você mudaria sua opção de voto do 

segundo turno da eleição presidencial 

brasileira de 2014?

Opine sobre a atual situação do país: -

Você acredita que o atual cenário 

econômico do Brasil é em decorrência do 

presidente eleito?

-5,424

2,959

-11,939

-6,218Opine sobre a atual situação do país: -Na 

sua percepção o Brasil está enfrentando 

uma crise econômica?

0,001

0,001

0,001

0,001

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Analisando também as médias dos grupos, onde para esta escala utilizou-se 

cinco pontos, sendo “1-Concordo Totalmente” e “5-Discordo Totalmente” para cada 

afirmativa. Foi questionado aos eleitores se o Brasil está enfrentando uma crise 

econômica, sendo os eleitores de Aécio com concordância total (média=1,14) e os 

eleitores de Dilma (média=1,84). Outro ponto interessante de ressaltar é que, os 
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eleitores acreditam parcialmente ou totalmente que o cenário politico atual 

desfavorece seus interesses pessoais, sendo Aécio com (média=1,43) e Dilma, 

(média=2,22). Apesar desta média, é possível afirmar que os eleitores de Dilma 

(média=3,46) estão “discordando parcialmente” que o atual cenário econômico do 

Brasil é em decorrência do atual presidente. Já os eleitores de Aécio (média=1,60), 

acreditam que o presidente eleito é “total ou parcialmente culpado” pelo atual 

cenário econômico. Finalizando, os respondentes puderam opinar se mudariam de 

opção de voto após analisar o atual cenário brasileiro, os eleitores de Dilma ficaram 

(média=3,67), uma média que fica entre “nem concordo/nem discordo”, e os 

eleitores de Aécio “discordando parcialmente” desta afirmação (média=4,21). 

No Gráfico 08 é possível identificar que 85% da amostra concorda com o fato 

de o atual cenário político desfavorecer seus interesses pessoais: 

 

Gráfico 8 - Cenário político versus interesses pessoais 

 

Fonte: Autores, 2015 

 
No gráfico 09, 63% dos respondentes não mudariam sua opção de voto do 

segundo turno da eleição Presidencial Brasileira de 2014. 
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Fonte: Autores, 2015 

 
Em um terceiro questionamento, 75,44% da amostra “concorda totalmente e 

parcialmente” que o atual cenário econômico do Brasil é em decorrência do 

Presidente eleito. 

 

 

Fonte: Autores, 2015 

 

Por fim, a última questão desta seção, o eleitor foi questionado se na sua 

percepção o Brasil está enfrentando uma crise econômica, e em quase sua 

Gráfico 9 - Mudança da opção de voto do segundo turno da eleição Presidencial 
Brasileira de 2014 

Gráfico 10 - Cenário econômico do Brasil versus Presidente eleito 
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totalidade, representada por 95,03%, “concorda totalmente ou parcialmente” que e o 

País está enfrentando uma crise. 

 

Gráfico 11 - Percepção do eleitor sobre a crise econômica no Brasil 

 

Fonte: Autores, 2015 

  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta do presente estudo foi analisar o impacto da percepção da 

qualidade da comunicação do Marketing Eleitoral feito pelos candidatos Dilma e 

Aécio durante o segundo turno da eleição presidencial de 2014, na imagem, focada 

na personalidade de marca e, na confiança e lealdade. Os objetivos específicos 

foram formatados para mensurar e analisar as variáveis dependentes no contexto da 

pesquisa. 

Foram traçadas quatro hipóteses: H1) Quanto maior a qualidade percebida 

dos anúncios, mensagens e comunicação em geral do candidato maior será a 

confiança; H2) Quanto maior a percepção de CREDIBILIDADE; DIVERSÃO; 

AUDÁCIA; SOFISTICAÇÃO e SENSIBILIDADE na personalidade, maior será a 

confiança. H3) Quanto maior a qualidade percebida dos anúncios, mensagens e 

comunicação em geral do candidato maior será a personalidade percebida do 

candidato nas dimensões; e H4) Quanto maior é a confiança sentida pelo eleitor em 

relação ao candidato, maior é o nível de lealdade. 
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Na revisão literária, abordaram-se o conceito e a relevância do marketing 

político e eleitoral, a imagem de marca, a personalidade de marca, personal 

branding e o marketing de relacionamento, que aplicados à pesquisa, possibilitaram 

a reflexão sobre os dados coletados com a amostra apresentada. Para isso, foi 

realizada pesquisa quantitativa, no período de 18 de outubro até 1º de novembro de 

2015, com 342 respondentes válidos que optaram pelo candidato Aécio ou pela 

candidata Dilma. A pesquisa foi do tipo survey e as análises foram por Web e 

conduzidas por meio de análise ANOVA, confiabilidade, regressão e de teste T. A 

variável dependente foi a comunicação e a imagem do candidato e a variável 

independente foi a confiança e lealdade. 

A primeira hipótese foi corroborada com os resultados encontrados na 

pesquisa, que mostraram evidências de que há uma relação forte no que diz 

respeito a, quanto maior a qualidade percebida da comunicação (anúncios, 

mensagens e comunicação em geral), maior será a confiança no candidato. Então, 

entende-se que avaliar e controlar resultados de comunicação são importantes para 

a gestão de uma campanha eleitoral na hora de decidir ações, inovações e 

adequações que contribuam na otimização de resultados e no fortalecimento das 

ferramentas e canais de comunicação. Assim, o profissional responsável pela gestão 

da campanha do candidato terá norteadores eficazes para sustentar o crescimento 

da imagem e personalidade de marca do candidato, refletindo em um maior nível de 

relacionamento com público-alvo, ou seja, avançando na consolidação de um 

marketing de relacionamento efetivo com o eleitor. 

A segunda hipótese foi corroborada ao verificar que a variação sobre a 

confiança no candidato pode ser explicada pelas dimensões: credibilidade; diversão; 

audácia; sofisticação e sensibilidade. Estes resultados indicaram também que as 

dimensões diversão e sofisticação não são significativas e que as dimensões com 

valores altos e mais significativas foram credibilidade, audácia e sensibilidade. 

Indicando ainda, grande importância na dimensão credibilidade da personalidade de 

marca do candidato e média importância nas dimensões audácia e sofisticação. 

Baseando estes resultados com as teorias transcritas, nota-se que o eleitor 

considera que o seu candidato tenha características como: confiança, sucesso, 

estabilidade e determinação. Esperando ainda um relacionamento contínuo e um 

candidato que realize constantemente ações criativas e inovadoras ao longo desse 

relacionamento. Fazendo um contraponto ao ambiente político, Dantas (2010) 
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explica que a imagem do político é formada a partir dos itens: tom de voz; gestual; 

roupas; e frases. Sendo, que os principais fatores que são considerados pelos 

eleitores para escolha de um político, por ordem de importância, são: tom de voz 

(55%); a expressão do rosto (38%); e o conteúdo do discurso (7%) (apud 

MANHANELLI, 1998).  

Assim, conforme evidenciado por Aaker (1996) utilizar uma personalidade de 

marca propicia agregar diferencial a identidade da marca, facilitando os esforços de 

comunicação e resultando ainda na equidade da marca. Ou seja, utilizar-se da 

personalidade de marca no cenário político é transformá-la em uma mola propulsora 

para diferenciação em um ambiente em que candidatos estão cada vez mais 

semelhantes e eleitores cada vez mais desmotivados e insatisfeitos com as ações 

realizadas pelos representantes. 

A terceira hipótese foi corroborada a partir do teste de regressão linear 

simples, que apresentou que para a dimensão credibilidade, há uma relação 

significativa indicando que, quanto maior a qualidade percebida da comunicação, 

mais positiva de forma geral eram vistas as características de credibilidade de um 

candidato. Também, para a dimensão audácia notou-se uma relação significativa 

indicando que, quanto maior a qualidade percebida da comunicação, mais positiva 

de forma geral são vistas as características ligadas à audácia de um candidato. Já, a 

dimensão sensibilidade indicou que, quanto maior a qualidade percebida da 

comunicação, mais positiva de forma geral eram vistas as características 

sensibilidade de um candidato. 

Por fim, a quarta hipótese verificou uma relação significativa indicando que, 

quanto maior a confiança, maior é o nível de lealdade no candidato, sendo 

considerada uma relação forte. Assim, a variável confiança influência 

significativamente sobre a variável lealdade.  

Quando aferida a percepção do eleitor, foram realizados uma série de testes 

T de amostras independentes, com o objetivo de determinar se existiu diferença 

para cada dimensão entre os votantes dos diferentes candidatos. Os dados 

demonstram uma outra perspectiva, quando analisados somente o grupo votante na 

candidata Dilma ou somente o grupo que votou no candidato Aécio. Embora há 

homogeneidade de variância entre os grupos nas dimensões credibilidade e 

sensibilidade, os eleitores votantes em Aécio obtiveram um escore superior na 

dimensão credibilidade em relação aos votantes na candidata Dilma. Quanto a 
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dimensão sensibilidade os eleitores votantes em Dilma obtiveram um escore 

superior comparado aos votantes em Aécio. Também, Aécio apresenta um maior 

valor em relação a dimensão audácia, ou seja, esta dimensão está interligada a 

arrojo e modernidade, sendo mais criativas, inquietas e possuem um forte viés para 

a inovação, bem como estão em constante evolução contínua ao longo de seu 

relacionamento com os consumidores, conforme resultados evidenciados por Muniz 

e Marchetti (2005).  

 No contexto de marca, embora adotada uma escala de 10 pontos, os escores 

encontrados estão com maior parte dos valores entre 5 e 6 pontos, demonstrando 

que não há grande identificação dos atributos de marca reconhecidos pelos 

consumidores nos seus candidatos. Pois, de acordo com as percepções dos 

eleitores, ambas as marcas transmitem ser equilibrada, bem-sucedida, respeitável, 

ousada, corajosa e atualizada. Os dados apresentaram um nível baixo de confiança 

pelos eleitores de ambos os candidatos, porém, os eleitores da candidata Dilma 

apresentaram um maior resultado neste quesito. Em relação à lealdade, os eleitores 

estão mais perto do ideal, ou seja, ambos os candidatos apresentaram um resultado 

mediano neste fator.  

Este resultado mediano também se reflete em relação a comunicação dos 

candidatos Aécio e Dilma com base nas características questionadas. Embora os 

resultados do perfil demográfico apresentarem um eleitor de faixa etária jovem, e 

sabendo do atual comportamento em relação ao uso da Internet como principal fonte 

de informação. A pesquisa evidencia que a TV e o Jornal ainda são os meios de 

comunicação mais efetivos, porém, há uma representatividade das mídias sociais, 

principalmente no Facebook e Youtube. 

A partir destes resultados, nota-se que a comunicação e ações de Marketing 

Eleitoral no período analisado, não foram tão significantes e não apresentaram tanta 

força em relação da imagem de um candidato para outro, mas é perceptível que as 

ações que foram realizadas pelos mesmos foram capazes de se diferenciar do 

concorrente por meio da sua personalidade de marca. Essa constatação se reforça a 

partir da verificação do nível de confiança e lealdade dos eleitores. Conforme 

abordado no decorrer deste estudo, há um crescimento gradativo das campanhas 

eleitorais no Brasil, a partir de grandes investimentos em marketing político ou 

eleitoral. Para tanto se torna essencial que os candidatos e profissionais de 

marketing político aprendam a compreender o universo em que o eleitor está 
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inserido, investindo em uma comunicação mais assertiva e em ferramentas que 

tragam resultados efetivos. 

Com base nos dados disponíveis por meio deste estudo, entende-se que o 

fortalecimento da imagem pública é uma estratégia de marca para conquistar o 

pleito eleitoral. Este fortalecimento de marca, utiliza-se da apropriação de 

características que personificam a marca do candidato, e resultam em uma 

identificação dos eleitores. Acredita-se que, é necessária a análise de outros fatores 

que envolvem o planejamento da campanha eleitoral, como por exemplo, o mix de 

marketing. Pois, somente a utilização isolada de conceitos de comunicação e marca 

não garantem o sucesso na eleição. 

Quanto ao relacionamento, fator este que reflete no nível de confiança e 

lealdade do eleitor. De acordo com as teorias transcritas, o eleitor considera vários 

quesitos para posteriormente evidenciar sua percepção em relação à um candidato. 

Primeiramente, no contexto político, nota-se que é preciso atentar-se ao canal de 

comunicação que grande parte dos eleitores recebem as informações do candidato. 

Sabe-se que os eleitores enumeraram uma série de atributos que desejam que um 

candidato tenha. Deste modo, o candidato precisa acompanhar instantaneamente a 

opinião de seu público-alvo, visando utilizar estas informações estrategicamente 

aplicando-as em ações políticas que consolidem sua candidatura. 

Cabe citar que com o crescimento da internet e das mídias sociais, torna-se 

obrigatório a qualquer negócio, seja ele grande ou não, ter um canal digital bem 

estruturado para interação com seu público-alvo. No caso de um candidato político, 

a utilização destas ferramentas tornar-se um diferencial interessante, uma vez que 

possibilita a aproximação do pleito eleitoral e o engajamento diário com os eleitores. 

Porém, é necessário tomar certos cuidados na administração desses canais, 

considerando que o tema política é polêmico. 

Fortalecendo a proposta inicial do estudo, fica visível por meio dos resultados 

apresentados que a comunicação deve ser encarada como instrumento do 

marketing eleitoral em eleições que cada vez estão mais acirradas, como as 

eleições brasileiras do segundo turno de 2014 entre Dilma e Aécio. Dessa maneira, 

a percepção do eleitor deve ser encarada como um sinalizador para uma campanha 

eleitoral de sucesso. Percebe-se que, embora as opiniões dos respondentes 

contemplem resultados significativos relacionados aos candidatos, é possível 

também identificar falhas na comunicação prestada durante o período eleitoral em 
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questão, pois, é notável que esse relacionamento é distante. Enfatiza-se que o ponto 

forte de qualquer marca é investir e aprimorar continuamente, resultando na 

fidelização e na aquisição de novos clientes potenciais, neste caso, novos eleitores.  

Por fim, o entendimento é de que, uma comunicação efetiva aumenta a 

possibilidade de melhores resultados, refletindo em uma melhoria da imagem de 

marca do candidato, bem como no relacionamento com o eleitor, ainda, de destacar-

se estrategicamente perante seus concorrentes. Conforme exposto por Dantas 

(2010), o principal objetivo de uma campanha é eleger o candidato, por meio das 

suas ideias, utilizando estratégias eficientes do marketing eleitoral. Concluindo, os 

profissionais que querem eleger seus candidatos, devem utilizar-se de técnicas de 

comunicação atuais, pois, é por meio dessas ferramentas que a imagem do 

candidato será construída e fortalecida ao longo da campanha ou da trajetória 

política. 

 
7 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

Ainda que este trabalho tenha foco acadêmico, este estudo visa ampliar as 

investigações sobre o marketing político e eleitoral brasileiro, possibilitando aos 

profissionais que atuam neste segmento compreenderem a influência da 

comunicação na confiança e lealdade do eleitor.  

Também, as ações adotadas pelos profissionais de marketing político podem 

melhorar a percepção do eleitor em relação ao candidato. O candidato deve agir, 

explicitamente como um prestador de serviço, uma vez que o mesmo é a 

intermediador do eleitor versus serviços público. Em relação à gestão de marca dos 

candidatos, o estudo vem para contribuir acerca da marca que o candidato deve 

construir e posicionar perante seu público-alvo, visando valorizar ainda o seu 

relacionamento com seus pares. Para isso, é preciso a realização de uma gestão de 

marketing de relacionamento contínuo a fim de fortalecer a marca pessoal do 

candidato.  

 
7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

O estudo apresenta algumas limitações em relação a amostra, uma vez que o 

estudo contempla uma temática de âmbito nacional, e os resultados não podem ser 

generalizados a todos os eleitores brasileiros. Nesse sentido, é importante que 
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outras pesquisas sejam realizadas com uma amostra maior, contemplando mais 

estados e cidades brasileiras, bem como diferentes perfis de eleitores. Apesar de a 

amostra ter sido suficiente para as análises que foram realizadas (342 

respondentes), houve uma menor representatividade de eleitores de determinado 

candidato. Isto pode ter sido consequência do tempo limitado para coleta dos dados. 

Também em virtude da temática e da atual situação do cenário econômico-político 

brasileiro, que pode ter estimulado negativamente a não responder a pesquisa, 

diminuindo o número da amostra e apresentando um número considerável de 

respondentes que abandonaram a pesquisa sem conclui-la. 

Também, embora aplicada a escala de personalidade de marca para 

mensurar as características ideias para um presidente da República na percepção 

do eleitor que votou branco ou nulo, a amostra não foi significativa para realização 

da análise. 

 

7.2 SUGESTÕES DE ESTUDO 

 

Como exposto anteriormente, ainda existe uma ausência de estudos neste 

campo. Os resultados obtidos nesse trabalho podem ter um maior aprofundamento, 

principalmente no que se refere ao envolvimento emocional com a marca do 

candidato. Seria recomendável a utilização de uma escala que possibilite métricas 

que evidenciem esta relação entre eleitor e candidato. 

A pesquisa possibilitou identificar que o eleitor é capaz de perceber sobre o 

que o afeta diretamente, como no caso a comunicação de um candidato. Porém, 

este estudo possibilita aumentar esse leque de percepções, se as questões 

abordadas no que tange a temática comunicação forem ampliadas, como por 

exemplo, contemplar mais canais de comunicação e entende-los individualmente. 

Ainda, o estudo deixa uma lacuna quanto a medição do nível de lembrança de 

marca do candidato se atrelada à comunicação. Esses dados possibilitariam um 

melhor entendimento sobre o posicionamento, identidade e personalidade de marca 

de cada candidato. Para que se tenha uma ideia do retorno sobre o investimento na 

comunicação de cada candidato, seria preciso comparar investimentos em cada 

canal de comunicação versus o número de eleitor alcançado. 

Assim sendo, pode-se sugerir as seguintes linhas de estudo para futuras 

pesquisas: Avaliar o sentimento e emoção do eleitor, bem como o seu envolvimento 
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emocional com o candidato durante uma campanha eleitoral, como corrobora Gobé 

(2002) quando a marca entrega emoção agregada ao seu produto/serviço, atrelando 

às aspirações do público-alvo ela obtém mais sucesso, pois, isso estabelece uma 

conexão emocional. Comparar a fundo as estratégias de marketing eleitoral 

adotadas por cada candidato, como afirma Dantas (2010) reforçar as estratégias do 

Marketing Eleitoral é permitir e auxiliar o candidato vencer as eleições e essas 

estratégias precisam estar coerentes com as demandas anunciadas pelos eleitores 

no momento em que se fez o estudo de mercado. Cabe citar que em 2015 houve a 

reforma política, com a redução do tempo da campanha eleitoral de 45 para 35 dias 

a partir de 2016, cujo projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E por fim, 

replicar a escala de personalidade de marca, visando verificar as características 

principais para um presidente da República na percepção do eleitor. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO VIA QUALTRICS 

Olá, 
Somos alunos do curso de Marketing da PUCPR e estamos realizando uma pesquisa sobre o 
segundo turno da eleição presidencial brasileira em 2014.  
Este questionário leva menos de 15 minutos, suas respostas serão tratadas de forma anônima e 
utilizadas somente para o trabalho de conclusão de curso.  
Participando desta pesquisa você está concorrendo a: 
1º PRÊMIO: R$ 200,00 (duzentos reais)  
2° PRÊMIO: 3 Livros: Feitas Para Durar: Práticas Bem-Sucedidas de Empresas Visionárias; Como Se 
Tornar um Líder Servidor; O Poder do Hábito  
3° PRÊMIO: 2 Livros: Justiça: O Que é Fazer a Coisa Certa; Guia Politicamente Incorreto da História 
do Brasil  
 
IMPORTANTE: É preciso responder a pesquisa até o final para concorrer a um dos prêmios. Não 
esqueça de inserir seus contatos. O sorteio será realizado em 30/11/2015. 
 Sua participação é de grande importância para nós! 

Solicitamos que suas respostas sejam com base no segundo turno 
da eleição presidencial brasileira em 2014.  

Q01 Você votou no segundo turno da eleição presidencial de 2014? 
 Sim  
 Não – FINALIZA O QUESTIONÁRIO 
 
Q02 Qual foi sua opção de voto no segundo turno da eleição para presidente em 2014? 
 Aécio Neves  
 Dilma Rousseff  
 Em branco - FILTRO PARA QUESTÃO 09 
 Nulo – FILTRO PARA QUESTÃO 09 

 
Q03 Pensando no candidato que você votou em 2014, avalie se as características abaixo o 
descrevem adequadamente. Sendo 1 "Não descreve totalmente" e 10 "Descreve totalmente". 
IMPORTANTE: Para responder estas questões considerar apenas o período de campanha eleitoral 
de 2014. 
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Q04 Agora, faremos uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o candidato que 
votou no segundo turno das eleições de 2014. Sendo “1 Discordo totalmente" e “10 Concordo 
totalmente". 
IMPORTANTE: Para responder estas questões considerar apenas o período de campanha eleitoral 
de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q05 Continuando, apresentaremos perguntas para que você dê a sua opinião sobre o candidato que 
votou no segundo turno das eleições de 2014. Sendo “1 Certamente não” e “10 Certamente sim”. 
IMPORTANTE: Para responder estas questões considerar apenas o período de campanha eleitoral 
de 2014. 
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Q06 Sinalize o grau de sua opinião com relação a comunicação em geral do seu candidato. 
IMPORTANTE: Para responder estas questões considerar apenas o período de campanha eleitoral 
de 2014. 

 

 

Q07 Opine sobre a atual situação do país:  

 

Q08 Quais os meios de comunicação que você obteve informações do seu candidato durante as 
eleições de 2014 (pode marcar mais de uma): 
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Q09 Avalie o quanto as características abaixo descrevem um presidente da República ideal na sua 
percepção. Sendo “1 Discordo totalmente" e “10 Concordo totalmente". 
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Q10 Qual o seu sexo? 

 

Q11 Qual é a sua idade?_______________ 

 

Q12 Qual é o seu grau de escolaridade? 

 

 

 

Q13 Qual é a sua ocupação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q14 Agora apresentaremos algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação 

econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos abaixo devem estar funcionando, incluindo os que 

Estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou 

repor nos próximos seis meses. 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q15 A água utilizada em seu domicílio é proveniente de? 

 

 

Q16 Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

 

 

Q17 Em qual estado você reside: 
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Q18 Em qual cidade você reside:_________________________________________ 

 

Q19 Por fim, em qual candidato você votou para a Presidência da República no 1° turno das eleições 

brasileiras de 2014.  

 

 

Chegamos ao final da nossa pesquisa! 

 

Preencha os seus dados para concorrer a um dos prêmios citados. Serão sorteadas três pessoas, em 

30/11/2015, e o nosso contato será realizado por e-mail. O preenchimento não é obrigatório. 

BOA SORTE! 

Agradecemos sua participação e colaboração nessa pesquisa. 

Obrigado! 

Haron Ferrari 

Poliana de Cássia 

Willian Andrade 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 


