
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 
5/9/2014

!

!!!
!  !!!
 Aproximações Teóricas entre o Marketing Político e o Marketing de Produtos  1

!
Arthur Leonardo ROEDER  2

Talita de Azevedo DEDA  3

Polyana Bittencourt ANDRADE  4

Denio Santos AZEVEDO  5

!
Universidade Tiradentes, Aracaju, SE 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE 

!
Resumo: 

!
Esse artigo pretende discorrer sobre a relação existente entre marketing de produtos 

(KOTLER, 2006) e marketing político (SCOTTO, 2003). Para tanto será desenvolvida uma 

revisão de literatura entre autores que discutem os termos cujas associações servirão de 

fundamentação para perceber a imagem do candidato a ser construida por meio das 

estratégias de marketing político, discutindo, como objeto empírico, o candidato Luis Inácio 

Lula da Silva 

!
Palavras – chave: Estratégia de Comunicação, Marketing de Produtos, Marketing 

Político 
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Introducão 

!
Há tempos, o marketing político vem sendo associado ao marketing de produtos não 

só no Brasil, como em todo o mundo. Várias são as suas aproximações teóricas no que diz 

respeito a técnicas aplicadas em produtos que são, por assim dizer, adequadas aos 

candidatos em suas campanhas eleitorais. Sobretudo a partir de década de 80, com a 

democratização do processo eleitoral no Brasil, esse assunto vem sendo discutido de forma 

mais intensa, associado a exemplos de políticos no Brasil e no mundo que tiveram a base 

eleitoral planejada a partir da ótica do marketing, a exemplo de Luís Inácio Lula da Silva e 

Paulo Maluf (no Brasil) e Barack Obama (nos Estados Unidos). Esse último de forma 

inédita conseguiu grande parte dos eleitores na plataforma online, recurso até então 

secundário no processo de planejamento das campanhas políticas e de marketing político.  

O texto em questão tem como foco verificar justamente essa aproximação do marketing de 

produtos, que tem como característica a tangibilidade, e o marketing politico, que ao 

contrário do anterior, tem a intangibilidade como característica intrínseca. Vale deixar claro 

que o presente estudo não se propõe a examinar os resultados de políticos que se utilizam 

do marketing político, nem mesmo, nas palavras da Gabriella Scotto (2003) discutir  a 

despolitização dos discurso, uma vez que “o marketing – ao introduzir a lógica 

mercadológica nas eleições  e nas campanhas eleitorais – despolitiza a política e a esvazia 

de conteúdo. A proposta é justamente perceber as aproximações entre o  marketing político 

e o marketing de produtos/serviços, esse associado a conteúdos mercadológicos, com o 

intuito primário da venda de produtos/serviços. Como objeto empírico, será analisado o 

político Luis Inácio Lula da Silva, por vezes presidente do Brasil e um dos precursores no 

que diz respeito a técnicas de marketing em pleitos eleitorais e a adoção do marketing de 

produtos como estratégia de captação de fotos. 

A base teórica em marketing político do presente estudo, conforme já verificado, 

tem como ponto central os escritos da Grabriella Scotto, pois usa a abordagem histórica 

como ponto de partida para analisar o marketing político no Brasil, suas perspectivas e 

evolução. Num importante estudo intitulado “As (difusas) fronteiras entre a política e o 
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mercado, a autora faz uma análise antropológica sobre o marketing político, seus agentes e 

representações, identificando através da cronologia das obras quando foi introduzido no 

Brasil a prática do marketing político. A proposta da Scotto, é “entender como o termo 

marketing chega a política” (2004, p. 93) (de quem é essa citação? Tem que colocar recuo 

de 2,49 e entrelinhas simples), e nesse sentido, os profissionais ligados ao marketing 

surgem com as primeiras publicações no Brasil, já na década de 80. Termos antes 

relacionados ao marketing e à comunicação mercadológica, como: imagem, símbolo, 

slogan, propaganda, veículos, poder da informação, assessoria de imprensa, material 

promocional, planejamento e orçamento de campanha são inseridos de forma corriqueira 

pelos profissionais de marketing nos pleitos.  Vale ressaltar que um planejamento de 

lançamento de um produto se utiliza de todos os conteúdos citados acima, no intuito de 

causar uma aproximação com o seu publico alvo. 

No que diz respeito ao marketing de produtos, a base teórica do presente estudo será 

Kotler e Keller, com a obra “Administração de Marketing”, Fauze Mattar, com o seu livro 

intitulado “Pesquisa de Marketing”, Kevin Roberts, com seu escrito contemporâneo 

intitulado “Lovemarks, O futuro além das marcas” e Clotilde Perez, com uma coletânea de 

artigos da área intitulado “Hiperpublicidade”. A proposta do estudo é verificar a 

aproximação dessas duas vertentes do marketing, deixando a seguinte questão para reflexão 

bastante polêmica: os candidatos políticos podem ser associados a um produto no que diz 

respeito ao seu planejamento de lançamento em uma candidatura? Nesse sentido, uma 

abordagem histórica do marketing político, bem como uma abordagem teórica no marketing 

de produtos são essenciais para o claro entendimento do assunto e possíveis conclusões. 

!
Visões sobre o Marketing 

!
Tendo como base a análise histórica e cronológica das obras da Gabriella Scotto, 

que estuda as áreas de intersecção dessas duas esferas, que segundo a autora são híbridas 

desde o seu surgimento. No Brasil as primeiras intenções de associação entre essas duas 

fronteiras aconteceram na década de 80, mais precisamente em 1982, com o livro intitulado 
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“Marketing Político: a eficiência a serviço do candidato”. Nessa significativa obra, uma 

primeira proposta de aproximação é sugerida pelos autores Ronald Kuntz e Joseph Luyten. 

A política, o pleito, começam a ser associados de forma mais direta ao Marketing de 

produtos. Outro ponto importante no que diz respeito ao livro, é que o mesmo teve como 

patrocinador empresas do ramo da comunicação mercadológica, o que mais uma vez afirma 

a crescente aproximação entre as duas áreas em questão. 

!
A proposta dos autores é, nesta obra, bastante simples: manualizar os ingredientes 
básicos para que os partidos e, de forma especial, os candidatos a cargos eletivos 
possam se enfronhar no mecanismo mercadológico e colocar em prática, mesmo de 
forma rudimentar, os princípios básicos que orientam a busca e conquista de 
eleitores. (SIMÕES apud SCOTTO, 2004, p. 98) !

Nesse sentido, a associação mercadológica verificada nas candidaturas políticas se 

torna algo frequente. Através da cronologia das obras, Scotto identifica nessa obra o marco 

inicial no Brasil no que diz respeito ao Marketing Político. A instauração do campo é 

verificada através dessa obra. “Una obra puede ser un sintoma de uma transformacion y una 

materializacion de unos processos sociales ”. (ELIAS apud SCOTTO, 2004, p. 93). Nesse 6

ponto, o partido político começa a ser visto/associado a uma empresa, que por sua vez tem 

como ponto central identificar as demandas de mercado dos seus clientes e satisfaze-las. O 

termo cliente, associado Esse ponto é o primeiro nessa associação entre marketing político e 

marketing de produtos. Outra mudança relativa que aproxima o foco do seguinte projeto é a 

propositura de concorrente ao invés de adversário político. Ora, o termo concorrente é 

utilizado com frequência desde o inicio do marketing moderno, na década de 50, e temo 

como entendimento básico “deixar de comprar o produto A para comprar o produto B, esse 

último do concorrente. O termo “tradições inventadas” cunhado por Eric Hobsbawn pode 

ser verificado quando  
entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWN E 
RANGER, 1997, p.9) 
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 Dessa forma, importantes publicações voltadas aos negócios, a exemplo da revista 

“Marketing”, já na década de 80 afirmava que a procura por agências de propaganda seria 

condição sine qua non para o êxito em qualquer âmbito em termos de eleição, sejam elas 

municipal, estadual ou federal, este último com alguns cases verificados no Brasil quando 

da associação/aproximação dos termos. Vale ressaltar que outros profissionais começam a 

atuar no ramo do marketing político, conferindo ainda mais segurança aos processos 

eleitorais, a exemplo de sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos e historiadores 

(SCOTTO, 2004). Outro ponto a ser levado em consideração, é a formação do campo, que 

na visão de Bordieu “está presente, em cada momento, de forma materializada nas suas 

instituições” (BORDIEU, 1998). Ainda na década de 80, várias faculdades de comunicação 

se inserem no cotidiano no Brasil, conferindo ainda mais presença nos estudos e atuação do 

marketing político no Brasil. 

 Algumas tentativas de associação com o marketing político americano foram feitas 

na década de 80, num processo conhecido como benchmarketing .  O f a t o é q u e , 7

profissionais de marketing da época perceberam que a realidade da politica americana não é 

a nossa realidade, assim como o consumo de produtos tangíveis também não é associado ao 

nosso. Esse é o segundo ponto que pode ser associado ao marketing de produtos e o 

marketing político: os mercados consumidores possuem perfis completamente 

diferenciados no que diz respeito a forma e a o desejo, cabe ao profissional de marketing 

identificar essas demandas e traduzí-las em forma de produtos (tangíveis ou intangíveis). O 

consumo se dará (ou o voto pela proposta do artigo) por algo já previamente identificado e 

verificado em pesquisas de vários tipos, assumidas nesse artigo por pesquisas de marketing, 

minimizando a possibilidade e erros, o que acarretaria num grande desperdício em  

investimento em comunicação/marketing por parte de empresas/partidos políticos. Qual o 

anseio da população (marketing político) X que facilidade esse produto trará para o 

cotidiano do consumidor (marketing de produtos). Assim, o marketing político tem como 

proposta contemporânea “entender o que os eleitores querem em um determinado momento 
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e posicionar o candidato de acordo com os anseios, expectativas e frustações da população. 

(FIGUEIREDO APUD PEREZ, 2007, p. 292). Entendendo a importância do marketing 

político, que tem como premissa criar posicionamento, enquanto o marketing eleitoral tem 

como foco angariar o maior número de votos Scotto afirma que “o estudo do marketing 

político evidencia que não há fronteiras bem definidas e rígidas entre política e 

mercado” (SCOTTO, 2003, p. 52). Nesse sentido, a autora coloca que fica difícil definir os 

limites de um campo em relação a outro, sugerindo que haja uma espécie de entrelaçamento 

entre eles. 

!
Associações: Marketing Político X Marketing de Produtos 

!
 No escopo do marketing de produtos, vários termos podem ser associados ao 

marketing político. No presente artigo e por conta da amplitude dos termos, alguns 

conceitos serão trazidos para uma posterior associação com o marketing político. “Uma 

eleição é um grande processo mercadológico em que o candidato procura vender, passar as 

suas idéias, as suas propostas a um eleitor que vai comprá-la (CABRAL apud SCOTTO, 

2003, p. 54). Seguem algumas imbricações a respeito da afirmação. 

 O primeiro termo associado ao hibridismo do marketing político é o conceito dos 4 

P’s (quatro pês). Desenvolvido originalmente por McCarthy, em 1960 em seu livro 

“Marketing” e utilizado amplamente nos negócios até os dias atuais, diz respeito a quatro 

fatores essenciais para o desenvolvimento dos negócios, a saber: Produto; diz respeito ao o 

que um determinado público alvo anseia em termos de consumo, sendo importante colocar 

que o papel da empresa é justamente identificar esse produto e entregar esse valor. Uma 

série de fatores pesam na análise, a exemplo de histórico e tradição da empresa. Associando 

ao Marketing político, qual o valor do candidato, ou, o que o candidato pode me entregar 

caso eleito? Nesse sentido, experiências no Brasil mostram a importância da apresentação 

do candidato, tal qual um produto exposto em uma gôndola de supermercado conforme 

associação usualmente proposta. A mudança da postura (física, posicionamento, oratória) 

do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que de operário é eleito Presidente da República 

!  6



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 
5/9/2014

!

!!!
!  !!!
depois de um grande processo de reposicionamento (termo esse associado a produtos que 

mudam algo na sua essência) em grande parte pela associação de técnicas de marketing 

político. Grande parte dessa mudança foi gerenciada pelo publicitário baiano Duda 

Mendonça. 

  Há uma mudança no foco do ideológico para a imagem. Isso agradou os eleitores 

(consumidores), resultando em eleições/reeleições sucessivas. Já o preço diz respeito ao 

quanto o consumidor está disposto a apagar pelo produto, fator esse antes verificado em 

pesquisas de marketing. No caso do marketing político, o preço pode ser associado ao voto, 

sendo o mesmo a moeda de troca para “se ter” determinado político ocupando cargos 

públicos no Brasil desde a época da democracia. A praça nos diz, no marketing de produtos, 

aos canais de facilitação da chegada de produtos, ou o local de atuação desse mesmo 

produto (conveniência). No marketing político, esse termo pode ser associado ao local de 

atuação do candidato, seja em esfera municipal, estadual ou federal. Já a promoção diz 

respeito aos canais de comunicação utilizados pelo produto para que seja conhecido por 

parte do consumidor. Nesse aspecto, uma grande evolução se apresenta no marketing 

político, demonstrando que os canais de comunicação como radio e tv (broadcast ) são hoje 8

associados a canais mais próximos ao consumidor/eleitor, como ações de contato, internet, 

blog, microblog (twitter) e redes sociais, sendo os mesmos elementos estratégicos 

verificados nas campanhas eleitorais a partir do ano 2000 em nosso país.  

 Dessa forma, os 4 P’s relacionado aos produtos se transforam nos 4 C’s: candidato, 

custo (voto), conveniência e comunicação, onde a comunicação se faz marcante nas últimas 

eleições, ultrapassando o horário eleitoral gratuito em televisão e rádio, se fazendo mais 

presente através de meios mais contemporâneos como é o caso da grande rede mundial de 

computadores conectados. 

!
                                

!
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Figura 1 – A mudança na Imagem do Político 

         

!
!
  

!
!
!
!

Fonte: google.com.br 

!
 Outro fator a ser verificado em termos de associação é a mudança de foco dos 

candidatos no que diz respeito à “pessoa” (candidato) para um “marca”. Kevin Roberts, 

profundo estudioso de marcas, cunha o termo lovermark (marca do amor), em que há uma 

ruptura do simples papel de candidato, (marca/político) para o que ele/ela representa, onde 

o eixo reconhecimento se transforma em amor, onde a declaração se transforma em história 

e onde, e talvez principalmente, a informação se transforma em relacionamento. Mandela, 

Obama e Lula são claros exemplos dessa mudança de postura, por traduzirem muito amor e 

muito respeito. Admiração é a palavra mais almejada por parte dos gestores em campanhas 

políticas. Ao ser admirado, um candidato é facilmente lembrado na hora do pleito, bem 

como suas indicações em termos de candidatura, como verificado no Brasil na então eleição 

da Presidenta Dilma Rouseff e o apoio incondicional de uma grande estrela do cenário 

político mundial, o então presidente Luis Inácio Lula da Silva. 

!
                    

!
!
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Figura 2 – Marcas do Coração 

!

            !  
Fonte: Kevin Roberts, 2004 

!
Em consonância com a ideia de Kevin Roberts ( ANO) no valor e no sentido que a 

marca pode representar, Clotilde Perez ( 2007) além de discutir a marca como uma 

identidade de uma empresa ou produto distinto, enfatiza que ela é um elemento que não só 

incorpora  características de identidade e representação, mas atua como um signo, quando 

levado em conta a definição de signo por Peirciana como “alguma coisa que representa algo 

para alguém”.  
A marca está internalizada na mente do consumidor que é, em primeira instância, a 
mente interpretadora do signo que foi previamente determinada, ou seja, o “target”, 
o público-alvo daquela marca. Ela cria uma conexão simbólica entre o objeto real 
ou potencial que ela representa e a complexidade dos desejos humanos de 
completude. (PEREZ, 2007, p.2 ) !

Nesse contexto, a autora ainda acrescenta que essa semiose marcária é reforçada 

pela publicidade ao utilizar símbolos para representar algo e desta forma produzir um efeito 

e sentido, uma vez que as marcas buscam conquistar um lugar específico e distinto na 

mente dos consumidores e assim criar valores aprazíveis, autênticos e que produzam um 

efeito comunicativo. 

Desta forma, se associada a marca com a utilização da imagem para consolidar e 

representar, é necessário entender o conceito da imagem enquanto elemento de reprodução, 

semelhança e principalmente complexidade sígnica que incorpora aspectos qualitativos, 
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indiciais e simbólicos como enfatizado por Perez ( 2007) e discutido por Martine Joly 

( 2012) em virtude da sua projeção mental e visual da qual compreendemos a imagem como 

um elemento que “ indica algo que embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns 

traços emprestados do visual e de qualquer modo, depende da produção de um sujeito: 

imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou reconhece” ( JOLY, 

2012, p.13) 

Ainda sobre esse ponto de vista, Joly (2012) alerta que ao relacionar a noção da 

imagem, o seu uso e significações com a imagem da marca fica evidente o processo de 

representação aludido por operações mentais, individuais e coletivas associadas muito mais 

a um aspecto construtivo e identitário da representação que pode ser de várias formas 

atuantes no campo psicológico e sociológico. 
A banalização do temo “imagem” nesse sentido e a facilidade com a qual parece ser 
a “ imagem” da empresa de determinada profissão, a “ imagem” de determinado 
tipo de transporte, etc  tornou-se a expressão mais comum no vocabulário do 
marketing, da publicidade ou dos ofícios da comunicação sob todas as suas formas: 
imprensa, televisão, comunicados de empresa ou de coletividades locais, 
comunicados políticos e assim por diante. Estudar a “ imagem de”, modificá-la , 
construí-la substituí-la é o termo chave da eficácia comercial ou política ( JOLY, 
2012, p.21) 

    

Diante da abordagem, Perez (2007, p.3) enfatiza que a utilização da imagem na 

construção da imagem da marca, para além da recepção de suas expressividades envolve 

ainda um conjunto de experiências, impressões, posições e sentimentos que as pessoas 

apresentam em relação a um determinado objeto. Assim, evidencia-se a imagem da marca 

como um campo bilateral, ora como algo tangível, facilmente perceptível e, ora como algo 

que apresenta-se a imagem mental, abstrata que pode ser tão-somente imaginada, pensada, 

intangível e que é formulada em uma semiose. 

Desta forma, em seu caráter semiológico, Perez (2007, p.6-9) aborda a semiose 

marcaria ao relacionar aspectos da marca com a relação sígnica triádica peirciana 

( representamen, objeto e interpretante ) cuja divisão corresponde da seguinte forma: 

identity Mix que caracteriza-se como o logotipo, a embalagem, o rótulo, o slogan, o jingle e 

os demais signos de identidade sensível (não apenas visual) compõem as expressões da 
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marca, o Marketing Mix, como objeto da marca associada a pessoa física ou jurídica que 

está por detrás da marca, seguida do conjunto das suas ofertas, dos benefícios que propõe 

aos públicos a que se dirige, e o conjunto das ações de marketing que tangibilizam esses 

benefícios: o produto, o serviço, o preço, a distribuição etc.. e o Imagem Mix, realizado a 

partir do interpretante, cuja  imagem (interpretação) que a marca tem junto de um 

determinado indivíduo (intérprete), e por extensão junto de um determinado segmento-alvo 

ou público evidenciadas na organização diferentes relações de troca, e logo têm face a ela 

diferentes expectativas. 
O valor da resposta dos públicos alvo à marca é, como vimos, a principal variável, a 
mais credível, de toda a avaliação das marcas. Esta constatação nos leva à uma 
outra. É possível administrarmos estrategicamente o mix de identidade (signo) e o 
marketing mix (objeto), porém a imagem (interpretante) é decorrência da complexa 
ação signica da marca nas mentes dasSpessoas, seus intérpretes o que lhe confere 
um caráter altamente subjetivo e inadministrável pelos métodos convencionais 
( PEREZ, 2007, p.11) !

Sendo assim, a imagem da marca possui uma potencialização comunicativa capaz de 

produz vários efeitos e sentidos. Essas ações antes de serem estudadas em uma perspectiva 

semiótica já eram abordadas em virtude do contexto histórico que a própria marca carrega. 

Segundo Ruão (2003, p.3) ao contrário do que possa parecer, através de uma breve 

abordagem ao atual universo econômico, as marcas de comércio, como assim denominada 

pela autora, não são uma descoberta do século XX, pois a sua história é já longa. Conta-se 

que as primeiras formas surgiram na Lídia, no ano 700 a.C., onde se instalaram muitos 

mercadores de forma permanente, colocando à porta dos seus estabelecimentos uma pessoa 

encarregada de atrair algum possível comprador, através da evocação sonora das 

características e vantagens do comerciante. 

A partir dessa abordagem histórica a autora, descreve que a marca não consiste 

apenas em ser um selo distintivo, nem uma mera identificação de origem, mas em como 

utilizar técnicas de gestão que possam otimizar a sua valorização perante ao público. A 

partir dessa visão, Ruão (2003, p.15) aborda que o “cerne da determinação da imagem de 

marca parece ser, assim, o estudo dos públicos, a partir de cujas impressões se criarão as 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis relativamente à oferta organizacional. Entende-se aqui 
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por público como um agrupamento artificial de pessoas, criado pela empresa, com o 

propósito de entender a complexidade de relações no mercado” 

Desta forma, ao unir a visão de Perez (2007) e com a de Ruão ( 2003) tem-se em um 

único contexto, o de que a imagem de marca corresponde a todo o processo de interação 

entre a marca e os seus públicos, cujo valor estará atribuído a percepção em  maior ou 

menor predisposição do público para atribuir à marca um valor elevado no mercado. Desta 

forma, ao relacionar as ideias das autoras com o objeto de estudo presente, podemos 

relacionar que a imagem de Lula, enquanto marca, identidade e produto pode ser associada 

aos elementos de identificação icônica e simbólica associada a representação políticas cujas 

as estratégias de marketing estão associadas ao contexto simbólico quando evidenciada a 

visão de Perez (2007) cuja a imagem se transpõe ao seu universo figurativo de 

representação, impacto e banalização ao comparar a visão de Joly (2012) e que as ações que 

deverão ser tomadas para construção da marca como identidade devem ser guiadas por uma 

gestão que provoque comunicação, interação e principalmente perceba as reações do 

público como alertadas por Ruão (2003) 

Outra forte associação do marketing de produtos com o marketing político é o termo 

denominado análise SWOT, dos termos Strenghts, Weaknesses, opportunities e threats, que 

traduzidos formam os termos força, fraquezas, oportunidades e ameaças. A premissa básica 

desse termo no seu estado de marketing puro é o monitoramento do ambiente interno e 

externo, que refletem diretamente nos negócios de uma empresa. Na análise do ambiente 

interno (forças e fraquezas), tanto o marketing orientado para produtos como o político 

percebem que características são inerentes, a exemplo de basear a plataforma política na 

tradição familiar (interno, característica do candidato), ou, de forma inversa, ser foco de 

alguma investigação que cause efeitos negativos na imagem do candidato (por exemplo um 

vídeo em que o candidato se contradiz no que diz respeito a sua plataforma política).  Por 

sua vez, o ambiente externo não é controlável por parte do candidato (nem do produto), e 

são situações que devem ser gerenciadas no momento em que ocorrem. Caso o candidato 

tenha um bom planejamento e gestão de campanha, os efeitos podem ser suavizados. 
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Conclusão  

A política, com toda a sua importância histórica no desenvolvimento das sociedades, 

mais especificamente no Brasil na democratização na década de 80, começou um processo 

de aproximação com o marketing puro, associado aqui ao marketing de produtos. O 

resultado, como visto, são campanhas políticas cada vez mais associadas a planejamento de 

campanha no que diz respeito à técnicas de marketing. Assim, o presente artigo sugere que, 

uma das tendências em campanhas políticas é o uso de técnicas de marketing e elementos 

inovadores a partir do ano 2000, onde meios de comunicação contemporâneos são cada vez 

mais associados a candidaturas políticas. 
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