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INTRODUÇÃO

Desde a campanha de 2018, a forma do
político se comunicar na internet mudou.
Hoje, para um candidato ter resultados, ele
deve investir em um marketing político
inteligente, e o inteligente que falamos, é
pensar como entregar o conteúdo na
internet para que se obtenha resultados.
Postar uma foto ou vídeo de forma não
pensada estrategicamente, é fazer igual
a todos, mas, ter uma rede social bem
gerenciada é sinônimo de bons resultados.
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QUEM É A PYX
AGÊNCIA?
A Pyx atua no ramo do marketing digital
há 4 anos. Somos pioneiros no ramo, na cidade
de Fernandópolis e toda a sua região.

Nesse tempo miramos o marketing digital
e, as novas plataformas como a oportunidade
dos nossos clientes se comunicarem de forma
criativa e moderna com seus clientes e ﬁliados.
Como agência, atuamos como estrategista
de comunicação digital, auxiliando empresas
e inﬂuenciadores digitais, a explorarem o melhor
potencial da internet.

No marketing político, fomos responsáveis por
diversas campanhas digitais em 2020,
desde a vereança até a majoritária, atingindo
vitórias e experiências que agregam o nosso
currículo.
Temos uma equipe criativa e experiente, que atua
administrando as redes sociais, elaboração do
marketing digital estratégico, criação de cards,
vídeos e websites.

4

PREPARAÇÃO PARA
AS CAMPANHAS
DE 2020
Para a campanha de
2020, nos
capacitamos e atualizamos, não somente
para atender as demandas virtuais, mas
também as ações oﬀ-line como: estratégias
de comunicação e gestão de crises.
Um dos diferenciais que a Pyx Agência obteve, que contribuiu para o sucesso das campanhas, foi a experiência de quase 10 anos
no meio político do CEO da empresa Leonardo Crociari e, a bagagem que a
produtora Simone Gonçalves tem; desde a
experiência em militância, coordenação de
grupo de movimento político até coordenação de campanhas.
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DESAFIO DAS
CAMPANHAS

Devido ao novo contexto e o grande número
de candidatos inscritos, tivemos o desaﬁo em
criar uma campanha interessante, criativa e
que não ﬁcasse maçante nas redes sociais,
principalmente no whatsapp.
Outro grande desaﬁo foi se adequar com as
novas regras eleitorais, principalmente com a
novidade que foi a pré-campanha, que gerou muitos problemas para candidatos que
não tinham a estratégia e domínio das redes
sociais. Outra novidade foi o impulsionamento
de campanha, que exigiu atenção máxima e,
um grande domínio do entendimento das leis
evitando problemas futuros.
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ADAUTO SEVERO
Político midiático,
conhecido nacionalmente
como locutor de rodeio e
dono do jargão TUDO OK!
Estava pleiteando a sua reeleição juntamente
com o atual vice João Cesar na cidade de
Populina-SP, obtendo 63,35% dos votos.
Facebook: https://www.facebook.com/Adauto
SeveroJoaoCezar
Instagram: https://www.instagram.com/adauto
severojoaocezar/

Na análise do candidato identiﬁcamos o tipo
de campanha que iríamos fazer e qual a palavra-chave usaríamos em seu favor. Um dos produtos
adquirido pelo candidato, foi a estratégia e
orientação digital para todos os vereadores
do partido e coligação, fortalecendo o seu
trabalho no legislativo de forma inteligente.
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ADAUTO SEVERO
Redes Sociais do candidato:
Foi criada a página do Facebook e Instagram
durante a pré-campanha, o que gerou um grande
desaﬁo migrar as pessoas do seu facebook pessoal
para a página.
Conseguimos 1.540 curtidas e 1.684 seguidores na
página do Facebook.
No Instagram foram 945 seguidores.
MÉDIA DE PESSOAS ALCANÇADAS NO PERÍODO DE 9
DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO
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ADAUTO SEVERO

UMA DAS POSTAGENS COM MAIS ALCANCE
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ANDRÉ BALDAN
Político Jovem, professor e
conhecido na cidade de
Fernandópolis por ser
inteligente. Pleiteou a uma vaga
a vereança pela segunda vez, sendo que em 2016
obteve 238 votos. Dessa vez, em uma eleição
disputadíssima dentro do partido com nomes fortes
e relevantes, obteve 390 votos, ﬁcando a 17 votos
da tão sonhada cadeira.

Facebook: https://www.facebook.com/profandrebaldan
Instagram: https://www.instagram.com/prof_andre_
baldan/
A campanha de um candidato jovem sempre é um
desaﬁo, principalmente em cidades pequenas. Além
de deixar uma campanha bem atrativa o candidato
jovem tem que provar que tem capacidade para os
mais velhos e, ser a representatividade da nova
ger ação .
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ANDRÉ BALDAN
A campanha do André Baldan tinha um tom bem
desaﬁador. Afastados de todas as redes sociais, a
sua construção e visibilidade teve que ser feita de
várias formas.
Participação de programa de webtv;
LIVES semanais;

Redes Sociais do candidato:
A página do Facebook e Instagram foi repaginada,
apostando em uma comunicação criativa, com cores
vivas, linguagem de internet e vídeos curtos.
A criação do jingle-clipe mostrou a cara de sua
plataforma, feito de forma divertida, informativa e
inclusiva.
Conseguimos 1.540 curtidas e 1.684 seguidores na
página do Facebook.
No Instagram foram 945 seguidores.
Uma novidade foi o santinho, saindo do convencional
para algo mais criativo e eﬁciente dentro da
estratégia política.
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ANDRÉ BALDAN

SANTINHO FRENTE

SANTINHO VERSO
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ANDRÉ BALDAN
MÉDIA DE PESSOAS ALCANÇADAS

13

BERNADETE
SPONQUIADO
Política mulher, com bom
histórico dentro da política de
Indiaporã. Concorreu pela primeira vez para o cargo de prefeita.
Obteve 40,35% dos votos, ﬁcando a
8% atrás do seu opositor.

Facebook: https://www.facebook.com/BernadeteSpon
quiadoIndiapora
Na análise da candidata, percebemos que a sua
campanha teria um tom diferente, de toda e qualquer
campanha. Apostamos muito em sua formação e em
como ela trata as pessoas no oﬀ-line, assim,
consolidamos a sua imagem nas redes sociais.
A criação de jingle, cards interativos, mensagem para
whatsapp foi criando conexão e uma mensagem única.
Um dos produtos adquiridos pela candidata foram
fotos, vídeos, estratégias para a campanha do time de
vereadores e treinamento de militância (algo inédito
no partido).
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BERNADETE
SPONQUIADO
Redes Sociais do candidato:
O desaﬁo foi criar uma página no Facebook, já que a
candidata só tinha o perﬁl pessoal, e o perﬁl não era
movimentado.
Conseguimos 1.201 curtidas e 1.223 seguidores na
página do Facebook.
MÉDIA DE 1380 PESSOAS ALCANÇADAS NO PERÍODO DE 29 DE
AGOSTO A 15 DE NOVEMBRO
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BERNADETE
SPONQUIADO

UMA DAS POSTAGENS COM MAIS ALCANCE
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JOÃO PAULO
CANTARELLA
Político cristão-evangélico,
conhecido por ser um excelente advogado e procurador
jurídico de um dos municípios da
região de Fernandópolis. Pleiteou uma
vaga para câmara de vereadores, foi o mais votado,
obtendo 936 votos (2,88%).

Facebook: https://www.facebook.com/JoaoPaulo
Cantarella
Instagram: https://www.instagram.com/joaopaulocanta
rella/
A campanha do João Paulo teve uma linguagem única,
atraindo seu principal público: os evangélicos. O apoio
dos evangélicos nas redes sociais foi uma das
estratégias que utilizamos para solidiﬁcar a mensagem
e atrair eleitores indecisos.
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JOÃO PAULO
CANTARELLA
Redes Sociais do candidato:
Foi criado a página do Facebook e Instagram durante
a pré-campanha. Mesmo com postagens simples e
pontuais a comunicação foi efetiva.
Conseguimos 557 curtidas e 562 seguidores na
página do Facebook.
No Instagram foram 499 seguidores.
MÉDIA DE 152 PESSOAS ALCANÇADAS NO PERÍODO DE 01 DE
AGOSTO A 15 DE NOVEMBRO
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JOÃO PAULO
CANTARELLA

UMA DAS NOSSAS POSTAGENS MAIS ENGAJADAS
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GENIVALDO
SILVA
Político tradicional-jovem,
concorreu pela primeira vez ao
cargo de prefeito na cidade
de Guarani D’Oeste-SP.
A campanha do Genivaldo nos trouxe o desaﬁo de
trabalhar a sua imagem de forma mais massiva nas
redes sociais, corrigindo a defasagem da falta de
visibilidade durante os 4 anos.
Facebook: https://www.facebook.com/GenivaldoGuarani
Instagram: https://www.instagram.com/genivalldo/

Redes Sociais do candidato:
Foi criada a página do Facebook durante a pré-campanha e o Instagram foi repaginado. Nessa campanha
trouxemos algo mais leve na entrega do conteúdo,
fazendo uma campanha com entrega de propostas
onde o eleitor podia compartilhar também no whatsapp.
Na página do Facebook alcançamos 494 curtidas e
502 seguidores.
No Instagram foram 834 seguidores.
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GENIVALDO
SILVA

MÉDIA DE 458 PESSOAS ALCANÇADAS NO PERÍODO DE 01 DE
AGOSTO A 15 DE NOVEMBRO

21

GENIVALDO
SILVA

UM DOS VÍDEOS MAIS VISTOS
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WILLIAM
PESSUTO
Político tradicional, concorreu
pela segunda vez ao cargo
de vereador na cidade de
Fernandópolis-SP. Em 2016 obteve
593 votos, em 2020 em uma das
eleições mais disputadas obteve 678 votos, chegando
a 1º suplente do partido.
A campanha do William conteve publicações pontuais
que marcava bem o nome da família, algo bem
explorado em sua campanha, já que a família é bem
conhecida na cidade.

Facebook: https://www.facebook.com/WilliamPessuto
Redes Sociais do candidato:
A página do Facebook foi reativada, trazendo o
desaﬁo de fazer chegar as informações às pessoas que
curtiam a página e trazer novos seguidores.
Na página do Facebook alcançamos 373 curtidas.
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WILLIAM
PESSUTO

MÉDIA DE 342 PESSOAS ALCANÇADAS NO PERÍODO
DE 05 DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO
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WILLIAM
PESSUTO

UM DOS VÍDEOS MAIS VISTOS
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LIDIA BUISSA
Política mulher, tradicional,
concorreu pela primeira vez
para vereadora em Fernandópolis. Obteve 244 votos, o que
deu base para a construção de sua
campanha em 2022.
A sua plataforma foi a educação e valores familiares,
explorando bastante essa imagem e trabalho, Lídia
conseguiu se posicionar dentro do partido obtendo
respeito e possibilidade de trabalho para os próximos
4 anos.
Facebook: https://www.facebook.com/lidiabuissa45444
Instagram: https://www.instagram.com/lidiabuissa/

Redes Sociais do candidato:
A página do Facebook foi criada durante a campanha,
o nosso desaﬁo era correr contra o tempo e fazer a
entrega de conteúdo estratégico e elaborado para
alcançar possíveis eleitores. Já o seu instagram foi
reativado para que a entrega de conteúdo atingisse
todas as idades.
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LIDIA BUISSA
Na página do Facebook alcançamos 345 curtidas.
No Instagram os seguidores passaram para 422.
MÉDIA DE 270 PESSOAS ALCANÇADAS DE FORMA ORGÂNICA
NO PERÍODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO
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LIDIA BUISSA
MÉDIA DE 425 PESSOAS ALCANÇADAS DE FORMA IMPULSIONADA
NO PERÍODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO
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DR. ALEX
SAKATA
Político Jovem, concorreu pela
segunda vez para prefeito de
Ouroeste-SP. Em 2012 obteve
42,71% das intenções de voto,
na ocasião ele não conseguiu entrar.
Em 2020 ganhou a eleição com 78,01% dos votos, um
fato inédito na cidade.
Trabalhamos muito o seu carisma e popularidade nas
redes sociais, deixando a entrega dos conteúdos de
forma leve, em que o eleitor criasse ainda mais conexão
com suas postagens. Fazer esse balanço exigiu uma
análise que captasse os anseios do eleitor e as fraquezas do candidato oposto.
Facebook: https://www.facebook.com/DrAlexSakata
Instagram: https://www.instagram.com/dralexsakata/

Redes Sociais do candidato:
A página do Facebook e Instagram foi criada na pré-campanha, entregando conteúdos estratégicos para a
construção do público para alcançar os objetivos da
campanha.
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DR. ALEX
SAKATA
Na página do Facebook alcançamos 1621 curtidas.
No Instagram os seguidores passaram para 1136.
MÉDIA DE 1.561 PESSOAS ALCANÇADAS DE FORMA ORGÂNICA NO
PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE NOVEMBRO
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DR. ALEX
SAKATA

UM DOS POST MAIS ENGAJADOS
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