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Somos uma agência de comunicação full service, com
sede em Conselheiro Lafaiete/MG.

Os consumidores, cada vez melhores informados,
querem envolvimento e relacionamento de verdade
com as marcas, empresas e instituições com as quais se
relacionam.

Por isso acreditamos que os paradigmas da
comunicação tradicional ruíram. Num mundo
conectado, virtual é o novo normal, onde os
consumidores são agentes ativos e o modelo de
interrupção e de monólogo da mídia de massa já não é
tão eficiente.

QUEM SOMOS



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Nossa equipe conta com profissionais experientes e de diferentes áreas de conhecimento

ATENDIMENTO 
DE CONTAS

PERFOMANCE / 
TRÁFEGO

JORNALISTAS WEB DESIGNERS FOTÓGRAFO / 
VIDEOMAKER

DESENVOLVEDORPUBLICITÁRIOS

EQUIPE DEDICADA AO PROJETO
A sua campanha contará com uma equipe única para melhor atendê-lo*

ATENDIMENTO 
DE CONTAS

JORNALISTAS WEB DESIGNERSPUBLICITÁRIOS

*De acordo como pacote contratado.
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Nos últimos anos, o jeito de fazer publicidade
mudou. Isso acabou refletindo em todos os
mercados, inclusive no eleitoral.

Antigamente, as mídias digitais eram vistas como
complemento de uma campanha política.
Atualmente, são consideradas ferramentas
protagonistas para o sucesso da disputa eleitoral.

Acompanhamos essa crescente desde 2016. Para
2020 acreditamos que a campanha eleitoral pela
disputa municipal tende a ser nas redes sociais.

Ações de marketing político são essenciais para
que o candidato consiga alcançar mais eleitores.
Com a comunicação correta, é possível garantir
maior credibilidade e proximidade com esse
público.

ELEIÇÕES 2020



Consiste em oferecer ao candidato, nas eleições de 2020,
uma multiplataforma de gerência de campanha para
internet, afim de construir uma militância digital
inteligente, dentro de uma estratégia única, elegendo o
máximo de candidatos possível.

Com a nossa experiência política e de performance você
pode ser o candidato eleito das próximas eleições. Fazer
apenas por fazer não é nosso propósito. Pensamos em um
calendário de publicações e ações eficazes que agreguem
valor à sua campanha como um todo.

Criamos estratégias que chamem a atenção do público,
solucionem dúvidas, apresente propostas, criem debates,
ouçam as necessidades da população e as responda.

Nossa equipe é multidisciplinar e disponibiliza um estúdio
preparado para gravações e transmissões.

NOSSA
PROPOSTA



Desde a criação e concepção da identidade visual a estratégia e monitoramento de toda campanha digital.

O QUE PODEMOS FAZER POR
VOCÊ NESSA ELEIÇÃO

IDENTIDADE VISUAL
Criamos toda identidade 

visual da campanha a partir 
de uma pesquisa de 

tendências.

EMAIL MARKETING
Automatização de envios e 
rotina com banco de dados 

próprio da região do 
candidato. 

SITE DO CANDIDATO
Nossas páginas são mais 

acessadas porque são 
pensadas 

de acordo com o perfil do 
cliente.

DISPARO DE WHATSAPP
Automação e envio de 

mensagens de vídeos para 
base escolhida. 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Convergência visual e 

monitoramento diário da 
página do candidato.

MARKETING DIGITAL
Planejamento e execução em 

estratégias que envolvem 
SEO/ADS/COMPRA DE MÍDIA.

TRANSMISSÕES AO VIVO 
(LIVES)

Uma nova forma de 
abordagem com os eleitores 
através de inserções ao vivo 

nas redes sociais.

ENXOVAL DE PEÇAS
Santinhos, Adesivo Perfurado, 

Faixas, Banners, Camisas, 
Outdoor, Adesivos etc.

VÍDEOS ANIMADOS
Vinhetas, gifs animados, 

anúncios e apresentações. 
Nosso time entende disso 

como ninguém.

GESTÃO DE ADS
Performance digital de 

anúncios para maior exibição 
das publicações e conteúdos 

do candidato. 



Apresentaremos investimento e cronograma para os seguintes serviços*:

1. Identidade visual e enxoval de peças para o candidato/partido contendo (santinho, adesivo perfurado,
camisa, faixa, banner)*;

2. Gestão de Redes Sociais – Instagram e Facebook (Monitoramento, Programação, Publicação) durante 100
dias;

3. Acompanhamento/Ações de estratégias no âmbito digital (Gestão de links patrocinados e compra de
mídia) durante 100 dias;

4. Desenvolvimento de site oficial do candidato assim como geração de conteúdo no mesmo durante 100
dias.

*Mix de peças a escolher em conjunto com direção do candidato/partido.

ESCOPO
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Gestão de Redes Sociais Site

1 3

Gestão de Ads

ESCOPO



Deve ser uma das maiores prioridades durante a
campanha eleitoral. É importante interagir e
apresentar quem é o candidato e o que ele tem a
oferecer, com o objetivo de fortalecer a
reputação.

É importante tirar dúvidas, dar atenção aos
comentários positivos e responder pessoas a
favor da proposta. Deve-se também responder
de forma pacífica os comentários negativos de
pessoas que discordam de seu posicionamento.

Na redes sociais o fator humano é essencial.
Fazer com que o usuário sinta-se próximo do
candidato é muito importante. Para isso, o perfil
tem que envolver afeto e conexões emocionais
através de interações. É necessário saber lidar
com diferentes humores, pensamentos e
sentimentos.

Os responsáveis por gerir as redes sociais,
precisam demonstrar a imagem real de quem é
o candidato.

REDES SOCIAIS



A estratégia de utilizar o site é centralizar o
conteúdo. Trabalhando com campanhas
orgânicas e aumentando a visibilidade quando
alguém buscar por notícias das eleições em
sua cidade. É possível também usar o canal
como oficial para posicionamentos de defesa
contra notícias negativas.

Com base nas palavras-chave que as pessoas
mais procuram, geraremos conteúdo positivo
para a imagem do candidato. Depois disso,
definiremos detalhes de como será o discurso
dos artigos e o setup de monitoramento.

O blog é uma ferramenta essencial para o
posicionamento imediato em caso de notícias
negativas ou falsas. Ele possibilita uma
resposta com todo aval do candidato, sem
influências da mídia e essa mensagem por ser
amplificada através das campanhas de SEO e
redes sociais.

SITE



Potencializar o alcance da campanha usando
técnicas de anúncios. Elas são uma combinação
de critérios de acordo com personas
previamente traçadas, conforme o conteúdo
consumido.

Utilizamos a mídia para mostrar características
do candidato, situações que foram benéficas
para população, conquistas anteriores,
evidências de um bom plano de governo e
outros pontos positivos. É possível fazer mídia no
Google, sites, portais, aplicativos e redes sociais.

Quando uma pessoa buscar o nome do
candidato e nos resultados de busca aparecerem
notícias positivas sobre suas ações, será um
importante passo para transformar o usuário em
voto.
No Google, em média 40% das pessoas clicam no
primeiro resultado da página, 12% acessam o
segundo, o terceiro tem acesso de 5% e a quarto
resultado de 1%. Nesse cenário, estar entre os
primeiros, significa mais visibilidade e confiança
para o eleitor.

GESTÃO ADS



METODOLOGIA DE TRABALHO

1
APROVAÇÃO

E SELEÇÃO
DE SERVIÇOS ESCOLHIDOS 2

CRIAÇÃO DAS
TEMPLATES DE

CAMPANHA
A PARTIR DE BASE

3

ENTREVISTA COM CANDIDATO 
PARA BRIEFING DE AÇÕES

4

ENVIO/APROVAÇÃO
DE IDENTIDADE VISUAL 

DOS CANDIDATO/PARTIDO

Início do Período Eleitoral

6
GESTÃO DE REDES 

SOCIAIS 
+  GESTÃO DE ADS 

+ LANÇAMENTO 
DO SITE OFICIAL 

5

ENVIO/APROVAÇÃO 
DE  PLATAFORMA

OFICIAL DE CAMPANHA - SITE

Pré-Campanha



O conteúdo desta proposta destina-se exclusivamente ao solicitante, não devendo ser revelado fora de suas
organizações.

Não pode ser duplicado, usado ou publicado, no total ou em parte, para qualquer outro propósito que não de
avaliação da proposta ou para acompanhamento dos serviços contratados.

Caso seja necessária a aquisição de imagens, os valores serão negociados à parte.

A hospedagem dos projetos desenvolvidos é de responsabilidade da Black12.

O registro de domínios e redirecionamentos é de responsabilidade da Black12.

A inserção de conteúdo é de inteira responsabilidade em conjunto a equipe do candidato, sendo a Black12
responsável pelo gerenciamento de cada página do candidato, inserindo identidade visual + notícias + logo +
foto do candidato.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato com Frederico Lana, responsável por esta proposta, na 
Black12,  pelo telefone (31) 99779-1212, ou pelo e-mail contato@black12.com.br.



MAIS DO QUE
NUNCA O ONLINE
FAZ TODO SENTIDO.

www.black12.com.br

Frederico Lana

(31) 9 9779-1212
frederico@black12.com.br

@AGENCIABLACKDOZE

@AGENCIABLACKDOZE

http://www.black12.com.br/
http://www.instagram.com/agenciablackdoze
http://www.fb.com/agenciablackdoze

