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Resumo 

Este artigo discorre sobre a comunicação utilizada nas redes sociais pelo candidato à 

reeleição de Manaus, Artur Virgílio Neto, nas eleições municipais de 2016, à luz da teoria 

da persuasão. A discussão a respeito do tema tem como embasamento teórico principal o 

livro Teorias da Comunicação, de Mauro Wolf, entre outros fundamentos utilizados para 

a construção do estudo. Dessa forma, procuramos discorrer o modo como a comunicação 

é empregada para auxiliar nesse processo de persuasão, bem como evidenciar os prós e 

contras na comunicação verbal e escrita da campanha do prefeito reeleito.  
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Introdução 

Desde seus primeiros momentos, em meados de 1960, como afirma Castells 

(1999), a Internet transformou-se em um dos avanços tecnológicos mais efetivos para 

diversos âmbitos da comunicação, a sua propagação pelo mundo aconteceu como uma 

epidemia digital e alavancou resultados promissores para a economia e tecnologia. Na 

comunicação, especificamente para a Publicidade e Marketing, esse progresso 

proporcionou melhores ferramentas para a evolução do serviço nessas áreas.  
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Diante a transformação digital, as campanhas e propagandas políticas que só eram 

vistas em comícios, TVs, rádios, entre outros, passaram a estar presentes em telas de 

computadores, smartphones e tablets. As redes sociais, antes utilizadas apenas como 

ferramenta de interação e socialização, passaram a ter um novo significado no mercado 

da comunicação ao apresentar uma inovadora forma de disseminação de conteúdo: a 

propaganda nas mídias sociais. 

Tendo em vista os fatos mencionados, observamos a necessidade de investigar 

essas relações da comunicação verbal e visual, para a propaganda política, nas mídias 

sociais. Seguindo essa linha, decidimos analisar algumas peças publicitárias da campanha 

veiculada nas redes sociais do atual prefeito de Manaus: Artur Virgílio Neto. Tal análise 

tem o intuito de apresentar como a Teoria da Persuasão pode estar envolvida nas 

campanhas digitais. A obra utilizada como embasamento teórico sobre a Teoria da 

persuasão foi o livro “Teorias da Comunicação”, do autor Mauro Wolf.  

O presente estudo tem por finalidade revelar a concepção seletiva que diferentes 

pessoas possuem do político em questão, detectando os prós e contras da comunicação 

aplicada em suas mídias digitais e mostrando como tais aspectos podem influenciar no 

comportamento da população, além de evidenciar os resultados obtidos por meio da 

comunicação executada através desse tipo de plataforma.  

Acreditamos que constatar o quanto a teoria da persuasão está aplicada à 

comunicação, mesmo que de forma implícita, é uma grande contribuição para a área do 

conhecimento, visto que esse campo carece de tais informações e conteúdo que permitam 

campanhas políticas digitais mais efetivas. 

Este trabalho possui três seções. A primeira seção aborda os materiais e métodos 

utilizados no estudo; a segunda trata do referencial teórico que busca discorrer sobre 

comunicação verbal e visual, teoria da persuasão e a análise da comunicação; por fim, a 

terceira seção apresenta os resultados obtidos com a aplicação da pesquisa. 

 

1. Materiais e métodos 

A pesquisa partiu da definição do problema, e após a delimitação do tema, foram 

elaborados os objetivos a serem alcançados. Tal conteúdo analisou as mídias sociais do 

atual prefeito de Manaus e introduziu a comunicação verbal e visual e a teoria da 

persuasão em seu contexto. Para Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa é um conjunto de 
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ações, sugeridas a fim de buscar solução para determinado problema, tendo como base 

procedimentos racionais e sistemáticos. 

Os dados foram coletados diretamente das redes sociais do candidato, enquanto 

foi utilizada a pesquisa qualitativa como forma de abordagem do problema. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013) em uma abordagem qualitativa o pesquisador tem contato 

direto com o ambiente e o objeto a ser estudado.  

Após a coleta de dados, procurou-se analisar os prós e contras da campanha do 

prefeito reeleito. Analisamos a comunicação tanto verbal quanto visual, priorizando as 

mensagens, cores, tipografias, fotografias e outros, além da averiguação do engajamento 

e estatísticas.   

O estudo também apresentou a forma em que a teoria da persuasão está envolvida 

na comunicação das mídias digitais. Decidimos analisar seis peças e sete fotografias, 

assim como dados sobre o engajamento do público nas redes sociais Facebook, 

Instagram, Youtube e no site do candidato.  

 

2. Estrutura do artigo 

 

Comunicação verbal 

É por meio da comunicação que os seres humanos e animais passaram a 

compartilhar diversas informações entre si, o que tornou o ato de comunicar, através do 

desenvolvimento da linguagem, o mais utilizado desde o princípio dos tempos, sendo uma 

ferramenta de integração e desenvolvimento mútuo. No livro, Theories of mass 

comunication, Melvin L. DeFleur e Sandra Ball-Rockeach, evidencia que: 

Admitimos que à medida que os seres humanos evoluíram, sua 

capacidade de se comunicarem também evoluiu. Quanto mais 

aperfeiçoada ela ficou, tanto mais fácil lhes foi inventar, emprestar 

soluções de outros, e acumular certa massa de conhecimento e 

sabedoria que os ajudou a sobreviver. (DEFLEUR, Melvin L.; BALL-

ROCKEACH, Sandra, 2000, p. 25) 

 

A comunicação verbal é a passagem ou troca de informações por meio de 

linguagem falada ou escrita e se constrói através da linguagem, língua e fala, sobretudo a 

linguagem verbal. Para Roland Barthes (1964 apud PROENÇA, 1973), “linguagem e 

língua são condições de possibilidades da fala ou discurso: A fala ou discurso é a 

utilização individual da língua, é um ato individual de seleção e de atualização”. 
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No cotidiano, a comunicação oral é a mais comum pois se utiliza da emissão de 

palavras, sons, gestos, expressões faciais, entre outros. Já a comunicação verbal escrita é, 

antes de tudo, uma forma de comunicação interpessoal, através de cartas, registros, e-

mails com o intuito de comunicação com as outras pessoas. É importante o que se diz na 

hora de comunicar e mais relevante ainda é a forma como se diz, pois, saber comunicar é 

uma arte.  

No livro, Comunicação e linguagem – Discursos e ciências, Maria Aparecida 

Baccega afirma que: 

A linguagem verbal, que inclui entre as suas características a condição 

de “costurar” esses vários campos, manifesta-se como a base 

fundamental do discurso veiculado por esses meios de comunicação. O 

discurso da comunicação, como os outros discursos, tem um 

indivíduo/sujeito, o sujeito comunicador, que assume a palavra. 

(BACCEGA, 1998, p. 52) 

 

O sujeito comunicador a quem Baccega se refere é, o indivíduo que tem o domínio 

da palavra, do discurso, e se utiliza dos meios de comunicação além das ferramentas 

existentes para a transmissão das suas ideias, seja falada ou escrita. Através destes 

artifícios a comunicação verbal oral e verbal escrita, alcança os indivíduos de um mesmo 

grupo linguístico, que façam interagir, comunicar, trocar experiências entre si, a fim de 

procurar meios para solucionar seus problemas. 

 

Comunicação visual 

Sendo um meio de expressão que conta com elementos como escritas, fotografias, 

símbolos, desenhos, vídeos, entre outros, a comunicação visual está inserida em 

praticamente tudo que se enxerga por aí, mesmo que imperceptivelmente, pois até as cores 

quando vistas isoladas comunicam algo a alguém.  

Presente no convívio social diariamente, a comunicação é um feito indispensável 

na existência humana. Por outro lado, Melvin L. DeFleur e Sandra Ball-Rockeach, não 

admitem que: 

Os processos de evolução da comunicação tenham sido tranquilos e 

gradativos, iniciados com um sistema elementar de grunhidos e gestos. 

Tal como houve momentos em que formas biológicas diferentes 

surgiram, houve também súbitos adiantamentos na capacidade de 

comunicação. (DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROCKEACH, Sandra, 

2000, p. 25) 
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Considera-se que os meios primários de interlocução foram gesticulações e 

grunhidos, baseando-se por essa perspectiva, nota-se a importância da comunicação desde 

o período ancestral, em que os ‘‘homens das cavernas’’ tentavam produzir as primeiras 

práticas de comunicação.  

Conforme os autores Melvin Lawrence DeFleur e Sandra Ball-Rockeach (2000), 

os primeiros registros de comunicação visual surgiram no período paleolítico, pela 

primeira vez, a cultura humana começou a incluir arte. Gravaram representações 

primorosas de animais e seres humanos em osso, pedra, marfim, e outros materiais. 

Visto que o homem iniciou o desenvolvimento da linguagem por meio de imagens 

com o propósito de relacionar-se de modo mais efetivo com seus semelhantes. As pinturas 

rupestres feitas nas paredes das cavernas indicavam um meio de expressão por símbolos 

que representavam caças, animais, danças e outros acontecimentos que cercavam o 

homem naquele período. De acordo com Melvin Lawrence DeFleur e Sandra Ball-

Rockeach (2000), a capacidade de utilizar a linguagem não provocou grandes mudanças, 

mas certamente possibilitou à existência humana a dar gigantescos saltos para frente. 

O ato de comunicar visualmente manifestou-se há bastante tempo e ganhou ainda 

mais força com a chegada da prensa de tipos móveis, que foi criada por Johannes 

Gutenberg por meados de 1450. Invenções como a fotografia também contribuíram 

bastante para a evolução da comunicação visual, como afirma Bordenave:  

A invenção da fotografia teve um impacto muito mais forte sobre o 

desenvolvimento da comunicação visual do que normalmente se pensa. 

Ela possibilitou a ilustração de livros, jornais e revistas; inspirou o 

cinema, primeiro mudo, mais tarde sonoro; aliada à eletrônica, 

culminou na transmissão de imagens via televisão. (BORDENAVE, 

2013, p. 29) 

 

A chegada de televisores, impressoras, máquinas fotográficas e computadores 

impulsionaram ainda mais a comunicação visual na era digital, que prosperou 

gradativamente. A criação dos smartphones e tablets concedeu ainda mais espaço para a 

Comunicação Visual, já introduzida outrora nas plataformas de redes sociais, através de 

vídeos no Youtube, ícones em sites, fotografias no Instagram e memes no Facebook. 

Uma nova linguagem visual acabara de nascer no ambiente digital.  
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Teoria da persuasão 

Após o início da década de 40, em meio às pesquisas da Escola Norte-Americana 

de Comunicação de Massa, surgiu a teoria da persuasão. Ela conduziu a superação da 

linha de raciocínio a qual os estudiosos de comunicação seguiam naquele momento, que 

era a teoria hipodérmica, cujo o processo comunicativo era visto de forma mecânica, pois 

acreditava-se que um estímulo resultava em uma mesma resposta de todos os receptores, 

semelhante a uma agulha hipodérmica. 

Conforme Wolf (1987), este foi o primeiro momento em que reconheceram a 

complexidade dos estudos acerca do processo emissor, mensagem e destinatário. O 

estudo, que antes era amplo, foi delimitado na eficácia persuasiva das mensagens e a 

busca pelas razões do insucesso de algumas delas, de modo que foi possível sugerir que 

o sucesso da persuasão depende da estruturação de como é transmitida a mensagem e dos 

fatores pessoais ao qual o receptor está submetido no momento da interpretação dela. 

Logo, a diferença individual nas características das pessoas permite que os efeitos 

resultantes da mensagem sejam distintos (DE FLEUR, 1970). 

O objetivo do estudo foi, principalmente, determinar de que modo a propaganda 

política poderia ser mais efetiva na persuasão do público através dos meios de 

comunicação (MCQUAIL, 1977). Isso ocorreu devido essa investigação científica e 

política ter sido capitaneada pelas instituições que possuíam a autoridade e o poder àquela 

época e tiveram como resultado a indicação de que é necessária a pesquisa de alguns 

elementos sobre o público antes da propagação da mensagem. Quesitos como o interesse 

do público na informação, a exposição seletiva de acordo com as características 

psicológicas do indivíduo, e a interpretação e memorização seletivas. 

Do mesmo modo, era imprescindível a análise de aspectos relativos a mensagem, 

como a credibilidade do emissor, ordem argumentativa, a integralidade das 

argumentações e a comunicação das conclusões. É desse modo que a propaganda pode 

resultar em efeitos relevantes (WOLF, 1987). 

 

Marketing digital 

Todas as pessoas possuem desejos e necessidades, e o método persuasivo capaz 

de motivá-las à troca é denominado de marketing (KOTLER, 2003). No entanto, antes de 

executar qualquer ação nessa área, é importante ter conhecimento do público que se quer 
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atingir, o que o coloca no centro do processo. Logo, se esse público muda seus interesses, 

a forma de persuadi-lo também mudará (GABRIEL, 2010). 

Com o advento da Internet, o modo como as pessoas se relacionam entre si e com 

as instituições e empresas mudou. De acordo com Gabriel (2010), mais da metade da 

população mundial tem até 30 anos e 96% possuem perfil em redes sociais. No Brasil, 

80% da população acessa alguma delas, segundo estudos recentes, o que as sugere como 

uma boa ferramenta de mídia para estratégias de marketing. 

Cada vez mais, as empresas e instituições devem se aproximar do público, o que 

já era necessário, se torna ainda mais imprescindível para os que desejam obter sucesso 

na persuasão. Honestidade, valores, pontos de vista e humildade são características que 

elas precisam, como nunca, evidenciar nas plataformas de redes sociais, pois é esse tipo 

de comportamento que estreita as relações com o público alvo, que por sua vez, já é 

reconhecido como um receptor ativo e dinâmico da mensagem, capaz de propagá-la, a 

exemplo de um gerador de mídia. 

Com base nisso, o que se busca através das estratégias de marketing nas redes é o 

engajamento dos variados públicos presentes nessas plataformas, é esse, inclusive, o 

objetivo de campanhas políticas nas plataformas de mídias sociais. Essa interação 

caracteriza a aproximação aos receptores da mensagem, mas para isso é necessária uma 

pesquisa prévia acerca das características desses grupos, conforme afirma Gabriel: 

Ações contínuas de relacionamento, que também são estratégias de 

marketing, mais especificamente marketing de relacionamento, têm 

como objetivo a conquista e a conversão do público em relação à 

marca/empresa em todas as fases do relacionamento - conscientização, 

consideração, conversão e pós-venda. Ações de engajamento, para 

serem efetivas, precisam conhecer profundamente os públicos que se 

relacionam com a marca e ter a habilidade de fazer mapeamentos 

sociais e avançar no grau do relacionamento cada vez que é feita uma 

interação. (GABRIEL, 2010, p. 110). 

 

Com relação à escolha da plataforma de redes sociais a ser utilizada em uma 

campanha, é necessário que o profissional de marketing tenha conhecimento das 

características específicas de cada uma delas, para que possa escolher a mais eficiente de 

acordo com seus objetivos. Essa etapa faz parte de um plano de marketing que também 

envolverá a linguagem verbal e visual, racional e emocional, da propaganda a ser 

veiculada (SALVADOR, 2009). 
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Marketing político 

No âmbito político, os candidatos e partidos que possuem maior efetividade na 

persuasão dos eleitores em potencial são aqueles que têm a imagem construída através de 

um plano de marketing bem estruturado. Para tal, exploram a rota periférica da persuasão 

a fim de elevar o carisma do político e vendê-lo como uma marca, com atenção às devidas 

adaptações. Isso acontece por meio de sua atuação, expressões faciais, postura, modo 

como fala e o que comunica quando se expressa (PINTO SALGADO, 2016). 

A imagem do político ou partido não corresponde exatamente à realidade, por 

vezes, é apenas a percepção que a sociedade tem deles. Quando somada ao foco e 

propostas, formam sua identidade e posicionamento, que o tornam único, e ao ser coerente 

com tal ideologia se tornam eminentes ferramentas para a aceitação do público.  

Em período eleitoral, os candidatos precisam se utilizar do marketing eleitoral 

juntamente com as técnicas de comunicação visual, verbal e não verbal, que conforme 

Maarek (2011), é a construção da imagem política, no período curto de avaliação pré-

eleitoral, para conquistar o voto do público. 

No contexto do marketing político digital, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

apresentou algumas instruções na legislação da propaganda eleitoral para as eleições de 

2016 no Brasil, entre elas as recomendações de propaganda na internet. Determinaram 

que pode ser realizada apenas nos sites, blogs e redes sociais comunicados previamente à 

Justiça Eleitoral, onde nenhuma delas pode ser de forma paga ou estar presente em sites 

de oficiais ou órgãos públicos, assim como, de nenhuma pessoa jurídica, sujeito à multa. 

Também devem dispor de mecanismo que permita o usuário optar pelo cancelamento do 

cadastro do destinatário, tudo isso em um prazo menor de exposição ao público. 

 

3. Resultados  

 

Os prós e contras e suas influências 

A imagem a seguir mostra algumas publicações da campanha realizada no ano de 

2016 nas redes sociais do atual prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto. O slogan 

“#ArturDeNovo” esteve presente em uma série de publicações que continham afirmações 

e propostas feitas com o intuito de informar e persuadir os indivíduos a reelegerem o 

prefeito. 
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Contiveram uma identidade padrão e poucos elementos visuais, o layout faz o uso 

de cores vibrantes e atraentes. De acordo com Fraser & Banks (2012), a cor estabelece 

funcionalidade no design de uma página. Conforme os autores, ícones coloridos podem 

ser aplicados para sinalizar conteúdo em determinado tema e blocos de cor com impressão 

sobreposta podem ser utilizados como teasers para atrair a atenção do leitor.  

A afirmação dos autores é totalmente válida, visto que nas publicações acima 

temos blocos de cores empregados unicamente para voltar a atenção do leitor para a 

comunicação verbal principal. Outro aspecto a ser observado é a tipografia em caixa alta 

e bold que contrastou com o fundo em que está inserida. Para Saltz (2010), a tipografia é 

fundamental na assistência ao contexto em que está inserida e seu principal objetivo deve 

ser fazer o leitor compreender determinado conteúdo.  

Essas características contribuíram positivamente para o propósito de persuasão, já 

que a ausência de uma comunicação visual efetiva interceptaria a compreensão da 

comunicação verbal, desse modo, não ocorreria a percepção seletiva por parte dos 

receptores. Segundo Dondis:  

Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que 

vemos, e seu número é reduzido: o ponto, a linha, a forma, a direção, o 

tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por pouca 

que sejam são a obra-prima de toda informação visual em termos de 

opções e combinações seletivas. (DONDIS, 2003, p. 51). 

 

Elementos como textura e linhas também estavam presentes na composição. As 

linhas posicionadas no cabeçalho e rodapé do layout, enquanto a textura estava posta na 

figura do prefeito, ambas contribuem para a identidade da peça. A imagem do prefeito 

com um microfone na mão posta ao lado da mensagem favorece ainda mais a 

comunicação, pois causa um maior impacto no diálogo entre ele e seu público.  

Figura 1: Publicações. Fonte: Facebook (2016) 
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Na análise verbal compreende-se que as afirmações e propostas inseridas no texto 

fazem uso de palavras com significados comuns e de fácil compreensão. Dessa maneira, 

fizeram com que qualquer tipo de público, que possua a capacidade de ler, possa 

compreender o que o enunciador quer pronunciar, mas cabe a este aceitar ou não a 

mensagem de forma positiva. Niemeyer afirma o seguinte:  

A mensagem tem como objetivos, em primeiro lugar, fazer crer e, em 

segundo, fazer o interpretador fazer algo, tomar uma decisão. Ele é 

crítico o suficiente para selecionar suas ações em virtude da 

compreensão da mensagem. (NIEMEYER, 2003, p. 23). 
 

Portanto, mesmo que, bem introduzidas visualmente e verbalmente, as mensagens 

podem não ser aceitas, já que para Niemeyer (2003), o interpretador da mensagem tem 

de estar sujeito ou se tornar disposto à mensagem, e isso só pode ocorrer se ele acreditar 

no que lhe foi apresentado.  

As fotografias, as quais mostravam um lado social humanitário e proativo do 

prefeito Artur Neto, trouxeram benefícios para a campanha do candidato, pois mostravam 

situações de interação com crianças e trabalhadores, e a sua preocupação com a cidade 

para a qual trabalha. Em uma grande quantidade de fotos o “45” - número do candidato -  

esteve presente em bandeiras, balões ou nas mãos de eleitores.  

 Conforme Niemeyer (2003), um signo representa algo para alguém em 

determinadas circunstâncias. Em um outro trecho a autora afirma que um signo pode ser 

uma pintura um desenho e até mesmo uma fotografia. Partindo dessa linha de 

pensamento, cada uma das imagens postadas nas redes sociais do prefeito significou algo 

para alguém e possivelmente esses significados remeteram a bons valores como 

preocupação, proatividade e comprometimento. 

\  
Figura 2: Fotografias. Fonte: Facebook (2016) 
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O único ponto negativo observado na comunicação foi a produção de materiais 

comunicativos que enfatizaram a criação de algumas obras tidas como desfavoráveis por 

parte da população, pois foram executadas durante a administração do prefeito.  Dessa 

forma, a falha de comunicação descrita foi o único ponto inconveniente a ser observado. 

 

 

Com base no estilo da identidade das publicações que remeteram ao pop art, 

fazendo uso de cores atraentes, poucos elementos e uma diagramação básica, constatou-

se uma comunicação interativa e atual, não só por parte dos layouts das peças, mas pelas 

fotografias também. Todos os meios de comunicar aplicados nos materiais averiguados, 

de certo modo, contribuíram em prol dos resultados finais. 

Constatou-se que o ponto negativo citado anteriormente poderia ter sido evitado 

com postagens acerca da resolução daquele problema e não destacando o mesmo, já que 

a insatisfação do público já era conhecida. 

 

Percepção seletiva 

Entende-se por – percepção seletiva – a maneira como as pessoas enxergam e 

ouvem os fatos que apoiam e reforçam as suas crenças e os seus costumes. É importante 

ter em mente que só percebemos o que nos interessa. 

Quando se fala em percepção alegamos que o indivíduo percebe e interpreta 

conforme o seu ambiente externo. Para Stephen P. Robbins, o conceito de Percepção 

Seletiva é: 

Todas as características que fazem com que uma pessoa, um objeto ou 

um evento se sobressaia aumentam a probabilidade de que ele seja 

percebido. 

Como não podemos assimilar tudo o que observamos, nós percebemos 

um pouco de cada vez. Este pouco é escolhido seletivamente, de acordo 

com nossos interesses, experiências passadas e atitudes. A 

percepção seletiva nos permite uma “leitura rápida” dos outros, mas 

com o risco de obtermos uma figura imprecisa. Como sempre vemos 

aquilo que queremos ver, podemos tirar conclusões erradas de uma 

situação ambígua. (STEPHEN P. ROBBINS, 1999, p. 107) 

Figura 3: Publicações. Fonte: Facebook (2016) 
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 Uma ferramenta chamada “filtro perceptivo” faz com que os indivíduos ajam por 

impulso “descartando” informações que sejam diferentes de suas crenças ou que ainda 

esteja em desarmonia com seus valores e necessidades. 

  Percepção seletiva é frequentemente utilizado como uma estratégia de 

publicidade para aumentar a popularidade e a venda da boa imagem de um candidato 

político ou de um produto. 

 Os recursos que o candidato deve levar em consideração, além da empatia, para 

sensibilizar os indivíduos são: valores socioculturais, benefícios, fácil decodificação da 

mensagem, e o que mais for relevante para deixar a comunicação atrativa, e agradável ao 

público a ser atingido. 

 

                

 

Ao analisar as imagens extraídas das redes sociais do prefeito, notamos que há um 

relevante número de comentários positivos dedicados ao candidato Artur Virgílio Neto. 

O que desencadeia uma exposição do eleitor à estímulos de integração e pertencimento, 

e assim é levado a manter uma corrente de conexão com o que é aceito pela maioria. Os 

comentários em massa, por sua vez, despertaram à vontade em participar de uma ideia 

que fosse compatível com a sua, onde você interpreta seletivamente o que vê a partir de 

seus interesses, antecedentes, experiências e atitudes. E é claro que isso pode ocorrer da 

forma contrária. 

Figura 1: Comentários. Fonte: Facebook (2016) 

 

Figura 2: Comentários. Fonte: Facebook (2016) 
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A comunicação intensiva e seus resultados 

Devido aos aspectos apresentados sobre persuasão em campanhas políticas, 

mostra-se evidente que a equipe de Artur Virgílio Neto obteve êxito em suas ações nas 

plataformas de mídias sociais, pois houve alto nível de engajamento por parte do público. 

Conforme Dixon (2000), as pessoas gostam de propagar um conhecimento adquirido, no 

entanto o fazem quando percebem a utilidade para os outros. 

Por conseguinte, essa participação foi fundamental para a reeleição do prefeito em 

2016. Esse engajamento é notado através das 178.524 curtidas em sua página no 

Facebook (Figura 1), assim como as 1.300 reações, 202 compartilhamentos e 135 

comentários em uma das peças presentes no ícone de Fotos de sua página na mesma 

plataforma (Figura 2). Todas foram consultadas em 07/12/16. 

 

 

 

 

Acrescentamos resultados em outras mídias sociais também, como o canal do 

candidato no Youtube. No entanto, notou-se a baixa interação nessa plataforma. Foram 

poucas visualizações (views) e avaliações com positivo ou negativo (Figura 3). Analisado 

também no dia 07/12/2016. 

 

Figura 1: Curtidas na página. Fonte: Facebook (2016) 

 

Figura 2: Interações em propaganda. Fonte: Facebook (2016) 
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Considerações finais 

Com base no entendimento de que a análise da comunicação utilizada nas redes 

sociais do prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, através da teoria da persuasão tem 

papel ativo e significativo de transformação social. As suas aplicações devem ser efetivas 

e satisfatórias para a conquista de seus eleitores. Assim como a comunicação é 

fundamental para o processo de persuasão, a mesma precisa ser utilizada de maneira clara 

para se tornar acessível. 

A partir do momento que as pessoas percebem a persuasão dentro da 

comunicação, fica evidente, e mais fácil de se fazer uma análise dos prós e contras a 

respeito da campanha do atual prefeito Artur Virgílio Neto. Com o tempo, seria assim 

possível vislumbrar a possibilidade de uma nova forma de pensar, agir e fazer 

comunicação que priorize a compreensão do eleitor. 
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