
TIPOS DE PROPAGANDA 



QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
PROPAGANDA POLÍTICA, 

ELEITORAL E 
GOVERNAMENTAL? 



Propaganda política 

"de caráter mais permanente, visa 
difundir ideologias políticas, programas 
e filosofias partidárias e atuações dos 
governos." A propaganda política tornou-
se um dos grandes fenômenos 
dominantes do século XX e um 
instrumental poderoso para a 
implantação do comunismo, do fascismo 
e do nazismo.  









Propaganda eleitoral  

"de utilização esporádica, objetiva conquistar 
votos para determinado postulante a um cargo 
eletivo." Os principais instrumentos das 
campanhas eleitorais são: pichação em muros, 
paredes, meio-fio e ruas asfaltadas; adesivos 
para automóveis, vitrines etc.; crachás; 
braçadeiras; camisetas e bonés; balões cativos; 
faixas, que constituem um material indispensável 
em uma campanha eleitoral; mala-direta, levando 
notícias do candidato ao seu eleitorado; e jornal 
próprio, um dos mais caros instrumentos 











Propaganda governamental  

é "destinada a criar, reforçar ou modificar a 
imagem de um determinado governo, dentro e 
fora de suas fronteiras." A propaganda 
governamental feita pelo próprio governo ou por 
companhias estatais - representa 
aproximadamente 60% do volume de propaganda 
veiculada no Brasil, o que demonstra a 
preocupação do governo (em seus três níveis: 
federal, estadual a municipal) com a opinião 
pública.  



















Propaganda institucional  

Denominada por alguns autores americanos de 
propaganda de relações públicas, a propaganda 
institucional é uma área onde as atividades de 
Relações Públicas e de Propaganda se interagem. 
A propaganda institucional tem por propósito 
preencher as necessidades legítimas da empresa, 
aquelas diferentes de vender um produto.  

















Propaganda religiosa 

Como vimos, o termo propaganda já era utilizado 
pela Igreja Católica, criadora da Congregatio de 
Propaganda Fide (Congregação para a Propagação 
da Fé). As religiões sempre exerceram influência 
sobre os povos, com formas de persuasão 
destinadas a influenciar, em um determinado 
sentido, as opiniões e os sentimentos do público-
alvo.  







Propaganda social 

É a propaganda voltada para as causas sociais: 
desemprego, adoção do menor, tóxicos, entre 
outras. Nos tempos em que vivemos, o social 
deve, mais do que nunca, ser a preocupação da 
propaganda.  















Propaganda de produto 

Tem por objetivo divulgar um produto, levando o 
consumidor ao conhecimento  e a compra. 
O responsável por sua veiculação é o produtor, 
isto é, o fabricante do bem.  
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Propaganda de serviços  

Procura "vender" serviços. Deve-se tomar 
cuidado na sua identificação, pois as empresas 
prestadoras de serviços praticam com bastante 
intensidade a propaganda institucional, que, 
como foi visto, tem características que a 
diferenciam da propaganda comercial.  











Propaganda de varejo 

Os produtos anunciados são patrocinados 
pelo varejista mas podem ocorrer em 
parceria com o fabricante. 



Propaganda Varejo 1 

Propaganda Varejo 2 





Propaganda comparativa 

Tema bastante controverso. Na propaganda 
comparativa são feitas alusões aos produtos e 
serviços dos concorrentes, pois o anunciante 
contrapõe a sua própria oferta à oferta da 
concorrência. Com o objetivo de demonstrar a 
inferioridade das mercadorias alheias em relação 
às suas próprias, o anunciante esforça-se por 
mostrar as diferenças existentes entre os seus 
produtos e os da concorrência.  
















