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QUEM SOU EU
Eu sou Emerson Saraiva, tenho 49 anos e sou especialista em Marketing
Político, Comunicação Digital e Estratégia Eleitoral.
Nos últimos 34 anos eu trabalhei em mais de 300 campanhas de candidatos
a todos os cargos eletivos municipais e estaduais em vários estados.
Desde 2008 eu tenho focado todo o meu trabalho no uso das técnicas e
ferramentas de Marketing Eleitoral Digital e em 2019 eu criei o projeto
ELEJA.SE, que já ajudou diretamente mais de 25.000 políticos, assessores,
consultores e outros proﬁssionais, que atuam no campo da Política em todos
os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com cursos, mentorias,
workshops, palestras, treinamentos e aulas online e presenciais, além de
atingir mais de três milhões de usuários das redes
sociais nos últimos três anos.
Além disso eu sou Jornalista formado pela
Universidade Estadual da Paraíba, Diretor de Arte
e Mídia pela Universidade Federal de Campina
Grande e Mestre em Comunicação pela
Universidade Federal da Paraíba, também
atuando há 12 anos como professor de
cursos de graduação, especialização e
MBA de Jornalismo, Design, Publicidade
e Propaganda, Administração e
Marketing.

Entre esses novos formatos de aquisição de
conhecimento se destacam os produtos educacionais
práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos,
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canais digitais e centenas de mensagens de interesse
nesse tipo de produto que criamos a ACADEMIA
ELEJA.SE.

PRA TRÁS.

Um conceito que a cada dia se sustenta menos é aquele
que estabelece que existe uma época especíﬁca de
nossas vidas que deve ser destinada ao aprendizado e
que após essa fase estamos “formados” e prontos para
cumprir com excelência as nossas funções e atribuições
proﬁssionais.
O que cada vez mais se consolida no mundo em
constante movimento é a ideia do aprendizado
permanente, não apenas através da educação formal e
dos cursos estruturados através dos métodos
pedagógicos tradicionais, mas também, e principalmente,
a partir de novos modelos de ensino-aprendizagem
baseados em estratégias, técnicas e ferramentas
criativas, inteligentes e muito mais eﬁcientes.

Entre esses novos formatos de aquisição de
conhecimento se destacam os produtos educacionais
práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos,
com destaque para as experiências de curta duração e
alta performance, como palestras, workshops,
treinamentos, imersões e mentorias.
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Eleja.se Academy é o projeto de qualiﬁcação e
aperfeiçoamento proﬁssional direcionado para Instituições,
Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo
principal oferecer a políticos, proﬁssionais da área e
promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores,
atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e
expertise através de diversos produtos que podem ser
entregues através de meios digitais ou de participação
presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador
do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB),
graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com
34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e
Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como
docente do ensino superior em cursos de graduação, pósgraduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo
o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema
digital.
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Eleja.se Academy é o projeto de qualiﬁcação e

aperfeiçoamento proﬁssional direcionado para Instituições,
Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo
principal oferecer a políticos, proﬁssionais da área e
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34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e
Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como
docente do ensino superior em cursos de graduação, pósgraduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo
o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema
digital.
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Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como
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o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema
digital.
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contratar

O nosso processo de contratação é
personalizado e se inicia com uma conversa do
contratante ou seu representante com os nossos
consultores, para que possamos entender sua
necessidade e possibilidades e desenvolver uma proposta
de trabalho completamente alinhada com as suas
expectativas.
Para receber outras informações sobre a ELEJA.SE
ACADEMY e iniciar o processo de contratação do nosso
produto que melhor atende suas necessidades, entre em
contato conosco:

Fábio Nóbrega

(83) 9 9339-2305
operacional@eleja.se

Será um enorme prazer e uma honra poder ajudar
você, sua equipe ou os participantes do seu
evento a dar o próximo passo rumo ao Sucesso
como Político ou proﬁssional de Estratégia
Eleitoral, Comunicação Digital e Marketing
Político.

Emerson Saraiva
ELEJA.SE ACADEMY

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
ELEJA.SE ACADEMY é uma operação da empresa COLETIVO
DIGITALL AGÊNCIA DE MARKETING LTDA e todas as
contratações de serviço são realizadas em nome da empresa.
Produtos e serviços que não sejam destinados à capacitação,
qualiﬁcação e treinamento destinados a processos eleitorais
podem ser contratados sem nenhum óbice por órgãos
públicos e entidades privadas de direito público, não havendo
nestes casos qualquer impedimento por parte de tribunais de
contas e outros órgãos de ﬁscalização.
No caso desses eventos todo o material apresentado e
entregue aos participantes não possui nenhum tipo de
identiﬁcação da marca ELEJA.SE, bem como nenhuma alusão a
estratégias, técnicas e ferramentas destinadas ao uso direto
ou indireto em processos eleitorais.

