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o autor 


Igor Teixeira de Oliveira é 


um grande estudioso do 

comportamento humano, das 

relações sociais e seus 

desdobramentos, Graduado em 

Serviço Social e pós-graduando 

em Administração Pública. 
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Prefácio 

Nas últimas eleições 

observamos que vários 

candidatos não conseguiram se 

eleger. Porque? Foram 

identificados dois principais 

erros, o primeiro, esses candidatos 

não planejaram a sua campanha, e 

o segundo e mais importante, não 

entenderem as leis do poder 

existentes no meio político. 

Planejamento atrelado à 

compreensão das relações de 

poder na política, são 

fundamentais para você atingir 
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