
Legislação eleitoral já restringe propaganda na internet  
André Silveira, de Brasília  
 
Segundo a advogada Patrícia Peck, é preciso analisar todo o conteúdo que é veiculado na rede, 
durante a campanha eleitoral  
 
 
Para trabalhar marketing político na internet em ano eleitoral é fundamental observar a 
legislação eleitoral e todo o conteúdo que é veiculado na rede. De acordo com a advogada 
Patrícia Peck, que participou nesta quarta-feira, dia 10, do evento Marketing Político e Internet 
promovido pelo Meio & Mensagem e Digital Mediavox em Brasília, a regulamentação eleitoral 
considera a ação do usuário, que busca informação na internet. "É importante analisar a 
questão. Em um chat, por exemplo, o debate não é considerado propaganda eleitoral, mas se 
um candidato participar do debate e manifestar que é candidato e pedir voto, pode ser 
considerado propaganda, o que não pode ser feito antes de seis de julho", diz. Na visão dela, 
mais importante é pensar o conteúdo do que pensar na mídia.  
 
A advogada diz que a propaganda eleitoral é o esforço persuasivo e incondicional apresentada 
no meio. No caso específico da internet, o banner é considerado propaganda e não pode ser 
utilizado para divulgar o candidato. Patrícia Peck também destacou que as mensagem 
divulgadas na rede mundial têm um alto nível de credibilidade. Isso faz com que um boato 
inventado se transforme em verdade. "A era do conhecimento exige uma postura ética", 
ressalta. 
 
A advogada lembra que após seis de julho, o candidato terá liberdade para fazer propaganda 
na internet até 48 horas antes do processo eleitoral. 
 
O diretor executivo do Ibope Inteligência, Marcelo Coutinho, também participou do evento e 
afirmou que o eleitor que utiliza a internet faz parte da elite. Portanto tem um comportamento 
de buscar muita informação. "Isso faz com que essa busca não fique restrita somente ao 
jornalismo tradicional". 
 
O executivo também ressaltou que nesse universo em que há liberdade ampla para divulgação 
das informações, há um campo vasto para a divulgação da propaganda negativa. Na visão do 
executivo, a rede mundial terá um impacto significativo no resultado eleitoral desse ano, 
quando cerca de 25% dos eleitores já têm acesso à ela. "Quando esse percentual subir para 
60%, o impacto certamente será muito mais significativo",diz. 
 
Em relação ao jornalismo online, Coutinho afirmou que os blogs continuarão sendo grande 
fonte de informação. "Há casos em que muitos blogs já têm audiência maior que muitos 
grandes veículos de comunicação. Isso deve ser considerado nesse processo eleitoral", 
comenta.  
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Especialistas discutem marketing político na internet  
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Evento promovido pelo Meio & Mensagem debate experiência de jornalistas na relação com a 
tecnologia  
 
O universo de 33 milhões de usuários de internet no Brasil vai trazer uma nova realidade para 
as eleições desse ano. Mas, apesar desse número, a influência da rede no processo de forma 
decisiva ainda não deverá acontecer no processo de 2006. Essa é a opinião do jornalista Leão 
Serva, diretor de jornalismo do portal IG.  
 
Segundo o jornalista, que participou nesta quarta-feira, dia 10, do evento Marketing Político e 
Internet, promovido pelo Meio & Mensagem e Digital Mediavox em Brasília, o meio de 



comunicação passou a ser uma ferramenta muito utilizada por quem produz informação para o 
público. "A internet proporciona cobertura ampla. Diferente do rádio, que desenvolve uma 
cobertura pulverizada. Na Internet, a informação está concentrada em grandes portais, o 
fortalece o meio e o transforma como veículo de massa", comenta. 
 
O jornalista também destaca que na relação com o público a vantagem da internet é que o 
interlocutor pode interagir com o público em tempo real. "Sem dúvida, a internet é a espinha 
dorsal da informação, que tem presença forte no Brasil". 
 
Ele ainda ressalta que apesar da agilidade e a interatividade, a Internet tem aspectos 
negativos. Um deles é a realização de enquetes. "Essas pesquisas informais são feitas com um 
universo pequeno de pessoas, o que não traduz a realidade. O problema é que a imprensa faz 
a cobertura dessas enquetes, como se fossem pesquisas". Outro aspecto negativo citado por 
Serva é o spam, e-mails direcionado para várias pessoas, que geralmente não trazem 
informações verdadeiras. 
 
O jornalista Ricardo Noblat, que mantém um blog desde o ano de 2004, também participou do 
evento. Ele destacou que a cada dia cresce o número de leitores online. Ele também ressaltou 
que o brasileiro internauta tem dedicado em média 16h54min por mês à internet. 
 
Ele destacou que nos Estados Unidos, o aproveitamento de internet em campanha política é 
cada vez maior. O jornalista destacou que o blog é uma ferramenta interessante, pois o autor 
interage com os visitantes. No entanto, alertou que quem mantém um blog está exposto a 
críticas. "Realmente é uma aproximação com o público",diz. 
 
Noblat diz que a experiência do blog é rica, pois o espaço não é dedicado somente à noticias. 
"Temos uma rádio online e também a história da morte de Getúlio Vargas. Na realidade, é um 
espaço onde se pode criar muito".  
  
Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br>. Acesso em 11 de maio de 
2006. 
 


