
Urna eletrônica
Estudo indica que a influência da web no pleito de outubro será
indireta, via propagação de informações para os meios tradicionais
JOÃO PAULO Nucci

A arena que decide os duelos
eleitorais é a televisão. Não há
dúvidas quanto a isso entre os
especialistas, e a afirmação vale
mesmo para os países desenvol-
vidos, onde os meios interativos
estão mais avançados. A massi-
ficação da internet, porém, cria
uma zona de influência cujo real
alcance ainda está para ser men-
surado com precisão. "Não exis-
te nenhum estudo sistemático no
Brasil sobre o impacto dos novos
meios no resultado eleitoral. E
mesmo na Europa e nos Esta-
dos Unidos esse trabalho ainda
está começando", diz Marcelo
Coutinho, doutor em sociologia
pela Universidade de São Paulo
(USP) e pesquisador da Escola
Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM). Coutinho e dois
colegas acadêmicos — Clóvis de
Barros Filho e Vladimir Safatle
— estão trabalhando em um pro-
jeto para justamente suprir essa
lacuna. A pesquisa Internet e a
Esfera Pública teve seus resul-
tados preliminares apresentados
na semana passada na ESPM.

Primeira conclusão: o impacto
da rede na decisão do voto ainda é
"extremamente limitado" no País,
embora os pesquisadores supo-
nham que 16 milhões de eleitores
(de um universo de 125 milhões
de potenciais votantes) buscarão
informações sobre as eleições na
web. "A influência direta é peque-
na, pois a internet serve principal-
mente para mobilizar ativistas de
campanhas", explica Coutinho.

O efeito direto fica restrito
à parcela mais jovem e rica da

população, que naturalmente é
mais conectada do que a média.
Os números oficiais mostram que
26,5 milhões de eleitores (ou
21% do total) têm até 24 anos. O
que pode ter um caráter decisivo
no pleito de outubro, segundo o
estudioso, é a difusão de infor-
mações nascidas na rede para a
grande mídia. "Indiretamente,
a web atinge todo o eleitorado
quando ela pauta os veículos
tradicionais", afirma.

SANGUESSUGAS
Exemplos recentes dessa

influência são inúmeros: o can-
didato ao governo de São Paulo
José Serra passou recentemente
pelo constrangimento de ver
fotos suas junto a deputados
sanguessugas, em cerimônias de
entrega de ambulância da época
em que era ministro da Saúde,
circularem pela internet antes

de chegar aos jornais. E não é só
em época eleitoral que o bangue-
bangue político corre solto na
rede. A crise que levou à queda
do ministro da Fazenda, Antônio
Palocci, por exemplo, começou
com a divulgação de informa-
ções obtidas de maneira ilegal
em um blog; a lista de Furnas,
que atormenta o tucanato, está
disponível na íntegra na web, e
foi publicada primeiramente na
rede antes de ganhar o papel.

Além disso, todos os grandes
veículos hoje têm blogs que
monitoram o universo político.
Há duas semanas, aliás, o can-
didato à presidência Geraldo
Alckmin passou um dia inteiro
acreditando que havia subido
nas pesquisas, pois era isso que
os blogs diziam (e repercutia nos
portais), até que o Jornal Nacio-
nal divulgasse os números reais,
que mostravam uma queda do

Marcelo Coutinho: "Campanha
online é diálogo, e não discurso"

candidato. Nos Estados Unidos,
os blogs fazem o monitoramento
da mídia. Aqui, eles estão dentro
da mídia tradicional, o que faci-
lita a repercussão.

E não faltam políticos converti-
dos à blogosfera. O prefeito do Rio
de Janeiro, César Maia, que já teve
um blog (hoje uma lista disparada
por correio eletrônico, chamada
Ex-Blog do César Maia) e já gravou
vídeos com comentário políticos
para o YouTube, é o exemplo mais
evidente de político com veia
cibernética ativa. Mas agentes de
todos os matizes preparam-se para
a guerra surda que será travada nos
subterrâneos digitais. Na semana
passada, o ex-ministro-chefe da

Procura por serviços ainda é tímida nas agencias
Nas agências interativas, a pro-

cura de candidatos por serviços de
internet tem sido modesta, segundo
alguns publicitários. De acordo com
aimarketing, de Porto Alegre (RS),
apenas 1,8 mil dos 19 mil candida-
tos inscritos neste pleito já haviam
registrado seus domínios até o fim
da semana passada (o número é ofi-
cial, do órgão de registro). A pres-
tação de contas oficial dos partidos
também reflete o baixo interesse
dos candidatos. Até o fim da sema-
na passada, nenhum presidenciável
havia incluído em seus relatórios
financeiros gastos específicos com
a produção de sites.

A empresa, que produz páginas
e oferece ferramentas de marketing
por correio eletrônico para candida-
tos, diz que tem cerca de R$ 5 mi-
lhões em projetos para políticos em
fase de aprovação. "O movimento

vai esquentar na segunda quinzena
de agosto, quando os candidatos
tiverem acesso às doações, que até
agora não apareceram em grande
volume", afirma Felipe Splitt, dire-
tor da empresa.

"Nas últimas eleições, chega-
mos a tentar fazer alguma coisa,
mas percebemos que, em geral,
os candidatos estavam procu-
rando coisas muito básicas e
baratas. Até onde sei, este ano o
cenário continua muito pareci-
do", aponta Michel Lent, sócio da
10'Minutos Interactive. Gustavo
Fortes, diretor de planejamento e
criação da Espalhe, uma agência
de marketing de guerrilha que
tem a internet como uma de suas
principais ferramentas, declara
que recebeu algumas sondagens.
"Os candidatos estão impedidos
de distribuir camisetas, colocar

outdoors, e uma série de coisas.
Por isso, alguns procuram fazer
ações virais na web. O problema
é que eles chegam com propostas
muito vagas, sem conteúdo inte-
ressante", ressalta o publicitário.
A Espalhe não vai ficar fora das
eleições, no entanto. "Fechamos
com um candidato porque ele já
pratica marketing de guerrilha",
informa Fortes, sem revelar a
identidade do cliente.

Além de servir de válvula de
escape às restrições à propaganda
eleitoral tradicional, a web apre-
senta-se como um espaço pouco
regulamentado. As determinações
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) foram adaptadas da televisão
para a rede, o que invariavelmente
abre lacunas — sem contar os
movimentos que são impossíveis
de controlar, como a distribuição

espontânea de e-mails.
Os candidatos, no entendimento

do TSE, podem manter páginas na
internet desde que providenciem o
cadastro do domínio com a termina-
ção "can.br", precedida do nome e do
número do concorrente. Esses sites
serão automaticamente cancelados
após o primeiro turno — com exce-
ção das páginas dos candidatos que
irão para o segundo escrutínio.

O TSE também determina que
páginas de provedores de acesso à
web não podem fazer nenhum tipo
de propaganda eleitoral. Casos em
que a lei se omite — e a perspectiva
é de que haverá muitos — serão
discutidos um a um pelo órgão, que
já derrubou alguns sites de gover-
nos que abusaram na louvação aos
atuais mandatários. E a campanha
mal começou.

(JPN, AS E FM)

Casa Civil José Dirceu estreou sua
página de comentários, hospedada
no portal iG.

Há três semanas, o secretário
de Relações Internacionais do
PT, Valter Pomar, conclamou a
militância do partido a manter
vigilância sobre a movimentação
na rede. Ele acredita que a vitó-
ria do Não no referendo sobre o
desarmamento, realizado no ano
passado, deveu-se em parte à
internet. "A contra-informação
e os boatos disseminados pela
web ajudaram a corroborar a tese
conservadora em defesa do arma-
mento", escreveu o político. No
mesmo documento, Pomar de-
clara que o período eleitoral vê a
"explosão de mensagens e textos
disponibilizados na internet com
informações falsas, acusações in-
fundadas e por vezes criminosas"
e que "estes ataques têm de ser
denunciados e respondidos".

GOEBBELS E
MÓNICA LEWINSKI

O pesquisador Coutinho diz
que Joseph Goebbels, na Alema-
nha dos anos 20, administrava
com maestria os rumores — o
que contribuiu para a chegada
dos nazistas ao poder pelo voto.
"Em 1998, o Clinton quase caiu
por causa da história da Monica
Lewinski, que foi divulgada em
um site independente e depois se
espalhou pela mídia", lembra.

Se há um espaço propício para
a divulgação de rumores, este é a
web. "Em maio, no primeiro dia de
ataques do PCC, as pessoas saíram
correndo para casa por conta de

•

boatos espalhados na rede", conta
o pesquisador, que faz uma impor-
tante ressalva sobre o estudo: pela
ausência de dados a respeito da
realidade nacional, ele se baseia
principalmente em paralelismos
com os países desenvolvidos. Nes-
sa comparação, o Brasil de 2006
está em um ponto equivalente
aos Estados Unidos de 1996, em
termos de eleitores com acesso à
internet. "A diferença é que hoje
ela é muito mais sofisticada", pon-
tua Coutinho.

Segundo ele, o candidato
que quiser tirar proveito da
web precisa abrir um canal de
comunicação de duas mãos com
os eleitores em suas páginas,
blogs e comunidades: "Publicar
um santinho digital não adianta
nada. Campanha online é diá-
logo, e não discurso". O estudo
também analisou os sites elei-
torais que já estão no ar. "Os
únicos de alta qualidade são os
dos candidatos Lula e Alckmin.
Mas é verdade que ainda está
muito cedo para fazer essa ava-
liação, já que a campanha ainda
não começou de fato." Coutinho
e seus colegas pretendem se
debruçar agora sobre iniciativas
de candidatos a cargos legislati-
vos — que ainda são tímidas, de
acordo com ele.

(COLABORARAM ANDRÉ SILVEIRA,
QE BRASÍLIA, E FELIPE MAÍA)
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