
Cidadania na web
Mídias sociais como instrumento de mobilização política

O Twitter provou ser mais do que
um espaço para as pessoas contarem o
que estão fazendo ou mostrarem sua
insatisfação com as empresas. Com
nenhum custo e grande capacidade de
reunir pessoas, o site tem sido usado
como uma estratégica ferramenta de
mobilização política.

Em junho deste ano, o microblog
ganhou destaque internacional como
importante canal de comunicação
quando os protestos relacionados às
eleições presidenciais do Irã eclodi-
ram. Os relatos sobre as manifesta-
ções, combatidas violentamente pelo
gover-no, foram publicados por twit-

aconteceu no final do ano passado,
em que fotos e informações sobre os
ataques islamitas a diversos pontos
turísticos foram divulgados on-line
pelos internautas. A prática do jorna-
lismo colaborativo contou com a ajuda
dos posts atua-lizados dos twitteiros
de Mumbai.

O microblog foi de grande auxílio
também para as vítimas da chuva no
Estado de Santa Catarina, no Brasil,
levando informações sobre pontos de
alagamento e mobilizando pessoas a
ajudarem os desabrigados.

Um caso clássico de sucesso no uso
da internet na política envolve a cam-

Pelas redes sociais internautas
discutem aspectos da Sociedade,
seja na área privada ou pública
teiros iranianos e apontaram para a
situação nada democrática do país. Na
ocasião, o microblog teve o acesso blo-
queado pelo governo.

No Brasil, a campanha "@fora
Sarney", difundida no Twitter, tem
conseguido mobilizar mais pesso-
as que as manifestações de rua que
pedem a saída do presidente do Se-
nado, José Sarney. Pelo microblog,
twitteiros agendam datas e horários
para as manifestações públicas que
exigem a cassação do ex-presidente
da república, envolvido em escân-
dalos políticos. No final de agosto,
cerca de 12.6 mil pessoas seguiam o
movimento pelo Twitter.

Na índia, a rede social on-line
faz as vezes de veículo jornalístico ao
publicar notícias de atentados, como

panha presidencial de Barack Obama,
nos Estados Unidos. A web serviu
não apenas como palanque para di-
vulgar a candidatura e envolver elei-
tores como também para angariar
mais de US$ 1,2 bilhão em doações.
Obama não focou em uma única rede
social, mas disseminou suas mensagens
em blogs, Facebook, Flickr, MySpa-
ce, Youtube, Linkedin, Twitter, além
de ter criado aplicativos para o Ipho-
ne. Após eleito, continuou apostando
na web, reestruturando o site da Casa
Branca, que agora recebe vídeos e abri-
ga um chat on-line com o presidente.

Blog do Planalto
A tão especulada iniciativa do

governo federal de lançar o blog do
presidente Lula, batizado Blog do

Planalto (http: //blog.planalto.gov.
br/), começou de forma tumultuada.
Lançado no final de agosto, já no pri-
meiro dia o blog ficou algumas horas
fora do ar. O site não será um canal di-
reto com o presidente, mas vai abrigar
suas manifestações por meio de textos,
áudios e vídeos. Na seção de pergun-
tas e respostas do próprio blog, a fer-
ramenta é descrita como um canal de
comunicação da Presidência da Repú-
blica com a sociedade por um ângulo
diferenciado, com o objetivo de infor-
mar sobre o cotidiano da Presidência.

Contrariando as características do
formato, que tem como foco a interação
com outros internautas, o blog não tem
área para comentários. Outros blogs,
como o da Casa Branca, por exemplo,
seguem o mesmo conceito, explicado
no próprio Blog do Planalto por "di-
ficuldades práticas para administrar a
interatividade".

Quem põe a mão na massa para
atualizar blog é uma equipe composta
por um editor, três repórteres/redato-
res, um web designer e um programa-
dor, todos vinculados à Secretaria de
Imprensa ou cedidos por outros órgãos
da Presidência da República. A equipe
estuda algumas formas para manter
a interatividade do canal no futuro,
como enquetes e relacionamento com
outros blogs.

Após inúmeras críticas em re-
lação à falta de comentários no site
oficial foi criado um clone do projeto
(http://planalto.blog.br/), que co-
pia o conteúdo do original, mas tem
espaço para os posts dos internautas.
O clone é conduzido pela mesma
equipe do site oficial e, apesar do
burburinho em torno dos posts, no
clone foram feitos pouco mais de 300



comentários pelos in-ternautas até o
início de setembro.

Brasil: eleições 2010
No Brasil o uso da internet para

campanhas eleitorais é tema de pelo
menos cinco projetos de lei que trami-
tam na Câmara dos Deputados. Com
o intuito de acabar com as proibições, as
propostas incluem até a possibilidade de
arrecadações pela web.

Atualmente o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) permite que os can-
didatos tenham apenas um site ofi-
cial. Campanhas em blogs ou redes
sociais são proibidas, mas podem ser
liberadas para as eleições de 2010,
dependendo do que decidirem as
votações na Câmara previstas para o
final de setembro.

Serviço público 2.0
No que se refere ao uso da internet

pelo governo, o Estado de São Paulo é
um dos que têm aproveitado as ferra-
mentas com objetivos de ampliar a co-
municação com os cidadãos.

O Poupatempo informou pelo
Twitter a abertura de inscrições para
voluntários do projeto "Escreve Car-
tas", na unidade de Guarulhos, e em
menos de dez minutos a informação foi
retransmitida em outros 18 perfis.

A Polícia Civil de São Paulo in-
forma a população e os membros
da corporação sobre operações de-
sencadeadas, apreensões, prisões e
eventos. Usuários e monitores dos
postos do programa "Acessa SP",
que por meio da inclusão digital
oferece acesso às novas tecnologias

à população do Estado, usam as fer-
ramentas só-ciais como um canal
colaborativo compartilhando experi-
ências dos postos em vídeos, fotos e
textos no Youtube, Flickr e Twitter.

De tão interessada no relacio-na-
mento com a população a Secretaria
de Gestão Pública do Governo de São
Paulo estendeu o acesso às redes sociais
da web 2.0, inclusive para os servidores
públicos. "A ampliação busca melho-
rar ainda mais o relacionamento com
o cidadão, por ser um canal interativo,
onde também é possível divulgar os
serviços oferecidos e prestar contas",
afirma Sidney Beraldo, secretário de
Estado de Gestão Pública do Governo
de São Paulo.

De acordo com o secretário as
redes sociais, tem sido um excelente

Há apenas um ano, a Consumidor
Moderno anunciava assim uma maté-
ria sobre diálogo com o cliente: "Blogs,
Orkut, Second Life. Manter contato
com o consumidor 2.0 é imprescindí-
vel". Nessa época o Second Life con-
tava com portal, blog e uma equipe de
atendimento exclusiva para o Brasil, e
gigantes como Globo, Itaú e Bradesco
haviam investido muito no "jogo". Até
mesmo a Padrão Editorial chegou a ter
uma área no Second Life para atender
os leitores da Consumidor Moderno e
B2B Magazine. A iniciativa durou pou-
co, assim como a bolha do Second Life.

Depois de muito esforço para re-
lembrar a senha, ressuscitei meu ava-
tar, isto é, meu boneco virtual, que
estava parado há mais de um ano e fiz
um passeio pela realidade virtual do
Second Life, que, como se sabe, é um
mundo virtual em 3D no qual é pos-
sível criar um avatar que o representa,
passear por regiões chamadas "ilhas",
e interagir com os avatares de outras
pessoas. Em verdade, você pode criar
múltiplos avatares, o que torna o total
de 1.379.216 de usuários que se "loga-
ram" nos últimos 60 dias pouco confiá-
vel. Outra evidência que lança dúvidas

a essa estatística é o fato de que somente
68.952 usuários estavam conectados no
instante em que esta matéria era escri-
ta. Sem falar que as contas "premium"
(o acesso pago pelo usuário) vêm dimi-
nuindo desde o ano passado.

Decidi deixar o litoral de lado e vi-
sitar os locais corporativos do Second
Life. A ilha do Itaú está intacta, com os
logos, a sala de audiências, o lounge e até
um jogo para ganhar uma camiseta do
banco (que não funcionou). Só não há
pessoas, o que passa a impressão de ter
entrado em uma agência VIP em uma
cidade fantasma. O Itaú, procurado pela



instrumento não só de divulgação,
mas na interação com a sociedade.
"Diariamente rnuitos internautas fa-
zem perguntas pelo Twitter oficial do
governo de São Paulo e as dúvidas são
esclarecidas prontamente", afirma.

A mesma resolução que libera o
uso das redes sociais nos órgãos pú-
blicos do Estado também determina
a inclusão do endereço eletrônico e o
número do celular nos cadastros de
relacionamento com os usuários. "A
comunicação via torpedo já é usada,
por exemplo, pelo Emprega SP, que
informa sobre vagas de trabalho. A lei
antifumo foi divulgada para milhões
de cidadãos via celular. O Poupatem-
po também vai confirmar com antece-
dência o horário agendado para o cida-
dão emitir o RG", acrescenta.

Ao ser questionado sobre a pos-
sibilidade da iniciativa gerar prece-den-
tes para a utilização das redes sociais nas
próximas eleições o secretário comenta:
"O uso dessas ferramentas tem apenas
fim institucional."

Para Juliano Spyer, da agência de
mídias sociais Talk Interactive, em
termos administrativos, é uma ati-
tude lúcida permitir que as pessoas
conversem. "Nada mais fácil do que
isso para descentralizar o serviço. Se
você tem alguém responsável por
uma área da empresa é uma forma
bacana de disseminar conhecimento
e informações, mas é óbvio que deve
haver um código de normas", indica
o autor.

Se até o governo está permitindo o
acesso às redes aos seus funcionários,

o que dizer das empresas que pregam
um discurso de transparência, mas,
na maioria das vezes, não permitem
que os funcionários tenham acesso a
grande parte de conteúdo da inter-
net, inclusive e-mail? Spyer afirma
que a liberação dos funcionários às
redes esbarra nas características das
empresas em fazer gestão de pessoas.
"É uma preocupação legítima, mas
deve ser considerada não de uma
perspectiva espartana de tentar fe-
char os canais para que as pessoas
não se comuniquem e, sim, entender
o que as pessoas estão fazendo na
internet, eventualmente estão bus-
cando informações para realizar o
próprio trabalho ou se relacionando
em redes sociais que podem ser in-
teressantes para as empresas."

reportagem, não retornou ao pedido de
entrevista para comentar o uso da rede.

A ilha da Microsoft, igualmente
cheia de salas de reunião mal-assom-
bradas, tem um misterioso dragão que
ainda é capaz de soltar fogo para aquecer
sua solidão. Segundo a assessoria de im-
prensa da companhia, o investimento na
rede foi feito somente para apresentar o
lançamento de produtos.

Das mais pretensiosas, a ilha São
Paulo 2.0 deveria ser uma espécie de
feira corporativa com diversas empresas
que têm seus edifícios por lá, mas outra
vez, apenas o vazio, cadeiras e compu-

tadores, alguns ainda "ligados" com as
janelas do Windows abertas na tela.

Apenas em minha visita na Ilha São
Paulo - Jardins encontrei outras "pes-
soas". A designer Marie Batista contou
que entrou a rede há nove meses por
conta de uma reportagem na TV. "Dizia
que uma moça havia ficado milionária
aqui, então entrei para tentar achar tra-
balho", disse. Apesar disso, ela acredita-
que hoje essas ferramentas só servem
para "namorar e fazer farra". Parece ser
o caso. Ali por perto estava a fotógrafa
curitibana de 24 anos, que respondia
pelo nome de Joana. "Eu tinha criado

uma conta havia dois anos. Há três me-
ses fiquei desempregada e voltei", fala.
Joana estava combinando com amigos
conhecidos pela rede de encontrar-se
num bar em Curitiba.

Uma segunda chance?
"O auge do Second Life foi em

2007, e naquele momento essas expe-
riências foram absolutamente válidas",
diz Ana Nubie, vice-presidente da
Agência Click. "Um comercial de TV
dura 30 segundos. Se você considerasse
o tempo de interação no Second Life,
parecia valer o investimento. Mas de



um ano e meio para cá esse espaço fi-
cou pouco interessante". David Reck,
diretor da Enken, conta que sua empre-
sa resistiu à febre do Second Life, mas
quando estava prestes a mudar de idéia,
a rede começou a viver seu período de
declínio. "O jogo não conversa com o
resto da internet, exige conexão rápida
e conhecimento técnico para usar. Não
tinha como dar certo'', sentencia.

"O Second Life criou a expectativa
de um game, de interação e velocidade,
mas existem outras ferramentes mais
simples para as empresas se relacio-
narem com os clientes. O entusiasmo
não se justificou", afirma Felipe San-
tos, diretor de mídia digital da agência
África. "As empresas que entraram
primeiro foram beneficiadas, mas hoje
quem freqüenta vê tudo abandonado."
O fato é que muitas empresas nem ti-

veram tempo para entrar no jogo. Foi
o caso da Intel que optou por não in-
vestir milhões em um mundo virtual,
como fizeram muitos de seus parceiros
e quase todas as empresas de tecnolo-
gia da informação. "A Intel utiliza seus
próprios sites e ferramentas, bem como
os fabricantes ou canais, para dissemi-
nar informações", conta Elber Mazaro,
diretor de marketing para América La-
tina da Intel. As ações da empresa dentro
das redes sociais sempre estão atreladas a
alguma campanha. "E uma característi-
ca da empresa entrar nas comunidades,
mas sem invadir a vida dos consumido-
res", completa.

A companhia acaba de abrir seu
canal no Twitter. Ê uma iniciativa
que visa usar o microblog como via
de comunicação para divulgar no-
tícias e promoções, como a nova sé-

rie "Apaixonados pelo Futuro". "A
campanha tem um amplo plano de
mídia e conta com 30% dos investi-
mentos para incluir em seu escopo
mídias em redes sociais como Orkut,
Facebook, Youtube entre outros",
explica Mazaro.

Dentro desse contexto, as campa-
nhas da Intel têm, eventualmente, a aju-
da dos virais. "Além disso, promovemos
jogos dentro da comunidade de ensino à
distância NextGeneration. São milhares
de pessoas cadastradas que interagem
entre si, com troca de informações, dicas
de programação, jogos e fóruns de dis-
cussão", diz o executivo.

Há, porém, quem ainda vê uma se-
gunda chance para o Second Life. "Ele
foi lançado em 2003 como um mundo
digital completo. E, como um site de
consumo, não atendeu às expectati-
vas. No entanto, recentemente, há um
pequeno boom de companhias norte-
amerincas interessadas em realizai
eventos corporativos no Second Life",
comenta Bill Durr, consultor global de
soluções para call center da empresa
norte-americana Verint.

A Northrop Grumman, por exem-
plo, desenvolveu um robô para desarmar
bombas. Quando soldados ou a polícia
precisam aprender como operar o robô,
eles utilizam uma instalação segura den-
tro do Second Life, o Space Park. Os
profissionais entram com seus avatares
nesse espaço e podem acessar horas de
treinamento virtual e interagir com outras
pessoas que estão treinando ali.

A Nissan Motor construiu uma
máquina virtual que oferece carros para
os avatares fazerem test drive. A IBM,
que investiu US$ l0 milhões no Second
Life, foi mais fundo, e no último ano fez
sua reunião anual de líderes lá. "Os três
dias de eventos contaram com 250 par-
ticipantes. Na conferêcia, após criados
os avatares, uma ferramenta virtual
permitia que os usuários utilizassem
headsets para conversar. Eles trocaram
documentos e assistiram a apresenta-
ções", conta Durr.
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