




milhões de usuários domésticos, comparados

com 14,4 milhões no final de 2006. Somando

usuários domésticos e no trabalho, o Ibope Net

Ratings estima em 46,7 milhões o número de

brasileiros que têm acesso à rede.

Já a pesquisa TIC Domicílios, do Comitê Gestor

da Internet no Brasil, afirma que 38% dos bra-

sileiros acessam a internet pelo menos uma vez

a cada três meses - em 2006, esse percentual

era de 27,8%. Para o Comitê Gestor, o Brasil

tinha, no final de 2008, 54 milhões de usuários

de internet. E a pesquisa da Ipsos Marplan ga-

rante que a internet é o meio de comunicação

que mais cresce no Brasil: entre 2001 e 2008,

sua penetração saltou de cerca de 15% para

quase 40% da população com mais de dez

anos de idade - ou seja, o público da internet

é substancialmente diferente do público da TV

e do rádio, porque é composto sobretudo por

jovens. Ainda de acordo com a Ipsos Marplan,

mais de 60% dos brasileiros de dez a 24 anos

estão online.

Nas eleições de 2006 - última eleição presiden-

cial onde a ausência de regulamentação sobre

o uso da internet proporcionou uma enorme

liberdade para candidatos, militantes e eleito-

res - e de 2008, a campanha eleitoral online

limitava-se basicamente às páginas criadas pe-

los candidatos especificamente para o período

eleitoral. Agora, vale tudo: dos sites oficiais de

partidos e candidatos às campanhas de base

via Twitter, passando pelos debates nas redes

sociais e muitas outras possibilidades que elei-

tores e candidatos saberão inventar. Por isso,

os desafios também são maiores, tanto do pon-

to de vista do bom aproveitamento dos recursos

existentes como do ponto de vista da honesti-

dade no uso desses recursos.

"Entendo que os candidatos e eleitores devem

comportar-se do mesmo modo na internet e

fora dela, com ética e respeito", pondera Ornar

Kaminski, advogado especializado em tecno-

logia, diretor de internet do Instituto Brasileiro

de Direito na Internet (IBDI). "As eleições de

2010 serão uma verdadeira prova de fogo e

vão demonstrar nosso nível de maturidade com

relação às novas tecnologias da informação."

Os limites éticos, porém, não impedem o efeito

mais importante da presença da internet nas

eleições: seu uso democratiza a disputa elei-

toral, como explica Emerson Luis, profissional

de comunicação e publicitário. "A rede ajuda

a combater as distorções econômicas de uma

campanha", diz ele. De fato, é preciso muito

dinheiro para fazer uma campanha tradicional,

incluindo vídeos para TV, spots de rádio, pan-

fletos, santinhos. A necessidade de dinheiro

impede a concorrência leal de candidatos sem
/ '

recursos e com boas idéias.

Na internet, porém, a coisa muda de figura.

"Com inteligência e poucos recursos, usando

ferramentas e software livre, com boa arquite-

tura de site e alguns profissionais conhecedores

de comunicação, redes sociais e infraestrutura

de tecnologia, os candidatos competem de igual

para igual", explica Luis, que foi responsável

pela campanha de Lula na internet em 2006.

Ele e João Cassino, jornalista especializado em

novas tecnologias, são os autores das dicas para

usar a internet nas eleições, publicadas nesta

Apesar disso, a internet brasileira ainda tem um

público pequeno, se comparado ao universo de

131 milhões de eleitores. E além disso, o aces-

so à rede também reflete as desigualdades eco-

nômicas e sociais do Brasil. Dos 31,2% de do-

micílios brasileiros 'que têm computador (17,95

milhões deles), mais da metade (10 milhões)

estão no Sudeste do país e somente 23,8% das

residências brasileiras têm computadores com

acesso à internet, como revelou em setembro a

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).



edição (ver páginas 16 e 18). "Na rede, o di-

nheiro é importante, mas não é necessariamen-

te um limitador, como é na TV, por exemplo, e

isto muda completamente sua natureza como

veículo de comunicação", confirma o sociólogo

Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Facul-

dade de Comunicação Social Cásper Libero, em

São Paulo, e estudioso das Tecnologias da In-

formação e da Comunicação (TICs). É por isso

que a rede contribui para difundir pontos de

vista alternativos aos da mídia tradicional - por

conta da diversidade de autores na rede e da

independência dos blogs com relação a grandes

anunciantes e institutos de pesquisa, geralmen-

te contratados por um candidato ou seus apoia-

dores.

MAIS TRANSPARÊNCIA

As diferenças entre a internet e os meios tra-

dicionais não são somente de forma. O debate

na rede tende a ser mais qualificado, por conta

da possibilidade de checar informações e con-

testá-las, já que o número de fontes disponí-

veis é maior. Se um candidato diz que foi autor

de um determinado projeto de lei relevante, é

muito fácil verificar essa informação no site do

Congresso Nacional, por exemplo. "Esta possi-

bilidade vai obrigar os candidatos a aumentar

a transparência de suas campanhas", acredi-

ta Martha Gabriel, professora da Universidade

Anhembi Morumbi, do Serviço Nacional de

Valmir José dos Santos: a inter eh
bacana pq as infos ficam lah o tempo
todo e a gnte pode ver a qq hora,
conferir se os políticos estaum fzndo
o q prometeram.

Bárbara Cardoso de Amorim: se fosse
candidata, divulgaria minha vida pessoal
p/mostrar como sou realmente, eh um
jeito de mostrar naum soh o candidato
na eleição, mas como ele eh sempre.

Aprendizagem Comercial (Senac-SP) e da Es-

cola de Belas Artes, em São Paulo. Estudiosa

de marketing e internet, Martha não acha pro-

veitoso "criar uma carapaça de aparência na

internet, porque ali não há uma única fonte que

diz o que é certo ou errado": "O público pode

investigar se a estrada mostrada na propagan-

da foi concluída ou se as contas de um manda-

to foram aprovadas pelo Tribunal de Contas".

Por isso, ao decidir usar a rede, o candidato

deve saber expor claramente suas idéias, ter

um discurso coerente com sua história política

e estar preparado para um contato mais direto

com o público, avalia a especialista.

A transparência que a internet impõe não se

restringe às campanhas. A lei aprovada em se-

tembro estende ao território da disputa eleitoral

mudanças já iniciadas na relação do poder pú-

blico com os cidadãos. Moriael Paiva, presidente

da Talk Interactive, agência de marketing político

Há 11 anos, dois empreendedores do Vale
do Silício, na Califórnia, Joan Blades e
Wes Boyd, mandaram um e-mail para cem
amigos e familiares, no qual pediam seu
endosso para enviar um abaixo-assinado
ao Congresso dos Estados Unidos, acon-
selhando os parlamentares a censurarem
de uma vez o então presidente Bill Clinton
pelo caso Monica Lewinsky e move on - ou
seja, seguir em frente, tratar das questões
urgentes para o país e parar de enrolar
com essa questiúncula daquele longínquo
setembro de 1998. Em uma semana, a
mensagem recolhera cem mil assinaturas
- e nasceu o MoveOn, um movimento de
organização política de base, online, inde-
pendentee extremamente eficiente.
O MoveOn tem hoje 5 milhões de membros
registrados, interfere diretamente em ques-

tões graves para o país e é um interlocutor
respeitado e temido. É gerido democrática
e coletivamente, mas não anarquicamente:
as iniciativas são propostas por todos e as
mais votadas acabam embaladas adequa-
damente por grupos encarregados de dife-
rentes tarefas (vídeo, website, texto, cam-
panhas de e-mail etc.). Em seguida, todo
mundo trabalha pelo sucesso da iniciativa.
O movimento introduziu a internet na políti-
ca e vice-versa num país onde a atividade
política é vista como perda de tempo, onde
o voto não é obrigatório e onde as camadas
mais jovens da população estavam comple-
tamente alienadas do processo. Foi graças
a ele - e às técnicas que desenvolveu para
fazer política de massa online - que um
obscuro governador do pequeno estado de
Vermont, Howard Dean, tornou-se uma im-

portante liderança nacional e acabou eleito
presidente do Partido Democrata. A campa-
nha do próprio Barack Obama na internet,
inspirada na "metodologia" MoveOn, é ape-
nas o exemplo mais recente do impacto da
nova mídia na política dos Estados Unidos.
No momento, a principal campanha do
MoveOn é pela aprovação do projeto de
saúde pública e universal que Obama
apresentou ao Congresso, mas também
há campanhas por uma estratégia para
retirada das tropas do Afeganistão e a
favor do projeto de lei que cria empregos
na área de energia limpa. Inicialmente
sustentado pelos seus fundadores, hoje o
MoveOn recebe doações de seus membros,
que elegem os diretores.

www.moveon.org
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Kássio Massaiti Maeda: as pessoas
despejam os folhetos de prpgnda
eleitoral na rua s/ler, mesmo o pessoal q
é pago p/distribuir.

Rebeca Santana da Costa: candidatos
podem postar todo dia no twitter, orkut
e blogs o q estão fazendo diferente,
mandar p/os outros, 1 ir passando p/o
outro, ajuda mto p/acompanhar o dia-
a-dia deles, dah p/mandar perguntas
pra eles. p/mim só vale se eles msms
postarem, naum assessores ou resposta
automática.

Felipe Araújo Santos: íntaurn a ínter
ajuda a limpar a city, pq evita distribuir
material q vai acabar jogado na rua.

focada em ferramentas da rede, observa que o

papel mais importante da internet não se vê du-

rante a campanha, mas sim durante o mandato

dos eleitos, porque a rede permite mais intera-

ção do cidadão com o político. "A internet tem

que ter a capacidade de mobilizar: a campanha

'Fora Sarney!', no Twitter, é um exemplo claro

e que, em poucos minutos, tornou-se um dos

assuntos mais comentados no mundo", lembra.

Paiva atua em campanhas políticas, dando as-

sessoria de comunicação na rede, desde 1994,

quando participou da elaboração do primeiro

site de campanha do então candidato à presi-

dência pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso.

Além da determinação de publicação das con-

tas públicas na internet, aprovada este ano

pelo Congresso, e do crescimento de serviços

de e-gov, há muitas outras possibilidades cria-

das na rede para democratizar a relação en-

tre governos e cidadãos. Um exemplo disso é

o Transparência Hackday, uma maratona de

desenvolvimento de aplicativos organizada pela

Esfera, empresa de comunicação, política e no-

vas tecnologias. A maratona Hackday reuniu,

no início de outubro, desenvolvedores, gestores

públicos e profissionais de comunicação para

desenvolver aplicações que utilizem informa-

ções governamentais e dados públicos.

Um dos desafios propostos: como descobrir se

as mesmas empresas que doam recursos para

campanhas eleitorais são, depois da eleição, as

destinatárias de recursos do governo? "A idéia

é que a maratona gere reflexões sobre quais os

melhores formatos tecnológicos e conceituais

de publicação de dados e informações por par-

te dos governos e também indique caminhos

para a sociedade civil participar mais ativamen-

te dos processos políticos", explica Daniela Sil-

va, da Esfera. Em 2010, haverá dados assim

na internet, para auxiliar os eleitores a fazerem

as melhores escolhas. É dos eleitores, portanto,

a responsabilidade por não se deixar enganar.

Os posts que ilustram esta reportagem são resultado

de entrevistas com alunos da ETEC Parque da Juven-

tude e foram escritos em "internetês" pela redação.

O que diz a nova lei eleitoral

Estes são os principais pontos da Lei
12.034, sancionada pela Presidência da
República a 29 de setembro de 2009:
• Não há limites à atuação de sites jor-
nalísticos, blogs e páginas pessoais du-
rante a disputa eleitoral, desde que fique
assegurado o direito de resposta a can-
didatos ofendidos e não haja anonimato
nas matérias jornalísticas". Antes, só eram
permitidos sites oficiais de partidos e
candidatos.
• O direito de resposta deve ser divulgado
no mesmo veículo, espaço, locai, horário,
página eletrônica, tamanho e caracteres
usados na ofensa, em até 48 horas depois
da entrega da mídia física com a respos-

ta. E deve ficar no ar pelo dobro do tempo
em que esteve disponível a mensagem
ofensiva,
• Os sites oficiais de partidos e candidatos
podem ficar no ar no dia da votação. Pela
legislação anterior, os sites oficiais eram
obrigados a sair do ar 48 horas antes da
disputa e voltar somente 24 horas depois
de encerrada a votação.
• A lei isenta os provedores da internet
de penalidades se a propaganda irregular
veiculada em seus portais não for do seu
conhecimento. E os obriga a retirar do ar,
em prazo definido pela Justiça Eleitoral,
conteúdos julgados irregulares.
• É permitido fazer doações online, inclusive

por meio de cartão de crédito, desde que o
doador seja identificado e ,que seja emitido
um recibo eleitoral para cada doação.
• É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet.
• As mensagens eletrônicas enviadas por
candidato, partido ou coligação devem
trazer um mecanismo para que o eleitor,
se desejar, retire seu nome do cadastro do
candidato - e deixe de receber mensagens.
O nome do eleitor deve ser retirado em até
48 horas, se ele assim o desejar.
• Para baixar o PDF com a íntegra da
lei: http://www.in.gov.br/imprensa/visu-
aliza/index.jsp?jornal=l&pagina=l&da
ta=30/09/2009
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Dicas para candidatos

CREATIVE
COMMMONS

Entidade sem
fins lucrativos
que criou um

sistema de
licenças flexíveis

para obras
intelectuais.
As licenças

vão desde a
proibição total

de usar uma
obra - como

no tradicional
copyright - até o
domínio público,
ou seja, nenhum
direito reservado,

com opções
intermediárias,

de alguns
direitos

reservados.

SPAM
Na internet,

os spams são
mensagens
eletrônicas

não-solícitadas
e enviadas
em massa,
geralmente

para fazer
propaganda.

• O website do candidato deve expor suas pro-

postas e ser simples, sem firulas que afetem a

navegabilidade, como aplicações pesadas em

Java ou Flash. Se a página demorar para car-
regar, a tendência do visitante é cair fora. Uma

primeira página leve tem cerca de 500 Kbytes.

• A postagem em forma de blog é mais atraente

para leitura, com o conteúdo subindo por data,

na vertical. O site deve ter formato multimídia,
para permitir a publicação imediata de textos,

áudios, vídeos e fotos.

• Os conteúdos são independentes, não preci-

sam ser conjugados. Uma foto com legenda é

um post. Um vídeo ou um áudio, mesmo que

isolados, constituem conteúdo que pode ser
replicado em blogs. Cada conteúdo deve ser

tratado isoladamente, para facilitar sua difusão.

• Usar licença Creative Commons para tudo. O

copyright restringe a difusão da informação. Se
o cidadão tiver que ligar para pedir autorização

de uso, desiste. A autorização deve estar em-

butida na licença do site.

Comunidades online

• Criar perfis nas principais redes sociais:

Orkut, Twitter, Linkedln, Facebook e Flickr (fo-

tos). O próprio candidato deve alimentar seu

perfil, incentivar o debate de propostas e gerar
informações exclusivas para seus apoiadores.

• Se não puder fazer isso pessoalmente, não
adianta colocar um assessor em seu lugar - os

usuários percebem. Neste caso, o perfil deve

ser da candidatura - não do candidato propria-
mente dito.

Investigação de rumores

É fundamental investigar os principais boatos,

diariamente, e soltar uma nota desmentindo ou

esclarecendo essas informações. É um traba-
lho de apuração, para identificar locais e pes-

soas citados e exigir desmentidos.

• A resposta deve ser publicada no site de cam-

panha e difundida nas redes sociais.
• O candidato que se sentir ofendido por uma

informação falsa pode solicitar formalmente seu

rastreamento. Tudo na internet tem identifica-

ção, por meio dos chamados lPs. Ferramentas
na rede permitem chegar até o provedor de

acesso e, com decisão judicial, identificar quem

criou e passou adiante o boato.

Mailing

- A Associação Brasileira de Marketing Direto

(ABEMD) criou um guia de "boas maneiras"

para as ações de marketing por e-mail (http://

www.abemd.org.br/AutoRegulamentacao/Bo-

asManeiras.aspx).
- Convém cumprir as determinações desse

guia ou o candidato pode ser acusado de fazer

spam. A lei proíbe o spam.

• Manter uma conta de e-mail para receber

mensagens sobre o que sai na rede. Isso ajuda

os aliados a informar sobre denúncias falsas.

• A conta deve ter um filtro por assunto, o que
torna mais fácil identificar rapidamente o que

está circulando, saber o nível de ataque e deci-
dir o que responder no dia.

• Todas as mensagens, tanto ao e-mail da cam-

panha como as postadas no site e nas comuni-
dades, devem ser respondidas, sejam ataques

ou elogios.

• As respostas aos ataques devem ser contun-

dentes, mas não devem conter mais ataques

• devem conter propostas de trabalho.

• Uma resposta enfurecida pode servir como
armadilha para que o opositor divulgue o can-

didato como destemperado.

• Todos os dias devem sair um ou dois boletins

de campanha do candidato, com propostas de

campanha em todas as áreas possíveis e, de

vez em quando, respostas aos opositores.

• O boletim deve ser produzido em formato jor-
nalístico, com fotos, bons textos e boa diagra-

mação - como se fosse um jornalzinho, para

ser impresso e distribuído.

• Este material deve ser distribuído para o

mailing de campanha e publicado imediata-

mente no site. Deve ser propositivo, para esti-

mular a base de militantes em suas ações.
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Dicas para eleitores
Ocupar os espaços online

• Para divulgar o nome e as propostas de seu

candidato, participe de todas as redes sociais

que puder. Coloque textos em sites que aceita-

rem colaborações, participe de blogs e veículos

de mídia na internet.

• Publique o nome e a foto do candidato (você

pode tirar fotos em reuniões, comícios, panfle-

tagens, atos públicos).

• Ajude a espalhar pela rede o material de cam-

panha em versão digital. É a forma ideal de me-

lhorar a posição do seu candidato nos sites de

busca (Google, Yahoo etc.).

• Crie um artigo sobre seu candidato na Wiki-

pedia (www.wikipedia.org). A Wikipedia é uma

enciclopédia digital desenvolvida colaborativa-

mente. Cada vez mais ela se torna referência

para pesquisas diversas, sem compromisso

acadêmico. Como não se deve fazer propagan-

da política na Wikipedia, convém seguir as re-

gras da enciclopédia online.

Filtrar e avaliar mensagens
- A guerra que se deflagra em uma campanha

muitas vezes não respeita a boa informação. É

essencial triar as notícias que chegam em sua

caixa de e-mail ou nas suas contas em redes

sociais, ou seja, identificar as que trazem infor-

mações consistentes e as que propagam boa-

tos ou meias-verdades.

- Não deixe um ataque ou crítica sem respos-

ta. As mensagens contrárias ao seu candidato

devem ter respostas contundentes. Se possível,

divulgue as respostas pelos mesmos canais

que divulgaram os ataques.

Não repassar e-mail
sem checar a informação

- Repassar mensagens falsas desinforma os

eleitores e prejudica o debate. Quem pensa

que está protegido atrás de um computador,

está equivocado (ver nota à pág. 16 sobre a in-

vestigação de e-mails falsos).

- É importante denunciar, para os comitês que

o eleitor apoia, mesmo as mensagens falsas

que visam ?.. prejudicar o oponente. Assim,

seu candidato,pode soltar uma nota negando

que a mensagem difamatória tenha saído do

seu comitê.

• Lembre-se de que isso pode prejudicar a can-

didatura perante os tribunais eleitorais, geran-

do multas ou até impugnação.

Usar palavras-chave
• Aprenda a identificar palavras-chave nos

e-mails que recebe e a usar palavras-chave nos

que escreve.

• No primeiro caso, isso ajuda a identificar

mensagens falsas. Selecione partes do texto re-

cebido, geralmente a manchete ou as palavras-

chave, e faça uma busca nos indexadores de

rede, como Google ou Yahoo. O resultado da

busca ajuda a descobrir se a história é falsa ou

não. Em período eleitoral, textos antigos voltam

a circular, repaginados. Textos do ano 2000,

atribuídos a jornalistas ou artistas, ainda circu-

lam pela internet.

• No segundo caso, o uso de palavras-chave

nas mensagens escritas pelo eleitor associa o

candidato às propostas que ele defende. Se ele

defende "cotas em universidades públicas",

use essas palavras em suas mensagens. As-

sim, se outro eleitor buscar "cotas universidade

pública" no Google, aumenta a chance de o

seu candidato aparecer vinculado ao tema.

Perfis falsos de políticos
em redes sociais

• O submundo da militância cria perfis falsos

em redes sociais, para acumular seguidores

e propagar informações incorretas ou mensa-

gens difamatórias.

• Não se deve estimular as pessoas a seguir es-

tes perfis, que prejudicam a discussão democrá-

tica. Em 2006, comunidades religiosas no Orkut,

contrárias ao aborto, foram invadidas por perfis

genéricos que levavam a impressão de que o

presidente Lula era a favor do aborto. É público

e notório que o presidente é contra o aborto.

• Estes perfis falsos apostam na desinforma-

ção do eleitor. Por isso, é importante que o

eleitor se informe sobre a opinião do seu can-

didato sobre diversos assuntos polêmicos em

sites idôneos.
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