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O sucesso da campanha do 
atual presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, na web 
em 2008, aliado à velocidade da 
informação inerente à internet 
e ao acréscimo do número de 
usuários no País cria a expecta-
tiva de um pleito eleitoral bem 
mais consciente e democrático, 
no qual os veículos de comuni-
cação e os sites que se propõem 
a fiscalizar o poder público terão 
papel fundamental.

Com destaque nos últimos 
anos, principalmente em 2009, 
quando ganhou diversos prêmios 
pela cobertura realizada nas ca-
sas legislativas, o Congresso em 
Foco está otimista, não só com 
as perspectivas da eleição, mas 
com a consolidação de uma es-
trutura de negócios sustentável 
para o portal. “Nestas eleições 
queremos consolidar nosso pa-
pel como auxiliar no processo 
decisório”, afirma Sylvio Costa, 
diretor do site.

Iniciando o ano com cresci-
mento declarado em views de 
100% em comparação com janei-
ro de 2009, em um período rela-
tivamente fraco — com Câmara 
e Senado em recesso —, o site 
vai incrementar sua cobertura. 
Além daquilo que oferece diaria-
mente, apresentará na cobertura 
pré-eleitoral os perfis dos candi-
datos, ligações políticas, bens, 
processos e assiduidade.

Internet muda o jogo da eleição
Expansão dos sites sobre política e das ferramentas de fiscalização indicam mais transparência no processo 
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Para suprir a demanda e as 
próprias necessidades, estuda-
se a implantação de produtos e 
serviços que deem mais susten-
tabilidade ao site. A ideia é que 
o Congresso em Foco funcione 
também como uma agência de 
notícias.

As inovações, no entanto, 
não devem ser acompanhadas 
por mudanças significativas nos 
dois terços do Senado que serão 
renovados, nem na Câmara, se-
gundo Costa. “Queremos que as 
coisas melhorem no campo da 
política. O que acontece, porém, 
é que temos melhoras muito 
aquém do que se espera. O pro-
cesso é muito lento”, lamenta.  

Uma das novidades nesse 
sentido é o Votenaweb, criado 
pela WebCitizen, e lançado no 
TEDx São Paulo, em novembro. 
O projeto coloca as propostas 
dos parlamentares em votação, 
permitindo aos cidadãos compa-
rar suas opções e intenções com 
as dos parlamentares, de modo 
a conferir se estes representam 
realmente os seus anseios. 

Para Fernando Barreto, co-
fundador do WebCitizen, a in-
tenção ao criar o projeto foi 
levar mais possibilidades para o 
cidadão na hora de votar. Nestes 
dois meses e meio de existência, 
o site acumula cerca de 20 mil 
votos computados, mais de mil 
usuários cadastrados e muita 

discussão, o que, segundo Bar-
reto, é o grande propósito do 
trabalho desenvolvido. 

A WebCitizen prepara ainda 
uma nova plataforma para aju-
dar na resolução de um grande 
problema brasileiro, a memó-
ria política, ou melhor, a falta 
dela. A expectativa é de que a 
ferramenta seja um banco de 
dados com informações sobre 
os candidatos. Ainda em fase 
de desenvolvimento, projeta-
se que esteja disponível para 
acesso em 60 dias, próximo da 
data de início das campanhas 
eleitorais.

Sociedade civil
A ONG Transparência Brasil, 

criada há 10 anos, tornou-se uma 
referência no País na cobertura do 
segmento político. O projeto tem 
como carro-chefe o Excelências, 
lançado em 2006, que mapeia o 
comportamento dos parlamenta-
res. Para Fabiano Angélico, coor-
denador de projetos da entidade, 
2010 não será muito diferente dos 
outros anos eleitorais e, portanto, 
haverá um movimento natural de 
busca por mais informações.

“A ideia democrática é que 
o cidadão tenha um voto bem 
informado. E a internet tem 

Novas ferramentas como o 
Twitter serão um ingrediente a 
mais nas mudanças do marketing 
político em 2010. Porém, por aqui 
isso pode não ter a repercussão 
que ganhou nas eleições do Chile 
ou dos Estados Unidos, pois mui-
tos brasileiros são indiferentes à 
política e os sites especializados 
têm poucos seguidores no micro-
blog. O Transparência Brasil é o 
que possui o maior número (3,8 
mil). Depois, aparece o Congres-
so em Foco, com pouco mais de 3 
mil. Na sequência vem o Contas 
Abertas, com cerca de 1,3 mil, e 
Votenaweb, com pouco mais de 
uma centena. 

O que será interessante 
acompanhar é como os candi-
datos vão se comunicar com 
eleitores e internautas. Muitos 
já fazem sucesso e são seguidos 
por milhares de pessoas. Eles 
buscam aproveitar a onda do 

Campanha em 140 caracteres 

Twitter para aparecer, princi-
palmente com o crescimento do 
microblog no Brasil em 2009 — 
o País é o segundo em número 
de usuários da ferramenta, com 
8,8% do total. Além disso, 6,7% 
das mensagens são postadas por 
brasileiros, de acordo com o últi-
mo Global Twitter Usage 2010. 

O problema é que, às vezes, 
essa tentativa de aproximação 
pode acabar resultando em um 
efeito contrário, contribuindo 
para a rejeição ao candidato 
por conta da maneira com que 
ele se comporta no ambiente da 
web. Para evitar erros grotes-
cos, seja no uso do português, 
seja em momentos de acesso de 
fúria ou outros excessos, alguns 
políticos contratam empresas 
para auxiliá-los na utilização das 
redes sociais ou colocam seus 
próprios assessores para realizar 
essa divulgação. 

O que é uma ação acerta-
da, segundo Berenice Ring, 
professora da pós-graduação 
da Fundação Getúlio Vargas e 
consultora de branding. “Hoje 
a audiência, principalmente das 
gerações X e Y, não concorda em 
receber a informação passiva dos 
políticos. Ela quer participar e 
interagir com eles”, analisa.

O limite tênue é outro en-
trave ao qual os candidatos 
precisarão estar atentos. Be-
renice acredita que eles pre-
cisam montar suas estratégias 
pré-campanha estabelecendo 
sua “identidade de marca” para 
evitar problemas. “Qual é o DNA 
da marca deste político? Qual é 
sua grande diferenciação? Como 
ele se posiciona? O político tem 
uma ‘persona’ que existe na 
vida pública e precisa projetar 
essa percepção na mente de 
sua audiência”, afirma. (MB)   

Assim como o Votenaweb, 
diversas outras iniciativas estão 
nascendo. A mais recente é Bol-
sa de Valores Políticos (Bovap), 
que faz a cotação da imagem 
pública dos políticos utilizando 
a moeda fictícia UVP (Unidade 
de Valor Político). Lançada na 
semana passada, a ferramenta é 
parte da estratégia de marketing 
da corretora Souza Barros para 
se aproximar das pessoas físicas 
e prover mais informações sobre 
o mercado financeiro.         

A cada lançamento, ou 
“IPO”, de um político, é divul-
gado um prospecto com as in-
formações sobre todo o passado 
do candidato. Os concorrentes 
ao governo de São Paulo foram 
os primeiros a constar da ferra-
menta; depois virão os presiden-
ciáveis e, por último, os políticos 
dos outros Estados. 

Quanto vale um político?

Lucas Mello, CEO da Li-
veAD, agência que idealizou e 
desenvolveu o projeto, diz que 
a iniciativa é reflexo de uma 
sociedade mais participativa. “O 
que a gente vê em vários setores 
é um fluxo cada vez mais de-
mocrático e mais verdadeiro de 
informação dentro do ambiente 
político”, analisa. Seguindo esse 
movimento, o projeto trabalha 
com o intuito de tornar a Bovap 
um ambiente de intensa dis-
cussão política e de integração 
com outras iniciativas. (MB)

Bolsa de Valores Políticos: candidatos 
cotados como ações de empresas

uma potencialidade, não apenas 
por sua expansão pelo País, mas 
porque oferece informação com 
menos filtros ou, de outra ma-
neira, com filtros mais eficazes”, 
define Angélico, ao adiantar que 
os trabalhos realizados durante 
o ano pela entidade, como estu-
dos, relatórios e levantamentos, 
devem receber reforço.

Já a ONG Contas Abertas vai 
fiscalizar e analisar se as leis elei-
torais estão sendo cumpridas. Gil 
Castello Branco, coordenador da 
entidade, explica que a equipe 
vai procurar aprofundar suas 
matérias. “Vamos ver se o gover-
no está favorecendo candidatos 
da base através de medidas 
orçamentárias. Vamos focar no 
orçamento geral da União para 
que sejam cumpridos esses dis-
positivos eleitorais”, detalha.

Costa, do Congresso em Foco: de olho nos candidatos
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