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DESTAQUE ELEIÇÕES

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Quando se candidatou à presi-
dência dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama escolheu se aproxi-
mar do eleitor por meio de redes
sociais como Twitter, Facebook,
MySpace e Linkedin, e os resul-
tados alcançados pela campa-
nha de 2008 mostram que a es-
tratégia estava certa: o candida-
to saiu vencedor da eleição.
Quanto ao pleito brasileiro, uma
coisa é certa: os principais can-
didatos, assim como o america-
no, estarão presentes nessas re-
des sociais, mas ainda é cedo
para saber se a atuação dos polí-
ticos realmente vai abrir espaço
para o diálogo com os eleitores.

Segundo Alessandro Barbosa
Lima, presidente da E.Life, em-
presa especializada em gestão
de relacionamento nas redes so-
ciais, Obama criou vários pon-
tos de contato com o público,
gerando espaço para conversar
com a população americana.
Aqui no Brasil, no entanto, não é
possível prever se o mesmo irá
acontecer. “Os candidatos não
podem encarar esse espaço
como páginas estáticas. Até
agora, nenhum pré-candidato
se envolveu em debates”, diz.

Para o especialista, quem
deve se destacar nas mídias so-
ciais durante a campanha é Ma-
rina Silva, já que, segundo ele, é
a que tende a debater temas po-
lêmicos e falar de inovação,
pontos que geram mobilização
na internet. Dessa forma, as in-
formações veiculadas pela pré-

candidata podem se propagar
com mais facilidade na rede.

“O que não é inovador não se
propaga na internet”, diz Diego
Monteiro, consultor da Direct
Labs, agência voltada para rela-
ções nas redes sociais. O espe-
cialista também acredita que,
por conta disso, e com o cha-
mado “buzz” (propagação das
informações pelos próprios in-
ternautas), Marina poderá con-
seguir mais destaque que os ou-
tros pré-candidatos em sites
como Twitter e Facebook.

O especialista embasa a ex-
pectativa no que ocorreu com
outra candidata, a Soninha,
quando foi candidata à prefeitu-
ra de São Paulo. O fato de ir a
debates políticos de bicicleta,
por exemplo, gerou uma mobi-
lização positiva dos blogueiros
na época. “O político brasileiro,
em geral, ainda é conservador e
tradicional na internet. O elei-
torado acaba não se sentindo
próximo”, afirma.

Laboratório
Para Abel Reis, presidente da
Agência Click, especializada em
internet, as eleições de 2010 não
passarão de um laboratório no
que diz respeito ao comporta-
mento dos candidatos na web.
Ele acredita também que as re-
des sociais não serão compo-
nentes importantes na decisão
do pleito desse ano. Os candi-
datos à presidência e ao governo
de estado ainda não tendem a
estabelecer um relacionamento
direto com o eleitor, na avalia-
ção do especialista. ■

Conservadorismo
pode prejudicar
atuação nas redes
Especialistas acreditam que Marina Silva, por abordar temas
inovadores, deve se destacar nos sites de relacionamento

Encarar sites como
Twitter e Facebook
como páginas
estáticas é um erro
que os políticos
brasileiros podem
cometer. Se não
houver inovação,
não há mobilização
na internet

Alessandro Barbosa Lima, da E.Life:
candidatos ainda não se envolvem em debates
de temas polêmicos nas redes sociais

Vitória na eleição não depende de sucesso na
Falta de engajamento político
e baixa navegação em sites
políticos enfraquecem a rede

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

O sucesso de um ou outro can-
didato na eleição à presidência
da República dependerá muito
menos da internet do que mui-
tos especialistas em web imagi-
nam. As redes sociais e os sites
produzidos pelos partidos para
divulgar o plano de governo e a
agenda de seus candidatos pa-
recem ser menos eficazes do
que parecem. “Nos Estados

Unidos, onde não há horário
eleitoral gratuito, o número de
internautas é superior ao do
Brasil. E o interesse do cidadão
americano em política é cultu-
ralmente maior que o do brasi-
leiro, ou seja, a internet tem o
seu peso na campanha política.
No Brasil, internet não faz can-
didato ganhar campanha”, afir-
ma Vera Chaia, professora de
política da PUC-SP e pesquisa-
dora de mídia e política.

Nos Estados Unidos, a inter-
net ajudou Barack Obama a le-
vantar doações e também a ar-
regimentar militantes. No Bra-
sil, Vera conta que a candidata

Marina Silva coletou R$ 2,5 mil
pela internet. Essa baixa arreca-
dação tem duas explicações que
independem da simpatia dos
eleitores pela candidata do PV.

O Brasil tem em torno de 50
milhões de internautas. Além de
apenas 1/4 dos brasileiros aces-
sarem a internet, pesquisas
mostram que os usuários pouco
se interessam por sites ligados à
discussão política. Eles não apa-
recem no ranking dos mais vis-
tiados — nem mesmo nos últi-
mos lugares. “Só acessa conteú-
do de política quem tem inte-
resse no assunto. O internauta
brasileiro usa a internet para

buscar entretenimento, intera-
gir em comunidades e utilizar
ferramentas de comunicação
rápida”, diz Vera.

Para a professora, são o rádio
e a televisão — que possuem pe-
netração em mais de 90% dos
lares — que realmente conven-
cem o eleitor. Sites na web, diz
ela, não são determinantes.

Apesar do sucesso do Twitter
entre os brasileiros, a professora
explica que quem o acessa é o
formador de opinião. “O Twit-
ter nada mais é do que uma fer-
ramenta usada para humanizar
o candidato e fazê-lo ganhar
mais visibilidade”, acredita. ■

Brasileiro raramente
usa a internet para
pesquisar conteúdo
político. Pesquisas
apontam uso da rede
para entretenimento
e formação de
rede de contatos
em mídias sociais
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Ainda que não seja permitido
fazer propaganda paga na
internet, lei garante uso quase
irrestrito da rede nas campanhas

Desde o ano passado, algumas
mudanças na legislação permi-
tem algumas novidades em re-
lação ao uso da internet no pró-
ximo pleito. Uma delas é que
essa será a primeira eleição bra-
sileira em que será permitido
que pessoas físicas façam doa-
ção aos partidos pela internet,

com o uso do cartão de crédito.
O limite para essas transações é
de 10% do valor bruto ganho
pelo doador no ano anterior.

A novidade será um grande
trunfo para a arrecadação de
patrocínio para as campanhas,
se levarmos em conta que Ba-
rack Obama, presidente ameri-
cano, custeou cerca de metade
dos seus gastos na eleição de
2008 com contribuições que
não vieram de empresas ou de
entidades, mas de cidadãos.

Apesar do sucesso de Obama
com o modelo, ainda não é pos-
sível prever qual será a recepti-
vidade do brasileiro para a novi-
dade. “O americano tem a cul-
tura da doação, algo que o bra-
sileiro não tem”, avalia a advo-
gada Patricia Peck, advogada
especialista em direito digital,
sócia do escritório Patricia Peck
Pinheiro Advogados.

Segundo a especialista, para
viabilizar o donativo os candi-
datos precisam desenvolver um

site específico para esses paga-
mentos, com todos os requisitos
de segurança exigidos, além de
exibir os valores que estão sen-
do arrecadados. Essa novidade é
fruto de uma alteração que foi
feita na Lei 9.504/97.

Direito de resposta
Ainda que não seja permitido
fazer propaganda política paga
na internet, a legislação brasi-
leira permite que os candidatos
façam uso quase que irrestrito
da rede para expressar suas opi-
niões durante as campanhas.
Tendo em vista o comporta-
mento de políticos em outros
meios em eleições anteriores,
como rádio e televisão, é possí-
vel prever que aparecerão co-
mentários ofensivos de um can-
didato para outro na internet,
assim como acontece em deba-
tes na TV e horários políticos.

Nesses casos, de acordo com
Patricia, valem as mesmas re-
gras aplicadas aos outros meios
de comunicação, e não há uma
legislação específica. “Se hou-
ver calúnia ou exibição de fato
mentiroso por meio da web, a
justiça eleitoral concederá di-
reito de resposta ao candidato
que se sentir prejudicado por
isso”, explica a advogada.

De acordo com a especialis-
ta, a resposta deverá ser publi-
cada no mesmo meio em que a
ofensa foi veiculada. Por
exemplo, no caso de um candi-
dato exibir informações men-
tirosas sobre outro em seu blog
ou no seu perfil em uma rede
social, a Justiça vai exigir que a
resposta seja publicada na
mesma página na internet. Se a
ofensa já foi tirada do ar, a res-
posta do candidato deve ficar
exposta no site em questão du-
rante o dobro de tempo.

O debate pela internet tam-
bém está regulamentado. Com
tantas novas possibilidades, as
próximas eleições têm tudo para
serem as mais agitadas em ter-
mos de comunicação. ■ C.P.

Nova legislação viabiliza
debate e doações eletrônicas

OS NOVOS RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CANDIDATOS NAS CAMPANHAS

Doação de pessoa
física pela web

Direito de resposta
nas redes sociais

Doação online está autorizada
para pessoa física por meio dos
sites dos partidos e candidatos.
O site deve ser desenvolvido
e utilizado só para esse fim, com
todos os recursos de segurança
exigidos, e está permitido o uso
de cartão de crédito (que não
pode ser emitido no exterior
nem ser corporativo). Os sites
também vão informar os valores
arrecadados. Pessoa jurídica
não poderá doar pela internet.

O direito de resposta está
previsto para ocorrer também
na internet e sua solicitação
tramitará com prioridade na
Justiça Eleitoral, assim como
já acontece com os outros meios
de comunicação. No caso de
calúnia publicada em uma rede
social como o Twitter, por
exemplo, o candidato deverá dar
espaço para resposta do político
ofendido no mesmo local, mesmo
se a ofensa tiver sido deletada.
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Boca de urna
pela internet

Espera-se que muito material
de campanha seja publicado
na internet pelos candidatos nas
próximas eleições. Ao contrário
do que acontece no rádio e na
televisão, onde a propaganda
eleitoral no dia do pleito é
proibida por lei, o conteúdo
colocado na web pode
permanecer mesmo no dia do
pleito, e poderá ser uma forma
de compensar a proibição da boca
de urna feita em outros formatos.
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DERROTA DIGITAL

Marcela Beltrão

web
● Culturalmente, o brasileiro não
se interessa muito por política,
questão que se estende à web.

● A predileção do internauta é
por sites de entretenimento e
comunicação instantânea. Rádio
e TV são mais eficazes para
propagar mensagens poíliticas.

● O Twitter, tão celebrado por
formadores de opinião, serve
apenas para humanizar o
candidato. Dificilmente alguém
decide voto neste ambiente.

Pessoa jurídica
ainda não poderá
doar dinheiro para
partidos por meio
da internet; banners
patrocinados por
candidatos em
sites de terceiros
continuam vetados

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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