
o Twitter, um dos seus amigos escre

ve: "Já decidiu seu voto? Não ? Então 

dá uma olhada neste texto". Logo em 

seguida há um link para um artigo 

num blog de um dos candidatos à 

presidência. No orkut e no Facebook, outra avalanche 

de declarações de apoio toma conta das atualizações 

dos seus contatos. Propaganda irregular? Nem de 

longe, em nenhum dos dois exemplos. Essa boca de 

urna online vai virar realidade a partir de 6 de julho. 

Com a bênção da Justiça Eleitoral, a disputa política 

ganhou carta branca para invadira internet. 

Nas eleições anteriores, o espaço máximo que um 

candidato conseguia para defender suas ideias era o 

site oficial de campanha, cadastrado no Tribunal Su 

perior Eleitoral (TSE). Também estava liberado o uso 

da página do próprio partido ou da coligação. Nesta 

vez, haverá uma mudança radical. Os candidatos t am

bém poderão defender seus pontos de vista em blogs 

e redes sociais. Foi autorizado até mesmo o recebi

mento de doações online, por meio do cartão de cré

dito. Os ministros do TSE concluíram que a internet é 

território livre. Por isso, decidiram que a web deve es

tar sujeita a mecanismos de controle menos rigoro

sos do que outros meios de comunicação. 

Isso não quer dizer que vale tudo. 0 TSE definiu 

regras para a campanha digital, que devem ser se

guidas para evitar multas que var iam de 5 000 a 

30 000 reais. Propagandas pagas, por exemplo, es

tão proibidas em qualquer home page. A lém disso, 

nenhum partido poderá enviar e -ma i l a um eleitor 

que não tiver se cadastrado previamente para rece

ber mensagens. E ofensas e abusos vão render d i 

reito de resposta [veja o quadro Sinal verde ou ver

melho?}. Mesmo ass im, as restrições são bem mais 

leves do que as que existem para a TV e o rádio. 



Embora a disputa eleitoral só comece em julho, os 

políticos não perderam tempo e já começaram a expe

rimentar as ferramentas virtuais. De olho na eleição, 

estão no Twitter pelo menos quatro dos pré-candida-

tos à presidência da República: Dilma Rousseff [PT], 

José Serra [PSDB], Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda 

Sampaio (PSOL). Os quatro contam também com sites 

pessoais, blogs ou páginas de apoio mantidas por s i m -

patizantes, além de perfis em várias redes sociais — 

incluindo orkut, YouTube, Fl ickr e Facebook. 

Uma receita americana 
A receita seguida pelos candidatos na web é parecida. 

Todos se inspiram na bem-sucedida estratégia online 

usada por Barack Obama durante a campanha para a 

presidência dos Estados Unidos, em 2008. Na época, 

o então candidato marcou presença nas principais 

redes sociais. Funcionou. Ao todo, 13 milhões de ele i 

tores se cadastraram para receber seus e-mails. E 

aproximadamente 3 milhões deles se dispuseram a 

doar 5 dólares ou mais para ajudá-lo na disputa. 

Obama conseguiu muito mais do que isso. Sua pre

sença online mobilizou um incontável número de ele i -

tores — principalmente os j o v e n s , que se transfor

maram em cabos eleitorais. Será que os candidatos 

brasileiros terão o mesmo sucesso? "Copiar o Obama 

é burrice. A campanha dele durou dois anos e aqui se

rão três meses", avisa Carlos Manhanell i, presidente 

da Associação Brasi leira de Consultores Políticos (Ab-

cop]. Segundo ele, não dá, porém, para deixara web de 

lado. "Será a primeira vez em que usaremos a rede na 

sua plenitude. N inguém sabe o que funcionará no B ra 

sil. Temos de testar todas as ferramentas." 

Como o que pode dar certo ainda é um mistério, os 

coordenadores da campanha online dos pré-candida-

tos à presidência seguem os passos de Obama, com 

algumas adaptações. Até o discurso é parecido. "Va

mos usar as redes sociais como ponto de apoio para a 

mobilização no mundo real", af i rma Eduardo Graeff, 

membro da Executiva Nac ional do PSDB. "Queremos 

unir as pessoas em torno da candidatura e municiá-

las com informações sobre as realizações de Lula " , 

diz Marcelo Branco, coordenador da campanha de 

Dilma para a internet. "Vamos tentar conquistar no

vos eleitores, além de envolver mais os que já decid i 

ram votar na Mar ina", explica Ni l son de Oliveira, que 

coordena a pré-campanha da 

candidata do PV juntamente 

com o consultor de novas mí

dias Caio Túlio Costa. 

Bateu, levou tuitada 
As ações em blogs e mídias 

sociais também procuram 

estabelecer um canal direto 

com a parcela conectada da 

população. 0 objetivo é res

ponder a críticas e ofensas, 

a lém de evitar desgastes ou 
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s ituações desfavoráveis. Episódios recentes mos 

t ram que a repercussão pode se r grande. No mês 

passado, por exemplo, uma reportagem da Folha de 

5. Paulo atribuiu a D i lma a frase "Eu não fugi da luta 

e não deixei o Bras i l " . A pré-candidata negou, via 

Twitter, ter dito isso. Publ icou o vídeo do discurso e o 

jornal admit iu o erro. Impedido pelo PSB de concor

rer à presidência, Ciro Gomes usou o site pessoa l e o 

Twitter para most rar indignação. 

0 Twitter é, aliás, a rede socia l preferida pelos po

líticos. Um dos pioneiros no seu uso no Bras i l foi Ser 

ra, que abriu uma conta há um ano e já ultrapassou os 

200 000 seguidores. Deputados federais e senadores 

aderiram em seguida. Hoje, é difícil achar um pré-

candidato que desconheça o serviço. O canal é o único 

que traz interação direta com os internautas — asses

sorias gerenciam blogs e perfis no YouTube, no orkut 

e no Facebook. Quando um jornalista questionou se 

Plínio de Ar ruda Sampaio era o verdadeiro autor dos 

tuítes, o pré-candidato agiu rápido: "(Sdiogosalles le

vanta dúvidas se sou eu mesmo que 'tuíto' aqui. Pode

ria ter perguntado se sou eu antes de acusar". 

Mas nem tudo são flores no mundo virtual. Inva

sões de sites e de perfis preocupam os candidatos. No 

último mês, os sites do PT e do P M D B foram alvo de 

crackers. O jeito é reforçar a segurança. "Vamos to

mar as medidas possíveis para não sair do ar", diz o 

tucano Eduardo Graeff. O passado mostra que ata-
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ques pessoais também devem ocorrer. Segundo Gra -

eff, na eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, em 

2008, internautas iniciaram uma campanha negativa 

por e -ma i l contra Márcio Lacerda, do PSB. A briga es

quentou e uma das respostas foi um vídeo, no YouTu-

be, com o ator Tom Cavalcante imitando o adversário 

Leonardo Quintão, do PMDB (http://bit.lv/quintao). 

Alcance limitado 
Por mais que os candidatos se esforcem, o público 

online atingido diretamente não será grande. Segun

do a pesquisa TIC Domicílios 2009, do Centro de Estu

dos sobre as Tecnologias da Informação e da Comun i 

cação (CETIC.br), apenas 4 3 % da população brasileira 

acessou a internet pelo menos uma vez nos três me 

ses anteriores ao levantamento. 'Acho que as ações 

vão ser importantes para uma faixa da população, 

como jovens de classe média ou média alta e pessoas 

que trabalham com a mídia", af i rma Otávio Prado, 

pesquisador do Centro de Estudos em Administração 

Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. 

Apesar da limitação de público, a campanha nas 

redes sociais pode ser bem-sucedida na opinião de 

Raquel Recuero, pesquisadora e professora da Un i 

versidade Católica de Pelotas. "Qualquer ação dos 

candidatos pode influenciar positiva ou negativamen

te os eleitores. Acho que o ponto aqui é aumentar a 

participação na campanha, a transparência dela e a 

repercussão das ideias", diz. Para Raquel, os jovens e 

os militantes dos partidos serão os principais alvos. 

"Mas, dependendo da ferramenta e do modo como for 

construída a estratégia, uma parcela muito mais a m 

pla da população poderá ser alcançada", af irma. 

http://bit.lv/quintao
http://CETIC.br
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