


im, ele pôde. E agora todo o 
mundo político faz eco: nós po-
demos também. A campanha 
eleitoral brasileira prometia 
engajar a população com a aju-

da do mundo digital, mas as tentativas foram 
tímidas e, até agora, não rendeu uma grande 
mobilização dos eleitores. 

Em 4 de novembro de 2008, quando Barack 
Obama foi eleito o 44° presidente dos EUA, a 
história ganhou mais um capítulo: era o pri-
meiro negro a governar a principal nação do 
mundo, um democrata com sobrenome ára-
be, pai africano, mãe branca e padrasto asiá-
tico. Nos bastidores, porém, a vitória histórica 
de 4 de novembro guardava capítulos de uma 
outra: como o mundo digital foi decisivo para 
que o grande triunfo acontecesse. 

Um portal com ares de rede social, arquite-
tado pelo cofundador do Facebook Chris Hu-
ghes - a figura-chave número 1 da campanha 
de internet do presidenciável democrata. Es-
tratégia mobile bem azeitada, num país onde 
72% dos usuários de celular se comunicam 
por SMS e "to text" já virou até verbo. Banco 
de dados trabalhado durante dois anos para 
montar um e-mail listing vigoroso. Esquema 
de publicidade especial fechado com os canais 
do Google. Anúncios online locais e segmen-
tados, mirando os nichos. Vídeos musicais vi-
rais, discursos célebres e grandes momentos 
da TV disseminados via e-mail, redes sociais 

e YouTube. Atenção especial às duas grandes 

redes sociais do país, o Facebook e o MySpa-
ce, com prioridade de verbas destinada ao 
primeiro. Um sistema de doações online que 
arrecadou US$ 760 milhões. 

"Obama se aproveitou do poder crescente 
da internet para ser eleito. Ele é o primeiro 
político grande que realmente entendeu a in-
ternet", disse a Newsweek. "Se não fosse pela 
internet, Barack Obama não teria sido eleito. 
Se não fosse pela internet, Barack Obama não 
teria nem sido escolhido o candidato do Parti-
do Democrata", sentenciou o Huffington Post, 

Menos de dois anos depois da vitória de 
Obama, o Brasil tenta processar o impacto da 
internet e do marketing digital na campanha 
vitoriosa de 2008. Os três principais presiden-
ciáveis brasileiros da eleição de 2010 contrata-
ram profissionais para tocar exclusivamente 
os braços digitais de suas campanhas. 

A campanha eleitoral no Brasil começou 
prometendo engajar digitalmente a popula-
ção. As chances eram grandes já que os bra-
sileiros são considerados heavy user de redes 
sociais, já que 87% dos internautas no Brasil 
usam redes como Facebook, Orkut e Twitter. 
De acordo com o Ibope Nielsen, em junho, o 
Brasil teve o maior tempo de acesso à internet 
entre 41 países, média de 45 horas conectadas 
por mês. Sem dúvida um ambiente propício 
ao engajamento digital. Mas, na prática, o que 
se viu foi eleitores pouco engajados. 

Dilma Rousseff (PT) montou um time de 
comunicação com o grupo do marqueteiro 

João Santana, a equipe de conteúdo chefiada 
por Oswaldo Buarim, a de redes sociais, co-
ordenada pelo ex-diretor geral da Campus 
Party Marcelo Branco, e a agência Pepper 
Comunicação Interativa, sediada em Brasília 
(DF), que recebe consultoria da empresa nor-
te-americana Blue State Digital - cujo sócio e 
cofundador Joe Rospars foi outra figura-chave 
na estratégia da campanha digital que ajudou 
a levar Obama à Casa Branca. 

A comunicação web da campanha de José 
Serra (PSDB) tem na linha de frente a ex-ve-
readora de São Paulo Soninha Francine (PPS), 
jornalista que passou por MTV, TV Cultura, 
Folha de S.Paulo e ESPN Brasil antes de se 
dedicar à política. Já o comando da campa-
nha de Marina Silva (PV) recrutou o jornalista 
Caio Túlio Costa, pioneiro na internet brasi-
leira, fundador e ex-diretor geral do UOL e ex-
presidente do iG. 

Os três principais candidatos estão no Twit-
ter (@dilmabr, @joseserra_e @silva_marina), 
têm profissionais de suas campanhas digitais 
monitorando em tempo integral as redes so-
ciais e confirmaram participação no primeiro 
debate online da história das eleições brasilei-
ras, organizado pelo UOL/Folha, que aconte-
ceu em agosto com transmissão ao vivo pela 
internet - mais de 80 sites transmitiram o de-
bate ao vivo, entre eles o Twitter e o Facebook. 
O debate chegou a liderar os trending topics 
do Twitter, e permitiu que os internautas fizes-
sem perguntas aos candidatos. 



Em agosto, as campanhas de Dilma e Ma-
rina estrearam seus sistemas de arrecadação 
online. De 9 a 18 de agosto, a campanha de 
Marina tinha arrecadado um pouco mais de 
45 mil reais pela internet A coleta virtual teve 
620 doações de pessoas físicas, com valores 
médios de R$ 73,30 por pessoa. 

Um viral instantâneo, o "Dilmaboy", foi pos-
tado no YouTube, feito por um eleitor de Dil-
ma, Paulo Reis, estudante universitário, que 
colocou na rede um video pró-candidata com 
a sua adaptação do superhit "Telephone", de 
Lady Gaga, ganhando repercussão online e 
cobertura da mídia tradicional. O vídeo pró-
Dilma já foi visto mais de 230 mil vezes. 

E, com a febre do Twitter no país, até um 
nanico, Plínio de Arruda Sampaio (PSOL), 
teve seu momento de estrela. Na noite do de-
bate da TV Bandeirantes, o primeiro entre os 
presidenciáveis neste ano, no início de agosto, 
o socialista liderou os trending topics do Twit-
ter. Em questão de horas, angariou mais de 
dois mil novos seguidores. Naquele dia, os três 
candidatos "cachorros-grandes" também figu-
raram na lista dos assuntos mais comentados 
do site. Já a Bandeirantes marcou apenas três 
pontos de média de audiência com o debate, 
segundo o Ibope (cada ponto representa 60 
mil domicílios na Grande São Paulo), enquan-
to a Globo cravou média de 33, exibindo o jogo 
de volta da semifinal da Taça Libertadores en-
tre Internacional e São Paulo. 

Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), do alto de seus cerca de 80% de aprova-
ção popular, entrou na dança, ao gravar vídeo 
pedindo mobilização dos internautas para 
ajudar a eleger Dilma. "Esse é um momento 
histórico e vocês fazem parte dele, ajudando 
a democratizar a informação em nosso país, 
pois, hoje, cada internauta é um formador 
de opinião. Por isso, continuem contribuindo 
com fotos e vídeos e sejam protagonistas desse 
novo cenário onde cada eleitor tem o poder e o 
direito de informar e ser informado", disse. 

O vídeo de Lula correu a rede no meio de 
agosto, durante o lançamento da rede social 
de apoio à Dilma, o www.dilmanarede.com. 
br, onde os internautas dilmistas podem se co-
municar, organizar eventos, compartilhar ví-
deos, fotos e textos e criar comunidades (como 
a "Tatuados com Dilma" ou a "Colorados com 
Dilma"). Foi uma rede social apelidada de 
"Facebook ativista", o www.mybarackobama. 
com, criada pelo ex-Facebook Chris Hughes, 
que catalisou e organizou o engajamento dos 
jovens americanos na campanha obamista de 
2008 (ver Box do raio-X do case Obama). 

PETISTAS 2.0, SOB A BATUTA DO OBAMISTA 

Parceira desde o ano passado da Blue State Di-
gital, empresa especializada em internet que 
cedeu um cofundador para comandar a cam-
panha digital de Barack Obama, a Pepper Co-
municação montou uma unidade especial em 
Brasília para a campanha de Dilma Rousseff 
e colocou 28 profissionais na empreitada. Joe 
Rospars, cofundador da Blue State e diretor de 
novas mídias da campanha de Obama, está à 
frente da consultoria que os americanos pres-
tam aos petistas. 

"Como já trabalhávamos nessa área, nos 
interessava aperfeiçoar o uso das ferramentas 
de comunicação e mobilização por intermé-
dio da internet, mas dentro de um contexto 
que pudesse ser adaptado à realidade brasilei-
ra, que é bem diferente da dos EUA", diz a di-
retora da Pepper, a publicitária Danielle Fon-
teles, que trabalhou com João Santana - hoje 
o principal marqueteiro petista- nas eleições 
de 2006, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi 
reeleito presidente. 

A eleição de Obama apenas ratificou algo 
que estava evidente no mundo inteiro, afirma 
Danielle: hoje, nenhum político pode prescin-
dir de uma comunicação objetiva na internet 
e nas redes sociais. "Mas há mais diferenças 
do que semelhanças com as eleições brasilei-
ras desse ano. A principal delas é o tempo de 

campanha: nos EUA, uma campanha presi-
dencial consome dois anos; no Brasil, apenas 
três meses", compara. 

Um dos principais focos da campanha onli-
ne de Dilma são as redes sociais, segundo Da-
nielle. "É preciso estar presente em todos os 
espaços. As pessoas acessam tanto seus perfis 
nas redes quantos seus e-mails, e cada pessoa 
possui uma característica diferente. Twitter e 
Facebook têm crescido bastante, mas ainda 
não tomaram o espaço do Orkut no Brasil." 

Outra é mobilizar e organizar os voluntários 
digitais - a fervorosa militância petista, ago-
ra, também é 2.0. Com base nos formulários 
disponíveis no portal da campanha, é possí-
vel traçar um perfil das pessoas que estão se 
cadastrando, e de como elas podem ajudar. A 
partir daí, são enviadas informações mais fo-
cadas, para que eles pulverizem os conteúdos 
na rede. "A militância do PT desempenha uma 
função estratégica importante. Ela é referên-
cia de contato e comunicação do partido." 

Para dar conta da velocidade com que as 
informações são trocadas na rede, a equipe 
pretende interagir com os internautas inclu-
sive durante os debates. 

"É um bom termômetro para medirmos 
a avaliação do público. A repercussão dos 
debates agora vai ser muito mais rápida 
e intensa", diz Danielle, que acredita ser 
possível criar, no Brasil, uma comunidade 
virtual, uma mobilização e um engajamen-
to online parecidos com os alcançados nos 
EUA durante a campanha de Obama. 

http://www.dilmanarede.com
http://www.mybarackobama


RECORTE DE INTERESSE 

E PODER DO CONTEÚDO 

Coordenadora da campanha de internet de 
José Serra, Soninha Francine comanda a equi-
pe de produção de conteúdo do site, os respon-
sáveis por monitorar as redes sociais - que fo-
ram identificados pelos tucanos e recrutados 
na própria rede - e uma estrutura grande de 
voluntários virtuais, com mais de cem interlo-
cutores para 40 temas de discussão, além de 
blogueiros espalhados pelo Pais inteiro. 

"Não sabemos ainda o quanto a mobiliza-
ção online se transforma em votos, mas as 
redes sociais são um fenômeno no Brasil. E a 
internet é o meio que oferece informação mais 
consistente. Alguém fala na TV: 'Mais saúde, 
mais educação, mais segurança'. Tá, mas qual 
o programa?", compara Soninha, que vê cada 
vez menos entraves ao poder de impacto da 
rede nas eleições brasileiras. "A Justiça Elei-
toral já amadureceu um pouco, antes criava 
regras muito rígidas. Na última eleição para 
prefeito, os candidatos podiam ter vídeos no 
YouTube, mas não podiam ter um link no seu 
site para o mesmo vídeo. Não fazia sentido." 

Sobre os segmentos de eleitores mais im-
pactados pela internet, Soninha conta que tem 
ficado surpresa com a quantidade de gente 
"mais velha" que tem usado o computador 
nessa eleição para interagir. "São pessoas de 

50, 60, 70 anos, que mandam e-mail, dão su-
gestões para o programa de governo, para a 
campanha. Recebemos um número grande 
de e-mails de gente mais velha, dizendo que 
a gente precisa falar que o Serra fez isso, que 
ele fez aquilo... A internet tem um recorte de 
interesse, não de idade. Quem se interessa por 
política e tem 17,23 ou 60 anos vai procurar a 
rede por questões políticas." 

Em julho, o Instituto Datafolha divulgou 
pesquisa sobre o comportamento do elei-
tor brasileiro nessas eleições, e levantou que 
apenas 7% se informam sobre os candidatos 
pela internet Entre esse grupo, porém, 32% 
afirmam que podem mudar seu voto até che-
garem às urnas - a taxa de indecisos é me-
nor entre os que preferem se informar por TV 
(26%), jornais (28%) e rádio (24%). 

"Esse é um foco importante de qualquer 
campanha, porque você pode desperdiçar uma 
energia enorme tentando mudar o voto de 
quem não vai mudar o voto de jeito nenhum -
as pessoas mais convictas de cada lado ficam 
online, brigando inutilmente", diz Soninha, 
para quem o jeito certo de convencer o eleitor 
indeciso é com conteúdo e argumentos. "Isso 
é o que eu gosto de fazer, e isso é o que a inter-
net permite fazer numa campanha." 

O case Obama virou um fetiche para quem 
gravita em torno de campanhas políticas, ela 

critica. "O Obama em si não tem comparação 
com outro político. Você tinha um negro, de-
mocrata, com sobrenome muçulmano e paci-
fista. Ele provocou uma mobilização da juven-
tude, que foi direcionada para usar a internet 
No Brasil, só existe engajamento da juventude 
partidária", diz, citando outras características 
americanas que o Brasil não tem: o voto fa-
cultativo e apenas dois polos, os democratas e 
os republicanos. "A campanha do Obama na 
internet era voltada para arrecadação, que é 
muito mais complicada de fazer por aqui." 

A SOMA É MAIOR QUE A REDE 

Para Caio Túlio Costa, coordenador da cam-
panha digital de Marina Silva, a internet 
terá "um enorme valor" nessas eleições, 
mas relativo. "A rede é a ponta de lança, mas 
não ganha sozinha uma eleição. Ela vai ter 
um impacto nessa eleição, não sabemos qual, 
mas esse impacto é relativo. Você vai ganhar 
a eleição com o somatório, não só com a in-
ternet", diz, lembrando que as campanhas 
tiveram pouco tempo para se ajustar. "A libe-
ração do uso da rede aqui foi em cima da hora, 
o Obama começou muito antes, o sistema já 
estava azeitado. O peso da internet não é pe-
queno, mas não é possível replicar o Obama. 
Em 2014, vamos ter uma internet muito mais 
forte e mais abrangente e, espero, um Brasil 
mais conectado." 

O que explica a campanha digital da verde 
ser tão forte, para Caio Túlio, é o tempo menor 
de TV que ela tem em relação aos outros (Dil-
ma e Serra). "Ela tem um minuto e 20 segun-
dos. Portanto, todas as oportunidades alterna-
tivas de comunicação são importantes, princi-
palmente a internet, porque lá se concentram 
as pessoas que já estão envolvidas com as cau-
sas dela - do meio ambiente, da educação -, 
os jovens e as pessoas intelectualizadas." 

Segundo o Datafolha, a internet tem maior 
penetração entre os eleitores de Marina Silva: 
11% deles têm a rede como maior fonte de in-
formações políticas, contra 7% dos eleitores de 
Dilma e 7% dos de Serra. 

Os pilares da campanha de Marina na rede, 
segundo o coordenador, são o site, que funcio-
na como aglutinador; as cinco mídias sociais 
mais importantes: Twitter, Facebook, Orkut, 
YouTube e Flickr; e o sistema de arrecadação 
online. "Ela tem o sistema mais completo, que 



Bonner, no "Jornal Nacional. 
O case Obama é uma inspiração para a 

campanha digital de Marina e para todo mun-
do que está em campanha, afirma Caio Túlio: 
"Ele usou muito bem não só a internet, mas 
o banco de dados, o e-mail, o celular?' A boa 
aceitação da candidata no mundo digital é, 
claro, comemorada. "Na repercussão do de-
bate da Band nas mídias sociais, ela disparou 
na frente; ela ganhou o debate. Não sei quem 
escreveu que, se a eleição fosse na internet, 
Marina levava no primeiro turno." 

O DEBATE NO TWITTER 

A importância que os candidatos têm dedi-
cado às redes sociais vem escorada em nú-
meros: segundo o Ibope Nielsen Online, 86% 
dos internautas brasileiros usam alguma de-
las (nos EUA, esse número fica em 77%). O 
Orkut continua líder absoluto, com mais de 
70% de audiência no País, e o Twitter regis-
trou forte crescimento: em junho, ultrapas-
sou 20% de penetração no Brasil, segundo 
dados da consultoria comScore. 

Desde o início de julho monitorando o buzz 
eleitoral e o desempenho das "marcas" dos 
presidenciáveis nas mídias sociais em par-
ceria com o Meio & Mensagem, o iGroup 
registrou 288 mil ocorrências nas primeiras 

cinco semanas de levantamento. 
A influência da internet nessas eleições 

começa pela preocupação dos candidatos 

em colocar nas suas campanhas especialis-
tas na rede, diz Ricardo Almeida, diretor da 
empresa que mensura resultados web. "Achei 
interessante as campanhas terem contratado 
gente com passado de peso na internet, como 
o Caio Túlio, o Marcelo Branco, da Campus 
Party. Os eleitores podem não se informar 
tanto sobre os candidatos pela internet, mas, 
conectados, estão formando a opinião de ter-
ceiros. E o viral é muito forte." 

Twitter, Facebook, Orkut, YouTube, blo-
gueiros e imprensa online são mapeados pelo 
iGroup. A candidata do PV é a presidenciável 
que tem recebido o maior número de men-
ções positivas. "O que mais chamou a aten-
ção é a força que a Marina tem na rede. Ela é 
muito bem vista no mundo digital", diz índio 
Brasileiro Guerra Neto, sócio-diretor da em-
presa que monitorou online a repercussão do 
debate da Bandeirantes, o primeiro da eleição, 
no Twitter. 

Cerca de 30 mil ocorrências foram registra-
das nas duas horas do evento, e o coadjuvante 
do encontro, Plínio de Arruda Sampaio, teve 
mais menções positivas (22% do total) do que 
os dois candidatos favoritos, José Serra (19%) 
e Dilma Rousseff (17%). Marina Silva liderou 
o ranking de tweets positivos, com 42%. 

A aguardada polarização entre a petista e o 
tucano, entretanto, se deu no buzz negativo. 
Dilma liderou nesse quesito, com 60%, e Serra 
apareceu em segundo lugar, com 35%. Juntos, 

aceita diversos cartões, e está indo muito bem, 
além das nossas expectativas." 

Jovens e mulheres são o foco da campanha 
na rede, que tem o poder de se expandir para 
além das conexões virtuais, ele observa. "Você 
fala com o jovem pela internet - ele pode estar 
numa lan house ou no trabalho. Aí, ele chega 
em casa e fala com os pais, leva a mensagem 
para dentro de sua casa. O Obama mostrou 
isso de forma muito bonita: como os netos 
conseguiam levar, para dentro de casa, para 
seus avós, a mensagem." 

No Twitter, as ações miram outro público, 
"o povo de vanguarda", que não se cansa de 
organizar "twittaços" - por exemplo, no dia 
em que a candidata daria entrevista ao casal 



os dois foram responsáveis por 95% das crí-
ticas dos internautas. Do total de ocorrências 
durante o debate, 29% foram negativas. 

Instantâneos, bloco a bloco também foram 
captados pelo iGroup. A evolução do buzz po-
sitivo mostrou que Serra foi o candidato que 
mais melhorou sua performance durante o 
debate: passou de 10% dos elogios no primeiro 
bloco para 17%, no quinto e último. No mesmo 
período, Marina foi de 32% a 38%. Dilma osci-
lou pouco, indo de 13% a 15%, enquanto Plínio 
foi o único que começou o embate melhor do 
que terminou: marcou 33% no primeiro blo-
co, 28% no segundo, 24% no terceiro, 21% no 
quarto e, por fim, 20% no bloco final. 

Já a evolução do buzz negativo mostra que 
a performance de Dilma foi piorando: a pe-
tista recebeu 45% das menções negativas no 
primeiro bloco, e teve seu pico de críticas no 
segundo, com 66%; fechou a noite com 57%. 
Serra, por outro lado, melhorou conforme o 
debate avançava: começou com 45%, recupe-
rou-se rapidamente no segundo, com 26%, e 
terminou o último bloco com 33%. Marina, 0% 
de críticas nos dois primeiros blocos, chegou a 
4% no terceiro e encerrou com 5%. 

Com base no total de buzz positivo de cada 
candidato comparado ao total de buzz geral 
(positivo e negativo), Marina ganhou o debate, 
para os twitteiros (26,92%), seguida por Plínio 
(14,17%). Serra ficou em terceiro (12,04%), 
quase empatado com Dilma (10,63%). 

SOB 0 IMPÉRIO DO TELEVISOR 

A decisão do voto não vai ser feita pela inter-
net, por dois motivos, na visão de Alessandro 
Barbosa Lima, CEO da E.Life, empresa de 
monitoramento de mídias sociais: a penetra-
ção da internet no Brasil, que ainda é peque-
na em relação aos países industrializados, e 
o reinado soberano da TV no país. 

"A TV ainda é a grande mídia dos brasileiros. 
Ela manda aqui inclusive, nas redes sociais. 
Mesmo os trending topics do Twitter quase 
sempre são relacionados a algo veiculado na 
TV", aponta ele, que vê as redes sociais como 
o grande diferencial dessas eleições - pela pri-
meira vez, o eleitor tem acesso aos candidatos 
e pode conversar com eles. 

"Não é a primeira eleição no Brasil com in-
ternet, mas é a primeira com redes sociais for-
tes. Até então, os debates na TV eram o ponto 
culminante das eleições. Como ocorreu com 
as grandes corporações, que tiveram de descer 
do seu pedestal por causa das redes sociais, os 
políticos também tiveram", compara. 

Os segmentos de internautas mais impacta-
dos durante o período de eleições são quem já 
se interessa por política e o perfil do usuário 
de rede social: jovens dos grandes centros ur-
banos e quem têm de 35 a 40 anos. 

O interesse na rede vai aumentar na etapa 
final da eleição, quando a TV vai ter um papel 
maior, com o horário eleitoral gratuito e os de-
bates na TV, acredita Lima. "Rede social não 

"tem influência para a grande massa, sobretu-
do longe dos centros urbanos, mas não pode-
mos esquecer que parte de seus usuários são 
grandes formadores de opinião, que podem 
pautar a mídia tradicional. Jornais e TVs hoje 
reproduzem o que acontece no Twitter, mas, 
se você não gosta de política, a chance de ser 
impactado nas redes sociais é pequena." 

Levantamento da E.Life do boca a boca elei-
toral virtual, feito entre 11 e 25 de julho, mos-
trou que Dilma foi a presidenciável que mais 
registrou volume de tweets no período: foram 

cerca de 147 mil, contra 133 mil de Serra e 37 
mil de Marina. O aumento do número de se-
guidores seguiu a mesma tendência para os 
três candidatos, mas Serra ainda tem o maior 
número deles. 

Através da análise dos termos dos tweets so-
bre cada candidato, a E-Life levantou que Ser-
ra é o mais criticado e Marina, a que recebe 
maior apoio de seus eleitores, os mais enga-
jados do Twitter. Sobre Dilma, o apoio maior 
ainda é de esquerdistas. 

MENSAGEM SEGMENTADA 

E CONTEÚDO VIRAL 

O cruzamento de mídias vai ter grande im-
pacto nessa eleição, diz Marcelo Marzola, 
diretor geral da Predicta, consultoria espe-
cializada no comportamento do consumidor 
digital. "Os candidatos estão começando a 
ver o poder de cruzar as mídias e fazer com 
que a resultante seja maior que a das mídias 
separadas. Isso pode ser decisivo para uma 
campanha de sucesso hoje." 

Daí a importância de estar, além da TV, na 
Web 2.0. "Blogs, sites de vídeos, redes sociais: 
para um político em campanha é fundamental 
o vínculo de proximidade que a mídia social 
permite", observa ele, lembrando que a rede 
é o caminho natural para os candidatos com 
menos tempo de TV se comunicarem. "Com a 
internet, você começa a quebrar as restrições. 
Como seria a campanha do Enéas se ele não 
tivesse só 15 segundos de TV? E no digital, dá 
para focar e atingir segmentos, com mensa-
gens mais direcionadas. Na TV, é preciso atin-
gir as massas." 

A Predicta monitorou menções aos perfis 
dos três grandes presidenciáveis no Twitter, 
de 4 de julho a 4 de agosto. Dilma teve 37% de-
las, Serra, 34,8%, e Marina, 28,1%. Nas mídias 
sociais, que incluem blogs e sites de vídeos. 
A petista também liderou o buzz eleitoral: 
recebeu 69,9% das citações, contra 21,2% do 
tucano e 8,9% da verde. 



Mais antigo presidenciável no Twitter, Ser-
ra tem o maior número de seguidores e segue 
mais gente também. Dilma tem um perfil de 
baixa atividade em relação aos dois rivais, e 
Marina, com menos seguidores, conseguiu 
muitas menções em pouco tempo. 

Para Marzola, os candidatos não são cam-
peões de popularidade no Twitter, mas falam 
ali com um grupo que tem poder de voz muito 
grande - os formadores de opinião. "No Twitter, 
o importante para qualquer marca, pessoa, 
personalidade e, agora, candidato é o grau de 
veracidade do que está sendo dito. Algumas 
marcas são formais, institucionais, e isso cria 
um distanciamento que vai contra o princípio 
de aproximação da plataforma. O mesmo vale 
para os políticos: é legal mostrar seu lado mais 
aberto, humano", diz. 

Sobre o papel de outras mídias sociais po-
pulares na eleição, ele aposta, além do Twit-
ter, no YouTube. "É uma plataforma dinâmica, 
multimídia, e o que ela tem de fenomenal é o 
poder de viralização do conteúdo. Quem con-

seguir acertar na veia vai ter uma repercussão 
enorme", acredita. 

O Facebook tende a ser cada vez mais pes-
soal e, embora compartilhe o mesmo público 
escolarizado e elitizado do Twitter, perde peso 
eleitoral exatamente por isso. "O que você fala 
no Twitter tem menos compromisso do que as 
coisas ditas no Facebook, que é o nosso ava-
tar virtual. Já o Twitter é o nosso megafone, 
tem mais cara de palanque: é onde fazemos 
campanhas para as marcas que curtimos, e 
também campanhas negativa." 

REDE PERDE EM ELEIÇÕES 

DE PERMANÊNCIA 

Marcelo Coutinho, professor da FGV (Fun-
dação Getúlio Vargas) e autor de pesquisas 
sobre a internet e as eleições brasileiras de 
2006 e 2008 pela ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing), estima que entre 
10 e 27 milhões de eleitores brasileiros serão 
impactados pela internet nas eleições atuais 
- no máximo, 20% dos eleitores totais. O nú-
mero foi levantado com base no cruzamento 
de dados do TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), do Comitê Gestor da Internet no Brasil 
e a projeção dos EUA de busca por informa-
ção política na rede, atividade que mobilizou 
22% dos internautas americanos em 1996 e 
subiu para 59%, em 2008. 

"A internet não decide nada, mas não é in-
significante nem será. Tem gente que endeusa 
a internet, outros a demonizam, mas ela não 
existe no vácuo. Ela está dentro de um sistema 
midiático, interage com o que o usuário vê na 

TV, no rádio, no jornal, na mesa do bar, nas 
conversas com a família", diz. 

Para ele, não se pode esperar por uma repro-
dução do case Obama. "Eleições de mudança 
são diferentes de eleições de permanência: nas 
primeiras, as pessoas buscam mais informa-
ções políticas, inclusive na internet", explica. 

"O case Obama foi "muito específico", e o 
professor usa as eleições britânicas para pri-
meiro-ministro, no primeiro semestre desse 
ano, como ilustração. "Foi a primeira grande 
eleição depois do Obama, e também houve 
todo esse blá-blá-blá de 'Vamos repetir o fenô-
meno Obama'. Mas apenas 35% dos eleitores 
britânicos tiveram alguma atividade política 
na internet" 

Ainda no Reino Unido, a busca por infor-
mação política não oficial aumentou em 
2010: enquanto 18% dos eleitores busca-
ram sites ou blogs oficiais, 31% foram atrás 
de sites ou blogs não oficiais. No Brasil, das 
últimas eleições presidenciais para cá, dois 
novos fatores devem entrar na balança, se-
gundo Coutinho: o aumento do uso das redes 



sociais e também do número de brasileiros 
conectados que não são das classes A e B -
estes, mais escolarizados, costumam decidir 
o seu voto cedo. 

O impacto da rede nas urnas depende ain-
da de dois fatores, ele afirma: o grau de inte-
resse do indivíduo pelo tema e a configura-
ção geral do sistema de mídia. "Nos EUA, há 
grandes blogueiros independentes, com uma 
audiência razoável. Aqui, 90% dos grandes 
blogueiros políticos estão dentro de um veí-
culo da mídia tradicional. Isso gera um im-
pacto diferente nas ferramentas digitais." 

ESMIUÇANDO OS "APENAS 7%" DE IMPACTO 

Coutinho esmiuçou também a pesquisa Da-
tafolha que analisou os hábitos de mídia dos 

eleitores brasileiros - apenas 7% afirmaram 
que se informam sobre os candidatos pela 
rede. E ficou surpreso com a boa performan-
ce da internet em determinados segmentos 
de público. 

Entre os eleitores de nível superior, o se-
gundo meio principal de obter informação 
sobre as eleições é a internet: ela bate o jornal 
por 20% x 15%, e só fica atrás da TV. Também 
está atrás apenas da TV na faixa dos 16 aos 24 
anos, e empata com os jornais na faixa de 5 a 
10 salários mínimos de renda familiar. 

Na pergunta "Se você pudesse escolher 
apenas um meio para se informar, qual se-
ria?", a internet supera o jornal entre quem 
tem nível superior e em todas as faixas etá-
rias até 45 anos. Entre quem ganha mais de 

10 salários mínimos, a TV tem 40% e a inter-
net vem em segundo, com 29%. Para a po-
pulação em geral, a TV tem 64%, a internet, 
14%, e o jornal, 10%. 

"É claro que a TV vai continuar sendo o 
grande meio no Brasil, mas, para certas 
faixas da população, a combinação TV + 
internet já é hegemônica, muito mais que 
TV + jornal. E, em certas faixas, a internet já 
faz sombra à TV", diz. Esse é, em sua visão, 
o pulo do gato para as campanhas online. 
"Tem de saber usar a mídia digital para es-
palhar o buzz na rede e para pautar a mí-
dia tradicional. Ninguém vai ganhar eleição 
com a internet, mas a grande história, que 
ainda não foi contada, é que ela pode eleger 
deputados." 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 22, p. 18-27, set. 2010.




