
A vez do eleitor 2.0 
Com a maior liberdade na montagem de uma campanha política digital, Brasil se 
aproxima do modelo norteamericano, mas os candidatos e os eleitores ainda tem muito 
o que aprender até explorar integralmente o peso da web em uma eleição 

campanha do 
Presidente Barack 
Obama virou marca 
tanto no meio político 
como entre as 
corporações. Não por 

acaso, o consultor Ben Self e sua 
empresa Blue State Digital, 
reconhecidos por capitanear a 
estratégia de web de Obama, se 
tornaram uma referência mundial e no 
Brasil são consultores da campanha 
presidencial de Dilma Roussef, do PT. 
É claro que ainda há ajustes e 
anacronismos, mesmo porque esta é 
a primeira eleição que traz a internet 
como uma ferramenta agora liberada 
pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 

Voltando ao case Obama - Self e 
seus comandados da Blue State não 

falam sobre a campanha de Dilma - e 
sua influência, o uso dos 
componentes 2.0 em 2008 ainda 
estão latentes e servem como base 
para estratégias de campanha (veja 
também o Box: Cinco mandamentos 
da campanha digital). "Ele (Obama) 
privilegiou a comunicação one-to-one. 
Não é uma novidade no mundo 
corporativo, mas sim no político. A 
diferença é o valor, a dedicação e as 
formas de contato e interatividade 
que extrapolaram, seja na campanha 
ou mesmo na arrecadação", admite 
Moriael Paiva, diretor executivo de 
criação da Talk Comunicação 
Interativa e especialista em 
comunicação política na internet, que 
nas últimas eleições comandou a 
estratégia digital do prefeito eleito de 
São Paulo, Gilberto Kassab. 

Mas a influência da web na 
campanha pode ainda não ter o 
mesmo peso que nos Estados 
Unidos. De acordo com a empresa 
de pesquisas ComScore, algo como 
2% dos internautas brasileiros acessa 
sites com conteúdo político, número 
inferior em quase cinco vezes aos 
9,8% dos norteamericanos. Mesmo 
assim, as campanhas e os candidatos 
sabem que a web se tornou uma 
ferramenta importante, mesmo que 
ainda não tão abrangente como a TV 
por aqui. Afinal se toda casa tem um 
aparelho de televisão o mesmo não 
se pode dizer da web. 

E são necessárias adaptações ao 
meio. "Para se adequar à internet e 
conquistar os eleitores, os candidatos 
precisam inserir suas campanhas no 
ambiente digital e isso requer novas 
diretrizes, em muitos casos 
totalmente opostas às campanhas 
tradicionais. Por esse motivo veremos 
a dificuldade de muitos em se 
adaptar, pois os meios de 
comunicação da internet como os 
blogs, redes e mídias sociais não são 
apenas veículos de propaganda, mas 
formas de diálogo com os eleitores, 
opinião pública, imprensa e a 
sociedade como um todo", 
garante Silvio Tanabe, consultor da 
Magoweb Marketing Digital e 
Soluções para internet. 

Modo de uso 
A novidade da liberação da web 

na eleição traz alguns problemas de 
cultura. Um caso recente, ocorrido no 
dia 23 de agosto, é o da 
homologação de protesto junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP) dos advogados da 
candidata do PT de São Paulo ao 
Senado, Marta Suplicy, contra a 
blogueira e jornalista Raquel 
Camargo. Os advogados da 
candidata entraram com recurso 
acreditando que Raquel era 
representante do Twitter no país e 
queriam a retirada de perfis falsos de 
Marta do microblog. Mas já houve a 



desistência, depois que eles 
descobriram que a moça não tem tal 
ingerência e apenas possui um blog 
chamado Twit Brasil que discute o 
portal de 140 toques por post. 

"A lei flexibilizou o uso da web, e 
é uma questão importante, mas tem 
uma outra força que é o uso de 
tecnologia. É algo inexorável. Não é 
possível fazer campanha sem web e 
redes sociais", garante Marcelo 
Marzola, diretor geral da Predicta, 
consultoria especializada no 
comportamento do consumidor nos 
meios digitais e que analisa como 
eleitores e campanhas estão 
interagindo. O executivo aponta que 
a lei eleitoral comporta bem as 
necessidades de agora, mas que 
a flexibilidade conquistada é 
apenas razoável. "A liberdade 
conquistada, no entanto, deve 
ser celebrada", completa. 

Também com críticas, Gil 
Castilho, que é consultora política da 
Tupy Company, diretora de Relações 
Públicas da A B C O P , membro da 
A L A C O P (Associação Latino-
Americana de Consultores Políticos), 
e editora do blog MarketingPolitico. 
Segundo ela, a lei ainda traz formas 
de tolher a expressão por meio dos 
mecanismos de processos e mesmo 
direito de resposta previsto, que 
afeta a liberdade dos blogueiros, por 
exemplo. "Existem casos escabrosos 
em curso. A lei precisa amadurecer, 
não apenas no que diz respeito a 
web, mas na propaganda eleitoral 
como um todo", aponta. 

Para ela, o uso da ferramenta 
reflete a sociedade. Nas eleições 
proporcionais existem candidatos 
sem site e outros que trabalham na 
militância online há tempos. "Vemos 
grandes diferenças entre os 
candidatos. Do porta a porta até as 
novas tecnologias. Nas campanhas 
majoritárias, vemos o reflexo do 
andamento das campanhas, com 
o trabalho dos militantes, algo que 
não tínhamos antes. E ainda 
possibilidades incríveis, como o 
debate online e ao vivo promovido 
pelo UOL", enumera. 

Estratégias diferentes 
Em um caso interessante, o 

candidato Plínio de Arruda Sampaio, 
do PSOL - não convidado pelo UOL 
para o debate, que se restringiu aos 
três principais candidatos, utilizou o 

seu site para comentar as respostas e 
apresentar as suas propostas e 
críticas de forma simultânea ao 
debate. Um caso de marketing digital 
de guerrilha puro. Os candidatos 
chamados de "nanicos" se tornam 
"franco-atiradores digitais", 
extrapolando em muitas e muitas 
vezes o tempo e exposição na rede 
que conseguem na mídia tradicional 
ou nos segundos de campanha 
televisiva. Porém, a tendência é que 
eles continuem "nanicos", mesmo 
utilizando a web em larga escala. 

Temos também a figura do 
candidato 100% digital. Aleksandar 
Mandic, um dos precursores da web 
no país, é candidato a deputado 
federal por São Paulo pelo DEM, e 
faz sua campanha toda pela internet. 
Tendo como mote a promoção da 
inclusão digital da população ele 
usa um "santinho eletrônico" e não 
em papel e se expressa e investe 
apenas na rede. 

Porém, o investimento declarado 
não é baixo: R$ 400 mil, Toda 
interação com os eleitores é feito 
pela web. "A internet é um meio no 
qual posso atingir milhares de 
pessoas, já que colocar algumas 
centenas pessoas para me ouvir 
num palanque é muito difícil", 
comparou. Além disso, a presença 
digital, ele lembrou, é de 24 horas. 
Outra proposta do agora candidato é 
a criação do voto eletrônico ou 
e-voto para as próximas eleições. 

"A estratégia dele é interessante, 
mas é arriscada. Um candidato, hoje, 
ainda precisa sair do virtual e 
contemplar todos os nichos de 
eleitores. Para quem é do meio ele 
pode ter apego, mas ainda acredito 
que fica muito difícil se eleger 
exclusivamente pela web. Mas vamos 
ver, depende de outros fatores, como 
a performance do partido e sua 
colocação entre os mais votados", 
garante Gil. Atuante desde 2000 
como consultora política ela faz 
acompanhamento estatégico para 
candidatos proporcionais e fez 
planejamento para majoritários, mas 
não revela os nomes dos candidatos 
por sigilo e razões éticas. 

O lado bom e o ruim 
Perguntamos aos especialistas 

quais os acertos e os erros das três 
principais campanhas presidenciáveis 
dentro da web. Para Marzola, a 
estratégia de Dilma, turbinada pelo 
consultor de Obama está bem 
fundamentada, mesmo com as gafes 
acumuladas por erros de pessoas 
envolvidas na campanha, como 
postagem de vídeos depreciativos a 
própria candidata. "Claro que quando 
se tem alguém de peso ao lado é um 

IB0PE LANÇA PORTAL 

Olbope Inteligência colocou no ar o seu novo portal de eleições, no endereço 
www.eleicoes.ibope.com.br. A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso do 
eleitor às pesquisas de intenção de voto das eleições em curso, entre outras 

informações sobe a empresa e as eleições. Com um sistema de navegação amigável, 
a nova plataforma apresenta os resultados em gráficos evolutivos, apontando o sobe 
e desce dos candidatos para presidente, governador e senador. 

Entre outros dados, o portal reúne informações de utilidade pública, como o Guia de 
Leitura de Pesquisa Eleitoral, que esclarece tudo sobre a metodologia das pesquisas. E o 
site também servirá como ferramenta de e-commerce para a venda de das pesquisas 
para deputados federais e estaduais, bastando alguns cliques para que o candidato 
tenha acesso aos dados e saiba a sua situação na corrida eleitoral. 
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diferencial, mas a eleição é feita pelo 
povo local e tem suas características, 
não basta importar estratégias. No 
entanto, não é isso que temos visto 
até agora, ainda bem", garante. 

Já Gil admite que as três 
campanhas trazem experiências boas 
e falhas. "A estratégia da Dilma traz o 
"Dilma na Rede" que é um ponto de 
convergência interessante da 
campanha, tem várias frentes e 
grupos trabalhando nele e consegue 
agregar coisas externas. O Serra virou 
uma estrela no Twitter com mais 
seguidores que a Dilma e a Marina, 
até por estar lá antes delas. Já a 
Marina reforça a imagem dela com 
uma série de ações colaborativas a 
partir da web como a "Casa da 
Marina", que monta comitês de apoio 
e fornece material de campanha pela 
rede", enumera. 

A consultora afirma que todas as 
campanhas estão bem pensadas e 
tecnicamente bem estruturadas. 
"Quem fizer a melhor mobilização ao 
final será aquele que obteve mais 
dividendos em sua estratégia digital", 
argumenta Gil. Entretanto, nem tudo 
são flores. Depois que conversamos, 
descobrimos que o site da campanha 
de José Serra ficou mais de 24 horas 
fora do ar no final do mês de agosto. 
Algo digno de nota depreciativa. Afinal, 
o trabalho contínuo - mesmo em 
tempos em que não existe eleição - é 
algo imprescindível para os políticos 
que desejam investir na web (veja 
ainda o Box: Ibope lança portal, que 
permite interação e consultas entre o 
instituto de pesquisas e o eleitor e a 
performance dos candidatos). 

Dinheiro na rede 
Outra novidade na campanha é a 

possibilidade de doações via internet, 
devidamente regulamentada na 
legislação eleitoral. Agora qualquer 
pessoa física pode doar fundos por 
meio do site do candidato, com total 
transparência e direito a registro e 
identificação de cada doação. Os 
dados serão utilizados para prestar 
contas e se verificados problemas, o 
candidato pode ser impugnado. 
Dos presidenciáveis quem faz mais 
divulgação e uso das doações online 
é Marina Silva. 

Uma das soluções de mercado é 
oferecida pela PagSeguro, ligado ao 
UOL, que permite a abertura de 
contas de candidatos que desejem 

utilizar a modalidade de doação. 
Se estamos engatinhando por aqui, 
como comparação, dos cerca de 
US$ 750,7 milhões arrecadados por 
Obama, estima-se que algo como 
US$ 300 milhões vieram de pequenas 
doações por meio da internet. 

Ainda dentro do modelo Obama, 
quais as lições que as corporações 

podem tirar da eleição de 2010? 
"Algumas características que os 
políticos precisam apresentar os 
produtos também devem ter, como 
carisma, informações transparentes e 
bilateralidade. Muitas marcas e 
empresas ainda não usam ou 
utilizam de forma torta a web, e 
quem está nas redes sociais, por 
exemplo, não tolera isso. É preciso 
marcar presença e falar quando se 
erra e quando se acerta. As marcas 
não estão acima do bem e do mal, 
assim como os políticos", garante 
Marzola, da Predicta. 

Retratária quanto à comparação 
feita em 2008 e ainda presente de 
associar e comparar Obama como um 
produto, Gil acredita no caminho 
inverso. "Sou partidária do pensamento 
de humanizar e socializar. As corpora
ções estão humanizadas e as pessoas 
cobram delas como não cobram dos 
políticos. É certo que algumas pessoas 
são eleitas como um produto, mas o 
candidato é um produto que tem um 
passado e este deve ser conhecido e 
estudado", completa. 
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