
V
ocê ouviu falar: em 2008, Bara-
ck Obama tornou-se o primei-
ro presidente da era digital, ao
vencer uma eleição cuja estra-
tégia estava fortemente basea-

da na internet. Obama começou a cor-
rida como minoritário dentro de seu
próprio partido. Relegado na disputa
por financiadores, diante da proximi-
dade de sua adversária democrata,
Hillary Clinton, com setores riquíssi-
mos, como os bancos e a indústria far-
macêutica, parecia destinado a um
papel coadjuvante. Acabou vencendo
Hillary e ganhando impulso para
massacrar o candidato republicano,
que não viu o que o atingiu.

Claro que a campanha de Obama
não aconteceu exclusivamente na in-
ternet. Seu sorriso luminoso apare-
ceu fartamente na televisão, e seu no-
me foi impresso em cores patrióticas
em outdoors, adesivos e bandeiras
tremulantes. Mas foi pela internet
que grupos de apoiadores autônomos
se articularam para criar estratégias
locais. Em alguns estados america-
nos, as eleições primárias são decidi-
das não por votos secretos, mas por
debates verbais abertos - nesses esta-
dos, os apoiadores de Obama supera-

ram os de Clinton com imensa folga.
Estavam muito mais engajados, pre-
parados e ativos. A internet também
foi fundamental para a guerra de in-
formação travada na campanha. E,
claro, graças a ela, a campanha de
Obama conseguiu o feito inédito de
convencer três milhões de pessoas a
doar um total de meio bilhão de dóla-
res. Doar para a campanha não era
mais complicado que comprar um li-
vro pela Amazon.com (na verdade,
era mais simples).

Na época, não faltaram análises de
que a natureza da política tinha muda-
do para sempre. De que uma "demo-
cracia 2.0" estava sendo instalada no
sistema operacional do globo, mais
sustentada no engajamento cívico que
em lobbies obscuros. Diante disso, a
importância da internet nas eleições
presidenciais brasileiras, que se reali-
zaram no começo de outubro, pareceu
um tanto frustrante. Verdade que todo
mundo se divertiu com os vídeos de
Tiririca e com as cenas na qual Serra
"confessa" comer todo mundo. Os
candidatos (ou seus dedicados asses-
sores) "tuitaram" e até criaram redes
sociais à moda da que Obama fez. Ma-
rina Silva, a mais internética dos presi-

denciáveis, chegou a enfatizar a rele-
vância de doações online (recebeu um
total de R$ 125.965,30 até o dia 21 de
setembro, algo como 3 mil vezes me-
nos que Obama). As frases espirituo-
sas de Plínio viraram hits de micro-
blog. Mas, de substantivo mesmo, de
concreto, que diferença a internet fez
para a democracia brasileira?

Definitivamente, não dá para dizer
que o que aconteceu nos Estados Uni-
dos dois anos atrás não tenha influen-
ciado em nada no processo eleitoral
brasileiro. Este ano, li repetidamente a
notícia de que uma ou outra campa-
nha contratou "o marketeiro do Oba-
ma". Afinal, quantos marketeiros ti-
nha o Obama? Os políticos brasileiros,
pelo jeito, contrataram a equipe intei-
ra, do diretor ao estagiário. Se o upgra-
de da democracia brasileira para a ver-
são 2.0 deu "pau", não foi por falta de
dinheiro gasto com empresas de
marketing político digital.

Foi assim que o episódio Obama
chegou ao Brasil: como um case de
marketing. Uma campanha bem-su-
cedida a ser copiada, assim como as
empresas brasileiras copiam muito do
que faz sucesso no mercado america-
no. É disso que se falou.

O que mereceu bem menos aten-
ção, aqui pelas nossas praias ensolara-
das, foram as idéias por trás do marke-
ting. Faltou dizer que o que Obama fez
foi bem mais que um gasto inovador
com o planejamento de mídias de sua
campanha. Obama pensou de uma
maneira nova sobre a relação entre
eleitores e políticos. E o mais interes-
sante é que ele não fez isso apenas na
campanha eleitoral. Após ser eleito,
enviou sinais ao país de que queria
manter, como presidente, essa propos-
ta. Mudar a relação entre eleitores e
políticos é importante, claro. Mas
muito mais importante é a relação en-
tre governo e cidadãos. A conversa não
pode acontecer apenas uma vez a cada
quatro anos.

MYOBAMA

A plataforma digital sobre a qual a
campanha obamista nas eleições se
sustentou era um site de comunidades
bastante simples, mas que trazia em si
uma lógica nova na política, que pou-
co tempo antes seria impensável. Tra-
tava-se do MyObama, MyBO para os
íntimos, uma criação de um menino
inteligente, tímido e gay, chamado
Chris Hughes. Chris tinha 24 anos,



mas seu currículo já era razoável. Anos
antes, ainda na faculdade, ele foi um
dos cinco garotos que começaram
uma empresinha de fundo de quintal.
Talvez você já tenha ouvido falar dela:
chama-se Facebook.

O MyBO não era uma tubulação
vertical, despejando conteúdo cen-
tralmente produzido para a massa
ignara lá fora. Ele era - assim como o
Facebook - uma rede. Uma rede na
qual qualquer usuário - fosse o no-
me dele Barack Obama ou José da
Silva - era um nodo numa teia de co-
nexões. Não havia um centro no My-
BO, cada pessoa era uma pessoa e
podia se conectar com qualquer ou-
tra. Todas produziam conteúdo. Por
exemplo, meninos espertos das boas
faculdades escreviam de graça para
desmentir com pesquisa boatos
mentirosos espalhados pela direita
raivosa dos EUA.

No MyBO, cada usuário podia ga-
nhar pontos se realizasse tarefas. A
maioria das tarefas era bastante sim-
ples. Por exemplo, o voluntário encon-
trava no site uma lista de números de
telefones na sua região e tinha de ligar
e tentar convencer as pessoas a votar
em Obama. Algumas tarefas eram
bem mais complexas: organizar even-
tos para arrecadar dinheiro, para citar
uma. Os pontos eram distribuídos de
acordo com a quantidade de trabalho
envolvido.

Do ponto de vista financeiro, os
pontos valiam tanto quanto um tos-
tão furado. Mas, na lógica da comuni-
dade, valiam bastante. Pessoas com
mais pontos e mais conexões eram va-
lorizadas e tinham mais facilidade de
se conectar e, consequentemente,
acumular mais pontos. Pode parecer
bobagem, mas essa diversão de cole-
cionar pontos é imensamente podero-
sa sobre nossos sistemas cerebrais de
recompensa, moldados pela evolução
(os mesmos que nos convencem a tra-
balhar demais para acumular mais
dinheiro do que precisamos). O fato
de as pessoas se sentirem participan-
tes as deixava felizes e aumentava sua
vontade de participar, o que, por sua
vez, aumentava o senso de participa-
ção, e assim por diante.

Isso decidiu a eleição? Não tem co-
mo fazer esta afirmação. Eleições são
resultados grosseiros de processos
imensamente complexos, que abran-
gem decisões subjetivas de cada um
dos milhões de cidadãos do país. Muita
coisa influencia num resultado, e é
bom não subestimar o peso do char-
me, da lábia e da inteligência do candi-
dato e das qualidades absolutamente
opostas de seu antecessor. Mas a rede
de Hughes certamente criou condições
para que grupos de eleitores se articu-
lassem sem relação hierárquica com o
comando da campanha, inovando, ex-
perimentando, trocando melhores
práticas. Esses experimentos foram
fundamentais, em vários estados, nas
primárias contra Hillary. E essas vitó-
rias iniciais, que provavelmente só fo-
ram possíveis graças ao MyBO, cria-
ram uma onda de empolgação. Quando

o republicano John McCain ficou em
pé ao lado de um Obama energizado
por essa onda, ele parecia uma relíquia
de um século distante.

Quando a eleição passou, o MyBO
não foi dissolvido. Continuou existin-
do, mas ganhou um design um pou-
quinho mais formal e um nome mais
pomposo: Organizing for America
(Organizando pela América). Apesar
da diferença no layout, o site perma-
neceu o mesmo: uma rede simples de
pessoas que gostam de Obama, conec-
tadas horizontalmente, premiadas
com pontos pela participação. Só que,
em vez de eleger Obama, o objetivo da
comunidade virtual passou a ser aju-
dá-lo a governar.

Em alguns momentos, essa ajuda
se dá de forma muito parecida com as
estratégias da campanha: por exem-
plo, chamando a população para
mandar e-mails pedindo para os con-
gressistas votar de determinado jeito.
O site teve algumas sacadas bem inte-
ressantes, embora de pieguice indis-
cutível. Quando o novo sistema de
saúde foi finalmente aprovado no
Congresso, todos os membros da rede
receberam uma mensagem pedindo
seu endereço postal para ser enviado
um diploma que atestava que seu por-
tador era "coautor da lei". Claro, a
mensagem aproveitava para pedir
mais uma doaçãozinha, mas o recebi-
mento do diploma não estava vincula-
do ao dinheiro.

UM NOVO JEITO DE PENSAR

Imagino que os marketeiros, ao ou-
virem esses cases, fiquem encantados
com a sua engenhosidade. Mas, para
mim, o mais engenhoso foi o fato de
que não havia apenas marketing nes-
sas iniciativas. Havia efetivamente um
jeito novo de pensar. Não se trata de
dizer que Obama seja um santo reden-
tor. Mas ele está, sim, efetivamente en-
gajado na criação de uma forma de co-
municação com o país que seja mais
horizontal. Há sinais disso nas suas
entrevistas, no seu canal do YouTube,
nos seus freqüentes convites a mem-
bros da sociedade civil para conversar.
Um documento interno, distribuído
logo no primeiro mês de seu governo
para todos os chefes de departamen-
tos e agências do governo, talvez seja o
exemplo mais claro disso. O memo-
rando começava assim:

Assunto: transparência e
governo aberto

"Minha administração está
comprometida a criar um nível
sem precedentes de abertura no
governo. Vamos trabalhar juntos
para garantir a confiança pública
e estabelecer um sistema de
transparência, participação
pública e colaboração. A abertura
vai fortalecer nossa democracia e
promover eficiência e eficácia no
governo."

A seguir, o memorando detalha
três objetivos para todo mundo que
trabalha no governo: transparência,

participação e colaboração. Por fim, o
presidente determina que o governo
tenha um CTO (Chief Technology
Officer - executivo chefe de tecnolo-
gia), que ficaria responsável por pre-
parar, em 120 dias, suas recomenda-
ções para uma "Diretiva de Governo
Aberto", à qual todos os funcionários
do governo teriam de obedecer a par-
tir de então.

Há no Brasil, como nos
países com aspirações

modificadas pelas
novas tecnologias da

informação, uma vontade
de propor modelos

de participação pública

A tal Diretiva acabou criando uma
série de novas instituições democrá-
ticas. Talvez a mais relevante delas
seja o site data.gov, no qual todos os
documentos do governo devem ser
disponibilizados de graça, com fácil
acesso, busca eficiente e num forma-
to que possa ser lido por pessoas ou
por softwares que gerem mais dados
a partir do cruzamento entre eles.
Em linhas gerais, a intenção é convi-
dar os americanos a contribuir para o
governo, a participar efetivamente
do processo de governar. É dar a todo
mundo acesso a toda a informação
que, até outro dia, era exclusiva dos
governantes.

Enfim, a afinidade entre Obama e
a transparência digital não foi só uma
estratégia para ganhar a eleição. Ela se
apoia em uma série de políticas deci-
didas pelo próprio candidato, asses-
sorado por grandes teóricos, como o
professor de Harvard (na época, em
Stanford) Lawrence Lessig, e por exe-
cutivos de alto nível, como Chris Hu-
ghes. Essas medidas tinham como ob-
jetivo abrir a política e o governo,
torná-los mais transparentes, mais
participativos e mais colaborativos. E
o marketing que se seguiu propagan-
deou, de maneira altamente profissio-
nal, essas idéias novas.

NADA DE NOVO

Pois aqui, no Brasil, só interessou o
marketing. As duas principais candi-
daturas (Dilma e Serra) importaram
apenas os marketeiros, não os teóri-
cos ou os executivos, muito menos as
idéias. As grandes campanhas conti-
nuam hierárquicas e centralizadas,
comandadas por três ou quatro pesso-
as com imensa experiência. A infor-
mação é quase sempre controlada, as
idéias fluem de cima para baixo, os
membros mais jovens das equipes
apenas executam o que se decide nos
andares de cima.

Por trás da aparência de novidade,
o que se viu na eleição daqui foi a mes-
ma política antiga que tomou forma
no início dos anos 1990, quando ainda
batucávamos em gigantescas máqui-

nas de escrever. Para muita gente, os
recursos da internet serviram apenas
para realçar a bizarrice do nosso siste-
ma político, baseado em alianças ale-
atórias para somar segundos na TV. O
Tiririca que o diga.

Isso não significa que as mesmas
idéias que promoveram a mudança
de relações nos Estados Unidos não
estejam se difundindo no Brasil.
Elas estão. A campanha de Marina
Silva foi ajudada por alguns teóricos
brasileiros da turma do Lawrence
Lessig e, se conquistou apenas uma
pequena fração do sucesso de Oba-
ma, foi bastante bem-sucedida para
um partido sem coligações e com
tempo na TV pouco superior à dura-
ção de um comercial.

O QUE FICA DE BOM

Mas certamente as maiores novi-
dades na política brasileira não vie-
ram nem das grandes organizações
de mídia nem das campanhas eleito-
rais: vieram de pequenas iniciativas
independentes da sociedade civil.
Acompanhei de perto algumas delas
porque aconteceram na empresa on-
de trabalho, a Webcitizen. O Votena-
web (www.votenaweb.com.br) é um
site que ajuda você a acompanhar as
leis em tramitação no Congresso Na-
cional e a comparar o voto dos con-
gressistas ao modo como você vota-
ria se estivesse no lugar deles. O Eu
Lembro (www.eulembro.com.br)
recentemente tirado do ar por medo
de que o corporativismo dos políticos
levasse a uma multa pesada da Justi-
ça Eleitoral - permite que você siga
todas as notícias sobre seus candida-
tos e ajuda a impedir que esqueça em
quem votou.

Essas iniciativas da Webcitizen são
dois pequenos exemplos no meio de
uma multidão de websites nascidos
nos últimos anos para horizontalizar
as relações entre cidadãos e governos.
Um dos meus favoritos é o incrível Ci-
dade Democrática (www.cidadedemo-
cratica.com.br), que promove bem-su-
cedidas campanhas de "adoção de
vereador" e foi utilizado por cidadãos
de Jundiaí para planejar uma rede ci-
cloviária, que acabou efetivamente
implantada.

Há no Brasil, como, aliás, em todos
os países que estão tendo suas aspira-
ções modificadas pelas novas tecnolo-
gias da informação, uma imensa von-
tade de propor um novo modelo de
participação pública. É fato que os po-
líticos tradicionais continuarão mobi-
lizados para evitar essa horizontaliza-
ção, que eles interpretam como uma
redução de poder. Mas, depois que es-
sas coisas começam, ninguém conse-
gue para-las.

Falta muito para 2014? ©

*Denis Russo Burgierman é diretor de con-
teúdo da Webcitizen, ex-diretor de redação
da revista Superinteressante e ex-Knight
Fellow da Universidade Stanford, na Califór-
nia. Atualmente, faz parte do time da curado-
ria da conferência TEDxAmazonia www.te-
dxamazonia.com.br.
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