
Políticos não descobriram redes sociais  

Armando C. Serra Negra  

   

Embora políticos e marqueteiros brasileiros não tenham se dado conta – como mostrou a atual 

campanha de eleições municipais – a interatividade social tem um novo, enorme e poderoso 

nicho eleitoral. Com raríssimas exceções, o imenso potencial das redes sociais online 

permaneceu inexplorado pelos candidatos. 

  

Hoje, no Brasil, o Facebook chega a 15 milhões de usuários online, e o Twitter, via telefonia 

celular, quase isso. 

  

"Acostumados a fazer política de modo tradicional, nossos políticos estão resistentes às novas 

tecnologias", afirma Felipe Wasserman, 31 anos, professor do Centro de Inovação e 

Criatividade da ESPM de São Paulo. 

  

Para prejuízo próprio e do eleitorado, ficaram submersas as possibilidades de interação 

candidato-eleitor, o fator revolucionário da prática política no século 21. Ele permite um tête-

à-tête virtual entre as partes, individualizando e humanizando uma relação impessoal e 

massificada. 

  

"Interajo bastante nas redes, criei meu site para os eleitores debaterem e palpitarem sobre 

meu programa de governo, e empreendi algumas modificações seguindo suas sugestões", 

explica Soninha Francine (PPS), candidata à Prefeitura paulistana no primeiro turno. 

  

"Só de responder a quem me procurou, mesmo que não compartilhasse minhas ideias, ganhei 

muitos votos", constata ela. 

  

Rara exceção, ela identifica como o mais importante para o eleitor o candidato apresentar-se 

transparente e acessível. Em seu site, Soninha seguiu o paradigma firmado por Barak Obama, 

na eleição presidencial de 2008. 

  

"Os analistas políticos creditaram grande parte de sua vitória à militância na Internet", conta 

Wasserman. 

  

Mesmo assim, verifica-se que a voz de Ben Self, criador da campanha digital pioneira, quando 

esteve em São Paulo em 2009, encontrou ouvidos moucos. Veio proferir um seminário sobre o 

assunto, organizado pela George Washington University, não se furtando a dar dicas de como 

usar a Internet e enviar e-mails com essa finalidade. 

  

"A militância online tem que começar bem antes da eleição, para semear o pré-candidato 

semear o terreno, enquanto ainda tem algum tempo disponível para isso", indica Soninha 

Francine. 

  

Força – A prova da capacidade de mobilização política pela rede veio mesmo em 2010, com o 

fenômeno da Primavera Árabe, que reuniu as massas no Oriente Médio para derrubar três 

ditaduras. 

  

A inspiração chegou aos brasileiros meses depois, no feriado de 7 de setembro, quando as 

irmãs Lucianna e Daniella Kalil reuniram aproximadamente 10 mil pessoas na Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília, para marcharem contra a corrupção. 

  

O motivo da aglomeração foi a absolvição da deputada federal Jacqueline Roriz (PMN) por seus 

colegas poucos dias antes, após ter sido flagrada em vídeo recebendo propina. Mas as 

manifestações populares com o mesmo propósito que se alastraram pelo País, ao longo do ano 

passado e início deste, não obtiveram o mesmo sucesso. 

  

"A primeira deu certo porque a massa se sentiu atraída por uma causa objetiva (mostrar 

repúdio à absolvição da deputada pelo Congresso) e não genérica, como a corrupção, um 

conceito abstrato", analisa Wasserman. 
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Segundo ele, outro motivo de desarticulação é o momento econômico brasileiro ser bom, com 

taxa de desemprego em torno de 5,3%, segundo o IBGE, desmotivando as pessoas a 

reclamarem. 

  

"Não fossem as redes sociais, a Lei da Ficha Limpa não teria sido implantada, a partir de 1.3 

milhões de assinaturas colhidas em todo o Brasil", resume Wasserman. 

  

Alertando para a insatisfação pública, a ministra Cármem Lucia proferiu um discurso voltado 

exclusivamente aos grupos de relacionamento, conclamando-os a não desistirem da luta; a 

militância foi intensa, acalmou um pouco com o julgamento do mensalão, mas as discussões 

online prosseguem. 

  

Os advogados também declararam preocupação com a pressão exercida pelas redes, 

temerosos de sua influência nas decisões dos juízes. 

  

"Os políticos brasileiros erram porque continuam ligados apenas à tecnologia, sem levar em 

conta o perfil dos usuários. Criam sites de divulgação sem pesquisar que assuntos seriam do 

interesse do internauta, sem saber quem são seus amigos na rede, analisando quem 

influenciam e por quem são influenciados", explica o profissional em estratégia de marketing 

digital Gabriel Rossi. 

  

Interação – Permitindo interação entre os usuários, das ferramentas que ficaram de fora das 

eleições estão os memes humorísticos e provocativos, que além de permitir a positivação de 

características pessoais, vistas pelo público como negativas, também podem convidar o 

internauta à ação e ao debate. 

  

"Tomemos o Serra como exemplo, tido pelas pessoas como carrancudo. Se ele criasse um 

meme com sua caricatura na proa de um barco, acompanhada do slogan "Navegue seguro 

com Serra", ele positivaria essa característica, mostrando seu lado bem humorado. Também 

poderia permitir que o usuário trocasse a carranca pela foto de um amigo, permitindo aos 

internautas brincarem com o meme; não há dúvida de que esse apelo seria muito mais eficaz 

na rede, do que a simples divulgação de um santinho", sugere Wasserman. 

  

O site O Globo criou uma ferramenta que permitiu ao usuário indicar os pontos que 

considerava importantes em um projeto de governo, para apontar qual seria o candidato mais 

adequado. 

  

As redes sociais são instrumentos midiáticos que criam a base para a discussão, mas não 

aumentam a ativação social. Ao promoverem a interação, com acesso a nichos específicos, 

permitem direcionar mensagens objetivamente, diante de necessidades e interesses peculiares 

a cada pessoa ou grupo. 

  

"Auxílio técnico e profissional nessa área é escasso; os publicitários continuam vendo a 

Internet como um veículo de propaganda convencional, subestimando o poder da interação. 

Conversar com o eleitor na rede é imaginá-lo na mesa de jantar, sentindo o candidato, que 

está ali, interagindo, como uma pessoa real, com qualidades e defeitos", pondera  Wasserman. 

  

Preguiçosos – Do outro lado do monitor, o internauta que sempre gostou de política, mas 

nunca participou de suas atividades por falta de paciência ou motivação, descobriu no teclado 

e nas redes sociais o meio de realizar seu desejo. Ajudando a ampliar exponencialmente o 

debate político. 

  

"Slacktivism é o ativismo preguiçoso, de quem milita por uma causa sem sair da cadeira", 

explica Wasserman. 

  

Quando vê algum assunto que interessa, o usuário aperta o botão virtual de curtir e/ou 

compartilhar da rede, eventualmente comentando o assunto postado. 
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Clicando no primeiro botão, ele aumenta o índice de atração do tema, que pode ser verificado 

no contador junto ao post. Com o outro botão, elecompartilha o tema em seu perfil – também 

contabilizado – convidando os amigos a apreciar e a participar do tema proposto. E ainda pode 

escrever um comentário para que todos os amigos e participantes possam tecer mais 

comentários. Desse modo, o que foi postado, uma ideia e uma imagem, pode tornar-se uma 

bola de neve difundindo-se em número ilimitado de usuários. 

  

A postagem passa a ser chamada de viral. O ativismo preguiçoso valoriza e dá suporte à ação 

do ativista original – aquele que postou o tema na rede – contribuindo para a difusão dos 

temas com um esforço mínimo, mas positivo e eficaz. 

  

Todas as gerações estão utilizando a rede social, sendo que praticamente empatam, em 

porcentagem, público jovem e adulto. "Os computadores tornaram-se acessíveis à classe 

média, e a banda larga permitiu o uso da Internet em grande escala", afere Rossi. 

  

O novo fenômeno é indicado como o babyboom dos usuários sessentões na Internet, com 75% 

deles navegando nas redes de relacionamento. 

 

Fonte: Diário do Comércio [Portal]. Disponível em: 

<http://www.dcomercio.com.br/index.php/politica/sub-menu-politica/98367-

politicos-nao-descobriram-redes-sociais>. Acesso em: 25 out. 2012. 
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