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Redes sociais dão
o tom da ‘revolta
do vinagre’
Grupos na internet orientame
mobilizamprotestos em todo oBrasil

A cena não era vista desde o
impeachment de Collor, em
1992. Assim como na “Prima-
vera árabe”, que lotou praças e
derrubou ditadores, no Brasil,
as redes sociais também im-
pulsionam a escalada de pro-
testos contra o aumento das
tarifas de ônibus, tanto na mo-
bilização dos participantes co-
mo na descrição dos fatos em
tempo real. A publicação de ví-
deos, fotos e relatos na hora e
logo após os protestos tomam
conta de Youtube, Twitter, Fa-
cebook, Instagram e Tumblr.
Ontem, desde cedo, carta-

zes e fotos postados nas re-

des convocavam as pessoas a
participarem, nas ruas ou
em casa, das manifestações
em oito capitais. Com tags,
as etiquetas que filtram te-
mas nas redes, usuários re-
comendavam o uso de rou-
pas brancas e a colocação de
bandeiras da mesma cor nas
janelas na preparação de um
movimento pacífico. No Ins-
tagram, por volta das 18h de
ontem, mais de 18 mil ima-
gens foram postadas com a
etiqueta #whitemonday, e
9.600 com #vemprajanela.
#Vemprarua reuniu mais de
24 mil fotos. No Youtube, a
lista dos dez vídeos mais vis-
tos no Brasil foi inteiramente
dominada pelo tema.

O “Occupy São Paulo” espa-
lhou um manual para partici-
pantes nas ruas, com indica-
ções sobre como, por exem-
plo, “lidar com gás lacrimogê-
neo e bombas”, ou em casa:
“tire a senha do Wi-Fi se você
mora ou trabalha perto das
áreas de manifestação”, para
que todos pudessem compar-
tilhar rapidamente os fatos).
As redes também difundiram
o mapa colaborativo da cha-
mada “revolta do vinagre” —
com locais de concentração
em várias cidades; e uma cen-
tral de ajuda para participan-
tes, com informações sobre os
pontos sem conflito potenci-
al, rotas livres e socorro a feri-
dos em confrontos.

A adesão aos “eventos” cria-
dos no Facebook mostrava o
apoio de usuários: mais de 205
mil perfis confirmaram presen-
çano “Vempra janela! Solidarity
to Brazilian Protests” , e 273 mil,
no “Quinto grande ato contra o
aumento das passagens”, de di-
vulgação dos protestos marca-
dos para ontem.
Ao contrário de outras gran-

des mobilizações nas redes, a
onda de protestos não é de
uma tag só: entre asmuitas eti-
quetas, à tarde, “#RIO16J hoje
e #RIO17J amanhã! Façam o
mesmo na sua cidade.” No
Twitter, ninguém economizou
no uso das tags:
“Desculpem o transtorno,

estamos mudando o país!”. l
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Para cientista política,
repressão foi estopim
para mobilização pela
rede em todo o país

Alessandra Aldé

‘Não precisam
se filiar a
um partido’

Professora do Departa-
mento de Pós-Graduação
em Comunicação da Uerj,
Alessandra Aldé analisa o
impacto das tecnologias
da comunicação entre os
jovens. E crê que as redes
sociais levaram às ruas até
quem não tem engaja-
mento político e permiti-
ram omovimento.

l O que há de diferente
nessas manifestações
em relação aos anos 60?
Não só o cenário político-
social do Brasil mudou,
comomudou a forma co-
mo os jovens se organi-
zam. As redes sociais têm
um papel importante
nesse processo porque
permitem o envolvimen-
to de pessoas que talvez
não estariam engajadas
politicamente. A troca de
informação é muito mais
intensa e permite chegar
a outros grupos.

l Há diferença no tipo
de engajamento entre
esses jovens?
O que temos percebido, e
muitos estudos têm
apontado isso, é que te-
mos hoje um engajamen-
to que acontece de forma
mais leve. Alguns cha-
mam isso de ativismo de
sofá, porque de fato o
custo para se envolver
politicamente é menor.
Isso tem mostrado que a
ação coletiva tornou-se
mais acessível. Ou seja, se
o custo para se envolver
não é tão alto, já que te-
mos as redes sociais, en-
tão ficou mais fácil para
as pessoas se mobiliza-
rem e participarem. Não
precisam se filiar a um
partido político, por
exemplo.

l As manifestações to-
maram conta de outras
cidades do país. Como
explicar isso?
Acho que a maneira pela
qual a polícia reprimiu as
manifestações produziu
um efeito mobilizador. É
possível que hoje já exis-
tampessoas nasmanifes-
tações que não estão ali
por conta da questão dos
transportes, mas por soli-
dariedade. Na medida
emque apolícia reprimiu
as manifestações, dando
a entender que as pesso-
as não poderiam estar
nas ruas protestando, is-
so se disseminou pelas
redes e chegou às outras
cidades. (Fábio Vascon-
cellos) l
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Alguém acreditava que a Brahma iria se unir
à Antartica e formar a Ambev ?

Alguém acreditava que a Ambev se juntaria
à Interbrew e nasceria a Inbev ?

Alguém acreditava que a Inbev iria adquirir
a cerveja mais vendida dos Estados Unidos,
a Budweiser ?

Alguém acreditava que este mesmo grupo
de empresários também iria adquirir um
dos grandes ícones do fast-food, o Burger King ?

Alguém acreditava que eles fariam a maior
operação na história da indústria de alimentos
e comprariam a marca de catchup Heinz ?

Alguém ainda duvida que eles irão comparecer
ao prêmio de uma das mais importantes
associações de marketing do Brasil para
terem seu talento reconhecido?

Beto Sicupira,
Jorge Paulo Lemann
e Marcel Telles.

Convidamos três grandes nomes da Inbev
para serem homenageados no Prêmio
Marketing Contemporâneo da ABMN.
Uma associação atenta às atitudes
do mercado, que contribui para a sua
evolução e valoriza seus profissionais.

Prêmio Marketing Contemporâneo
Dia 11 de julho, às 20h
Palácio da Cidade
Rua São Clemente, 360, Botafogo – RJ
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