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s redes sociais e os 

telefones celulares 

foram os principais 

instrumentos de 

mobilização, informação e 

atualização das dezenas de 

milhares de pessoas que pro- 

testam nas ruas das cidades 

brasileiras, cuja pauta bem 

inicial - a redução das tarifas 

do transporte público - multi- 

plicou-se em várias bandei- 

ras. Tem sido assim no mundo 

inteiro: com os turcos na praça 

Taksim, em Istambul, com o 

movimento Ocuppy Wall Stre- 

et, nos Estados Unidos, com os 

egípcios na praça Tahrir, no 

Cairo, em 2011, e assim por 

diante. Governos e represen- 

tantes políticos ainda estão 

perplexos e analisando tudo 

com cuidado parasabercomo 

podem interferir nessas pau- 

tas e atender (ou não) parte 

das reivindicações. 

Se no Brasil a diminuição do 

valor da tarifa em diversas ci- 

dades foi considerada uma 

primeira vitória do Movimento 

Passe Livre (MPL), analistas 

ouvidos pelo Diário do Comér- 

cio lembram que isso foi con- 

quistado graças ao fato de os 

manifestantes terem se mobi- 

lizado pelas redes sociais e por 

terem saído do mundo virtual 

para o mundo real, ganhando 

as ruas. 

Outra ferramenta dos mani- 

festantes é o celular. Eles re- 

gistram com fotos, vídeos e 

mensagens tudo o que veem. 

que pode servisualizadotanto 

no desktop como em celulares 

Androids e iPhones, com dicas 

úteis sobre as mobilizações. 

Ele mostra os pontos em que 

há conflitos ou onde está tudo 

calmo, se a polícia está cola- 

borando ou se existem con- 

frontos, locais por onde pas- 

sam os manifestantes, luga- 

res em que há Wi-Fi, e lista os 

pontos para atendimento a 

pessoas feridas. O site usa re- 

latos de pessoas nas ruas e re- 

des sociais e imagens da TV e 

de helicópteros ao vivo como 

fontes de informação e, a par- 

tir daí, os colaboradores mar- 

cam num mapa onde estão as 

áreas de tensão. Gomes pede 

que só sejam relatadas 

informações relevantes. 

O SODET, grupo nasci- 

do em Recife e formado 

por empreendedores de 

design, tecnologia social 

e comportamento digital, 

criou o site SODET Chan- 

ge Brazil, atualizado a ca- 

da 180 segundos com in- 

formações doTwittere do 

Instagram e recursos de 

geolocalização. O serviço 

traz um mapa em tempo 

agregando conteúdos próprios e 

em tempo real a quem está 
conectado. 

Reunião de blogs 

Cláudio Gandelman, funda- 

dorde uma nova rede social, a 

Teckler, lançada há pouco mais de 

um mêsecom 500 mil usuários 

únicos adicionados nos últimos 

dias, lembra o tempo de 

estudante e dos "caras pintadas", 

que provocou o impeachment do 

ex-presidente da República 

Fernando Collor. "As convocações 

eram feitas dentro das universida-

des, agora é tudo pela internet, 

reunindo gente de todas as idades 

e perfis, e isso é impressionante". 

Tradicionalmente, opiniões e 

posts tendem a cair no es-

quecimento dentro das redes 

sociaisdepoisqueo movimento 

passa, no entanto, de acordo com 

a opinião de Gandelman, a ideia 

na Teckleré manter em destaque 

na timeline, por tempo 

indeterminado, as histórias 

contadas pelos parti- cipantes e 

sua experiência nos protestos. 

Os posts podem ser longos e 

funcionam como se fossem blogs 

dos usuários. "Num só dia, 

tivemos mais de mil histórias 

relatadas por gente do Brasil e do 

exterior, especialmente de 

Portugal e Estados Unidos, eem 

apoio aoque está acontecendo 

aqui". 

O consultor de comunicação 

digital para empresas, gestão 

pública e campanhas políticas, 

Marcelo Vitorino, diz que as redes 

sociais "estão permitindo aos 

grupos se manifestarem e se 

mobilizarem de uma forma meio 

anárquica e sem lideranças 

partidárias". Vitorino, que já 

trabalhou em campanhas 

eleitorais de polí- ticoscomoJosé 

Serra, Gilberto Kassab e Orestes 

Quércia, sempre no âmbito da 

estratégia onlinee na web, afirma 

que "é tudo muito bonito", porém 

pergunta: "comovãonegociar com 

os governos se não têm uma base 

política de apoio, ou 

interlocutores para isso?". 

Celular subutillzado 

O consultor lembra que "são 

criados plebiscitos e enquetes 

nas redes, mas esses canais não 

são usados para debater ideias, e 

as lutas deles podem cair no 

vazio". Na opinião de Vitorino, os 

celulares, apesar de todos os 

conteúdos gerados, ainda são 

subutilizados. "Esses jovens 

deveriam criar aplicativos móveis 

para organizar dados dos 

manifestantes visando a futuras 

mobilizações e para 

fazerenquetes on- line, porque se 

eles já estão no Facebooke 

noTwitter, é muito 

maisfácilteressecadastrode- les 

mesmos para se prepararem para 

futuras bandeiras". 

Nas redes Twitter, Facebo 

ok, Tumbir, Instagram e Google +, 

os assuntos predominantes têm 

sido as manifestações no Brasil. 

Várias hash- tags lideravam, 

noTwitter, as listas dos trending 

topics (assuntos mais 

comentados) de 6 a 18 de junho, 

com mais de 20 milhões de tuítes, 

segundo a Topsy Analitics, 

empresa de monitoramento de 

redes, relatou o site especializado 

em tecnologia IDGNow. Até por-

que, se algum assunto não estiver 

no Twitter é porque ele não tem 
muita importância. 

Em tempo real 

Outros serviços, no entanto, 

por iniciativa própria de alguns 

empresários e de grupos em 

apoio ao movimento, foram 

agregados à internet para ampliar 

as informações a quem 

acompanha ou participa dos 

protestos. Um mural com os 

melhores cartazes dos 

manifestos, por exemplo, foi 

criado dentro da rede Tumbir. 

O empresário Marcos Gomes, 

da empresa Boo Box, por sua vez, 

desenvolveu o mapa colaborativo 

#protestosBR, 

real mostrando o que acontece 

nas manifestações, com relatos 

daqui e do resto do mundo. A 

cada menção ao #Chan- ge Brazil,  

a  população vai pintando um 

globo de verde e amarelo no site. 

O serviço é baseado na 

WebGLGlobe, plataforma aberta 

para visualização geográfica de 

dados. 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25 jun. 2013. Economia, p. 20.




