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A campanha digital

O impacto da internet nas eleições deste ano ainda é incerto
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AINDA NÃO é possível
avaliar o impacto da inter-
net no resultado propria-
mente dito das próximas
eleições. Particularmente,
não acredito que será tão
decisiva como alguns pu-
blicitários e consultores de
comunicação andam pro-
palando aos quatro ventos.

Mas, com certeza, estará no centro de alguns debates sobre
a relação entre mídia, eleitores e candidatos.

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a internet é
utilizada por cerca de 20% dos brasileiros em idade de votar
(acima dos 16 anos). Ainda é um percentual muito dis-
tante do verificado em democracias mais consolidadas,
como Estados Unidos, Inglaterra ou França, onde esse
número está na casa dos 75%.

Em segundo lugar, a rede no Brasil é utilizada majoritária-
mente por pessoas de renda e escolaridade acima da média na-
cional, exatamente as que tendem a ser mais bem informadas
politicamente. De fato, segundo um estudo recente do Ibope
Inteligência para o UOL, os usuários intensos de internet apre-
sentam um "consumo" de mídia muito mais diversificado
que a média dos brasileiros: 51% deles assistem regularmente
à TV por assinatura (contra 17% da população em geral), e o
índice de leitura de jornais atinge 63% (contra 35%). Cerca de
13% dos usuários diários da rede possuem pós-graduação e
22%, superior completo (a média nacional é 3% e 7%, respec-
tivamente). São pessoas que não vão votar neste ou naquele
candidato apenas porque ele tem um site "bonitinho". A rede
será mais um, mas não apenas o único, meio desse público se
informar sobre a campanha.

Também é importante observar que a campanha on-
line não é uma "entidade separada" do contexto geral da
eleição, como mostram estudos feitos em diversas eleições
nos EUA e na Europa (principalmente a disputa para o Par-
lamento Europeu, em 2004, com votações em 20 países).
O peso da campanha na internet variou de acordo com os
cargos em jogo, o interesse com que a população acom-
panha a eleição em geral, dos hábitos, opiniões e atitudes
em relação ao universo político, da cobertura que a mídia
em geral faz da campanha, etc. Diante do grau de descon-
fiança que a população brasileira vem manifestando em

relação aos políticos em geral, não é difícil adivinhar que
o tema desperte mais emoções negativas do que um "in-
teresse propositivo", a ponto de os internautas se lançarem
ativamente na busca de informações sobre os candidatos.

Por fim, é necessário levar em conta o grau com que
partidos, a mídia tradicional, organizações não-governa-
mentais (ONGs), grupos de pressão e os internautas em
geral estão acostumados (ou não) a utilizar a rede como
canal de comunicação, contato e fonte de informação - um
terreno no qual, em termos gerais, olhando o conjunto e o
histórico eleitoral brasileiro, ainda engatinhamos.

A combinação desses fatores indica que o impacto da
web na próxima campanha terá impactos diferentes de
acordo com os diversos componentes e atores do quadro
eleitoral. Uma campanha eleitoral pode ser entendida como

resultado da interação entre can-
didatos, a mídia e os eleitores. Ocorre
que os dois últimos são tradicional-
mente os responsáveis pela elaboração
do "discurso" da campanha. A grande
novidade da internet é que ela permite
aos eleitores, além de maior interação
com os políticos e a mídia, a criação e
a divulgação de seu próprio "dis-
curso" sobre a campanha.

Aliás, a palavra "campanha" vem
do francês campagne, que original-
mente significava "o local em que
os exércitos combatem" - durante
boa parte da Idade Média, os exérci-

tos guerreavam fora das cidades. O "campo" digital apre-
senta algumas características diferentes do campo de bata-
lha eleitoral tradicional (a mídia de massa, as ruas, etc.), e
essas peculiaridades devem ser levadas em conta. Uma das
mais importantes diz respeito ao grau de interação exi-
gido: o usuário da web no Brasil geralmente é alguém jo-
vem (entre 18 e 3 5 anos), morador de grandes centros ur-
banos e com escolaridade acima da média da população.
Mais do que simples informação, ele também exige (e está
acostumado a encontrar na internet brasileira) interação.
Vejam, por exemplo, a evolução da audiência dos sites de
comunidades (incluindo páginas pessoais do tipo Orkut,
blogs e fotoblogs) versus a audiência dos sites de notícias
e informações na internet domiciliar brasileira.

A rede tem
ampla
capacidade
para
propagar
boatos
negativos



Isso significa que os candidatos que
não estiverem preparados para sustentar
um "diálogo" pela internet talvez não
devam nem se arriscar a montar um site
antes de avaliarem se vão dispor de re-
cursos humanos suficientes para intera-
gir com os cyber-eleitores, respon-
dendo suas dúvidas, comentando os
fatos de campanha, gerando conteúdo
relevante para os principais temas de
campanha, etc. Ou seja, a campanha na
web pode atingir um custo razoável, se
bem-feita. Entretanto, trata-se de um
custo muito menor que o da mídia de
massa tradicional.

Goebbels
Nesse aspecto, a rede pode se consti-
tuir numa importante alternativa de
comunicação para os candidatos com
menor volume de recursos, de certa
forma "democratizando" o processo
eleitoral. Nas eleições para o Parla-
mento Europeu (2004), a web deu um impulso impor-
tante para alguns candidatos, notadamente os mais desco-
nhecidos antes do início do processo eleitoral (fenômeno
semelhante ocorreu com Howard Dean, na disputa das
eleições primárias do Partido Democrata nos EUA também
em 2004). De certa maneira, a rede abre uma "janela de
oportunidade" para os candidatos menos conhecidos — o
que não significa necessariamente que eles conseguirão
aproveitar a oportunidade.

Não só de televisão viverá a propaganda eleitoral neste ano

[fonte: Ibope/NetRatings]

Mas se a eficiência da internet na conquista do voto pro-
priamente dito ainda é limitada em nosso País, o mesmo não se
pode dizer da sua capacidade em outra dimensão crítica do
processo eleitoral: a geração de boatos negativos e o direciona-
mento da mídia de massa. A questão da propaganda negativa de-
verá certamente ser capaz de gerar grande repercussão não so-
mente na mídia, mas também nos meios regulatórios em geral.

A "versão moderna" do boato como arma política é bas-
tante conhecida, tendo sido elaborada por Joseph Goebbels
nos anos 20 e 30, durante a ascensão do Partido Nazista: um
pequeno grupo, geralmente de difícil identificação, começa
uma campanha boca-a-boca. A seguir insere-se a "notícia"
em algum veículo de comunicação, ainda na sua forma de
"boato", procurando sensibilizar alguns líderes de opinião. Em
pouco tempo, a grande mídia estará funcionando como uma
"caixa de ressonância" que transforma o "boato" em fato.
Partidos, tribunais, eleitores e jornalistas vão ter muita difi-.
culdade para seguir, quanto mais monitorar, o fluxo dessas in-
formações entre a rede e a mídia em geral — basta ver a im-
portância que os boatos transmitidos via e-mail tiveram
durante as recentes rebeliões do PCC em São Paulo.

A relação entre a mídia de massa e a internet também é
um aspecto crítico, na medida em que, embora já sejam rela-
tivamente claros os processos que levam à formação de um
"líder de opinião" na mídia tradicional, ainda são relativa-
mente desconhecidas as maneiras pelas quais alguém se torna
um "líder de opinião" na rede. O fato é que a web acelerou
ainda mais o processo de produção de celebridades ironizado
por Andy Warhol nos anos 60 (lembram-se da Bruna Sur-
íistinha?). Nas eleições européias, os atores mais relevantes
foram exatamente os que já dispunham de espaço na mídia
tradicional — analistas políticos de grandes jornais, etc. Resta
saber se o mesmo fenômeno se repetirá em nosso país.

Por tudo isso, acredito que esta ainda não é "a eleição da
internet". Mas certamente será lembrada como a primeira
campanha em que a rede foi utilizada como uma arma den-
tro do conjunto de técnicas mercadológicas que hoje estão en-
tranhadas no processo eleitoral brasileiro. Se isso é bom ou
ruim para a democracia, é outra discussão... • •
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