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  RESUMO 

 

 

O marketing é realmente um sistema que surgiu para mercadorizar técnicas, e a 
política um produto que precisa ser trabalhado para que o êxito de conquista seja 
alcançado. Com esta necessidade tão intrínseca de complementação que a jogo 
político passou a utilizar dos benefícios do marketing. Embora seja demonstrado 
pelas conceituações de estudiosos do assunto que coloca o marketing político 
tratando de uma estratégia permanente de aproximação do partido e do candidato 
com o cidadão em geral, enquanto o marketing eleitoral trata de uma estratégia 
voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido ou candidato vencer uma 
determinada eleição, procuramos demonstrar que tais definições são verdades, 
porém que no âmbito de conquistar eleitores são complementos de uma mesma 
finalidade. Incorporando a este processo a internet com o surgimento de uma nova 
ferramenta, as redes sociais online, em especial o Twitter procuramos demonstrar 
como tem sido o novo ambiente onde se abrigam estruturas de comunicação do 
campo político pela necessidade de uma abordagem pessoal nas interações 
permitidas pelos processos virtuais. Inserindo-se nestes conceitos foi feita uma 
revisão bibliográfica assentando numa perspectiva teórica e objetivando incorporar 
as contribuições de alguns estudiosos da temática marketing político-eleitoral, entre 
os quais destacamos: Kotler (1999), Nivaldo Júnior (1991), Manhanelli (1992), Dias 
(2004), Carvalho(1999) e Gomes(2004) bem como nos referenciamos com alguns 
autores que discutem as novas tecnologias digitais, internet, redes sociais e twitter: 
Castells (1999), Levy(1999), Recuero (2009), Comm (2009) subsidiando o estudo 
sobre as abordagens em comento. A partir de uma análise de conteúdo das 
postagens feitas no período de 30 de abril a 15 de maio de 2010 pelos quatro pré-
candidatos de maior destaque no cenário político à presidência do Brasil deste 
mesmo ano, elaboramos duas categorias: vida pessoal e campanha política. 
Classificando o tipo de postagem e observando o processo de interação em rede foi 
possível concluir que o melhor caminho que estes políticos deveriam adotar nesta 
ferramenta é a humanização do homem público pela pessoalidade nas interações 
virtuais. 

 

Palavras-chaves: Marketing político. Campanha. Imagem. Internet. Rede social. 

Twitter. 
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ABSTRACT 

 
 
Marketing is actually a system that appeared to commodification technical and policy 
needs to be a product that worked for the sucess of conquest is achieved. With this 
need so intrinsic to complement the political game began to use the benefits of 
marketing. Although it is shown by the conceptualizations of researchers on the 
subject that puts the political marketing dealing with a permanent strategy to 
approach the party and the candidate with the public at large, while the election is a 
marketing strategy focused on the voter, with the goal of making the party or 
candidate to win a particular election, we demonstrate that such definitions are true, 
but that within win voters are complemented by a single purpose. Incorporating the 
Internet this process with the emergence of a new tool, online social networks, 
Twitter in particular has been to demonstrate how the new environment where they 
shelter communication structures of the political field by the need for a personal 
approach in interactions allowed by virtual processes. Being part of these concepts 
was reviewed literature becoming a theoretical perspective and aiming to incorporate 
the contributions of some scholars of political marketing theme-election, among 
which we highlight: Kotler (1999), Nivaldo Junior (1991), Manhanelli (1992), Dias 
(2004), Carvalho (1999) and Gomes (2004) and we refer to some authors argue that 
the new digital technologies, internet, social networks and twitter: Castells (1999), 
Levy (1999), Recuero (2009), Comm (2009) study on subsidizing the approaches 
under discussion. From a content analysis of posts made in the period from April 30 
to May 15, 2010 by the four pre-candidates of greater emphasis on the political 
scene for the presidency of Brazil that same year, we developed two categories: 
personal and political campaign. Classifying the type of post and watching the 
interaction network was concluded that the best way that these politicians should 
take this tool is the humanization of man by public personality in virtual interactions. 

 

Keywords: Political maketing. Campaign. Image. Internet. Social network. Twitter. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dentro de um sistema estritamente planejado para satisfazer as necessidades 

do consumidor, a comunicação é tida então como todo e qualquer esforço realizado 

para persuadir as pessoas a utilizarem determinado serviço. Neste princípio para 

este estudo reservamos falar no primeiro capítulo da utilização do marketing na 

atividade política, seja ela de governos, partidos, mas principalmente de 

personalidades políticas, estando em imediato processo eleitoral ou não, e buscando 

entender porque este processo é tido como o caminho indicado e seguro para quem 

deseja entrar na vida pública. 

Sabe-se que a política, em geral, é, cada vez mais alvo do descrédito dos 

cidadãos, visto que, em grande parte, as demandas sociais não são supridas na 

gestão pública dos políticos brasileiros. Entretanto o marketing político-eleitoral, por 

sua vez, vem sendo difundido e aprimorado, sobretudo, a partir das últimas décadas 

e dos últimos anos. 

Um fator que explica também a inclusão do marketing na política brasileira 

refere-se ao processo de globalização e à nova ordem mundial, em que somos 

constantemente questionados, ao mesmo tempo, como cidadãos e consumidores. 

Assim, a migração de conceitos e práticas do universo empresarial para a política 

tem se tornado a tendência predominante. 

Nesse sentido a abordagem apresentada demonstra como marketing político-

eleitoral diminui a indiferença dos cidadãos à eleição de maneira geral e, portanto, 

evidencia os efeitos úteis à participação política dos mesmos. Para tanto no segundo 

capítulo, situamos de que forma a internet configura-se como uma nova aliada na 

disputa pelo poder, pois se trata de um espaço novo entre os meios de comunicação 

em massa, pertencendo a esfera do ―descobrimento do seu potencial‖, e 

constantemente vem construindo e fortalecendo sua história global para delimitar o 

seu espaço motivador e transformador de idéias e ideais.  

Em meio a esta fonte de novidades, e com a nova lei eleitoral em vigor no 

Brasil, a lei nº 12.034 de 29 de setembro de 2009, que a web abriu um espaço para 

práticas diferenciadas do que até então se caracterizava como o marketing político e 

eleitoral. Através de uma vasta rede interligada de computadores a um novo 

conceito de web está sendo configurada, a 2.0, e isto garantiu não apenas seu 
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espaço como uma nova tecnologia de informação, mas também se transformou em 

uma nova aliada para a construção e personificação de imagens ideológicas do 

indivíduo público, o político. 

Nessa direção estruturamos o terceiro capítulo abordando o fenômeno das 

redes sociais online, através de uma nova ferramenta que vem ganhando força na 

blogosfera: o microblogging. Trata-se da postagem de textos com no máximo 140 

caracteres. O serviço mais conhecido é o Twitter, lançado em outubro de 2006. O 

objetivo inicial do Twitter pode ser reconhecido na frase que abre sua interface: 

―What are you doing?‖ (O que está fazendo?): um serviço para breves narrativas 

sobre o que se estava fazendo no momento da escrita. No entanto este ―momento‖ 

ultrapassa os limites do fazer, e ganha a perspectiva de ilimitadas informações, 

sugestões, opiniões a respeito de algo de interesses mútuos. Um sistema de 

assinaturas permite que se acompanhem as novas publicações de outras pessoas, 

que dentro da ferramenta são chamados de seguidores e seguidos.  

Esta inovação Twitter, que é uma das chamadas redes sociais, ganhou uma 

função especial que muitos homens públicos poderão usufruir de maneira 

consciente para atingir a seu eleitorado em potencial. Uma rede social pode ser 

definida como uma relação de indivíduos na comunicação por computador. 

Proporcionar esta interação é utilizar-se dos laços sociais. É desta forma então, um 

conjunto de dois elementos: atores e suas conexões (os laços sociais que nelas e 

através dela se formam).  

Por uma vasta e diversificada abordagem de assuntos do cotidiano neste 

espaço virtual, que é a rede social, estes políticos estruturam, transformam e 

constroem sua imagem pela humanização do ser ―intocado‖, o endeusamento e 

estrelismo que configura o panorama deste seres públicos são substituídos pelo 

―cidadão comum‖. Onde opinar, pensar e ter atitudes simples como responder a 

indagações, poderá gerar uma maior atratividade para o propício voto do eleitor. 

 Assim no quarto capítulo recorremos a uma análise de conteúdo utilizando 

como material de estudo o arquivamento das postagens, no período de 30 de abril a 

15 de maio de 2010, da rede social online Twitter dos pré-candidatos à Presidência 

da República do Brasil deste mesmo ano, que estão em maior destaque no cenário 

político nacional: José Serra -PSDB, Dilma Rousseff -PT, Marina Silva -PV e Plínio 

Arruda-PSOL. 
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 Estabelecendo duas categorias, vida pessoal e campanha política, sendo a 

primeira classificada em assuntos familiares e cotidianos e a segunda por agenda de 

compromissos e temas trabalhados em campanha, observamos de que forma estes 

presidenciáveis estão construindo a imagem do ser político nesta ferramenta online 

para as eleições 2010, e como os caminhos virtuais podem permitir uma abordagem 

que necessita de interação, onde a falta deste processo pode interferir na efetividade 

do convencimento do potencial eleitor.  

As considerações finais expressam a necessidade do bom uso da rede social 

Twitter no marketing político-eleitoral na qual se observa as deficiências que os 

políticos em análise incorporam na utilização desta nova ferramenta. Entretanto, 

sabe-se do poder que a tecnologia digital transmite para esta nova sociedade, e 

certamente as futuras eleições introduzirão nas suas cartelas pré-estabelecidas de 

preceitos e definições uma abordagem que entrará para a imprescindibilidade de 

uma campanha bem sucedida: o político humano na interatividade virtual. 
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1 MARKETING POLÍTICO 

 

 

1.1 Marketing Político: mesclando conceitos 

 

 

O marketing não se fundamenta na política. No entanto, a política se associa 

ao marketing em virtude das possibilidades operacionais sucedidas e incorporadas 

por ele. 

É inegável que o próprio significado de marketing político ainda gera ―atritos 

conceituais‖, para uns é uma terminologia opaca que busca fundamentos no sistema 

mercadológico, para outros um preceito de guerra, com artimanhas utilizadas para 

dominar territórios. O certo é que ambas as definições mesclam um significado 

próprio, determinando um conceito ideológico para um mix de análises, conquistas, 

disputas e planejamentos. 

Philip Kotler (1999), autor que estuda marketing, começa assim a sua 

definição sobre o assunto: 

 

 

O marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as 
necessidades e os desejos do consumidor, determina quais os mercados-
alvo que a organização pode servir melhor e planeja produtos, serviços e 
programas adequados a esses mercados. No entanto, o marketing é muito 
mais do que uma função isolada – é uma filosofia que orienta toda a 
organização. A meta do marketing é satisfazer o cliente de forma lucrativa, 
criando relação de valor com clientes importantes (KOTLER e 
ARMSTRONG, 1999, p.15). 

 

 

Este conceito básico definido pelo autor sobre o marketing mercadológico 

orienta-se em três pontos que são: 1- a produção de bens e serviços deve ser 

voltada para o consumidor. É preciso identificar e satisfazer seus desejos e 

necessidades; 2- deve haver uma integração das mais diversas atividades, partindo 

do planejamento e indo até o controle; 3 – e o terceiro ponto que é o lucro ótimo,  

permitindo um crescimento equilibrado sem provocar crises. 

Partindo desses preceitos chegamos a um conceito do marketing que são os 

das necessidades humanas. Quando uma necessidade não é satisfeita, as pessoas 

procuram uma maneira de reduzi-la e satisfazê-la. Embora tais necessidades não 
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sejam criadas pelos profissionais de marketing (pois são intrínsecas aos seres 

humanos - comer, beber e etc.), existe então, a possibilidade de alimentar nossos 

desejos que são definidos por Almeida (2002) como as ―necessidades humanas 

moldadas pela cultura e pela individualidade‖. As necessidades se manifestam por 

meio de desejos diferentes, o fundamental então é construir um relacionamento para 

obter transações sempre lucrativas. 

Este conceito de marketing empresarial desenvolvido aqui e referenciado por 

Kotler relaciona-se a satisfação das necessidades e dos desejos dos consumidores 

e à utilização dos mecanismos que aperfeiçoem os meios para satisfazer isto. 

No entanto alguns autores passam a apontar para a fragilidade dessa 

definição usual de marketing. Afirma-se que a verdadeira natureza da ação de 

marketing envolve o conflito, e não a satisfação das necessidades e desejos 

humanos. Assim, para obter sucesso precisa-se orientar-se para os concorrentes. 

 

 

O plano não deve estar concentrado em dizer qual o tamanho do mercado-
alvo, os dados estatísticos sobre o cliente, mas deve cuidar de cada 
concorrente, desenvolver uma lista dos pontos competitivos fortes e fracos, 
bem como um plano de ação para explorá-los e para deles se defender 
(RIBEIRO, 2002, p.85). 

 

 

Um bom planejamento estratégico torna-se cada vez mais importante. 

Aprende-se como atacar pela frente a concorrência, como defender suas posições e 

como fazer guerrilha. São necessárias ações inteligentes sobre como prever e usar 

para o próprio benefício os movimentos competitivos. 

A concorrência passa então a ser o inimigo e o objetivo é ganhar a batalha. 

As ações são uma forma de guerra civilizada em que a maioria das batalhas é 

vencida com palavras, idéias e pensamentos. O marketing torna-se uma guerra, e as 

campanhas de marketing são planejadas como campanhas militares. 

Nestas duas concepções os autores construíram o que se chama de 

―marketing político‖, o que se aplica as empresas em termos conceituais pode ser 

transposto para o campo político. É interessante observar que ao se igualar o 

marketing comercial e político deve levar em consideração a realidade política. As 

normas, leis, as práticas, costumes e a cultura que regulam a sociedade são 

fundamentalmente diversos daquelas vigentes no mercado econômico. 
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Na visão de Kotler, o marketing político tem sido cada vez mais comparado às 

campanhas de marketing comercial, o político se coloca no mercado e emprega 

modernas técnicas de marketing e propaganda comercial, a fim de maximizar sua 

boa imagem. É um processo que busca a eficiência na conquista de uma meta. Este 

autor aproximou, então, o marketing político do chamado ―marketing pessoal‖. 

Tomazelli (1988) seguiu a mesma linha, ao afirmar que 

 

 

O marketing político é aplicado na conduta de qualquer pessoa que queira 
desenvolver uma estratégia para ―vender-se bem‖ em qualquer atividade. 
Para que seja bem-sucedida, é fundamental que tenha dentro de si o 
conteúdo, a personalidade que o marketing ajudará a expandir 
(TOMAZELLI, 1988, p.14-15). 
  
 

O certo é que o marketing político é um processo contínuo e sistemático. 

Utiliza-se de métodos científicos e técnicas de persuasão para definir a melhor 

estratégia, através da promoção e do controle da recepção da imagem política junto 

à opinião pública. 

Dessa forma a afirmação de que o marketing político é a disputa pelo controle 

da opinião pública, estritamente ligado ao processo de legitimação do poder na 

sociedade atual, aproxima tal conceito do campo da ciência política. Assim dizer que 

o marketing político tem seu centro na noção de estratégia, seja comercial ou militar, 

implica definir sua especificidade, ou seja, tratá-lo como um tipo de processo social 

que envolve confronto entre imagens públicas, e que a utilização de uma 

comunicação midiática como principal arma pode conquistar o consentimento e 

driblar a concorrência. 

 

 

1.2 Poder: estratégia política 

 

 

Durante nossa história fica claro que as práticas de persuasão política 

estavam tão ligadas a sua função quanto a sua finalidade. O poder sempre exerceu 

fascínio e o homem utilizou-se de todos os meios para alcançá-lo. Existem registros 

que os homens da caverna utilizavam-se da força física para conseguir a liderança 
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da comunidade. Deste ponto em diante, então, ―nasceram-se os princípios de 

comando, poder e domínio, que perduram até os dias atuais‖ (MANHANELLI, 1992, 

p. 101). 

Na sua essência, o poder é a forma encontrada pela sociedade humana para 

viabilizar sua sobrevivência de forma ordenada. Nos últimos milênios as aspirações 

do ser humano são características de sua herança ancestral. A necessidade de 

hierarquizar os grupos e disciplinar o seu comando criou esta ação coletiva para 

legitimar o instinto de dominação.  

A disputa por poder se desenvolve em todos os nichos da sociedade, seja na 

família, nos grupos de amigos, nas escolas, nas entidades, empresas ou 

instituições. A competição pelos espaços de mando é permanente em todos os 

lugares. Este exercício do poder gera a autoridade de quem manda, e 

principalmente a cumplicidade de quem é mandado.  

Se refletirmos que os interesses socieconômicos e ideológicos de grupos 

sociais da atualidade são processos recompostos de uma disputa pré-histórica, 

remetendo a nossos conflitos embutidos pela ação para a conquista do poder, 

certamente entendemos o que representa e justifica o já citado marketing político. 

Como esclarece Nivaldo Júnior (1991): 

 

 

Isto que hoje denominamos marketing político é esta complexa e 
freqüentemente mal definida teia de atividades e atitudes que viabilizam o 
acesso ao poder. Seu exercício e sua manutenção existem desde que se 
estabeleceram as primeiras composições sociais nas quais alguns mandam 
e outros obedecem - vale dizer-, remontam a mais distante sociedade pré-
histórica. Embora tenha nascido com o poder social, milênios atrás, só 
ganhou este rótulo nos dias atuais, o que confere um aspecto de novidade a 
uma prática muito antiga. Marketing político é um produto antigo com 
embalagem nova (NIVALDO JÚNIOR, 1991, p.24). 
 

 

A política é tratada como o exercício do poder, ou seja, imposição das 

vontades, e sua dimensão reside na análise das ações que podem ou não produzir 

os resultados esperados. 

Ainda seguindo a idéia de Nivaldo Júnior (1991) coloca-se que na sociedade 

competitiva atual, caracterizada pela apropriação que exclui da riqueza e do poder 

determinados segmentos, tornou-se mais ―necessário a justificação dos papéis de 

mando‖. É claro que o autor reflete sua idéia seguindo o raciocínio de que é 
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necessário um representante legítimo como sustentáculo de um povo. O que não é 

errado. Mas é preciso acrescentar que dentre um grupo social, tal poder estrutura-se 

de determinadas maneiras, determinados princípios e regras. Isto que dizer que na 

nossa atual democracia, a opinião pública é o princípio deste poder público. 

Sendo assim o marketing político, é a forma contemporânea de controle da 

opinião pública, estabelecendo uma relação íntima com esta legitimação do poder. 

Com uma redução das possibilidades de ascendência as posições de controle, a 

prática do que hoje denominamos marketing político tornou-se muito importante, 

principalmente depois que começaram a surgir os grandes impérios multinacionais e 

multiculturais cuja administração exigia um sistema complexo e sofisticado capaz de 

coordenar desde ações ideológicas repressivas, passando pelo planejamento, a 

informação e comunicação. 

 

 

1.3 A exposição política como mercadoria  

 

 

O que interessa destacar é que a política mercadoria imprime um caráter 

absolutamente prático, objetivo e com metas traçadas para um único fim: o triunfo. 

É notório que todos os nossos arquivos culturais refletem estilos do 

manejamento desta prática que independentemente das diferenças sociais, garante 

ao mercado político uma elasticidade existente no mercado de bens materiais.    

O lado comercial que não pode ser iniciado sem uma informação exaustiva do 

produto, com acertos e erros, virtudes e falhas, e onde e para quem devem ser 

vendidas caracteriza a linguagem simplificada dos atos mercantis da política. 

Tais observações enfatizam um fenômeno assentado na experiência e forma 

de construção de sentido advindos da modernidade. Novas técnicas que são usadas 

para representar a realidade são indicações de rupturas profundos da cultura. 

 

 

A autonomização relativa dos processos enunciativos – de que as novas 
técnicas de comunicação são exemplos – associada à replicação infinita e 
instantânea de imagens e acontecimentos atuam como condições 
indispensáveis para que as representações atinjam a condição plena de 
mercadoria. Ou seja, as representações, as construções simbólicas, ao se 
deslocarem da fixidez corpórea dos homens e dos objetos podem 
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ultrapassar as fronteiras tradicionais do tempo e do espaço alcançando vôo 
em direção ao mercado onde se oferecem como objetos de consumo 
(CARVALHO, 1999, p.19-20). 

 

 

A política mercadoria se inscreve assim nesse processo de fragmentação, 

autonomização de produção de imagens que postas em circulação ou publicizadas 

buscam o reconhecimento de seus destinatários - consumidores.  A esfera política 

torna-se o campo de batalha onde uma verdadeira guerrilha é travada. Os 

consumidores são submetidos a bombardeios construídos por grupos ou 

personalidades políticas, que se posicionam para produzir efeitos de verdade, 

operando satisfatoriamente processos de identificação que os diferenciem dos 

demais. 

Os mecanismos utilizados nesta concepção de política mercadoria inauguram 

um processo de estetização que o torna peculiar, colocando-o na posição de ser 

―notado publicamente‖. O que se pretende obter é o consumo de determinados 

efeitos que são sempre imediatos e continuamente renovados. 

Como observa Carvalho (1999), 

 

 

O reconhecimento da indispensabilidade do marketing político é a rendição 
ao fato de que cada vez mais fazer política é construir e por em circulação 
imagens com valor de exposição. E isto exige, como já foi dito, o concurso 
de toda uma estrutura de recursos técnicos e de especialistas vários (em 
linguagem, em comportamento etc.) que agora fazem a mediação entre 
políticos e a massa (CARVALHO, 1999, p. 21). 

 

 

Mobilizar eficazmente elementos para elaborar ―políticos consumíveis‖ é uma 

questão vital encontrada pelo marketing político. A junção dos princípios de guerra, 

da administração racional de recursos disponíveis para atingir os alvos, e da 

criatividade para vendê-los, é uma conjuntura para atingir esta meta.  

 

 

1.4 Marketing político e eleitoral: duas funções, uma finalidade. 
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Se um político é construído através de técnicas de persuasão, existem aqui 

duas concepções que se tornam imprescindíveis apresentarem suas funções para 

igualá-las na sua finalidade: o marketing político e o marketing eleitoral. 

Nos Estados Unidos, parece consensual admitir que foi Eisenhower 

(candidato americano em 1952) quem primeiro se elegeu presidente usando as 

técnicas do marketing político. No Brasil foi entre as décadas de 1980 e 1990, 

coincidindo com a volta das eleições diretas para os cargos majoritários que se 

expandiram estas regras para ―fazer políticos‖ apoiados em um saber que lhes é 

precedente.  

Em termos conceituais, focando o Brasil, tende-se a reduzir o marketing 

político à sua esfera eleitoral. É durante as campanhas que a ênfase nesse item 

ganha mais destaque dos meios de comunicação, e é quando a sociedade o discute 

com mais entusiasmo, embora, apesar da alta visibilidade do aspecto eleitoral, esse 

tipo de marketing não se resuma a isto. 

Como aponta Dias (2004), 

 

 

O marketing político é algo mais permanente. É quando o político eleito 
continua se dedicando ao marketing durante todo o exercício do mandato 
que conquistou, preocupando-se em sintonizar sua ação parlamentar ou 
atos administrativos (caso tenha sido eleito para o executivo) com os 
anseios dos eleitores (DIAS, 2004, p.32). 

 

 

É claro que este processo acontece por meio de um bom planejamento, 

realização de pesquisas, boa assessoria de comunicação, correção de possíveis 

falhas, publicização dirigida e etc., tratando-se de um trabalho a longo prazo. O 

marketing político é tido então como a utilização dos princípios do marketing na 

atividade política, seja ela em governos, partidos ou personalidade políticas. 

Para Silva (2002) marketing político é 

 

 

O conjunto de planos e ações desenvolvidas por um político para influenciar 
a opinião pública em relação a idéias ou atividades que tenham a ver com 
eleições, programas de governo, projetos de lei, desempenho parlamentar e 
assim por diante (SILVA, 2002, p.19). 
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 Rego (1985) complementa dizendo que este processo é entendido como o 

esforço planejado para se cultivar a atenção, o interesse e a preferência dos 

eleitores, ou melhor, é o caminho indicado e seguro para quem deseja entrar na 

política.  Além do mais aponta para a necessidade de uma adequação acentuada 

das atitudes e posicionamentos que a cidadão político incorpora para a construção 

de si como um ser público. 

Em relação ao marketing eleitoral observa-se que aparece de forma sazonal 

em períodos curtos, geralmente, pouco mais de três meses, quando todos os 

candidatos saem à procura de um mandato. 

 

 

Os conceitos de marketing político e eleitoral são freqüentemente 
confundidos. O marketing político está relacionado com a formação de 
imagem de longo prazo, é algo mais permanente, acontece quando o 
político está preocupado, por exemplo, em sintonizar sua gestão 
administrativa com os desejos da população [...] Já a preocupação básica 
do marketing eleitoral é com o curto prazo, estratégia e tática são montadas 
de tal forma que o candidato possua o maior número de votos possível no 
momento da eleição e assuma o mandato de interesse (PASSADOR, 1998, 
p. 10). 

 
 

Na fase do marketing eleitoral, primeiro o candidato procura obter aquilo que 

a sociedade quer para depois produzir propostas sociais adequadas a esses 

desejos. É uma situação que geralmente embarca determinado pelas estratégias até 

então aplicadas para formação do candidato. A confiabilidade do eleitor retrata um 

processo exaustivo de convencimento prévio.  

Figueiredo(1998) aborda isso quando diz, 

 

 

O objetivo do trabalho do marketing eleitoral é posicionar estrategicamente 
o candidato na disputa eleitoral, acentuando suas qualidades, minimizando 
suas deficiências e elaborando um discurso que seja, ao mesmo tempo, 
sintonizado com os anseios do eleitorado e coerente com a história de vida 
do candidato (FIGUEIREDO, 1998, p.20-21). 

 

 

O candidato deve conhecer as necessidades de seu eleitorado e identificar-se 

com o ideal condizente a seus planos de governo. É preciso também criar uma 

marca, ampliar e vender sua imagem, apresentar promessas convincentes e 

trabalhar para expandir apoios.  
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As instruções sobre o marketing eleitoral abrangem assim com estes temas 

básicos outros processos como planejamentos, orçamento, controle, avaliação, 

planos operacionais, e os resultados alcançados em uma campanha. 

O planejamento é a espinha dorsal nas estratégias eleitorais, pois que nada 

lhe deve escapar, desde os desenhos gerais de uma campanha, até o detalhamento 

das ações de rotina. Tal condição define este tipo de marketing como um processo 

técnico e racional para dirigir uma campanha política, opondo-se assim as idéias de 

práticas improvisadas.  

É por esta compreensão dos conceitos conhecidos como marketing político e 

eleitoral que explicitamente afirmam-se aqui suas distinções para focar suas 

finalidades. Sendo assim ambos os conceitos funcionam para elevarem o conceito 

do homem político na esfera pública, permanecendo restritos a um resultado.  

Sabe-se que muitos pensam que uma campanha eleitoral bem elaborada, 

implica em um resultado satisfatório. Esquecem que a decisão do voto não se pauta 

exclusivamente pelos estímulos advindos da campanha. Da mesma forma um 

planejamento antecipado e praticado de marketing político não minimiza os estragos 

cometidos em um processo eleitoral desestruturado.  

Numa análise mais clara toda inovação na construção e formação da imagem 

de candidatos e políticos refletem um conteúdo de troca. O marketing político só 

funciona efetivamente no eleitoral e o eleitoral se enaltece pelo preparatório do 

político. O certo é que para chegar ao fim dessa dinâmica competitiva este 

candidato-político precisa estritamente adequar-se positivamente a uma única e 

eficaz estratégia: a opinião pública.  

 

 

1.5 Imagem Política: construindo um perfil na opinião pública. 

 

 

  Na regra da política onde o sistema de governo é pautado pela democracia, 

e neste caso inclui-se o Brasil, as ações passam a ser públicas, os atos devem ser 

publicizados para a população, fonte do poder , e nada pode ficar secreto ou 

misterioso aos olhos do público. 
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A partir deste momento em que este poder passa a ser visível, pode-se falar 

em opinião pública, ou seja, tudo aquilo que é produzido no espaço público, é a 

expressão da visibilidade do poder. 

Sartori (1994) numa discussão conceitual do fenômeno da opinião pública 

define: 

 

 

Em seu sentido primário, uma opinião é considerada pública não apenas 
por ser difundida entre os públicos, como também por dizer respeito à ―coisa 
pública‖. Em síntese, a opinião pública é antes de tudo um conceito político. 
Isso significa que uma opinião sobre coisas públicas é – deve ser- uma 
opinião exposta à informação sobre as coisas públicas. Concluindo, a 
opinião pública pode ser definida da seguinte maneira; um público, ou uma 
multiplicidade de público, cujos estados de espírito (opiniões) interagem 
com os fluxos de informações relativas ao estado da res publica (SARTORI, 
1994, p. 125). 

 

 

A opinião pública na democracia é o princípio de legitimação do poder 

político. O marketing caracterizado como a forma contemporânea de controle destas 

opiniões, estabelece uma relação íntima centrado neste processo. Embora a 

necessidade implantada de garantir a formulação e controle deste pensamento 

(opinião pública) seja o fator primordial paro o sucesso na batalha das campanhas, 

existe um ponto construído para gerar tais opiniões que refletem um conceito social - 

mercantil (vendável) para alcançar as metas de aceitação popular - a imagem do 

homem político. 

 

 

Em plena civilização da imagem, sociedade do espetáculo, sociedade 
midiática, ou ainda sociedade do conhecimento, cujo maior atributo é a 
disponibilidade da informação tanto em volume como na distribuição através 
da convergência de meios e fluxos. A imagem surge como catalisadora e 
ordenadora das representações, ela consagra-se como elemento da 
economia da comunicação e também como a ―impressão da realidade‖ 
(SARTORI, 2001, p.84). 

 

 

 Ribeiro (2002) complementa esta idéia afirmando que o ―marketing político 

relaciona-se à formação da imagem a longo prazo de um postulante a um cargo que 

envolve poder‖. Ou seja, no processo de convencimento político, todas as 
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estratégias devem ser estrategicamente elaboradas de forma contínua e sistemática 

na constituição da imagem. 

A conseqüência desta ação continuada tem sua lógica, pois muitos esquecem 

que a concepção desta imagem não são procedimentos estagnados, estando 

restritos aos momentos eleitorais. Apesar de uma campanha bem elaborada ser 

uma fonte de estímulos sensoriais para criação de um personagem, é suas 

anteriores ações exaustivas e bem planejadas que fabrica sua imagem. 

 

 

1.6 Campanhas eleitorais 

 

 

O conceito de campanha permitiu ao marketing atuar para dar ritmo as 

decisões centrais. O campo político passa a ser ocupado por uma extensa rede de 

técnicos e especialistas que programam as etapas e regras do ―fazer política‖. 

 

 

O fato é de que as publicações (campanhas políticas modernas) datam de 
meados de 80 ao início de 90 reforça a idéia de que neste período que se 
expandem no Brasil as novas regras para fazer política apoiados em um 
saber que lhe é precedente, o marketing publicitário, mas que exige um 
esforço de adequação às peculiaridades do produto (a política) e o 
conhecimento das nuanças de um mercado onde o que se oferece e se 
consome são imagens e não bens materiais (CARVALHO, 1999, p.33). 

 
 

Pacheco (1994) adiciona a esta afirmação uma conceituação bastante 

relevante, pois no campo eleitoral para a concretização das campanhas tudo 

começa e termina para o convencimento de alguém (eleitor), o candidato é um 

objeto eleitoral - produto, enquanto as eleições são as vendas. Neste enfoque a 

melhor maneira para entender e operar tal processo são os profissionais de 

marketing e propaganda. 

O planejamento de uma campanha exige um esforço árduo para sua 

consolidação. Tudo deve ser milimetricamente analisado, revisado para só assim ser 

usado. O poder de convencer por idéias e imagens é algo historicamente concreto, 

mas nunca foi até então, estruturalmente ampliado. Gigantescas campanhas são 

feitas para arrecadar o maior número de votos, e o poder econômico garante toda 
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esta sustentação eleitoral. E para conseguir esta concretização de campanha 

política, algumas técnicas de publicidade e propaganda1 são empregadas para e 

efetuar a persuasão. 

 

 

1.6.1 Propaganda 

 

 

.  O termo ―propaganda‖ surgiu na idade média, empregado pela primeira vez 

pela igreja no Congresso de Propagação da Fé. Apesar da palavra guardar esta 

ressonância religiosa, no século XVIII toma estas feições mais próximas da que 

conhecemos e no século XX transforma-se de vez neste conceito de hoje. 

No livro de administração de marketing Kotler (1998) define propaganda como 

qualquer forma de apresentação impessoal e de promoção de idéias, bens ou 

serviços por um patrocinador identificado. 

Ferreira (1991) complementa, 

 

 

De forma geral, pode-se dizer que a propaganda consiste em uma técnica 
de apresentação de argumentos e opiniões ao público, de tal modo 
organizada e estruturada para induzir conclusões ou pontos de vista 
favoráveis aos seus enunciantes. É um poderoso instrumento de conquistar 
a adesão de outras pessoas, sugerindo-lhes idéias que são semelhantes 
àquelas expostas pelos propagandistas (FERREIRA, 1991, p. 258). 
 

 

Transpondo para a política a propaganda é um fator essencial. Emmanuel 

Pinto (2010) aborda dizendo que a propaganda eleitoral é aquela que visa à 

captação de votos, facultada aos partidos, coligações e candidatos que, por 

intermédio dos meios publicitários permitidos em lei, procuram influenciar no 

processo decisório do eleitorado, divulgando os candidatos, suas propostas e 

mensagens. Pois é uma das ferramentas mais importantes e mais utilizadas para 

conquistar o poder. Apresenta-se como a comunicação emitida com o objetivo de 

transmitir uma mensagem a determinado público, fornecendo-lhe informações e 

motivações que o levem a adotar aquele candidato ou partido. 

                                                           
1
 Para fins deste trabalho os termos publicidade e propaganda serão usados como sinônimos. 
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Dermatini Gomes insere sua conceituação quando afirma que: 

 

 

Publicidade eleitoral qualifica os esforços planejados de comunicação 
persuasiva para arrecadar votos, usando para isso as técnicas [...] 
propaganda eleitoral é outro esforço de comunicação persuasiva, que visa 
conquistar militantes, simpatizantes ou adeptos a um determinado partido 
político ou, então, a adesão a alguma ação que o candidato ou partido 
devem tomar durante sua vida, e para isso, utiliza técnicas e espaços que 
são de outros formatos da informação e da persuasão (GOMES, 2004, p. 
54). 

 

 

Apesar da propaganda eleitoral ser conceituada como técnica e procedimento 

que objetiva o consentimento das pessoas para eleger (legitimar) um candidato 

político, fazer propaganda eleitoral é exercer na modernidade toda a plenitude para 

a  criatividade.  

O mercado eleitoral é o que aproxima mais a semelhança entre campanhas 

políticas e as empresas, já que apresenta, como o mercado comercial, grande 

concorrência entre as ofertas. Este fenômeno faz com que se possa dizer que se faz 

publicidade para difundir um candidato entre os eleitores num regime de mercado 

altamente competitivo. 

Sob o ponto de vista que leve exclusivamente em conta o processo eleitoral, 

as propagandas eleitorais cumprem uma função informativa difícil de substituir. Seria 

um meio de difusão de massa de informações que, de outra maneira, não estaria ao 

alcance dos eleitores. 

No Brasil, estas propagandas são em geral, um meio de comunicação de uma 

só direção e com a intenção de persuadir. O critério para seleção da quantidade de 

elementos informativos ou persuasivos a serem passados durante as campanhas vai 

depende do desenvolvimento cultural do país. Isto significa que quanto mais culto o 

cidadão maior a exigência e predomínio de informações. 

O principal espaço de disputa das campanhas é o Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), criado em 1962, pela Lei 4.115, que pela sua 

existência fortalece a disputa de idéias e manobras articuladas pelos grandes 

marqueteiros (falamos neste caso de TV e rádio). Apesar de constituir o ―carro-

chefe‖ das campanhas eleitorais é um espaço que poderá perder força, uma nova 
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configuração de eleitores está ganhando contornos e uma nova maneira de 

persuadir inspira funções e exigências para quem deseja ser eleito. 

 

1.6.2 Propaganda na internet 

 

 

Quanto mais complexa se torna a sociedade, maior a exigência de 

conhecimento e de avanços tecnológicos de aparelhos que possam atender a 

demanda de rapidez, conhecimento e fluxo de informação. Essa ―aceleração no 

processo‖ acontece também na comunicação, em que espectadores querem, de 

maneira cada vez mais rápida, estar inteirados sobre o que acontece em sua região, 

país e mundo.  

Ao mesmo tempo em que existe essa necessidade de informação, existe 

também a falta de tempo para captação e processamento dessa informação, 

fazendo com que o público informe-se o mínimo necessário, apenas para 

conhecimento do assunto. Assim, surge um dos grandes aliados do mundo 

moderno: a internet. 

A internet entrou em cena em 1995 no Brasil e trouxe novas previsões: o 

nascimento de uma nova sociedade, a da informação, ou a da comunicação global, 

mediada pelo computador. ―Ela reúne elementos de todas as mídias existentes - 

texto escrito, som, imagem em movimento - de forma mais rápida que as mídias 

originais‖ (ABREU, 2002, p.17). 

 De acordo com pesquisa do Anuário de Propaganda, da Editora Meio & 

Mensagem, tanto agências quanto anunciantes consideram a internet uma grande 

mídia a ser explorada. 

O fato é que a composição desta mídia como valor de convencimento é uma 

realidade que não pode ser evitada. Em virtude do crescente número de usuários no 

mundo todo e do grande impacto que a internet exerce na sociedade em geral, ela 

tem se despontado como uma poderosa ferramenta de comunicação para a 

divulgação de produtos, serviços, promoções, imagem, e ferramentas de 

relacionamento com o cliente. 

De acordo com Zeff & Aronson (2000), o primeiro formato da promoção on-

line foi a própria rede. Depois surgiram os banners e os botões publicitários. Os 

primeiros anúncios – por volta do ano de 1994 – eram baseados no modelo 
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impresso, com figuras estáticas. Hoje podemos constatar anúncios criados 

exclusivamente para a internet, com bastante interatividade. 

Na política o termo vem ganhando adeptos. A adesão dos cidadãos às 

facilidades da era digital é cada vez maior. Numa rápida digressão alguns exemplos 

são modelos, como a boa aceitação pela população dos sistemas on-line de 

serviços econômicos, sociais, culturais. 

 

 

Posteriormente, a blogosfera entrou numa fase mais politizada, com o 
aparecimento de pessoas que não encontravam nos jornais um verdadeiro 
espaço de debate. A estes juntaram-se outros sem filiação partidária, mas 
com fortes convicções políticas, pelo que rapidamente se geraram intensos 
debates (CANAVILHAS, 2004, p. 22). 

 

 

A internet é uma opção de marketing eleitoral, social e político para a 

democracia tornar-se mais participativa, fora o ato de votar é claro. Portanto, 

computador e internet nas mãos de políticos e marqueteiros modernos são um 

poderoso instrumento de marketing eleitoral e político. Embora se encontre em 

processo de consolidação, já mostra uma tendência identificável: devido ao 

crescimento da rede mundial de computadores e aos amplos custos das campanhas 

políticas, a internet é um fator agregante para uma nova forma de propagar ideais 

(com menos gastos) e conquistar a opinião pública, ou seja, eleitores. 

 

 

1.6.3 Nova lei eleitoral 

 

 

O Código Eleitoral em vigor é regido pela Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 

2009, alterando as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995. Lei dos Partidos 

Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as 

eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral2. 

A nova lei delibera sobre propaganda nas campanhas eleitorais. Instituindo 

novas regras para as eleições, uma das quais garante a liberdade de expressão na 

                                                           
2
  Lei na íntegra disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L12034.htm 
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internet, permitindo o uso da rede mundial de computadores para fazer propaganda 

e também para arrecadar recursos, inclusive por meio de cartão de crédito.  

Abordando alguns pontos da nova lei sintetiza aqui as principais mudanças 

para um novo pensamento para as campanhas eleitorais, em especial para o uso da 

internet: 

Art. 41 § 2o - O poder de polícia se restringe às providências necessárias 

para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a 

serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. 

É permitida a propaganda eleitoral na internet, da mesma forma que se é 

permitida na TV e rádios e seu conteúdo não pode ser censurado. Mas, como será 

visto em seguida, cabe ainda o direito de resposta. 

 

Direito de resposta. 

 
Art. 58 § 3º IV- em propaganda eleitoral na internet: a) deferido o pedido, a 

divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página 

eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em 

até quarenta e oito horas após a entrega da mídia física com a resposta do ofendido;  

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por 

tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada 

ofensiva; c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável 

pela propaganda original.  

Art. 36-A. Não será considerada propaganda eleitoral antecipada:  

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré- candidatos em 

entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 

inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja 

pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de 

conferir tratamento isonômico. 

Será permitido aos sites e blogs, realizar entrevistas, pequenos debates e até 

tratar sobre candidaturas específicas prévias, desde que não se configure uma 

forma de campanha. Mas não será exigido, da internet que se dê o mesmo 

tratamento para cada pré - candidatura.  

 

A propaganda em blogs 
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Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta 

Lei, após o dia 5 de julho do ano da eleição. Art. 57-B. A propaganda eleitoral na 

internet poderá ser realizada nas seguintes formas: IV - por meio de blogs, redes 

sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja 

gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de 

qualquer pessoa natural. 

Pode-se, abertamente, apoiar candidaturas e fazer propaganda para quem o 

blog ou pessoa em seus perfis de redes sociais e fóruns desejar fazer, mas não de 

forma anônima e velada. Assim, terá que se deixar claro o intuito daquele conteúdo 

de ser uma propaganda e apoio para certa candidatura ou coligação. Mas há uma 

ressalva, não é permitida propaganda paga na internet: Art. 57-C. Na internet, é 

vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. 

Como o marketing político fundamenta-se antes mesmo do período eleitoral, e 

como nada na lei proíbe que um político mantenha em funcionamento um blog ou 

cadastro em rede social para fins pessoais (neste caso persuasivo), um novo 

capítulo estratégico de campanhas eleitorais fundamenta-se. 

Ainda de acordo com a nova resolução, continua vedada na campanha 

eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua 

autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou 

quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. É 

proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de 

candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a 

finalidade de animar comício e reunião eleitoral. É vedada também a propaganda 

eleitoral mediante outdoors.  

Diante do cenário eleitoral, os marqueteiros e candidatos estão em um novo 

panorama, obrigados a buscar novas alternativas, a internet é a ―bola da vez‖. Seu 

grau de persuasão ainda gera discussões, mais sua capacidade de interagir é tão 

significativa que se torna presente indiscutivelmente nas esferas de disputas ao 

poder político. 
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2 INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA. 

 

 

2.1 Internet: surgimento de um espaço democrático. 

 

 

A criação e o desenvolvimento da internet nas três últimas décadas do século 

XX foram conseqüência de uma fusão singular de estratégia militar, inovação, e 

cooperação científica - tecnológica. 

A internet teve origem no trabalho de uma das mais inovadoras instituições de 

pesquisa do mundo: a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada – ARPA, do 

Departamento de Defesa dos EUA. Foi criada assim a ARPANET para tornar-se um 

sistema de comunicação invulnerável a ataques nucleares e que transmitisse 

mensagens ao longo das redes conectadas. 

Embora sua função bélica tenha determinado sua idealização, a certa altura 

ficou difícil separar a pesquisa voltada para fins militares das comunicações 

científicas e das conversas sociais. 

 

 

Quando mais tarde a tecnologia digital permitiu o empacotamento de todos 
os tipos de mensagens, inclusive de som, imagens e dados criou-se uma 
rede que era capaz de comunicar seus nós. A universalização da linguagem 
digital e a pura lógica das redes do sistema de comunicação geraram as 
condições tecnológicas para a comunicação global (CASTELLS, 1999, 
p.82). 

 

 

 O certo é que esta abrangência mundial que caracteriza a internet deve-se a 

um ponto fundamental desenvolvido como uma aplicativo para partilhar informações,  

a world wide web – www. Com este crescimento e pelo fato de não existir mais um 

ponto único de controle na internet, ninguém sabe exatamente quantas pessoas 

estão usando a rede mundial em um dado momento ou a quantidade de usuários 

que têm condições de acesso em todo o mundo. Além das estimativas do número de 

usuários serem bastante conflitantes, elas não são definitivas, pois o crescimento da 

rede é um fenômeno que ocorre em diversos países em taxas constantes e 

elevadas. 
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Mesmo assim alguns indicadores gerais traçam o perfil e contornos da difusão 

e presença de internautas no Brasil e no mundo. De acordo com o relatório da 

International Telecommunication (ITU) divulgado em 25 de maio de 2010 aponta que 

até o final deste ano existirá cerca de 1,8 bilhões de usuários conectados com a 

internet em todo mundo, 26% da população mundial3. No Brasil este número já 

chega ao patamar de 67,5 milhões de ―plugados‖ segundo o Ibope-Nilsen em 

fevereiro de 20104. Considerando o ranking mundial o país já alcança a quinta 

posição de pessoas com acesso a este nova mídia. Um gigantesco potencial que 

reflete diretamente em novas aplicações para as abordagens comunicacionais. 

A internet foi saudada pela maioria dos cientistas sociais e formuladores de 

políticas como uma oportunidade única para a renovação da democracia em geral e, 

em particular, da participação dos cidadãos na vida política. A www (world wide web) 

e o e-mail permitiram a criação de novos mecanismos de relacionamento entre as 

instituições públicas e os cidadãos, favorecendo a transparência na execução dos 

orçamentos públicos (acessíveis on-line), facilitando trâmites e reclamações 

relacionados a serviços, disponibilizando informação e sugerindo novas formas de 

organização dos serviços públicos. Mas, sobretudo, as novas tecnologias da 

comunicação abriram a possibilidade de uma nova forma de participação cidadã, 

independente das grandes estruturas políticas e dos organismos de comunicação de 

massa — afinal, cada indivíduo poderia ter voz ativa na construção de um espaço de 

opinião pública realmente democrático. 

Hardt e Negri (2001) deram forma a uma visão revolucionária do papel da 

internet, que seria o novo espaço alternativo da multidão, conceito formulado 

observando este seu potencial. Para os autores, a internet ―é o principal exemplo 

dessa estrutura de rede democrática. Um número indeterminado e potencialmente 

ilimitado de nós, interconectados, comunica-se sem ponto central de controle.‖ 

A transformação da política e dos processos democráticos da sociedade 

regida pelo sistema digital ocorre de maneira mais profunda quando consideramos o 

quanto podemos estar tão bem informados sobre nosso governo e nossos líderes. 

Ou melhor, o quanto participamos das gestões políticas utilizando os meios digitais.  

                                                           
3
 Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/05/25/internet-deve-chegar-a-5-bilhões-de-

usuarios-em-2010-diz-pesquisa 

4
  Disponível em: http://g1.globo.com/notícias/tecnologia/0,,MUL1552813-6174,00.html  

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/05/25/internet-deve-chegar-a-5-bilhões-de
http://g1.globo.com/notícias/tecnologia/0,,MUL1552813-6174,00.html
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O procedimento que sintetiza tal afirmação é caracterizado como 

interatividade, que compartilhando o pensamento de Levy (1999) o termo 

interatividade em geral ressalta a participação ativa dos beneficiários de uma 

transação de informação.  Assim sendo, permite ao cidadão solicitar informação, 

expressar a sua opinião e pedir uma resposta personalizada aos seus 

representantes.  

É certo que este tipo de relação, depende muito de fatores que estão além 

dos limites tecnológicos. Um sistema político, acompanhando a evolução digital 

estaria democratizando o poder se seguisse todos estes preceitos de atuação, isto 

é, a interatividade com o cidadão. Evidentemente isto nem sempre ocorre, mas 

mesmo assim, a experiência da internet é vista como inspiração para formas de 

participação política protagonizada pela esfera civil e como comprovação de que há 

formas efetivas e meios para a participação popular na vida pública.  

 

 

A ―democracia digital‖ é, neste sentido, empregado para referir-se à 
experiência da internet e de dispositivos que lhe são compatíveis, todos eles 
voltados para o incremento das potencialidades de participação civil na 
condução dos negócios públicos (GOMES, 2004, p. 217). 

 

 

A democracia digital, para melhor entendimento, é realmente a democracia 

participativa a qual, apoiada em dispositivos eletrônicos que conectam entre si os 

cidadãos, possibilita a faculdade de intervir nas decisões através das opiniões e de 

projetos destinados a reformar a qualidade das nossas sociedades. 

O fato é que, quem tem acesso a um computador para empregá-lo no interior 

do jogo democrático, a internet passa a ser um recurso valioso para a participação 

política. Nesse sentido, é igualmente um fato que a internet oferece inúmeros meios 

para a expressão política e um determinado número de alternativas que podem 

influenciar os agentes da esfera política. Por isso mesmo, tem nos seus dispositivos 

um repertório de instrumentos para que os cidadãos se tornem politicamente ativos. 

De acordo com o autor americano Baber (2003), com a internet, adquirir e 

disseminar informação política on-line tornou-se rápido, fácil, barato e conveniente.  
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A informação disponível na internet é freqüentemente desprovida das 
repressões dos meios industriais de comunicação, o que significa que, em 
geral, não é distorcida ou alterada para servir a interesses particulares, nem 
a forças do campo político nem à indústria da informação. Nesse sentido, a 
internet pode desempenhar um papel importante na realização da 
democracia, porque pode assegurar aos interessados em participar do jogo 
democrático dois dos seus requisitos fundamentais: informação política 
atualizada e oportunidade de interação (BABER, 2003, p. 125 tradução 
nossa). 

 

 

Em parte a idéia do autor reflete o que seria este papel democrático da 

ferramenta virtual na difusão de valores que marcam o perfil de um cidadão 

comprometido com os atos políticos de nossa sociedade. No entanto existem 

entraves que barram em muitos aspectos este processo de comunicação 

bidirecional. Afirmar que informações transmitidas, e isso pela via dos governantes 

para os governados, não servem a interesses particulares, é algo que não podemos 

corroborar. Se a necessidade de publicizar via web ultrapassar a necessidade de 

interagir, o papel democratizante do www na política,  torna-se um mero discurso 

contraditório. 

 

 

2.2 Ciberespaço: a realidade virtual gerando opinião pública real. 

 

 

A cada minuto que passa, novas pessoas são conectadas à internet, novos 

computadores são interconectados, novas informações são injetadas em rede. No 

estágio atual da sociedade, ao falarmos em internet nos referimos a diversos 

fenômenos distintos, no entanto este ―conjunto diverso‖ gera um poço de 

interconexões que garantem aos utilizadores da rede um infinito suporte 

comunicacional. 

O ciberespaço pode assim ser definido como o espaço de comunicação 

aberto e dinâmico pela interconexão mundial de computadores e das memórias de 

computadores. Lévy define claramente quando afirma, 

 

 

Interativo, a virtualidade da informação parece-me a marca registrada do 
ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia todos 
os dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e 
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de simulação [...] Nesta perspectiva tornará o ciberespaço o principal canal 
de comunicação da memória da humanidade (LÉVY, 1999, p.92-93). 

 

 

Quanto mais o ciberespaço se amplia mais ele se torna universal. Aceita a 

todos, pois se contenta em colocar em contato um ponto com qualquer outro, e isso 

o torna vivo. Contudo trata-se de um universo indeterminado, e que tende a manter 

esta indeterminação na qual cada ponto da rede pode vir a tornar-se produtor, ou 

melhor, emissor de novas imprevisíveis informações. 

Quando a escrita foi inventada, um novo passo social foi dado pela 

humanidade, a oralidade agora registrada pelos símbolos passou a significar a 

mensagem como sancionadora da verdade. Algo que estava gravado no papel teve 

peso tão forte que permitiu avaliar os valores por leis escritas e determinar as 

conquistas por ordens gráficas. 

Esta escrita permitiu um espaço de comunicação desconhecido pelas 

sociedades orais, no qual se tornava possível tomar conhecimento das mensagens 

produzidas por pessoas que se encontravam a milhares de quilômetros ou mortas 

há anos, ou que se expressavam apesar das grandes diferenças culturais. 

Retorna-se a este assunto da mudança da humanidade com o aparecimento 

da escrita porque algo semelhante, e claro, mais complexo aconteceu e está 

acontecendo quando se depara com estas novas práticas sociais acolhidas pelo 

mundo virtual. O ciberespaço permitiu escrever mensagens no espaço físico, 

temporal e geográfico diferentes.  

O autor Pierri Lévy (1999) quando abordou a temática afirmou que fora das 

condições de emissão e recepção as mensagens mantêm-se ―fora do contexto‖.  

 

 
Esse fora do contexto que inicialmente diz respeito apenas a ecologia da 
mídias e à pragmática da comunicação, foi legitimado, sublimado, 
interiorizado pela cultura. Irá tornar-se o centro de determinada 
racionalidade e levará, finalmente, à noção de universalidade (LEVY,1999, 
p.114). 

 

 

Quando ele propõe esta idéia simplesmente legitima a verdadeira mudança 

que a virtualidade causa nas relações sociais. ―Fora do contexto‖ não denota ―sem 

compreensão‖, e sim algo que mantém um significado longe de sua origem de 
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emissão (onde foi escrita), por isso o conceito de universal. Para Lévy ―virtualmente 

todas as mensagens encontram-se mergulhadas em um banho comunicacional 

fervilhante de vida, incluindo as próprias pessoas, do qual o ciberespaço surge‖ 

(LÉVY, 1999, p.118). 

Nesta fase que se vivencia a tecnologia virtual, a sua configuração dá 

continuidade à linhagem cultural desta universalidade iniciada pela escrita. Uma vez 

que a mensagem será vista por muitas pessoas dispersas, ela encontrará um 

denominador comum mental para seus destinatários. Qualquer que seja a 

mensagem abordada encontrará pensamentos que usufruirão do conteúdo e com 

isso tenderão a seguir a mesma idéia.  

Apesar de que o conceito de universal da internet ter a interconexão como 

seu motor primário, pode-se classificar também como sua potencialidade a 

faculdade de influenciar um grande número de pessoas pela sua abrangência 

espacial. 

Estas práticas contemporâneas das tecnologias virtuais estão usando 

princípios de agregação social para ações que reúnem muitas pessoas, às vezes 

multidões, e que realizam atos em conjunto determinando opiniões. O espaço online 

ultrapassa barreiras e atinge de forma mais acentuada os envolvidos nesta 

comunicação.  

Como é garantido um processo abrangente e ao mesmo tempo interativo na 

comunicação virtual, torna-se muito mais fácil lançar as ―sementes das verdades‖ no 

que se deseja que acreditem do que qualquer outro processo informacional. As 

práticas de persuasão no ciberespaço são movidas antes de tudo por estímulos 

próprios (neste caso refere-se ao receptor da mensagem), diferentemente de outras 

mídias, que são lidas e vistas o que nos é colocados, o espaço online são vistos e 

lidos o que nos interessa. E gerar este interesse é um passo apenas de 

interatividade. 

Características específicas da rede colocam esse estoque de opiniões como 

algo diferente das opiniões publicadas circulantes em outros meios de comunicação. 

Antes de tudo porque, qualquer um, com baixo investimento e ampla possibilidade 

de efeito, pode ser um editor de mensagens e informações.  
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Sendo tais materiais alcançáveis pelos aparatos tecnológicos de busca on-
line, um determinado repertório de opinião publicado num site de um mega 
portal e outro disponível numa página de um obscuro provedor de um lugar 
qualquer na ―periferia‖ do mundo têm praticamente as mesmas chances de 
―audiência‖ (GOMES, 2004, p.82). 

 
 
 

Essa descentralização da rede pode garantir à opinião publicada uma 

autonomia maior devido às regulamentações legais, das normas culturais e das 

coações sociais de um determinado Estado, de uma determinada subcultura, de um 

determinado grupo de interesses. 

Neste sentido caracterizar o ciberespaço como um mecanismo que origina um 

meio de formular e implementar conceitos e pensamentos na sociedade é algo sim 

concreto, porém exige mais do que a imposição de idéias,  é necessário realmente 

na virtualidade interagir pela veracidade das apreciações.  

Num ambiente técnico de interconexão, as informações específicas que estão 

disponíveis como práticas de atos comunicacionais são, sobretudo os aspectos que 

pertencem em cheio as questões fundamentais da opinião pública. O espaço virtual 

mobiliza esta opinião porque interfere conjuntamente (as diversas redes em 

conexão) para que o que foi dito ultrapasse as fronteiras da web. 

 

 

2.3 A internet nas campanhas eleitorais. 

 

 

As expectativas sobre as mudanças que a internet pode fazer na política, 

especialmente nas campanhas, têm variado entre os mais cheios de utopias e os 

mais céticos do assunto.  

Certamente este novo meio possibilitou uma maior visibilidade dos candidatos 

com menos recursos no processos eleitorais, e com isso, mais alternativas para a 

participação cívica. Os estudos empíricos nesta área, que se multiplicaram ao longo 

dos poucos últimos anos, e que ainda tem insuficientes dados, têm enfrentado 

questões muito diferentes: como é que as partes no jogo eleitoral se adaptam ao 

novo meio?  Será que é preciso mudar estratégias de campanhas?  As pessoas 

interagindo nas campanhas, através da internet, possibilitam melhores candidatos? 
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Quais são as conseqüências eleitorais de campanhas online e, em particular, da 

web de redes sociais?  

Sem dúvida no ambiente virtual tornam-se facilmente acessíveis as 

informações transmitidas. A capacidade comunicativa é de baixo custo e a 

participação entre alguns setores que não tendem a ficarem envolvidos na política, 

como é o caso dos jovens, é um passo gigantesco na procura por novos votos. 

Como sabemos, a internet é diferente da tradição midiática, pois permite a 

rápida circulação de um grande volume de informação controlados pelos usuários, a 

possibilidade de apontar uma informação para receptores específicos e ao mesmo 

tempo descentralizar o controle nestas interações acaba formando um ambicioso e 

possível sistema de divulgação. Sem dúvida, os processos eleitorais são afetados 

pelo seu surgimento e esta crescente utilização. 

Um dos primeiros estudos sobre esta questão do uso da web de Corrado e 

Firestone (1997), considerando as conseqüências deste novo meio comunicacional 

no processo eleitoral, foi concluído apontando que tal utilização gera laços mais 

fortes entre os cidadãos e candidatos,  proporcionando uma informação política 

melhor para os eleitores, e conseqüentemente uma maior taxa de acessos.  

Dentro deste contexto evolutivo da internet surge a chamada Web 2.0, que 

refere-se a uma série de aplicações online cujos conteúdos são definidos pelos 

usuários (blogs, redes sociais, compartilhamento de arquivos em sites etc. ).  

Considerando parte da filosofia destes conceitos virtuais, é necessário 

esclarecer de que forma o sistema 2.0 se distinguem do até então habitual 1.0: 

Os sites de Web 1.0 são estáticos - eles contêm informações que podem ser 

úteis, mas não existe razão para que um visitante retorne ao site mais tarde. Um 

exemplo pode ser uma página pessoal que ofereça informações sobre o dono do 

site, mas que não mude nunca. Os sites de Web 1.0 não são interativos - os 

visitantes podem visitá-los, mas não modificá-los ou contribuir com eles. Os 

aplicativos da Web 1.0 são fechados - sob a filosofia da Web 1.0, as empresas 

desenvolvem aplicativos de software que os usuários podem baixar, mas não são 

autorizados a ver como o aplicativo funciona, ou a alterá-lo. 

Enquanto a Web 2.0 é o termo utilizado para descrever a segunda geração da 

World Wide Web, tendência que reforça o conceito de troca de informações e 

colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A idéia é que o ambiente 

online se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de 
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conteúdo. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que 

aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados 

pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. E com esse melhor 

aproveitamento da inteligência coletiva possibilita ―poder às pessoas‖. 

 

 

WEB 1.0 WEB 2.0 

Comunicação Vertical Comunicação horizontal 

Gerenciamento do sistema e 
fornece para obter 
informações do usuário. 

Os usuários interagem com 
outros utilizadores de 
conteúdos. 

O conteúdo é protegido e 
restrito. 

O conteúdo é gratuito, 
podendo ser atualizado por 
qualquer pessoa em tempo 
real. 

Quadro 1: diferenciação entre web 1.0 e web 2.0 

 

 

De acordo com Gibson e Rommele (2008), a Web 2.0 envolve quatro 

mudanças fundamentais para a comunicação política, 

  

 

Passando de um "um para muitos" modelo de distribuição de mensagens, 
para um dos "muitos para muitos"; a necessidade de crescimento, dada ao 
crescente volume de informações on-line, passa a ser agregador as 
informações;  a produção de conteúdo político que pode ser distribuído 
através de diferentes meios de comunicação social, numa extensão de cima 
a baixo dos canais de comunicação (GIBSON e ROMMELE, 2008, p.473). 

 

 

O que este modelo impõe é simplesmente uma evolução dos processos 

comunicacionais para uma forma além dos limites de controle de conteúdos. As 

complexas redes que os sistemas online conectam, permitem ao emissor transmitir 

seu papel a tantos outros que antes eram apenas receptores. Não existe apenas um 

que transportará as informações para outros, todos os outros transportarão para 

todos. E nesta cadeia virtual, as opiniões são influenciadas até sua composição 

definitiva. 

Somando a este processo de descentralização da rede, que é um fenômeno 

nada desprezível, a possibilidade de anonimato na Web, que em princípio protegeria 

o indivíduo real que assim o quisesse de qualquer forma de repressão, acaba 
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gerando em termos de maior liberdade possível de opinião, também canais para 

proliferação de falsas verdades. Um fato que antes era tipicamente usado em 

campanhas políticas ―offline‖, transportado para o mundo ―online‖ repercute tão 

facilmente que o controle de tal informação é praticamente nulo. 

 
 
Não obstante, atualmente a utilização da internet por parte de jornalistas 
independentes, ativistas políticos e pessoas por todas as classes, está a 
crescer como canal de informação política e de rumores. Precisamente 
devido ao seu caráter aberto, sabe-se que muito destes rumores carecem 
de credibilidade (CASTELLS, 2001, p.188). 

 

 

Existem algumas formulações na qual se diz que o uso da Internet pelos 

marqueteiros em campanhas políticas não serve para convencer eleitores flutuantes, 

mas fundamentalmente para mobilizar os ativistas já predispostos a votar em 

determinado político. Estes militantes que geram uma rede de debates têm o papel 

de influenciar no ambiente digital, reforçando as suas opiniões, e agora (dentro do 

novo código eleitoral brasileiro) angariando fundos para alcançar o objetivo principal 

que é a vitória nas eleições. 

Também a partir desta perspectiva torna-se necessário reforçar o assunto 

situando o debate de informações no ambiente tecnológico. Os cidadãos segundo 

aponta Bimber e Davis (2003) que são afetadas pela Internet são usuários indecisos, 

no entanto predispostos a envolverem-se no ambiente de batalha eleitoral, ou 

melhor, que estão à procura  de informações e conseqüentemente de outras 

pessoas propensas a se tornarem mais envolvidos no debate político.   

De acordo ainda com os autores, a Internet não afeta significativamente os 

eleitores flutuantes, mas reforça a predisposição dos simpatizantes.  Posições sobre 

esta questão, com estes aspectos virtuais, são consistentes para esta idéia.  

Como alternativa, no ponto de vista de mobilização, argumenta-se que a  

Internet representa novas oportunidades para reequilibrar a distribuição do poder 

político. Isto significa que o mundo online é uma oportunidade de participação 

política, fazendo com que pessoas engajadas possam utilizar o espaço para 

modificar e conquistar opiniões, refletido para o campo eleitoral, no forma de votos.  

No entanto é bastante útil fazer aqui uma abordagem entre o acesso a Internet, sua 

utilidade na política, e o fator idade, determinante na probabilidade do contexto atual, 

de ser um usuário da Internet, embora não decisivo. 
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 Não é surpresa que os jovens são o público mais amparados nas novas 

tecnologias virtuais. A Pesquisa mais recente (datada de 2008) sobre esta situação 

demonstra que entre os usuários brasileiro, 81% entre 16 e 24 anos, cerca de 27 

milhões de jovens, acessam a Internet5. Certamente estes números já estão 

bastante desatualizados, devido à velocidade de novos adeptos que as tecnologias 

virtuais proporcionam. Entretanto com tantas indagações ainda necessárias para 

compreender até que ponto o ambiente virtual mudará as práticas políticas 

existentes, uma coisa que utilização da Internet está mostrando neste seu processo 

de adaptação ao espaço político, é a capacidade de aumentar na campanha eleitoral 

uma participação política de setores que normalmente participam menos. 

A nível individual, isto significa que o mundo online é uma oportunidade de 

atrair à participação para o debate político (campanhas especificamente), de 

pessoas reticentes em fazê-lo através dos canais tradicionais, este seria o caso 

particular dos jovens. A importância relativa da Internet para este público cresce 

dentro do ecossistema de mídia política global. Entre esta população a Internet é 

hoje igual a jornais e cerca de talvez duas vezes tão importante como o rádio e a 

televisão como fonte de notícias e informações eleitorais.  

Acentuando-se isso, é preciso também destacar que o acesso e manuseio à 

Internet é fortemente condicionado por recursos socioeconômicos e por habilidades 

on-line e familiaridade com a ferramenta (educação digital). Com efeito, idade, 

escolaridade e renda são variáveis que determina a probabilidade de ser um 

utilizador da Internet, e conseqüentemente aumenta a probabilidade de usá-lo para 

fins políticos. 

No entanto, é importante assinalar que existem diferenças significativas  nesta 

utilização da Internet. Aspectos Contextuais e organizacionais, diferentes para cada 

partido e cada campanha,  afetam a intensidade e a forma em que as partes 

envolvidas incorporaram tais tecnologias em suas estratégias eleitorais de 

                                                           
5
 A pesquisa F/Radar mostra que 81% dos brasileiros entre 16 e 24 anos, cerca de 27 milhões de 

jovens, acessam a Internet. Isso representa a maioria dos internautas brasileiros. A maior parte dos 

acessos se dá em locais pagos, como as LAN house (28%) e em casa (23%). Cerca de 48% dos 

brasileiros de classe C têm acesso à Internet, e maioria desses internautas acessam em LAN house. 

De acordo com essa pesquisa, os fatores socioeconômicos e as desigualdades regionais ainda são 

os principais determinantes do acesso à Internet no Brasil. Quanto maior a renda e a escolaridade, 

maior o acesso. Disponível em: http://www.artigonal.com/internet-artigos/jovens-e-o-acesso-a-

internet-1091081.html 
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campanhas. O grau de descentralização política, o sistema eleitoral, a ideologia, as 

organizações dos recursos, as competitividades, o perfil de simpatia aos meios 

digitais dos candidatos, devem ser levados em consideração para avaliar o grau de 

penetração da Internet na disputa. 

 

 

Em primeiro lugar, lidamos aqui tanto com o fenômeno da comunicação 
política via internet, que inclui, entre outras coisas, a propaganda política 
online, quanto com as redes de circulação de opiniões de caráter político 
que nela se formam, bem como com os insumos que a internet oferece para 
que o sujeito possa formar sua opinião e vontade política em contexto 
comunicacional (GOMES, 2004, p.05). 
 

 

 Olhando para as informações políticas na internet e pensando como o uso do 

marketing neste ambiente poderá servir como um grande motivador na conquista do 

eleitorado é saliente observar que as atitudes dos usuários são consideradas ativas, 

no sentido de que permite uma busca, interação e um contato direto com 

representantes e políticos oferecendo assim modos online para participar na política. 

Este tipo de mídia pode diminuir as diferenças de conhecimento entre as 

pessoas já interessadas e motivadas, os chamados ativistas políticos, para tirar 

proveito de informações online deste ambiente eleitoral e aqueles que não são 

interessados em política e preferem dedicar o tempo online para entretenimento. A 

capacidade de interagir e manter-se fiel ao meio, é bastante superior e atrativa do 

que outros meios de comunicação tradicionais. 

 

 

Diversos estudos realizados nos EUA e Europa mostram que a influência da 
internet no comportamento eleitoral ainda é restrita, mas que ela já possui 
um impacto importante em alguns segmentos e interage com a cobertura 
que os meios de comunicação de massa tradicionais fazem do processo 
eleitoral (COUTINHO E SAFATLI, 2009, p.116). 

 

 

Internet é vista como uma oportunidade para estabelecer um contato direto 

dos partidos e candidatos com os eleitores, sem a mediação dos jornalistas, 

assessores, publicitários, marqueteiros (embora a participação destes profissionais 

faça parte do processo).  É também considerado como o meio ideal para aplicar 

estratégias segmentadas, com o objetivo de influenciar eleitores específicos  da 
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sociedade. E, claro, poderá incentivar para ampliar uma maior base de envolvimento 

nas campanhas. 

Não menos importante é o lugar da opinião política na internet entendida 

como repertórios multimídia de conteúdos, uma vez que a maior parte pode ser 

corretamente compreendida como opinião publicada, voltada para a produção de 

convencimento e para a defesa de posições e interpretações a respeito de temas em 

disputa.  

No que diz respeito a partidos e candidatos, o marketing eleitoral online entra 

em cena demonstrando que a Internet pode contribuir para melhor resultados 

eleitorais para candidatos e partidos marginal com menos recursos e possibilidades.  

A evidência deste fato aponta para uma possível compensação ou equalização do 

efeito da Internet, no reconhecimento da vantagem comparativa dos candidatos ―de 

pequeno porte‖. Uma vez que o efeito das informações divulgadas (refletindo em 

propaganda política) não se restringe a equipe de um candidato, e sim a diversos 

usuários que assim possam ampliar no conjunto da rede, os ―cyber-voluntários‖. 

Receptores das mensagens nas campanhas eleitorais têm, por sua vez, 

tornados transmissores em potencial através de múltiplos canais online. O que 

parece ser relativamente claro é que aqueles que visam influenciar o debate público 

e atitudes terão de inserir os mecanismos digitais em torno dos novos espaços 

coletivos que os usuários habitam. De modo que esta mobilização de atividades 

deverá ser ainda mais importante a cada processo eleitoral . 

No Brasil, segundo Coutinho e Saflati (2009) os estudos desenvolvidos nessa 

área, embora ainda escassos, começaram a ganhar corpo a partir de 2004. A este 

esforço investigativo os autores apontam uma pesquisa que o IBOPE desenvolveu, 

visando coletar informações sobre o uso da internet nas eleições municipais de 2008 

no estado de São Paulo. 

 

 

Na terceira semana de setembro, pouco antes do primeiro turno da eleição 
municipal de São Paulo, o IBOPE Inteligência entrevistou 1 001 eleitores 
com 16 anos ou mais, para saber quais eram as principais fontes de 
informação sobre o pleito [...] A internet atingiu seus melhores percentuais 
entre as camadas mais jovens e mais escolarizadas da população, faixas 
em que supera o rádio e aproxima-se dos jornais como principal fonte de 
informação para decisão do voto (COUTINHO e SAFATLI, 2009, p. 117). 
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Em geral, os estudos existentes sobre a nova mídia e as eleições têm-se 

centrado mais em aspectos do conteúdo do que sobre os efeitos da Campanha 

online. É claro que a evidência de que a utilização do ambiente virtual no processo 

eleitoral pela camada mais jovem da população desencadeia uma série de 

especulações de como deverá ser usada esta ferramenta.  

Diante desse quadro naturalmente ferramentas que ganham extrema 

popularidade no ambiente virtual pela faixa etária da população mais jovem poderão 

receber uma notória visibilidade para ser incorporada nas técnicas e estratégias das 

campanhas eleitorais. Embora as pesquisas sobre o efeitos sociais de tecnologias 

que mudam rapidamente sejam ainda pouco fundamentadas na literatura científica, 

tais ferramentas existem e certamente são (e serão) utilizadas para fim eleitoral. 

Com todo efeito, a ferramenta inovadora que incorporará uma nova visão a 

campanhas eleitorais é as redes sociais. O surgimento de sites destas redes e o uso 

inovador delas por políticos no seu marketing criaram um novo e poderoso meio que 

transformou a paisagem política trazendo um novo nível de participação.  Esta nova 

ferramenta com certeza promete manter o debate político animado e interessante. 
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3 – REDES SOCIAIS. 

 

 

3.1 Redes Sociais através dos sites. 

 

 

Uma rede social é um conjunto de pessoas, organizações ou outras entidades 

sociais conectadas por um conjunto de relações sociais significativas.  Quando uma 

rede de computadores conecta pessoas, é uma rede social. 

Estas comunidades virtuais emergem da internet quando as pessoas têm 

discussões públicas por tempo suficiente, com suficiente sentimento humano, para 

formar teias de relações pessoais no ciberespaço. A autora Raquel Recuero (2009) 

define bem o que seria estas ligações em rede, 

 

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 
(pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (interações ou laços 
sociais). Uma rede assim é uma metáfora para observar os padrões de 
conexão de um grupo social, a partir da conexões estabelecidas entre os 
diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura 
social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões 
(RECUERO, 2009, p.23). 

 

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representado pelos nós. 

Trata-se de pessoas envolvidas na rede. Como parte do sistema, os atores atuam 

de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de 

laços sociais. Quando se trabalha com redes sociais na internet, no entanto, os 

atores são constituídos de maneira um pouco diferenciada.  

 

 

Por causa do distanciamento entre os envolvidos na interação social, 
principal característica da comunicação mediada por computador, os atores 
não são imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com 
representações dos atores sociais, ou com construções identitárias do 
ciberespaço (RECUERO, 2009, p.24). 
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Sustentando que a percepção do outro é essencial para a interação humana, 

mostra que, no ciberespaço, pela ausência de informações que geralmente 

permeiam a comunicação face a face, a pessoas são julgadas e percebidas por suas 

palavras. Essas palavras, constituídas como expressões de alguém, legitimadas 

pelos grupos sociais, constroem as percepções que os indivíduos têm dos atores 

sociais. É preciso colocar rostos, informações que gerem individualidade e empatia, 

pois é um requisito fundamental para que a comunicação possa ser estruturada. 

 

 

As apropriações do espaço online funcionam como uma presença do ―eu‖ 
no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público. Essa 
individualização dessa expressão, de alguém ―que fala‖ através desse 
espaço é que permite que as redes sociais sejam expressas na internet 
(RECUERO, 2009, p. 26). 

 

 

Nos sites de redes sociais ao se conectarem, os usuários são identificados 

pelos seus perfis. Como apenas é possível utilizar o sistema com um login e senha6 

que automaticamente vinculam o ator a seu perfil, toda e qualquer interação é 

sempre vinculada a alguém. Portanto, através da observação das formas de 

identificações do usuário na internet, é possível perceber os atores e observar as 

interações e conexões entre eles. 

Outro elemento importante do estudo dessas apropriações como 

representações e extensões do espaço social dos atores é a percepção de quem 

são os autores. Esses espaços são sim espaços de expressão e de construção de 

impressões. ―Grande parte do processo de sociabilidade está baseada nas 

impressões que os atores sociais percebem e constroem quando iniciam sua 

interação‖ (RECUERO, 2009, p. 28). Essas impressões, no entanto, são em parte 

construídas pelos atores e em parte percebidas por eles como papéis sociais. 

Enquanto os atores representam os nós da rede em questão, as conexões de 

uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. Em termos gerais, as 

conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que por sua vez, 

são formados através da interação social entre os atores. 

                                                           
6
 Forma de acessar a conta do usuário. 
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Essas interações na internet são percebidas graças à possibilidade de manter 

os ―rastros‖ dos indivíduos que permanecem ali. Um ―perfil‖ de um site de rede 

social, por exemplo, permanece ali até que seja apagado pelo autor da mensagem, 

ou o site saia do ar. Assim acontece com a maior parte das interações na mediação 

do computador. Essas interações são, de certo modo, fadadas a permanecer no 

ciberespaço permitindo as trocas sociais mesmo distantes, no tempo e no espaço, 

de onde foram realizadas. 

A interação mediada pelo computador é também geradora e mantém relações 

complexas e de tipos de valores que constroem e sustentam as redes sociais na 

internet.  Contudo mais do que isso, a interação mediada pelo computador é 

geradora de relações, que, por sua vez, vão gerar laços sociais 

O ciberespaço e as ferramentas de comunicação possuem particularidades a 

respeito dos processos de interação. Há uma série de fatores diferenciais, o primeiro 

deles é que os atores não são imediatamente conhecidos, é tudo construído pela 

mediação do computador. O segundo fator relevante é a influência das 

possibilidades de comunicação das ferramentas utilizadas pelos atores. Há 

multiplicidade de ferramentas que suportam esta interação e o fato de permitirem 

que a interação permaneça mesmo depois do ator estar desconectado do 

ciberespaço.  

Em uma definição detalhada deste processo, Recuero estabelece para a 

comunicação no ambiente virtual que, 

 

 

Uma comunicação síncrona é aquela que simula uma interação em tempo 
real. Deste modo os agentes envolvidos tem uma expectativa de resposta 
imediata ou quase imediata, estão ambos presentes (online) no mesmo 
momento temporal. Já quando se tem a característica assíncrona, a 
expectativa não é imediata. Espera-se que o agente leve algum tempo para 
responder o que foi escrito, não que ele o faça (embora possa fazer), de 
modo imediato. Espera-se que o ator por não estar presente no momento 
temporal da interação, possa respondê-la depois (RECUERO, 2009, p. 30-
31). 

 

 

Os sites de redes sociais numa linguagem mais técnica caracterizam-se como 

uma categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação 

direta para a comunicação mediada pelo computador. A grande diferença entre 

estes sites e outras formas de mediação pelo computador é o modo como permitem 
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a visibilidade e a articulação das redes sociais, ou seja, a manutenção dos laços 

sociais estabelecidos no espaço offline (por exemplo, a possibilidade de conquistar 

simpatizantes e adeptos de uma campanha eleitoral). Possuem mecanismos de 

individualização, entretanto mostram as redes sociais de cada ator de forma pública 

e possibilitam que os mesmos construam interações nesses sistemas. 

Produzido de maneiras diferentes, mas que causam efeitos de redes sociais 

relaciona-se aqui alguns dos mais conhecidos sites que estão no espaço virtual: 

O Orkut7 é um site de rede social propriamente dito que alcançou grande 

popularidade entre os internautas brasileiros. Funciona basicamente através de 

perfis e comunidades. Os perfis são criados pelas pessoas para se cadastrar, que 

indicam também quem são seus amigos( onde aparece a rede conectada ao ator). 

As comunidades são criadas pelos indivíduos e podem agregar grupos, funcionando 

como fóruns, com tópicos e mensagens. 

O Facebook8 é um sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg enquanto 

era aluno da Harvard. Inicialmente sua intenção era criar uma rede de contatos em 

um momento crucial da vida de um jovem universitário: o momento que sai da 

escola e vai para universidade. O sistema era então focado em escolas e colégios e 

para entrar nele era preciso fazer parte de alguma instituição reconhecida. Isso 

posteriormente acabou mudando. O Facebook funciona também através de perfis e 

comunidades. 

O MySpace9 é um sistema que permite a mostra de redes sociais e a 

interação com outros usuários através da construção de perfis, blogs, grupos e fotos, 

música e vídeos. ―Uma das apropriações mais notáveis do sistema, foi seu uso por 

bandas para divulgar gravações e composições e sua simbiose para os fãs‖ (BOYD 

e ELLISON, p.13, 2007). 

O Twitter10 é um site de rede social popularmente denominado de um serviço 

de microblogging, conhecido assim porque permite que sejam escritos textos de até 

140 caracteres. Como objeto deste estudo o Twitter será mais detalhado em outro 

tópico. 

                                                           
7
 www.orkut.com 

8
 www.facebook.com 

9
 www.myspace.com 

10
 www.twitter.com 
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3.2 Usos de redes sociais nas campanhas eleitorais. 

 

 

As evidências e observações da vida cotidiana indicam que redes sociais 

podem desempenhar um papel crucial nas opiniões e nos comportamentos eleitorais 

dos cidadãos. O eleitor pode mudar de lado se ele percebe que a maioria de seus 

amigos não estão votando no candidato que ele gosta.  Outro eleitor pode querer a 

confirmação de que as políticas de um candidato, como anunciado, é desejável para 

alguém como ele.  Mais genericamente, podemos dizer que a maioria, se não todos 

os indivíduos, são dotados de um círculo social cujos pontos de vista que levam em 

conta ajudem a formar sua própria opinião. 

De fato, as discussões informais entre amigos parecem ser métodos mais 

fáceis de adquirir informações sobre um candidato.  No entanto as novas 

ferramentas têm demonstrado que o mundo online, especificamente nos sites de 

redes sociais, estão tão propensos a ter um efeito significativo no comportamento do 

eleitor quanto as relações face- a- face. Mesmo para aqueles eleitores que não têm 

um gosto natural por discussões políticas, um elemento que pode desencadear este 

interesse é o relacionamento interativo dos atores sociais no processo. 

As redes sociais têm objetivos diferentes em relação aos sites de controle de 

candidatos, tanto em seu conteúdo, bem como a maneira que os usuários interagem 

com ele. Os sites de redes sociais, permitem que os usuários contribuam ou mesmo 

controlem o conteúdo e com isso também mantenham  contato com outros usuários. 

Segundo dados divulgados em abril de 201011 pela empresa especializada 

em internet Nielsen, os brasileiros são os internautas que mais acessa as redes 

sociais. No país, 86% dos internautas estão conectados a redes sociais sendo que 

em abril cada brasileiro dedicou, em média, mais de cinco horas por mês a esses 

tipos de sites.  

Dado o seu alcance de milhões de potenciais eleitores, as redes sociais 

representam um dilema para as campanhas sobre como deve reagir e como não 

deveria. Todos os grandes sites de redes sociais permitem que os seus membros 

                                                           
11

   Pesquisa divulgada em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/06/internautas-brasileiros-sao-

os-que-mais-acessam-redes-sociais.html 
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formem grupos para compartilhar sobre praticamente qualquer assunto ou tema e, 

em seguida, identificar e se conectar com outros que têm o mesmo interesse.   

Desde a adesão as regras de elegibilidade com a Lei n° 12.034 sancionada 

em 29 setembro de 2009 pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e 

que permitiu aos pré-candidatos e candidatos que usam os seus próprios perfis em 

sites de redes sociais como um suporte também para a campanha, que sua 

importância no campo político foi extremamente ampliada.  

A intenção principal tornou-se então o caminho para que eles se conectem 

com os seus apoiadores e com isso possam expandir a rede de apoiadores que 

deverá ser um passo para uma possível campanha eleitoral de sucesso. Isto porque 

no processo existe um grande número de grupos políticos, é um desafio para o 

candidato, passar a ser acompanhado de forma consistente e persuasiva pelo 

observador principal no jogo, o eleitor em potencial.  

Diante desta nova ferramenta todos os profissionais envolvidos no campo 

eleitoral ficaram cientes de que estes sites cresceram tanto em popularidade que se 

tornou um espaço onde os candidatos e os eleitores passaram a interagir e 

reconhecer o seu potencial como um veículo para o enriquecimento do processo 

democrático. 

 

 

De fato, os políticos e partidos, em todo o mundo, começam a notar a 
importância do marketing digital para vencer uma eleição. Exemplo maior foi 
o uso de marketing online, caso do Twitter e Youtube na campanha 
presidencial americana de 2008, elevando essas ferramentas de 
propaganda ao patamar de peças chave para a conclamação do resultado 
que culminou na eleição do presidente Barack Obama. No Brasil, um 
coordenador de campanhas eleitorais já afirmou que a internet poderá ser 
decisiva. (LEMOS; MONTEIRO; VAINZOF, 2010). 

 
 

Uma vez que os candidatos tomaram posse desta capacidade, puderam 

interferir nos seus perfis da mesma forma aberta como qualquer membro.  Isso quer 

dizer que passaram a ter a capacidade de postar fotos, resumo de suas 

qualificações para os cargos e as principais realizações, sua lista de favoritos da 

televisão programas, filmes, livros e outros interesses.  

Em resumo a competência de interagir nas redes sociais online possibilitou 

reaproximar de forma persuasiva o eleitor em potencial de um candidato também em 

potencial. A capacidade do candidato para divulgar seu apoio a uma série de 
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políticas existentes, a grupos, a causas, e a registrar mensagens para os membros 

que fazem parte do círculo da rede social, respondendo aos comentários, podem 

gerar laços significativos. 

 Apesar de não haver estudos consistentes sobre a utilização das redes 

sociais em campanhas eleitorais no país (Brasil), justamente por se tratar de uma 

ferramenta nova num ambiente que ainda se adequa a tecnologia (como é o caso 

das campanhas eleitorais), é preciso identificar alguns conjuntos de fatores que 

explicam como os candidatos podem utilizar de forma benéfica seus perfis na web 

social.  

 

 

Um conjunto representa indicadores vinculados aos atributos de seus 
eleitores, ou seja, indicadores demográficos correlacionados com o acesso 
do cidadão e o uso da internet: renda, educação, idade, etnia e 
urbanização. Maiores níveis de educação tornam as pessoas mais 
confortáveis pelas habilidades no uso da tecnologia (GIBSON, 2006, p. 57 
tradução nossa). 

 

 

A diferença de idade persiste neste fator do uso da Internet quando 

observamos que diminui com o uso de grupos de idades mais avançadas. As zonas 

urbanas têm maior utilização da Internet do que as zonas rurais, mas a diferença 

tem diminuído substancialmente. Esta demografia eleitoral por sua vez influencia  a 

utilização da Internet pelos candidatos. 

 

 

Quando falamos de tecnologia, internet, marketing […] redes sociais, temos 
que levar em conta o fator cultural e social que está inserido no contexto. 
Não podemos considerar que o resultado obtido por uma campanha 
realizada na China seja similar ao resultado da mesma campanha no Brasil 
(VIEIRA, 2009, p.13). 

 

 

Outro conjunto de fatores explicativos inclui atributos dos candidatos na 

disputa eleitoral: ―status, partido político, a competitividade da disputa, montante de 

financiamento‖ (GIBSON, 2006, p. 35). Candidatos prejudicados financeiramente  

devem ser menos propensos a ter um site de campanha na internet, no entanto um 

perfil de uma rede social em geral é gratuito, e seu poder de persuasão é tão mais 

poderoso do que simplesmente uma página única de website. 
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Isto sugere que os candidatos que podem adotar redes sociais são aqueles 

que vêem esse novo meio de comunicação como uma ferramenta adicional e 

intensa para ganhar votos, e principalmente sem custo para sua implantação. 

Quando a corrida é tão competitiva quanto uma eleição, os candidatos podem tentar 

explorar todos os recursos tecnológicos disponíveis para ajudá-los a expandir a sua 

base eleitoral e maximizar a taxa de participação entre os seus apoiadores.   

Conclusões e implicações tomadas em conjunto evidenciam a análise 

fornecendo um argumento convincente de que as redes sociais terão um papel 

importante na capacidade de afetar o processo eleitoral. No entanto, não deveremos 

ser totalmente convencidos de que os grandes utilitários de redes sociais realmente 

contribuirão na margem dos candidatos para vitória, dado que de 16 a 29 anos de 

idade (maiores consumidores e utilizadores das ferramentas digitais) aumenta-se a 

taxa de falta às urnas do que outros grupos etários. 

Assim sendo, por essa perspectiva, pode-se pelo menos concluir que como 

um campo de prática mais aberto e mais participativo, as redes sociais online se 

instauram na sociedade contemporânea como um ―mercado de livre acesso‖ que 

revela, entre suas virtudes, o pleno poder para fazer, e enquanto proporciona uma 

interação gera elos informais que tem força tão ou mais persuasiva quanto as 

propagandas tradicionais das campanhas eleitorais. 

 

 

3.3 Twitter: a rede social do convencimento. 

 

 

Esta inovação Twitter, que é uma das chamadas redes sociais, ganhou uma 

função especial que muitos homens públicos usufruem de maneira consciente para 

atingir a seu eleitorado em potencial.  

O objetivo inicial do Twitter pode ser reconhecido na frase que abre sua 

interface: ―What are you doing?‖ (O que está fazendo?): um serviço para breves 

narrativas sobre o que se estava fazendo no momento da escrita. No entanto este 

―momento‖ ultrapassa os limites do fazer, e ganha a perspectiva de ilimitadas 

informações, sugestões, opiniões a respeito de algo de interesses mútuos. Um 

sistema de assinaturas permite que se acompanhem as novas publicações de outras 

pessoas, que dentro da ferramenta são chamados de seguidores e seguidos - 
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followers e following12. Com o limite de caracteres, os textos podem ser escritos não 

apenas no site como também através de alguns dispositivos móveis.  

Através desta nova ferramenta um fenômeno recente vem ganhando força na 

blogosfera: o microblog. Trata-se da postagem de textos com no máximo 140 

caracteres. O serviço mais conhecido sem dúvida agora é o Twitter, lançado em 

outubro de 200613. Nesta ferramenta, os usuários utilizam o "@" antes de uma 

palavra qualquer (geralmente o nome do usuário) para assinar a simples menção de 

uma outra pessoa. Uma medida de comunicação direta (de um perfil para outro 

perfil) são as mensagens para  outro usuário começando com um sinal "@". 

O ritmo é o diferencial marcante, responsável por sua força tanto como um 

espaço informativo e gerador de notícias para os meios tradicionais de 

comunicação, quanto lugar virtual para a expressão de cidadãos comuns, 

celebridades, e atores do mundo da política. As atualizações (chamadas de tweets) 

são exibidas em tempo real na página do perfil do usuário e enviadas 

automaticamente a todos os que o seguem. Os dispositivos de interação incluem a 

resposta (reply) ou a republicação (retweet) da mensagem original. 

 

 

Figura 1: Página inicial do Twitter, site que incorpora as redes sociais. 

                                                           
12

 Ao escolher ―seguir‖ uma pessoa, você passará a acompanhar as coisas que ela publicar ao passo 

que ela será notificada por email que você a está acompanhando e decidirá se quer seguir você 

também. Diferente, portanto, de sites como Orkut e Facebook, em que os usuários só têm uma lista 

de contatos, no Twitter você terá duas: uma com a relação das pessoas que te seguem (seguidores / 

followers) e outras com aqueles que você segue (following / seguidos). 

13
 Criado pelos programadores Evan Williams, Jack Dorsey e Biz Stone em julho de 2006. 
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Pela definição microblog é um formato de publicação típico da web em que 

predominam atualizações rápidas e curtas as quais, em alguns casos, podem ser 

feitas a partir de uma multiplicidade de suportes diferentes. Sucintamente, um 

microblog seria uma mistura de blog com rede social e mensagens instantâneas, 

Orihuela (2007). Seria blog na medida em que segue o formato geral de postagens 

em ordem cronológica inversa, aspecto que caracteriza o formato blog (Recuero, 

2004). Já o caráter de rede social resultaria do fato de que pode haver interação 

social – requisito para que haja rede social na Internet, conforme Recuero (2004), na 

medida em que cada usuário do microblog possui um perfil próprio uma lista de 

contatos (atores) pode interagir com outras pessoas a partir de recursos disponíveis 

no próprio sistema (conexões), o que pode vir a levar ou não a constituir 

relacionamentos sociais e comunidades virtuais.  

Já o caráter de mensagem instantânea decorre do fato de que as mensagens 

curtas e a possibilidade de interação com outras pessoas fazem com que o 

resultado se aproxime do que se faz em mensageiros instantâneos como MSN14. 

Um microblog parte da idéia de um blog (atualizações em ordem cronológica 

inversa, possibilidade de comentários), mas apresenta como singularidade o fato de 

que é adaptado para postagens de tamanho reduzido. A idéia é que haja uma maior 

facilidade de integração com outras ferramentas digitais, como celular e outros 

aparelhos móveis. 

Da mesma forma que há muitos tipos diferentes de sites de redes sociais, 

existem muitas formas diferentes de microblogs. ―No entanto um dos maiores e que 

estabeleceu um padrão nesta mídia foi o Twitter‖ (COMM, 2009, p. 16). 

O Twitter foi criado originalmente para servir de ponto de encontro para 

grupos de pessoas que já se conheciam. Quando telefonamos para alguém, é 

comum perguntarmos: "O que você está fazendo?" Entre outras coisas, o Twitter 

serve para mantermos contato ao longo do dia com familiares e amigos. Não 

mandaríamos um email para perguntar o que eles estão fazendo no momento, mas 

se a informação estiver disponível, ela será bem-vinda. Acontece que depois de 

algum tempo, os usuários do serviço começaram a explorar outras maneiras de usar 

a plataforma, por exemplo, para disseminar informação e para participar de 

conversas públicas. 

                                                           
14

 Mensageiro que permite conversas em tempo real via internet. 
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Embora a ferramenta Twitter tenha sido criada segundo o pensamento de 

Mischaud (2007) com uma finalidade mais voltada para a função de ―diário virtual‖ 

dos blogs, e com sua proposta original de responder à pergunta ―O que você está 

fazendo?‖, a maior parte das atualizações não é feita em resposta a essa pergunta. 

Assim como aconteceu com os blogs, as ferramentas de microblogs também estão, 

aos poucos, conquistando seu espaço, através da utilização para as mais variadas 

finalidades, como: educação, jornalismo, marketing viral e agora política. 

O brasileiro é um dos povos mais ativos no Twitter. Segundo a consultoria 

britânica comScore, há 5,945 milhões de usuários no país, cerca de 1,5 milhão de 

pessoas a mais que em todo o resto da América Latina, onde 4,498 milhões 

acessam o Twitter15. 

Existe nesta ferramenta de rede social diversas aplicações incluídas na sua 

utilização que geram processos comunicacionais (sejam hashtags, Twitpics etc) 16. 

Entretanto para fins deste trabalho vamos nos deter apenas no seu caráter de postar 

conteúdo de textos, e a interação que os usuários mantém uns com os outros, e não 

nas diversas modalidades de transmissão e restransmissão que a ferramenta 

permite abordar (embora também estas modalidades façam parte no contexto geral 

da propagação das idéias pela rede). 

Nenhum político estranharia se visse em sua agenda eleitoral tempo 

reservado para o chamado ―corpo-a-corpo eleitoral‖, ou seja, para andar por um 

bairro e escutar o que os cidadãos têm a dizer - elogios e críticas - e responder 

mostrando o que pensa sobre cada assunto levantado. No campo da disputa política 

por cargos eletivos, o Twitter é a versão online não ―do corpo-a-corpo‖; mas do 

―corpo-a-corpos‖, ou melhor ―de um para muitos‖. 

O autor Comm (2009) define isso muito bem quando afirma, 

 

 

A velocidade no Twitter significa que podemos escrever algo de qualquer 
lugar em que estejamos e ter muitas pessoas lendo-o imediatamente. Um 
bom exemplo do uso desta rede social no campo político foi o do atual 

                                                           
15

 Dados extraídos de http://www.viacomercial.com.br/2010/05/28/com-6-mi-de-contas-no-brasil-
twitter-sera-em-portugues/ 

16
 Hashtags é o símbolo # usado antes de uma palavra para identificar o assunto do tweet facilitando 

assim a pesquisa de algum interesse do usuário. Já twitpics é um aplicativo que permite compartilhar 

fotos no Twitter. 
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presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Usando com habilidade 
essa ferramenta durante sua campanha em 2008, aproveitando o canal 
direto com os cidadãos para avisar sua agenda e compartilhar suas 
perspectivas sobre assuntos sendo debatidos durante a eleição (COMM, 
2009, p.29). 

 

 

O Twitter permitiu que os usuários individuais passassem a postar 

informações e interagir com outras pessoas, em definição mais detalhada, a mídia 

social usa a "sabedoria das multidões" para conectar as informações online de forma 

colaborativa.  

Através deste meio, os indivíduos passaram a criar, organizar, combinar e 

compartilhar conteúdo web. O tema comum é o elemento de interação e fornece a 

chave para o poder desta tecnologia. Já não são pessoas passivas por mensagens 

políticas, a nova mídia dá-lhes uma enorme oportunidade de participar mais 

diretamente no processo político e potencial para mudar o seu curso.  

A consolidação de redes sociais como mídias livres, em especial o Twitter, 

inaugura e incentiva o diálogo sem intermediação – ação direta – entre cidadãos 

comuns e seus representantes políticos, em uma dinâmica comunicacional até então 

desconhecida. A força viral incontrolável constatada no Twitter é um fator de atração 

que tem levado também um crescente número de políticos a incorporar o serviço às 

suas estratégias de comunicação, visando ao estabelecimento de laços de interação 

de maior proximidade não só com seus eleitores e aliados, mas também com 

usuários diversos. 

As experiências de regulação em evidência no Twitter reiteram a autonomia e 

a quebra de hierarquias que fazem das novas tecnologias que possibilitam a 

comunicação mediada por computador um símbolo da liberdade discursiva. Revelam 

novas formas de opinião pública características do ciberespaço, por encorajar a 

liberdade de expressão dos usuários, determinando uma redefinição do próprio 

conceito de espaço público conforme definiu Lévy (1999.)  

Ainda que outras redes sociais permaneçam fundamentalmente ativas no 

processo de criação e difusão de variadas teias de comunicação e de informação, o 

Twitter tem em sua dinâmica de interação um diferencial fundamental. A praticidade 

de uso como um serviço global de mensagens rápidas e o ritmo de postagens e 

recebimentos de conteúdos, produz uma atividade discursiva tão intensa que faz do 
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microblog o espaço interativo virtual de maior expressão hoje dentre as redes sociais 

de relacionamento na web. 

 

 

Você pode pensar nele como um gigantesco bebedouro virtual. Um lugar 
aonde as pessoas vão para conhecer umas às outras, fazer amigos, 
desenvolver redes de relacionamentos e, mais importante, para conversar. 
Não se trata apenas de um local que vão para vender, entretanto se 
manobrar para desenvolver amigos online (seguidores) poderá descobrir 
que esses amigos o vêem como primeira referência de consulta para 
produtos e serviços, ou seja, ganha confiança e credibilidade (COMM, 2009, 
p. 28). 

 

 

Através dessa rede social, onde a difusão de informação se encontra na 

gênese de sua formação, os usuários se relacionam e compartilham interesses, 

mesmo não tendo, necessariamente, nenhum contato real. Essa, aliás, é uma das 

características particulares do serviço: as relações que se estabelecem entre os 

indivíduos são formadas majoritariamente a partir do interesse nas informações 

difundidas pelos usuários, mesmo que não tenham nenhum tipo de laço fora do 

ambiente virtual. 

A iniciativa, apropriada por políticos de várias partes do mundo, alcançou 

rapidamente a classe política brasileira e já se constata uma intensa movimentação 

de característica preferencialmente eleitoral. A adesão de políticos ao microblog tem 

sido permanente. A título de exemplo, constata-se que 42% dos senadores 

brasileiros criaram perfis no microblog em 200917.  

Infelizmente observando-se o mercado eleitoral a comunicação bidirecional 

entre políticos e eleitores (a interatividade), passo primordial para o bom uso da 

ferramenta, ganha aplicabilidade apenas entre algumas personalidades políticas. 

 

 

Nos grandes pecados no uso da ferramenta são além das pausas 
prolongadas de interação, o repasse para assessores a tarefa de se 
comunicar com os seguidores, o que imprime certo caráter impessoal às 
mensagens; longas mensagens fracionadas em várias postagens, com o 
objetivo de fugir à imposição dos 140 caracteres, o que ocupa espaço 
excessivo na página principal dos seguidores (GÓIS, 2009). 

 

                                                           
17

 Dados complementares disponíveis em: http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/10/21/nossos-

senadores-no-twitter-procurando-o-tom 
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Como a prática político-eleitoral se regula primordialmente pela antecipação 

do movimento pressuposto dos adversários, o embate discursivo acionado via 

Twitter exige o monitoramento constante de discursos favoráveis e divergentes. O 

processo de discursivo intenso é revelador de direções estratégicas que antecipam, 

no espaço virtual, os confrontos de natureza eleitoral, como também já se observa 

em relação as disputas. 

Isso não quer dizer que os esforços centralmente geridos com a rede social 

são inúteis quando dizemos que é um espaço livre e sem controle dos candidatos. 

Na verdade, eles são tudo menos isso. Bem geridos, essas comunidades poderiam 

desempenhar um papel absolutamente satisfatório.  No entanto, para entender como 

usar essas ferramentas, os candidatos devem olhar como o marketing mudou com o 

advento da Web 2.0 e principalmente como a ferramenta de rede social Twitter 

influenciará em uma disputa eleitoral. 
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4 UMA NOVA FERRAMENTA, UMA NOVA ABORDAGEM: QUE IMAGEM 

POLÍTICA OS PRESIDENCIÁVEIS 2010 ESTÃO CONSTRUINDO ATRAVÉS DA 

REDE SOCIAL TWITTER? 

 

 

Durante anos as experiências de campanhas eleitorais foram vividas 

totalmente no espaço "offline." As interações eram de candidatos para eleitores, por 

meio de televisão, rádio ou através de comícios em palanques. Mas os tempos são 

diferentes, a internet, firmou-se como meio de comunicação social, reforçando as 

experiências em um espaço diferente, o online.  A interatividade que esta dimensão 

virtual proporciona, está modificando as estruturas para um novo conceito de 

disputa, e selando categoricamente uma nova forma de conquistar votos.  

Até o final dos anos 1990, Giovanni Sartori (2001) alertou uma mudança nos 

meios de comunicação que ele chamou de ―Homovidens”, ou seja, as imagens 

desempenhavam um papel para construção do poder político.  Isso era um alerta 

sobre a necessidade de fazer uma ―pedagogia da política‖ para tentar compensar de 

alguma forma, o efeito debilitante que a televisão produzia em seus usuários. A 

impossibilidade de interação com uma tela definia os cidadãos como ―sem poder 

político‖. Quando o autor abordou o assunto jamais imaginou que uma nova 

revolução tecnológica viria a mudar todo contexto de se fazer esta mesma política, 

ou melhor, que este avanço acrescentaria aos candidatos em processos eleitorais 

ferramentas que o cidadão comum pudesse persuadir e ser persuadido pelo método 

de interação, não era mais uma ferramenta de mão única. 

A chegada da internet, o que representa uma experiência multissensorial nos 

colocou em uma situação de novos desafios.  É um ―multi‖ que significa uma nova 

perspectiva da participação cívica, fornecendo a partir disso ferramentas para o 

diálogo. Inicialmente era apenas cumprido eficazmente o processo de mensagens 

unidirecional, ou seja, dos políticos para os cidadãos. Isso é evidenciado melhor 

quando se trata de quebrar a versão web 1.0, diferenciando o processo com o 

advento da que está em pleno andamento, a 2.0. 

Nos últimos anos temos assistido a participação exponencial de usuários da 

internet nos chamados sites de redes sociais que incorporam esta nova versão (web 

2.0). Certamente as implicações deste fenômeno na comunicação, na relações 
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sociais e na cultura estão fazendo grandes progressos tendo implicações 

importantes em termos de gerador de opinião pública. 

Nestas condições as redes sociais, em especial o Twitter mudaram 

substancialmente as práticas de persuasão política, configuram como a nova 

ferramenta do convencimento e para explorar esta questão, deve-se pensar, usar e 

ajustar às novas estratégias. 

Os políticos devem perceber o papel que a tecnologia desempenha e o poder 

que tem um site conhecido no mercado. Quando podem criar uma página pessoal 

na internet, ou seja, sua própria marca online, é quase certo que nunca irá competir 

com um site como o Twitter. Portanto, é melhor nem sequer tentar.  Uma rede social 

pode ser o nexo de informações úteis e importantes. Em vez de tentar possuir uma 

quantidade significativa do tempo do eleitor no espaço do site pessoal (sua marca 

online), é melhor tentar fornecer boas ligações pelo seu perfil na rede social para 

que o usuário queira conhecê-lo. 

O candidato que abraçar essa mentalidade vai fazer mais sentido para a 

campanha, pois as sensibilidades dos potenciais eleitores mudaram 

significativamente ao longo dos últimos avanços tecnológicos, e o surgimento destas 

redes imprimiu na parcela de internautas um novo meio de convencimento. Talvez 

seja por isso que a pré-campanha a Presidência do Brasil em 2010 tenha gerado 

tantos ―twiteiros‖18 políticos nas manobras eleitorais. 

Algumas ações que são desenvolvidas nas redes serão mantidas, mas no 

geral serão produzidas por pessoas externas à campanha. Ao adotar o twitter, os 

integrantes irão desempenhar um papel significativo na criação do candidato. Goste 

ou não, a imagem vai ser criada para e por seus ―seguidores‖, e isto pode-se não ter 

controle. Os milhares de usuários que escolheram acompanhar as postagens dos 

candidatos irão redistribuir suas mensagens para diferentes fontes, e este controle 

na prática pelo candidato é impossível. 

 

 

Para ferver este conceito até a sua essência, os candidatos devem se 
lembrar que, enquanto eles desempenham um papel importante na sua 
estratégia, não são os únicos comandantes. No ciclo seguinte, as pessoas 
externas que recebem meios de comunicação social vão aproveitar muitos 
dos globos oculares, em nome da candidato.  Isso vai acontecer - ela já está 
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 Expressão aportuguesada dos utilizadores da rede social Twitter. 
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acontecendo.  Os candidatos devem abraçar este aliado e estes esforços, e 
eles realmente representam a extensão do apoio dado ao candidato 
(BIMBER & DAVIS, 2003, p. 37, tradução nossa). 

 

 

As pessoas estão olhando para os candidatos com necessidades de 

informações significativas.  Acompanham seus perfis, as conexões e as respostas.  

A rede que representa o candidato vai ser espalhada em vários serviços, será 

controlado por muitos usuários e o mercado de idéias vai alçar o mais esforçado 

para o topo.  Aproveitando o trabalho dos seguidores, está sendo criado um lugar 

que resolve a necessidade de informação das pessoas interessadas no candidato. 

Os políticos estão concorrendo no mercado, e o certo é que eles descubram como 

podem fazer, e fazer bem, e se concentrar nisso para que sejam realmente úteis 

para suas audiências. 

 

 

4.1 Métodos 

 

 

Para monitorar o uso político das redes sociais, foi realizada uma análise 

quantitativa de conteúdo dos perfis dos pré-candidatos a Presidência da República, 

no período de 30 de abril de 2010 a 15 de maio de 2010.  

Segundo Lozano apud Fonseca Júnior a  

 

 

Análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável. 
É também confiável – ou objetiva- porque permite que diferentes pessoas, 
aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de 
mensagens, podem chegar às mesmas conclusões (LOZANO APUD 
FONSECA JÚNIOR, 1994, p. 141-142). 

 

 

A partir de duas categorias, Vida Pessoal subdividida no assunto família e 

cotidiano (informações sobre tempo, livros, filmes etc.), e Campanha Política 

subdividida em agenda do candidato e temas de campanha (saúde, emprego, 

educação etc.), construídas a partir de postagens - tweet19, escritas na rede social 
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  Definição das postagens na rede social online Twitter. 
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online Twitter, foram analisados os perfis oficiais do José Serra, Dilma Rousseff, 

Marina Silva e Plínio Arruda. Estes perfis na rede social Twitter foram selecionados 

porque estão entre os de maior destaque no cenário político nacional. E para efeito 

desta análise foram excluídos da observação os demais pré-candidatos por terem 

uma menor representatividade e visibilidade na política vigente. Sendo assim foi 

observada a participação ativa dos pré-candidatos em postar suas opiniões, 

sugestões, comentários e o mais enfático desta avaliação, as respostas aos 

cidadãos através do processo principal desta ferramenta que é a interação.  

 Além disso, analisando os perfis dos então pré-candidatos destas principais 

forças políticas do país, ficou evidente observar com que freqüência estavam 

usando a rede social, e de que forma incorporaram o Twitter como uma ferramenta 

aliada na conquista do eleitorado, e nisso inclui tais personalidades participantes das 

atividades políticas e que são ou não altamente ativas nos espaços virtuais.  

Cronologicamente no site de rede social online Twitter, Dilma Rousseff, pré-

candidata do Partido dos Trabalhador-PT, foi a última dos pré-candidatos à 

Presidência a aderir a ferramenta, somente em 2010. José Serra, pré-candidato do 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, estreou sua página com mais 

antecedência em 2009. Marina Silva, pré-candidata do Partido Verde - PV, também 

começou a publicar em 2009, da mesma forma foi Plínio Arruda, pré-candidato do 

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL20. 

Durante o período de acompanhamento dos perfis com as postagens no site 

de rede social Twitter dos pré-candidatos a presidência, chegou-se aos seguintes 

números: José Serra - 149 postagens, Dilma Rousseff – 42 postagens, Marina Silva 

– 59 postagens, Plínio Arruda – 43 postagens. 

O que permitiu, então, acompanhar esta pré-campanha online foi o 

estabelecimento de alguns pontos que precisavam ser focados e observados para 

tornar-se uma nova forma de comunicação eleitoral, com seus potenciais e 

especificidades que se resume em: 

1) Possibilidade de operar com uma maior quantidade de informações e 

velocidade que as mídias tradicionais; 

2) Permitir interações sociais; 

                                                           
20

 Portal Terra, 11/04/2010. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4375775-

EI7896,00-Dilma+cria+perfil+no+Twitter+nao+poderei+escrever+muito.html 
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3) Possibilidade de atingir, com maior precisão, um público específico, acerca 

de um tema específico de interesse do eleitor, adquirido pelas campanhas através 

de mecanismos de coletas de dados ou informações em canais de comunicação 

direta; 

4) Possibilidade de arquitetar os perfis próprios, sem intermediação de 

qualquer veículo de comunicação, e imprimindo em sua estrutura interna, a noção 

de democracia que orienta o partido, as equipes e o candidato, incluindo a 

construção de web sites para o fortalecimento da ação. 

Outra questão que foi observada nestas análises foi que na Web 2.0 a 

atualização constante do perfil com postagens é algo antes de tudo necessário. Ser 

membro ativo é referência de aumentar o seu número de seguidores e quiçá 

eleitores. O fato de que essas postagens sejam executadas por indivíduos 

conhecidos como assessores podem tornar-se um imperativo ruim. A personalidade 

imposta nas postagens dos pré-candidatos torna-se tão mais valiosa do que 

qualquer texto redigido por um jornalista. O abandono de perfis e a falta de interação 

com os membros poderão gerar um efeito negativo que resultaria em uma imagem 

desfavorável do político. 

 

 

4.2 Categorias 

 

 

As categorias criadas a partir do arquivamento, observação e análise das 

postagens permitiu definirmos que tipo de direcionamento (para formação da 

imagem política) a personalidade política em estudo oferecerá através da sua nova 

ferramenta de marketing político-eleitoral, o Twitter. 

Duas categorias foram instituídas: 1-vida pessoal e 2-campanha política. A 

primeira, vida pessoal, permite indicar dentro do composto das postagens as 

seguintes subdivisões: família, que agrega elementos sobre o seu relacionamento 

privado no contexto deste ciclo, aniversários, passeios etc. E o outro são os 

elementos do cotidiano, onde podemos encontrar assuntos sobre livros, filmes, 

tráfego, futebol, matérias lidas em jornais, enfim uma variedade de questões 

habituais. 
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A segunda categoria, campanha política, subdividimos nas linhas temáticas 

de agenda do pré-candidato, e inclui entrevistas, visitas, ações para a campanha. E 

a outra, temas de campanha, que incorpora certamente o que serão debatidos no 

período eleitoral, ou seja, saúde, emprego, educação, moradia, etc. 

 

VIDA PESSOAL CAMPANHA POLÍTICA 

Família: aniversários, 

passeios, etc. 

Cotidiano: livros, filmes, 

tráfego, futebol, matérias 

lidas em jornais, etc. 

Agenda do pré-

candidato(compromissos): 

entrevistas, visitas, ações para 

a campanha, etc. 

Temas da campanha: saúde, 

emprego, educação, moradia, 

etc. 

Quadro 2: Categorias elaboradas com as análises das postagens. 

 

Durante o tempo de análises chegou-se aos seguintes dados demonstrados 

no gráfico: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

José Serra

Dilma Roussef

Marina Silva

Plínio Arruda

1 - Vida Pessoal

2- Campanha Política

 
Gráfico 1 :  Resultado da seleção das postagens no Twitter dos pré-candidatos a presidência através 
da instituição das categorias. 

 

Em geral, o pré-candidato do PSDB, José Serra, estava mais presente em 

sua rede social alimentado-a com mais freqüência, 149 tweets (postagens). 

Separando pelas categorias temos: 59,7% - vida pessoal e 40,3% - campanha 

política. 
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A ferramenta para o pré-candidato José Serra permitiu uma funcionalidade 

que não se limita às interações de discursos e ideologias políticas, mas também, as 

relações da vida pessoal e social do ser humano (ele enquanto cidadão). Dentre os 

pesquisados foi o único que manteve uma quantidade de postagens na categoria 

vida pessoal superior a segunda categoria, campanha política. 

Os comentários com os membros (seguidores) de seu perfil no Twitter 

estavam mais pessoais, na maioria dos casos, escrito com o objetivo de informar 

não sobre desempenho em pesquisas, mas sim, sem conteúdo material deste 

processo, como comentários sobre o tráfego ou eventos não-públicos, como cafés 

da manhã, futebol, filmes, livros ou notícias de telejornais. Na categoria vida pessoal 

(59,7%), que totalizou 89 postagens, 10 postagens estão relacionadas a 

comentários sobre família e 79 postagens sobre assuntos cotidianos. Duas 

postagens (tweet) do José Serra exemplificam bem isso: 

―@joseserra_ Paulistão: o Santos mereceu o título, mas o Santo André foi 

ardido, um exemplo de futebol objetivo, ousado. Seu técnico é muito bom‖. (Postado 

no site Twitter às 01h29min em 03 de maio de 2010). 

@joseserra_ Domingo em família. Fui com minha neta assistir a Alice. Ela não 

entendeu muito, mas gostou. Ficou firme e concentrada de óculos vendo em 3D. 

(Postado no site Twitter às 01h42min em 10 de maio de 2010). 

Na segunda categoria, campanha política, o pré-candidato contabilizou 60 

postagens, ou melhor, 40,3%. Dentro desta categoria o que é importante observar 

que este número deve-se basicamente a quantidade de tweets postados 

diretamente relacionados a agenda de compromissos. Isto correspondeu a 52 

postagens, entre viagens, entrevistas, ou alguma visita que o mesmo faria. 

Comentários relacionados a temas de campanha totalizaram 8 tweets postados. 

Exemplificação em duas postagens do pré-candidato: 

―@joseserra_ Ganhei um chapéu, @DiegoAguirre_.rs ... E dei meu recado: 

privilegiar a produção e resolver a questão dos seguros rurais‖. (Postado no site 

Twitter às 01h50min em 30 de abril de 2010) 

―@joseserra_ Do Recife vim para o Rio de Janeiro. Logo mais entrevista na 

rádio Tupi e Palestra na Associação Comercial RJ‖. (Postado no site Twitter às 

02h10min em 14 de maio de 2010). 

De uma forma geral, isto quer dizer que a maneira de relacionar-se no seu 

perfil criando o efeito da proximidade e da presença, humaniza a figura política, 
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podendo sim gerar uma confiança nos seus seguidores que em determinado 

momento virarão eleitores. Embora os outros (pré-candidatos) utilizem da 

comunicação interativa com outros perfis, uns mais, outros nem tanto, respondendo 

e comentando algo dito por seus seguidores, ninguém se compara a maneira de 

relacionamento no Twitter como o representante do PSDB.  A estratégia de 

comunicação seguida pelo pré-candidato diferente do jogo de estratégias 

marqueteiras tradicionais proporciona uma visão diferenciada que dificilmente será 

apenas um comportamento isolado se relacionarmos a futuras campanhas. O 

político José Serra deu um passo a frente, um comportamento que seja pensado, 

que seja espontâneo, mas presume-se que deverá ser contínuo. 

 

 

 
Figura 2: Postagens no Twitter arquivadas do @joseserra_ (José Serra) de 02, 03 e 04 de maio 
de 2010. 

 

 

Dilma Rousseff incorporando no seu marketing político-eleitoral a ferramenta 

Twitter para obter êxito na conquista de votos, figura-se entre os perfis que menos 

interage nesta rede social. Caracterizada pela superficialidade em repassar dados, 

estatísticas e metas do governo atual do PT, ela imprime certa dúvida para seus 

seguidores. Ela realmente está postando ou serão seus assessores? É claro que 
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devido a demanda de compromissos de um pré-candidato a presidência, dificilmente 

ele não contaria com alguns assessores para dar continuidade nesta forma de 

comunicação. Entretanto esta mesma ferramenta de comunicação exige 

personalidade, e indiscutivelmente interação. E se isso não acontece, seu poder 

(como ferramenta de persuasão) com certeza será diminuído. 

No total de 42 tweets postados, 35,7% refere-se a categoria vida pessoal e 

64,3% a campanha política. Na abordagem sobre a primeira categoria, a pré-

candidata superficialmente postou alguns comentários sobre assuntos corriqueiros, 

foram somente 10 postagens, e pouco usou a ferramenta para colocar-se inserida 

no ambiente familiar, com apenas 05 postagens.  

Exemplos do conteúdo das postagens no perfil do Twitter da pré-candidata 

Dilma Rousseff: 

―@dilmabr Por um olhar feminino para o Brasil. O artigo da Rosiska Darcy de 

Oliveira, no globo, toca o coração e a razão de todas nós mulheres. Bravo!‖ 

(Postado no site Twitter às 20h45min em 02 de maio de 2010). 

―@dilmabr A paula será mãe de Gabriel, que nasce em setembro e que eu já 

conheci numa ecografia. Serei avó, e D. Dilma, a bisa‖. (Postado no site Twitter às 

11h52min em 09 de maio de 2010). 

Por outro lado considerando o número de postagens de conteúdo relacionado 

a segunda categoria, campanha política, os seguintes números foram observados: 

do total de 27 postagens (64,3%), 07 postagens indicava a agenda de 

compromissos nesta pré-campanha e 20 postagens extremamente relacionada a 

assuntos que estariam diretamente ligados aos temas de campanha, seja pelo 

enaltecimento de programas sociais do governo da pré-candidata, seja por idéias de 

ampliação de obras sociais. Como nos exemplos das postagens da Dilma Rousseff 

abordando a segunda categoria: 

―@dilmabr Hoje cedo, em Rio Grande, abri o seminário ―Onde o Rio Grande 

renasce‖. Depois entrevista...‖ (Postado no site Twitter às 10h07min em 11 de maio 

de 2010). 

―@dilmabr Farmácia popular é um grande programa: 10.790 farmácias 

vendendo remédio barato. Até o fim do ano, chegam a 15 mil. Tem que continuar 

aumentando‖. (Postado no site Twitter às 08h09min em 07 de maio de 2010). 

Talvez pelo pouco uso da ferramenta, esta participação da pré-candidata 

Dilma Rousseff ainda seja considerada inapropriada no que se refere a 
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interatividade e a aproximação com os seus seguidores. Esta gestão de uso da rede 

social poderá a ser gradualmente modificada, ao longo da campanha. 

Provavelmente a participação de consultores especializados possa incorporar uma 

nova linha de abordagem, mas com certeza torna-se uma linha tênue entre ―o ser eu 

mesmo e ser o eu moldado‖. 

 

 

 
Figura 3: Postagens no Twitter arquivadas de @dilmabr (Dilma Rousseff) de 28, 29 e 30 de 
abril de 2010. 

 

 

No que se refere ao uso da ferramenta Twitter pela pré-candidata Marina 

Silva, observa-se que embora tenha uma atualização de postagens pequena, no 

período do acompanhamento, devido ao grau que sua posição exige, uma vez que 

se encontra em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos neste momento da 

análise, a ferramenta, ainda que a passos tímidos, está conseguindo ser bem 

utilizada.  

Foram 59 postagens, que divididas nas categorias obteve-se 49,1% em vida 

pessoal e 50,1% campanha política. A representante do PV mantém no nível das 

postagens da primeira categoria (vida pessoal) uma forma de disseminação do 

pensamento, ou melhor, quem é a pré-candidata, sua história, sua luta. De 29 



73 

 

postagens relacionadas a categoria vida pessoal, 11 postagens expressa a vida em 

família, e 18 postagens a assuntos do cotidiano. 

Postagens da pré-candidata Marina em relação à categoria vida pessoal: 

―@silva_marina Este é um poema que fiz para aqueles que me fizeram mãe: 

meus filhos e meu marido...‖ (Postado no site Twitter às 11h40min em 09 de maio de 

2010). 

―@silva_marina O amor por outra pessoa que não seja acompanhado por 

amor pela humanidade, não é amor...‖. (Postado no site Twitter às 09h50min em 14 

de maio de 2010). 

No tocante a segunda categoria, campanha política, a pré-candidata Marina 

Silva contabilizou 30 postagens, sendo que 23 postagens estava relacionada a 

agenda de compromissos e 7 postagens direcionadas a temas que provavelmente 

serão discutidos em campanha. Isto é bastante elucidado nas postagens a seguir da 

pré-candidata: 

―@silva_marina Embarcando neste momento a Cuiabá. Na agenda, uma 

entrevista coletiva e a participação no Congresso da Assembléia de Deus como 

preletora‖. (Postado no site Twitter às 14h31min em 04 de maio de 2010). 

―@silva_marina Melhorar o serviço público de saúde é o grande desafio do 

Brasil hoje...‖ (Postado no site Twitter às 18h15min em 14 de maio de 2010). 

Marina, seguindo o pensamento de José Serra, incorpora além do ser político, 

um ser humano cidadão no processo de interação. Talvez esta pré-candidata pelas 

próprias categorias demonstradas em sua análise quase equiparadas (49,1% e 

50,1%) esteja encontrando o caminho eficaz do bom uso da ferramenta, e embora 

como já foi explanado que suas postagens esteja aquém do ideal, seus comentários 

sobre desejos, história familiar e compromissos de vida, refletem uma visão tão 

pessoal que certamente agregará não somente uma carga superficial e 

desacreditada que é o ser político, mas sim uma visão de alguém real que vive como 

nós, e essa emotividade para o marketing político é uma poderosa aliada que a 

utilização do Twitter sem querer, ou querendo, ajudará a disseminar. 
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Figura 4: Postagens no Twitter arquivadas de @silva_marina (Marina Silva) de 06, 07 e 08 de 
maio de 2010.  

 

 

Observando o perfil de outro pré-candidato, Plínio Arruda, nota-se a geração 

de conteúdo de discurso político, embora ele mesmo revele no seu perfil que 

algumas vezes suas postagens serão feitas pela assessoria, mas que serão 

assinadas pela mesma. Entretanto é também um político que sabe incorporar uma 

boa dose de opinião sobre os mais diversificados assuntos que seu pensamento e 

seus ideais de esquerda refletem. O pré-candidato do PSOL tem um total de 43 

postagens, divididas pelas categorias temos 39,5% vida pessoal e 60,5% campanha 

política. 

Na categoria vida pessoal que totaliza 17 postagens, nenhuma postagem 

remete-se a assuntos que envolvam família e todas expressam assuntos 

corriqueiros, mas que sempre estão ligados a filosofia oposicionista enaltecida pelas 

críticas do pré-candidato. Como se observa nas duas postagens do Plínio Arruda: 

―@pliniodearruda Boa essa cobrança dos meus amigos p/ q eu entre na 

mídia... Se todos cobrarem, a cortina poderá ser aberta‖. (Postado no site Twitter às 

10h17min em 07 de maio de 2010). 

―@pliniodearruda Toda radicalidade é provocativa. O tecido moral do Estado 

brasileiro esta degradado. Uma sociedade que assiste passivamente segue‖. 

(Postado no site Twitter às 15h30min em 11 de maio de 2010). 
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Na categoria campanha política, foi detalhado 29 postagens onde deste total 

12 postagens referiam-se a agendamento do pré-candidato e 14 postagens a temas 

de alusão a campanha política. E isto é explicitado nas postagens do representante 

do PSOL : 

―@pliniodearruda A tarde, debaterei a diferença entre ecosocialismo e 

ecosocialismo no Instituto Ethos e à noite na Universidade Metodista‖. (Postado no 

site Twitter às 14h44min em 09 de maio de 2010). 

―@pliniodearruda Em resposta a Cristina Lobo: ‗No meu governo não vai 

haver transgênicos, nem Monte Belo (Belo Monte), nem transposição do S. 

Francisco‖. (Postado no site Twitter às 19h42min em 11 de maio de 2010). 

De certa forma não podemos diminuir o pré-candidato do PSOL afirmando 

somente que o mesmo tenha uma tímida participação na rede, embora se o 

classificarmos como um grande ―ególatra‖, com uso da rede permanecendo restrito 

as suas opiniões esquerdistas, o político dá passos fixos para ser um tuiteiro que 

sabe o tipo de público que irá conquistar, aliás, dependendo se essa realmente será 

sua intenção. 

 

 

 
Figura 5: Postagens no Twitter arquivadas de @pliniodearruda (Plínio Arruda) de 10 e 11 de 
maio de 2010. 
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Durante o período de observação e arquivamento das postagens dos pré-

candidatos na rede social online Twitter torna possível fazer algumas inferências. Os 

políticos que passaram a usar a ferramenta com mais antecedência conseguem 

utilizar seus perfis com maior atividade de interação com outros perfis. Além disso, 

os pré-candidatos que postaram conteúdos que estavam mais ligados ao nível da 

pessoalidade demonstraram o maior nível de competência tecnológica na gestão 

deste tipo de ferramenta virtual, que é a rede social. Uma vez que esta tecnologia 

surgiu e incorporou padrões de relacionamentos sociais onde as relações humanas 

(sejam familiares, amizades, namoros) são mais importantes do que as relações 

políticas ou comerciais. E talvez este ponto seja o diferencial. 

 

 

4.3 Formação de imagem 

 

 

Analisar esta pré-campanha online, em especial o uso da rede social Twitter, 

requer que se verifique o potencial e a aplicação que esta ferramenta faz, ou pode 

fazer, enquanto forma diferencial e alternativa de comunicação política. 

Compreender e formular hipóteses sobre o fenômeno das campanhas online, 

considerando as novas regras de fazer campanha com a Lei Nº 12.034, deve ser 

abrangido por questões relacionadas ao uso da rede social online Twitter pelos pré-

candidatos em estudo. No entanto, não se deve deixar escapar ao estudo corrente 

uma boa dose de realismo quando se trata da relação das campanhas online com a 

democracia. As eleições se configuram como disputas, envoltas num ambiente de 

ataques, defesas e um alto teor de estratégias, cuidados e controle. Dessa forma, é 

pertinente colocar quais de fato são os requisitos a serem exigidos para que as 

campanhas online promovam um incremento de princípios e procedimentos de 

democracia às eleições. 

Sendo assim um passo importante dos perfis dos pré-candidatos está sendo 

realizado. No período de arquivamento das postagens do Twitter, não existiu por 

parte dos políticos, nenhuma difamação, injúria, explanação infundada ou qualquer 

outro comentário a respeito de algum adversário que pudesse ser considerado algo 

inverídico ou extremamente maldoso. Muito pelo contrário, a harmonia e o respeito 

com o outro se tornou uma prática limpa, e quiçá fixa. 
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Além disso, no processo democrático a disputa eleitoral sugere que sempre é 

preciso sair na frente, e embora esta seja uma premissa que normalmente está 

correta, é preciso ser cauteloso quando enquadrar-se neste novo cenário. Na rede 

social Twitter, na fase pré-eleitoral, a interação por assuntos cotidianos ganham 

contornos tão mais fortes do que uma discussão de resultados de pesquisas de 

votos. Como exemplo, uma simples pergunta de um seguidor (membro que faz parte 

dos contatos) sobre o ―porquê de usar o Twitter‖ direcionada ao perfil do José Serra, 

e sua resposta que foi ―sem nenhum pretensão, só de curioso‖ acabou gerando uma 

quantidade de retweets -RT21 bem maior do que uma postagem do mesmo perfil ( do 

pré-candidato) sobre os dados de uma pesquisa que o próprio era beneficiado. Tal 

fato pode levar a crer que o político em plena pré-campanha eleitoral que menos 

falasse em política no Twitter, torna-se melhor para sua construção de imagem. 

Construir e manter uma imagem, de dimensão pública, significa, mais 

precisamente, selecionar, organizar e administrar tipos de informações relativas a 

uma pessoa ou instituição pública. No caso em questão, o tipo de abordagem (ou 

seja as postagens) que os pré-candidatos passam a utilizar com a ferramenta 

Twitter. E construir esta imagem, precisamente, se refere a uma tentativa, um 

esforço de construção como na idéia de Gomes (2004), que aborda o assunto 

colocando que isto é feito pela vontade do indivíduo, onde administra a emite 

informações que podem dar sentido e significados para ampliar esta imagem na 

dimensão pública. 

Nestas circunstâncias é evidente que o poder de construção de imagens 

pelos quatro políticos em análise, José Serra, Dilma, Marina e Plínio é algo 

totalmente projetado para o que deve e o que não deve ser exposto nos seus perfis 

da rede online Twitter. Na sociedade de massa, onde a informação segue um regime 

de produção industrial em larga escala, difundindo grandes volumes de informação, 

por diferentes canais e variados formatos, é ingênuo imaginar que esta pré-

campanha, por si só teria a supremacia destas informações transmitidas por eles 

nas postagens que chega ao conhecimento do cidadão eleitor.  

Nesse contexto, esforçar-se para construir e manter uma imagem através 

deste marketing político significa ter de lidar com a disputa de informações lançadas 
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 Conteúdo postado por outros usuários. Ou seja, pegar um tweet (postagem) que recebemos e 

enviar para uma ou mais pessoas. 
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a público, por diferentes canais e com diferentes propósitos. E por este ponto de 

vista, o que esta sendo feito na rede social Twitter de cada pré-candidato é uma 

maneira de cada um (os perfis em análise) incentivar a formulação de hipóteses, 

suposições e juízos para ser um bom político, e isto é um requisito fundamental e 

condicional para que o cidadão forme sua opinião. Assim, por mais que a afirmação 

soe por demais direcionada, em maior ou menor grau, grande parte dos cidadãos 

eleitores, invariavelmente, constrói suas imagens sobre um pré-candidato, 

preenchendo estes conteúdos receptados de sentido (as postagens), convertendo 

em juízos, e produzindo uma decisão que poderá se converter numa escolha 

representada pelo voto.  

Nesta mesma linha de pensamento observa-se que na dimensão eleitoral, a 

prescindir, no caso brasileiro, dos horários gratuitos de propaganda eleitoral no rádio 

e na TV, os candidatos ficam sob a condição das vontades e orientações dos meios 

de comunicação de massa para expor informações que permitam a construção de 

uma imagem pública. 

As pré-campanhas online, neste contexto, podem antecipadamente oferecer 

uma alternativa informacional que suplemente os meios de comunicação tradicionais 

que serão utilizados na campanha. Como nas idéias dos autores Bimber e Davis 

(2003) onde faz referência que a web se situa de forma diferente que os meios de 

comunicação e informação tradicionais por conta da riqueza de seus conteúdos. Isso 

não significa sugerir que o conteúdo disponibilizado por um candidato ou campanha 

é objetivamente verdadeiro. Simplesmente significa afirmar que na web é oferecido 

um enorme volume de informação política em comparação com propagandas na 

televisão ou em propagandas impressas.  

A oferta de um conteúdo suplementar, em especial com o uso da rede social 

Twitter pelos pré-candidatos em questão, não significa arriscar uma previsão de que 

os eleitores simplesmente trocarão as informações filtradas pela imprensa e optarão 

pelos conteúdos produzidos e emitidos diretamente pelas postagens na rede social. 

E embora as pesquisas sobre o ambiente virtual apontem o público jovem como 

grande utilizador do espaço web, seria premonitório afirmar que o conteúdo a ser 

abordado online deverá ser segmentado, aliás até o momento isto não acontece por 

nenhum dos pré-candidatos analisados. O diferencial então da ferramenta é o de 

prover uma forma alternativa de comunicação de candidatos e partidos que 
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forneçam conteúdos que possivelmente não ganhariam a visibilidade proporcionada 

pela comunicação de massa. 

Estas estruturas então passam a oferecer recursos para que cidadãos 

eleitores tenham o poder de acesso a mais um canal de comunicação e informação, 

e que busque relacionar e comparar tais conteúdos, com tantos outros produzidos 

por diversos atores e veículos. No entanto o singular desta ferramenta está em algo 

já especificado e que os envolvidos no processo eleitoral em destaque, os pré-

candidatos à presidência, deverão sem dúvida alguma adotar (alguns já fazem, 

outros nem tanto): o processo de interatividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A internet nas eleições brasileiras certamente deverá ser utilizada de maneira 

séria por muitos candidatos, mas sem a real exploração do potencial devido.  O foco 

maior dos candidatos, dentro das limitações propostas pela lei, talvez estará na 

publicação dos ideais de campanha. Muitos apenas deverão reproduzir o que é visto 

nas propagandas (o que seria um erro), sem um ―convite‖ persuasivo para o 

engajamento do público.  

No entanto é inquestionável afirmar que a diversificação corrente dos canais 

de comunicação é politicamente importante porque expande o alcance de vozes que 

podem ser ouvidas, embora algumas poucas vozes tenham maior importância que 

outras. A nova mídia que é a internet, em especial com a utilização das redes 

sociais, opera com conceitos diferentes das transmitidas que dominaram a política 

com seu marketing no país por muito tempo: acesso, participação, reciprocidade e 

no lugar da comunicação de um para muitos passa a ser de ―muitos para outros‖. 

Dados estes princípios, observa-se que a democracia digital está configurando-se 

para ser descentralizada, desigualmente dispersa, profundamente contraditória, e 

talvez legitimadamente eficaz. 

Portanto, com a Internet, os eleitores poderão tornar-se agentes do processo 

sem a necessidade de filiação partidária ou mesmo vestir uma determinada 

camiseta. O tradicional debate de idéias torna-se potencializado com conteúdo 

presente nas redes sociais online. Nestes espaços, o choque de opiniões é 

constante e permanentemente registrado, diferente de um debate em praça pública 

ou rádio ou televisão, que se perde no tempo.  

Além disso, com as alterações legais, considera-se que algumas questões 

cruciais foram delimitadas de forma coerente pela nova lei, assim como já ocorre nos 

conflitos jurídicos não-eleitorais em razão da má-utilização das novas tecnologias e 

da grande rede mundial de computadores, isso não poderia ser diferente no 

processo democrático eleitoral. 

Os atores em análise deste trabalho provavelmente constatarão o pouco uso 

que eles enquanto pré-candidatos fazem dos recursos interativos, imediatamente 

reduzindo a importância democrática desta campanha online. E sem dúvida alguma 
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reduzindo uma forma diferenciada de construção de imagem que os próprios têm 

nas mãos.  

 Embora se contextualizar para o potencial que as novas ferramentas 

trouxeram implicando que os eleitores também interferem nas campanhas, será 

levado para um novo viés onde a questão não está na importância que as 

ferramentas de interação podem ter num processo eleitoral, seja entre simpatizantes 

de um candidato, seja entre candidatos e eleitores, mas sim na avaliação de que se 

não há interação, não democráticas serão as campanhas online. 

Para finalizar toda esta idéia presume-se que nas campanhas políticas, a rede 

social online Twitter terá que proporcionar um espaço para a criação de perfis dos 

candidatos e do partido, e também permitindo a criação de grupos partidários. Em 

outras palavras, transcenderá a esfera pessoal em uma janela aberta direta para a 

política.  

Sabe-se que pela observação dos perfis dos pré-candidatos notou-se que 

estes políticos brasileiros exploram a reciprocidade que o serviço permite de 

maneira ainda muito incipiente, com algumas abordagens eficazes, certamente, mas 

no geral, estão mantendo uma relação praticamente unilateral, utilizando o Twitter 

mais como uma tribuna promocional, para divulgação de ações parlamentares ou 

governamentais, reuniões e viagens, quase como um diário pessoal. E embora a 

imagem que a ferramenta melhor poderia formar fosse a de um político que 

interagisse com seus potenciais eleitores, no aspecto dos assuntos pessoais, isto 

ainda está a passos fracos. 

Sendo assim, a rede social vai servir finalidades diferentes, sem dúvida 

alguma, além da interação direta com o político, servem como vetores de ligação 

para os seguidores destes candidatos. Por quê? Efeito de rede. Há sempre pessoas 

mais associadas ao Twitter do que a uma página pessoal do candidato. E isso será 

extremamente utilitário, um permanente marketing político-eleitoral. 
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ANEXO A 

 

CD com as postagens arquivadas no período de 30 de abril a 15 de maio de 2010 

dos pré-candidatos a presidência do Brasil – José Serra , Dilma Rousseff, Marina 

Silva e Plínio Arruda. 

 


