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Resumo: 
 
O novo milênio trouxe consigo o avanço das tecnologias digitais, proporcionando a ligação 
entre pessoas por meio de computadores, aparelhos celulares e televisores, graças às conexões 
digitais. É possível realizar tarefas do mundo físico pelo virtual, pesquisar, estudar, comprar e 
vender, entreter e relacionar, criando uma sociedade pela rede. Analisando esse cenário 
apresentamos a proposição do contexto virtual enquanto sociedade, onde as pessoas cultivam 
os seus hábitos, comportamentos e valores, criando um espaço de discussão, conhecimento e 
política.  Neste contexto pelos sites pessoais, de relacionamentos, blogs e fóruns, os cidadãos 
se encontram no universo digital para vivenciar suas experiências, criando um colégio 
eleitoral em cada rede social, possibilitando a inserção do marketing digital e marketing 
político. 
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As Redes Sociais e a Formação do Colégio Eleitoral 

 

O século XXI teve sua primeira década marcada pela difusão e democratização das 

tecnologias digitais, conectadas à Internet em aparelhos eletrônicos tais como Notebook4, 

Smartphone5, Tablet6 ou TV Digital7 e foram responsáveis pelo rompimento das barreiras 

físicas, geográficas, culturais e econômicas. Não importa se a conexão é wi-fi8, 3G9 ou 

discada, as pessoas estão acessando a rede mundial de computadores e a Internet faz parte do 

cotidiano das pessoas, seja como lazer, trabalho ou estudo. Por consequência desta mudança 

de hábito, o cidadão passou também a viver e conviver virtualmente e assim nasceram as 

redes sociais, como comunidades, sites de relacionamentos, fóruns de discussão, entre outros. 

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 
instituições, ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços 
sociais) (WARSSERMAN & FAUST, 1994; DEGENNE & FORSE, 1999 apud. 
RECUERO, 2009, p.24). 

 

Neste contexto o Brasil tem destaque no cenário atual, pois é apontado em diversas pesquisas 

como um dos países que mais consome Internet no mundo. Mesmo com as conhecidas 

limitações técnicas e financeiras que a população sofre, o brasileiro demonstra a todo o 

momento que está preparado para a vida virtual, tornando os produtos da Web um sucesso de 

informação, formação, comércio e relacionamento. 

 

Segundo o Instituto Ibope/Nielsen, somos 73,9 milhões de usuários com mais de 16 anos o 

que dá ao Brasil a 5ª posição entre os países com maior número de conexões à Internet e 

Torres (2009, p.75) aponta que 80% dos internautas brasileiros estão conectados às redes 

sociais. 

 

“O surgimento da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as informações de 

forma mais rápida e interativa” (RECUERO, 2009, p.116). 

 

                                                 
4 Computador portátil. 
5 Telefone celular com funcionalidades específicas de programas executados no seu sistema operacional. 
6 Dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à Internet. 
7 Aparelhos compatíveis com acesso à Internet. 
8 Marca registrada cuja tecnologia possibilita o acesso à Internet sem necessidade de cabos. 
9 Terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel. 
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Nos últimos anos incorporamos ao nosso cotidiano produtos como Orkut, Facebook, Twitter e 

Youtube e mesmo aqueles reticentes e avessos a essas novidades sabem quão populares as 

redes sociais se tornaram no país e no mundo globalizado. 

 

"A Internet oferece a possibilidade de se tornar um espaço midiático mais amplo e 

democrático para a participação política. Mais do que uma nova tecnologia, trata-se de um 

meio de comunicação, de interação e de organização social” (BRANDÃO JR, 2005, p.3). 

 

Partindo do princípio que a Internet possibilitou uma forma de organização virtual, fica clara a 

necessidade da criação de grupos ou redes sociais por meio de sites, e assim surgiram os sites 

de relacionamento como Orkut. O usuário é o ator da rede.  

 

Quando dois atores interagem cria-se o laço social. Os laços sociais podem ser 
fracos (quando há relações esparsas) ou fortes (quando há intimidade, proximidade 
e intenção de efetuar conexão). Quanto mais laços sociais (interações) uma rede 
social apresentar, mais densa ela será considerada. No entanto, para que estes laços 
sejam mantidos, é necessário que a relação entre os atores seja mantida, de forma 
substancial e significativa para estes atores (VALENTE & SILVA, 2010, p.4). 

 

Com os laços criados e a relação estabelecida o usuário começa a transcender seus costumes, 

valores e comportamentos para o plano virtual tornando o ambiente rico de possibilidades. 

 

“A nova onda de tecnologia facilita a disseminação de informações, ideias e opinião pública, 

e permite aos consumidores colaborarem para a criação de valor” (KOTLER, 2010, p.22). 

 

As redes sociais não são e não podem ser encaradas como coadjuvantes no processo de 

evolução da comunicação. Por meio dos perfis e das páginas de relacionamento o indivíduo 

atua, pensa, elabora, compartilha, tornando rica a experiência e atraindo olhares do mercado e 

da política, porém a falta de compreensão do plano virtual, do comportamento do usuário e o 

anseio por interagir a todo custo, propicia os maiores erros de marketing e publicidade por 

parte das empresas, instituições e profissionais. 

 

“É inevitável que a tecnologia opere um determinado impacto nas sociedades humanas, que 

variam quanto à temporalidade, tendências e padrões culturais” (VALENTE & SILVA, 2010, 

p.9). 
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Em consulta10 ao site que mede o tráfego de acesso pela Internet e lista os mais acessados no 

mundo, Alexa11, posiciona oito sites de redes sociais entre os quinze mais acessados no 

Brasil. Destaque para Facebook e Youtube que ocupam terceira e quarta posição 

respectivamente, ficando atrás dos endereços brasileiro e americano do site de busca Google.  

É importante ressaltar que somente na quinta posição aparece um site que não seja de 

relacionamento, o portal de conteúdo UOL, provando a força da popularidade das redes 

sociais em conexões tupiniquins.  

 

“À medida que as mídias sociais se tornarem cada vez mais expressivas, os consumidores 

poderão, cada vez mais, influenciar outros consumidores com suas opiniões e experiências” 

(KOTLER, 2010, p.9). 

 

O indivíduo cada vez mais virtualizado aprende a fazer das experiências na Internet um braço 

da vida real.  É possível destacar o crescimento do comércio eletrônico e do ensino a 

distância, ambos a passos largos, ano após ano. Engatinhando nesse sentido estão às ações dos 

candidatos, políticos brasileiros. Apesar de crescente a utilização das redes sociais pelas 

equipes, partidos e políticos, muito pode e deve ser explorado. 

 

"É no ciberespaço, enquanto meio inter-social, global e sem autoridades supremas e 

hierarquias, que os usuários podem ampliar as discussões políticas sem censura ou medo. 

Algo pouco aproveitado em termos políticos" (MACEDO; ARY; BURGOS, 2009, p.2). 

 

As redes sociais proporcionam ao usuário um ambiente interativo e o instiga a se expressar. 

Muitas vezes o mesmo indivíduo tímido do mundo real, torna-se um líder no plano virtual. 

Aquilo que não agrada e não tem possibilidade de expor no mundo físico é exposto no digital, 

como por exemplo: Discussões, debates, desejos, elogios e críticas, tornam-se mais atraentes 

por meio das redes. É mais fácil entender o comportamento do usuário pela rede social que 

participa do que por meio de uma entrevista tradicional.  

 

Com um espaço infinito para que os candidatos se comuniquem com os eleitores, e 
de relação interativa, a campanha eleitoral pode se libertar da propaganda de 
slogans e jingles repetitivos, que, para muitos políticos, resume-se à mera 
divulgação de nome e número eleitoral (BRANDÃO JR, 2005, p.3). 

 

                                                 
10 Realizada em 07 de jun. de 2011 
11 www.alexa.com 
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Há muito a ser explorado pelos partidos políticos e seus candidatos nas redes, porém é preciso 

entender o contexto técnico e social. É evidente que as redes são populares e abarrotadas de 

usuários, não obstante um fator técnico limita as possibilidades gerais no campo geográfico, a 

conexão. Para haver rede social na Internet é necessário que haja boa conexão, o que limita 

muito quando atuamos nas regiões distantes dos grandes centros. Por mais que avançamos na 

distribuição da banda larga, há muitas regiões que carecem de melhorias e isso torna mais 

difícil o trato das redes como forma de comunicação e marketing político.  

 

Sabemos que, por mais emancipatório que o advento da Internet possa parecer, 
ainda há várias barreiras a serem suplantadas. Em primeiro lugar, em países em 
desenvolvimento como o Brasil, o alcance da Internet (e consequentemente de 
ferramentas de redes sociais) são limitadas, devido a questões geográficas e 
econômicas.  Por mais que a iniciativa pública promova campanhas de acesso à 
Internet, a maioria dos programas de inclusão digital, embora disponibilizem 
computadores com acesso gratuito à Internet, não autorizam o acesso a sites de 
redes sociais, muito menos orienta a população quanto às funcionalidades que as 
mesmas podem oferecer (VALENTE & SILVA, 2010, p.15). 

 

Com relação à questão de infraestrutura os grandes centros urbanos têm vantagens, porém 

mesmo estas regiões mais abastadas de conexões estão aquém da utilização política das redes 

sociais. Não se pode simplesmente publicar conteúdo sem pensar em interação. É preciso 

entender que a interatividade que a rede proporciona faz do individuo um ser ativo. 

 

"Quando deixarem de imaginar os cidadãos apenas como receptores de notícias, 

potencializarão novas discussões com o envolvimento social cada vez maior" (MACEDO; 

ARY; BURGOS, 2009, p.7). 

 

Das ações mais recentes e comentadas no trato das redes sociais em campanha eleitoral 

destaca-se a eleição presidencial dos Estados Unidos da América, que elegeu Barack Obama 

presidente. A Internet foi o destaque das ações e o mundo todo passou a ter um olhar mais 

atento a esta ferramenta. Um candidato popularmente virtual.  Entre verdades e mitos o fato é 

que houve um diferencial da campanha ao lidar especialmente com a rede social, que 

conduziu o candidato para próximo do eleitor, porém é importante ressaltar que a equipe 

estava bem capacitada para lidar com a Internet e os internautas. 

 

Não há necessidade de cópia do exemplo norte-americano, pois é evidente que nosso contexto 

cultural, ideológico e econômico é outro, não obstante se faz necessário compreender a 

preocupação e responsabilidade ao lidar com as redes sociais e com o eleitor que nela estava.  
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Agir em um Facebook ou Twitter é uma ação coletiva. O mesmo indivíduo que você tenta 

atingir pode disparar por meio das conexões estabelecidas na rede esta ação para todos os seus 

“amigos virtuais”. 

 

As redes sociais, além de proporcionar interação, podem auxiliar a construir ou 
reforçar uma reputação. Mais que isso, permite controlar as impressões deixadas 
pelos atores, permitindo sua adaptação afim da obtenção dos resultados esperados 
(VALENTE & SILVA, 2010, p.11). 

 

O papel do agente de marketing é fundamental para a gestão da comunicação por meio das 

redes sociais na Internet. Cairá sobre seus ombros a difícil missão de criar os ambientes certos 

e atraentes para os eleitores, como forma de conquistar os mesmos no colégio eleitoral que 

está oculto nas redes, muitas vezes, caberá a ele a tarefa de orientar e propor a capacitação 

técnica do político para que possa minimamente agir e interagir, tornado o processo mais 

pessoal e direto, ao invés de restringir todas as ações para uma equipe específica. Equilibrar e 

dividir as atividades nas redes entre equipe e político é fundamental para o sucesso de uma 

campanha no Facebook, Twitter ou Orkut.  

 

"O problema no Brasil é fazer com que os poderes constituídos entendam tamanha 

importância da Internet para o processo político e para a democratização da comunicação 

política" (MACEDO; ARY; BURGOS, 2009, p.3). 

 

As redes sociais poderão tornar o processo eleitoral mais democrático, participativo e amplo 

na medida em que o candidato e os partidos entenderem cada perfil como um coletivo de 

eleitores. Quando estudamos as redes é importante ter ciência de que a individualidade de um 

perfil no Orkut é aparente. Cada perfil está ligado às dezenas, centenas ou milhares de outros 

e cada ação que repercute em um, poderá repercutir em todos. É preciso compreender que o 

trato do candidato com as redes sociais compara-se ao corpo-a-corpo de campanha. 

Fisicamente ele não estará visitando o bairro dos eleitores, mas o quintal virtual. 

 

"A interatividade pode ainda resgatar o caráter dialógico da discussão pública de plataforma, 

planos e programas de atuação do candidato, no lugar da mera exibição pública, da cena 

política controlada pela comunicação de massa" (BRANDÃO JR, 2005, p.3-4). 
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Convencendo e Persuadindo o Eleitor por meio do Marketing 

 

Convencer é o verbo a ser conjugado para o sucesso de um político, pois a eleição vem do 

convencimento e ao encontro desta idéia. O Marketing surge como uma ferramenta 

estratégica e parceira do processo eleitoral.  Onde há necessidade de convencimento e 

negociação, há Marketing, logo, se torna clara a benemerência da junção com a política.  

  

Uma das táticas mais conhecidas e praticadas seja por profissionais ou por leigos em 

Marketing é o Buzz Marketing, denominado por Chetochine, como “Marketing boca a boca”. 

O simples ato da indicação de um produto, marca ou serviço por aquele que consumiu e 

aprovou, gera o boca a boca. Isso acontece a todo o momento, quando indicamos um bom 

filme para um amigo, um bom serviço prestado para um parente ou mesmo quando indicamos 

um candidato ao conhecido que está indeciso. A ação do Buzz Marketing é fundamental em 

toda campanha política, desde os tempos mais remotos. Onde há um cabo eleitoral, há Buzz 

Marketing, inclusive nos cenários virtuais das redes sociais. 

 

O fato é que o boca a boca sempre existiu. Ainda que nunca tenha sido tão intenso 
quanto hoje – pelo simples motivo de estarmos cada vez mais interligados por 
computadores e telefones celulares e de a banda larga estar se espalhando à 
velocidade da luz (CHETOCHINE, 2006, p.7). 

 

É importante levar em consideração como os eleitores se comportam no plano físico, pois de 

forma análoga ou mais intensa será o seu comportamento virtual, por isso a figura do 

evangelizador, destacado por Chetochine em sua obra a respeito do Buzz Marketing, torna-se 

instigante na medida em que este ator é capaz de conquistar votos.  

 

“A ideia de evangelização não é nenhuma novidade, mas pode chocar a cultura judaico-cristã. 

Não há dúvida de que o cliente evangelista existe! Todos nós já conhecemos algum. Ele está 

em nossa família, entre amigos, no meio de nossos colegas” (CHETOCHINE, 2006, p.8). 

 

O evangelizador é um condutor de uma causa, pois a história nos mostra que para evangelizar 

é necessária uma causa, um motivo, um sonho, algo para lutar, brigar, alguém a quem 

defender. Temos essa ideia retratada no campo religioso com as pregações e o convencimento 

das pessoas a causa cristã, por exemplo.  
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“Em política é a mesma coisa, são alguns evangelistas de uma cidade que conseguem eleger 

um prefeito, um deputado e até o presidente de uma nação” (CHETOCHINE, 2006, p.12). 

 

A causa move o evangelizador que estará sempre pronto a lutar e divulgar. O candidato 

precisa ter uma causa, para que conquiste evangelizadores e consequentemente eleitores, para 

que se tenha cumprido o objetivo maior, a eleição. 

  

O apelo inicial das novas tecnologias é que elas ofereciam um canal de 
comunicação recíproca, de mão dupla – algo que as mídias de massa jamais 
conseguiram -, com a vantagem adicional de que estavam abertas a todos que 
quisessem usá-las, sem qualquer controle externo sobre o conteúdo, embora muitas 
limitações técnicas não fossem identificadas na época (QUEIROZ, 2006, p.85). 

 

 

O importante é entender que as pessoas estão ali, prontas para ouvir, questionar, participar ou 

mesmo ignorar, dependendo da abordagem e da mensagem proposta. Encarar o universo 

virtual como um colégio eleitoral é dar um passo à frente na disputa. 

 

O sucesso de Obama no uso da Internet se deu porque ocorreu uma arregimentação 
e organização online de voluntários, além do uso de outras ferramentas como a 
divulgação de sua campanha por mensagens de textos em celulares, e-mails, 
videogames, etc. (MACEDO; ARY; BURGOS, 2009, p.5). 

 

A preocupação com o meio ambiente, com a energia nuclear e o terrorismo vem criando no 

ser humano uma necessidade de se mostrar melhor. São cada vez mais comum propagandas 

que estimulam a cooperação, a generosidade, a preocupação e o respeito. O Marketing sofre 

influência dessa necessidade humana e propõe em suas ações valores que ligam o produto ou 

serviço de uma empresa, instituição ou profissional às qualidades exigidas pela busca do 

verde, da paz e segurança. É importante que o candidato tenha essa visão, pois ela vai ao 

encontro da questão de evangelização destacada no Buzz Marketing, criando um causa para 

ser defendida. O político deve ser cada vez mais humano e responsável perante o eleitor. 

 

Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os profissionais de 
marketing as tratam como seres humanos plenos: com mente, coração e espírito. 
Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu 
anseio de transformar o mundo globalizado num mundo melhor (KOTLER, 2010, 
p.4). 
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É preciso ficar atento a essas mudanças nos desejos dos indivíduos, e esta pode ser a 

estratégia ideal para a abordagem política pelas redes sociais. O lugar mais emotivo para o 

indivíduo é a rede social, logo se torna perfeitamente lógico que o político que demonstre 

preocupação com os desejos do eleitor e dê a eles uma causa será muito bem aceito na rede. 

 

“O valor da marca deve apelar para as necessidades e os desejos emocionais dos 

consumidores, ultrapassando, assim, as funcionalidades e características do produto” 

(KOTLER, 2010, p.42). 

 

A aparente complexidade desenhada na profusão de informações, hipóteses e apontamentos 

citados até agora não pode diminuir o entusiasmo e a preocupação que se deve ter com as 

ações virtuais.  O primeiro ponto que tanto partidos, candidatos e agências precisam ter é a 

definição das ações e a escolha das redes que irão atuar, lembrando que cada rede social tem 

sua característica própria e necessita de ação diferenciada.  

 

"No Brasil é necessária uma ampliação da categoria Interatividade. Fica evidente, porém, a 

preocupação dos partidos e dos candidatos no maior volume de informações aos cidadãos" 

(MACEDO; ARY; BURGOS, 2009, p.7). 

 

Podemos interpretar os autores acima que é justamente o erro na quantidade, que em muitos 

casos, causa a redundância do conteúdo. A quantidade de textos, vídeos, fotos e afins deve ser 

dosada mediante a interação com o usuário. Não se deve pecar pelo excesso, muito menos 

cometer o equívoco de replicar o mesmo conteúdo em todas as redes que atua. Se as redes são 

diferenciadas, logo o conteúdo também deve ser. A mensagem pode ser a mesma, mas a 

abordagem e a apresentação devem ser diferentes. 

 

“Para que se compreenda como a rede social que está sendo utilizada, é necessário analisar o 

tipo de capital social envolvido na interação (caso ocorra) entre o perfil do candidato e outros 

perfis” (VALENTE & SILVA, 2010, p.10). 

 

Mais uma vez se faz necessário refletir que a emoção é um campo importante para definir o 

perfil e as estratégias de relacionamento pela rede. Questionar os motivos que geram os 

debates pelo Twitter, fatos e eventos que chamam a atenção pelo Facebook, são elementos 

que contribuirão para a abordagem com o eleitor. Apesar de necessário e frequente o uso de 



POLITICOM - X CONGRESSO BRASILEIRO DE MARKETING POLÍTICO (GT3) 

mensagens postadas por equipes, é importante que haja a interação pessoal do candidato, e é 

fundamental para o processo de conquista. O usuário em rede social espera que os laços sejam 

humanizados, a emoção deve aproximar o virtual do real e para que isso aconteça é 

fundamental a ação do candidato de forma clara, objetiva, informal e pessoal. 

 

Se o meu candidato usa a emoção como linguagem básica, se está 
sempre atento à forma, falando calmamente, de modo sincero, sem 
demagogia ou ataques pessoais, sem gestos agressivos, convidando o 
eleitor a raciocinar com ele, tem mais chances que os outros de se 
fazer notado e admirado (MENDONÇA, 2001, cap 5, p.1 apud, 
ARAÚJO & FRIOS, 2010, p.8). 

 

É evidente que lidar com o conteúdo na rede de forma emocional e pessoal, gera a 

possibilidade de críticas, ataques e ações nocivas, não obstante isso deve ser encarada como 

exceção e não regra, e quando ocorrer, os usuários mais cativos estarão prontos para defender 

seu candidato, seu representante e líder. 

 

“Os candidatos devem estar preparados para ouvir e reagir de forma estratégica. Cerca de 

60% das pessoas afirmam que só concretizam um negócio após pesquisar na internet, na 

política não será diferente” (TELLES, 2010, p.174). 

 

Promover as ações sociais, as ideologias, mostrar compatibilidade com as preferências do 

eleitor é demonstrar que o candidato apesar de virtualmente, estão ao lado do usuário, 

compartilha de opinião, questionamentos, indignações e preferências. Caberá ao Marketing 

desenhar a estratégia apontando quais redes deverão utilizar e como utilizar, porém ficará a 

cargo do candidato o tempero da personalização das ações. O eleitor usuário das redes espera 

que os perfis dos candidatos espalhados pela Internet sejam o canal direto com o político. Um 

candidato bem preparado para lidar com esse cenário é um diferencial para toda e qualquer 

estratégia de campanha on-line. 
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Os pré-candidatos paulistanos e suas ações pela rede. 

 

Apontados por diversos veículos de comunicação e alguns confirmados por seus partidos 

políticos, os nomes cogitados à eleição municipal de 2012 para prefeito de São Paulo são 

Gabriel Chalita (PMDB), José Serra (PSDB), Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula 

(PCdoB). Com mais de 11 milhões de habitantes (IBGE-2010) a capital paulista é o maior 

colégio eleitoral dentre todos os municípios da República, também é a região mais rica do 

país e a mais desenvolvida com relação à distribuição do acesso à Internet, tornando-a a mais 

digital de todas as capitais. Tendo como hipótese que grande parte da população paulistana 

acessa e consome informação, produtos e serviços por meio das redes sociais, analisamos as 

ações dos pré-candidatos em função das principais redes identificando e destacando seus 

pontos mais ativos e passivos com relação ao trato da comunicação e relacionamento virtual 

com o eleitor.  

 

A pesquisa partiu pelos sites dos candidatos em seus principais endereços eletrônicos. Nota-se 

inicialmente que não há uma paridade clara nas ações entre os pré-candidatos, cada um tem 

um perfil diferente no trato das redes sociais. Enquanto Marta Suplicy está presente nas quatro 

principais redes de relacionamentos, Facebook, Twitter, Youtube e Orkut, o pré-candidato 

Netinho de Paula, utiliza apenas o Twitter e Facebook como suas principais redes de 

comunicação e relacionamento com o eleitor. O experiente pré-candidato José Serra está nas 

principais redes assim como o novato aspirante a prefeitura paulistana, Gabriel Chalita.  

 

O Facebook é a rede social que mais cresce no mundo e no Brasil, curiosamente não é 

explorada por Chalita e Serra, enquanto Marta e Netinho têm ativos os seus perfis. A 

diferença entre a pré-candidata do PT e o pré-candidato do PCdoB é evidenciada pela forma 

com a qual utiliza a ferramenta. Os seguidores da petista interagem, compartilham, 

comentam, porém não há interação entre os seguidores e a pré-candidata, deixando claro uma 

preciosa lacuna de participação nos vários comentários expostos dentro do perfil. Por outro 

lado Netinho utiliza a ferramenta não só para a exposição imediata do seu conteúdo como 

também responde aos questionamentos e participa das discussões geradas em diversos 

comentários dentro do perfil, mantendo uma posição ativa e democrática.  

 

“Identificar as redes sociais mais adequadas para aquele candidato, e o tipo de linguagem 

abordada, assim como detalhadamente todas as ações propostas” (TELLES, 2010, p.173). 
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Vejamos pela ilustração abaixo os dados quantitativos de cada pré-candidato com relação às 

quatro principais redes de relacionamento. 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. Sob pesquisa feita em 06 de jun de 2011 

 

“Os formadores de opinião não são mais os apresentadores de TV, somos nós, quando 

interagimos e damos nossas opiniões nas mídias sociais” (TELLES, 2010, p.177). 

 

A escolha e utilização de uma rede social não podem ser baseadas no simples desejo de 

ingressá-la por conta de a mesma ter alto índice de usuários. A escolha deve partir pelo perfil 

de quem a acessa e a compatibilidade com o perfil do candidato, para que a comunicação 

torne-se relacionamento. De modo geral um erro comum é a criação de perfis deixando-os 
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sem atualização frequente, pois isso denota certo descaso com o usuário que o segue. É 

preciso entender que atuação nas redes sociais parte do princípio de planejamento e será 

necessária gestão da produção de conteúdo e da comunicação. 

 

“A escolha da utilização das redes sociais durante a campanha eleitoral, mais que uma ferramenta 

a mais, foi uma estratégia política” (VALENTE & SILVA, 2010, p.12). 

 

Um dado importante evidenciado no Twitter da pré-candidata Marta é o uso da identificação 

#EquipedaMarta para as postagens que aparentemente não foram feitas pela atual senadora. 

Com isso o eleitor saberá distinguir quando a informação vem de um terceiro e quando a 

informação é do seu candidato, fato que não ocorre com os demais candidatos. 

 

“Faça questão de informar aos usuários quando não é o candidato que está falando, para que 

não gere nenhuma polêmica” (TELLES, 2010, p.175). 

 

O perfil da Marta apresenta o ponto positivo de organizar o quem é quem na divulgação de 

conteúdo, não obstante peca quando o assunto é pessoal e emotivo, pois não ficou evidente a 

interação da pré-candidata com o eleitor, apenas notas publicadas de forma séria e de caráter 

jornalístico, criando impessoalidade no perfil. 

 

“Identificar as redes sociais mais adequadas para aquele candidato, e o tipo de linguagem 

abordada, assim como detalhadamente todas as ações propostas” (TELLES, 2010, p.173). 

 

O conteúdo deve ser pensado em função do público-alvo e das características da rede, quanto 

mais pessoal e informal, mais será a cobrança das ações nesse sentido. O fato de o conteúdo 

ter uma linguagem mais flexível e compatível com as formas de expressões comuns na 

Internet não tira o crédito da informação, muito menos abona a responsabilidade daquilo que é 

dito, publicado e armazenado. 

 

“Defina um texto base para a criação dos perfis, porém cada um utilizando, uma linguagem de 

acordo com o tipo de rede social e público” (TELLES, 2010, p.177). 

 

Ainda com base na análise do conteúdo postado pelos pré-candidatos, ficou evidenciado que 

os candidatos Netinho e Serra mostram-se mais emotivos nas redes que atuam. Além de 
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divulgarem suas ações, políticas e sociais, interagem com os usuários em questões 

corriqueiras de todo perfil na rede, como esporte por exemplo. A impessoalidade de um perfil 

o torna distante do usuário que não espera ver um “Diário Oficial” do político que o 

representa ou que o representará. Mesmo que o objetivo maior seja mostrar as qualidades, 

ações e projetos são necessários se aproximar, iniciar um diálogo para depois fazer a 

propaganda. 

 

“Cerca de 35% dos internautas colocam ativamente suas opiniões nas mídias sociais. Não 

pense em convencer os usuários, pense em ganhar a confiança deles” (TELLES, 2010, p.176). 

 

Críticas, reclamações e ataques certamente acontecerão em algum momento e a pior das 

táticas é ignorar. O eleitor espera uma resposta, não só aquele que provocou quanto os 

seguidores do candidato. Não responder, ou mesmo demorar muito para fazê-lo, pode gerar 

um ambiente hostil e decepcionante, cuja penalidade maior será a perda de usuários.  

 

“Responda as reclamações on-line de forma rápida, sucinta e educada” (TELLES, 2010, 

p.171). 

 

Há muito para ser explorado pelos candidatos, muitos eleitores para serem conquistados. O 

trabalho é desafiador tanto para partidos, como para políticos e equipes de campanha. Resta 

saber se haverá preocupação e zelo com todos os pontos listados neste artigo para que se 

tenha a configuração da rede social como ambiente eleitoral pleno, democrático e ativo. 
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Considerações Finais 

 

Por tudo o que foi pontuado neste trabalho, destaca-se a necessidade de ampliar as ações nas 

redes por parte dos candidatos e partidos de forma abrangente, ativa e constante. Um dos 

grandes desafios para os candidatos elegíveis em 2012 é o maior e melhor uso das redes 

sociais pela Internet.  

 

O eleitor na Internet não é um mero expectador, é um agente ativo capaz de propagar uma 

informação para o bem ou para o mal. Deve ficar claro que o Marketing boca a boca tornou-se 

clique a clique, pelas diversas formas de compartilhar e divulgar a informação pela rede. As 

ações são virais e exponenciais quando tratamos de rede social. Conquistar um eleitor pela 

rede pode significar a conquista de outros tantos.  

 

Por mais que haja publicações a respeito da campanha de Barack Obama incentivando o uso 

das mesmas táticas e abordagens, não é sadio apostar nessa tática como um referencial único e 

verdadeiro, uma vez que o nosso contexto cultural, social e econômico é diferente do 

americano, porém há lições e exemplos que devem ser observados. 

 

Os futuros representantes eleitos nas próximas eleições certamente terão a consciência e 

responsabilidade de tratar as redes sociais como um espaço humano, democrático e 

diversificado, e com isso será a diferenciação estabelecida em prol da sua eleição. Aprofundar 

o conhecimento nesta ferramenta de comunicação e gerar novas estratégias criativas poderá 

ser a diferenciação entre comunicar e persuadir o futuro eleitor. 
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Sites Pesquisados 

 

http://www.gabrielchalita.com.br/ 

http://twitter.com/#!/gabriel_chalita 

http://www.youtube.com/user/TVChalita 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=146978 

http://blog.cancaonova.com/gabrielchalita/ 

http://www.martasuplicy.com.br/ 

http://twitter.com/#!/martasenadora 

http://www.facebook.com/MartaSenadora#!/MartaSenadora 

http://www.youtube.com/MartaSenadora?gl=BR&hl=pt 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=1629650256883984501 

http://www.flickr.com/photos/martasenadora/ 

http://www.netinhodepaula.com.br/ 

http://www.facebook.com/netinhodpaula 

http://twitter.com/#!/netinhoDpaula 

http://www.joseserra.com.br/ 

http://www.facebook.com/paginaJoseSerra#!/paginaJoseSerra 

http://twitter.com/#!/joseserra_ 

http://www.youtube.com/user/amigosdoserra 

http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php 

http://www.checkfacebook.com/ 
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