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RESUMO 
 
 
Esta dissertação refere-se a um estudo da comunicação estratégica política, na internet, 
utilizada nas campanhas dos candidatos ao cargo de governador da Bahia nas eleições de 
2010. O indivíduo sempre buscou maneiras de divulgar conquistas e afirmar a manutenção do 
poder político para a população, contudo, o modo como se dá esse processo está associado às 
características do contexto histórico. Através do rádio, do jornal impresso e, principalmente, 
da TV, a comunicação estratégica na política ganhou força, alcançando, hoje, o 
contemporâneo universo de redes digitais, a internet. Esta dissertação é exatamente sobre o 
uso deste meio de comunicação on-line na campanha eleitoral brasileira para governador da 
Bahia, em 2010. O foco é nas ferramentas sob responsabilidade direta das coordenações das 
campanhas, tendo sido desprezadas as que foram criadas por adeptos dos candidatos. As 
estratégias utilizadas na comunicação política têm o objetivo de destacar para os eleitores as 
qualidades de um candidato, oferecendoinformações que o façam ser aceito positivamente. 
Possibilitam, também, a construção de uma determinada imagem do candidato, que pode ser 
diferente da sua imagem como pessoa, isto é, uma imagem que se distancia de como ele de 
fato é, e se aproxima o mais possível da expectativa de imagem que o eleitorado tem dele. A 
internet tem sido mais um recurso para essas estratégias, como nova forma de comunicação 
em campanhas eleitorais, possibilitando conexões em diferentes tempos, assim como fluidez 
na circulação de mensagens. Para este trabalho, além da revisão bibliográfica, foram 
utilizadas como metodologia: 1) análise documental, isto é, observação direta dossites, assim 
como do Facebook, Twitter, Orkut e YouTube,arquivados durante a campanha; 2) entrevistas 
com os principais envolvidos na construção da comunicação estratégica dos candidatos na 
internet. A campanha eleitoral de 2010 foi a primeira no Brasil com o uso da internet 
permitido pela legislação. A pesquisa teve como objetivo identificar as ferramentas de 
comunicação utilizadas pelos candidatos na internet e conhecer sua atuação na política, 
observando as diferença do uso desse meio entre os candidatos, sob a ótica do uso de 
elementos utilizados estrategicamente para atrair o eleitor.Os resultados mostraram: 1) que a 
internet foi um espaço utilizado para o desenvolvimento da comunicação estratégica nas 
eleições de 2010, na Bahia; 2) as evidências apontam que o uso da web tem crescido, mas 
ainda não foi um fator decisivo nessa disputa eleitoral.  
 
Palavras-chave: Política.Comunicação estratégica. Eleição. Campanha on-line. 
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ABSTRACT 
 

 
This paper refers to a study of politic strategic communication, on the internet, used in the 
campaigns of candidates for governor of Bahia in the 2010 elections. The individual has 
always sought ways to publicize achievements and affirm the maintenance of political power 
to the people, however, how this process takes place is associated with features of historical 
context. Through radio, newspaper, and especially television, strategic communication in 
politics gained momentum, reaching today's contemporary universe of digital networks, the 
internet. This thesis is precisely about using this media of online communication in Brazilian 
electoral campaign for governor of Bahia, in 2010. The focus is on tools under the direct 
responsibility of the coordinators of the campaign, having been ignored those created by 
supporters of candidates. The strategies used in political communication aim to highlight to 
voters the qualities of a candidate, offering information for them to be accepted positively. 
Allow also the construction of a specific image candidate that may be different from its image 
as a person, an image that moves away from what it really is, and approximates as closely as 
possible the expectation that the image electorate has it. The internet has been more of a 
resource for these strategies, as new form of communication in election campaigns, enabling 
connections at different times, as well as the fluidity of movement messages. For this work, in 
addition to literature review, methodology were used as: 1) document analysis, direct 
observation of sites, like Facebook, Twitter, Orkut and YouTube, filed during the campaign, 
2) interviews with key stakeholders the construction of strategic communication of the 
candidates on the Internet. The 2010 election campaign was the first in Brazil with the use of 
the internet allowed by law. The research aimed to identify the communication tools used by 
candidates on the internet and know their role in politics, noting the difference in the use of 
this media among the candidates, from the perspective of the use of elements used 
strategically to attract voters. The results showed: 1) that the internet was a place used for the 
development of strategic communication in the 2010 elections, in Bahia, and 2) the evidence 
shows that the use of the web has grown, but still was not a decisive factor in this dispute 
election. 
 
Key-words: Politics. Strategic communication.Election. Online Campaign. 
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1 INTRODUÇÃO  

A relação da política com a comunicação estratégica tornou-se evidente, na 

contemporaneidade, tanto nas gestões públicas de governos quanto nas campanhas eleitorais. 

Essa evidência se deu com a popularização do rádio e da televisão. A partir daí outros 

processos de desenvolvimento tecnológico aconteceram, e hoje essa relação está sendo 

marcada pelo avanço de ferramentas na internet. Entende-se por ferramenta uma estrutura de 

fluxos de informação em rede, ou seja, o meio que possibilita a interação social digital como 

sites, Orkut, Twitter, Facebook (SAAD, 2003). Essas estruturas possibilitam que os 

candidatos realizem propaganda eleitoral na internet, gratuitamente, divulgando planos de 

governo, notícias, agenda de compromissos, jingles, além de outras possibilidades de 

informações.  

Foi, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial que se desenvolveu uma tecnologia 

discursiva com as seguintes características: 1) objetivação técnica do discurso como 

modalidade estratégica de mediação; 2) rapidez na circulação das mensagens como estratégia 

instantânea da realização midiática da informação; 3) aproximação dos espaços entre emissão 

e recepção. Desse modo, o discurso da mídia caracteriza-se: 1) pela supremacia do jogo 

retórico, como estratégia de sedução; 2) circulação da mensagem, suscetível a ser aceita pelos 

indivíduos. Portanto, no campo da política a mídia torna as campanhas eleitorais um 

espetáculo sedutor, cuidadosamente encenado pelos profissionais que trabalham com a 

informação (RODRIGUES, 2007). E, atualmente, a internet também tem sido palco para o 

relacionamento entre emissor (candidato) e receptor (eleitor) em uma disputa eleitoral. 

A política tem-se apropriado da comunicação on-line para emitir informações mais 

rápidas e em diferentes formatos aos cidadãos. Em campanhas eleitorais, o envio instantâneo 

de mensagens e seu compartilhamento acelerado, assim como a possibilidade de interação e o 

acesso às diversas informações sobre o pleito e o candidato, têm apontado as redes digitais 

como uma via estratégica de grande potencial para a disseminação de mensagens.  

Em 2008, na campanha presidencial do candidato Barack Obama, nos Estados Unidos, 

por exemplo, as redes digitais possibilitaram uma forte adesão à campanha e acesso às 

informações. Esse movimento teve sucesso na integração dos vários dispositivos midiáticos 

sociais disponíveis na internet, aproximando o cidadão das propostas sugeridas pelo 



candidato. A internet teve grande destaque na campanha de Obama, constituindo-se num 

marco na nova maneira de produção de uma campanha política. 

No Brasil contemporâneo, a televisão e o rádio ainda são dois importantes canais de 

comunicação na política, especificamente em campanhas eleitorais. Mas, nas eleições de 

2010,a internet ganhou espaço, tornando-se mais um meio que possibilita estratégias de 

comunicação na conjuntura geral de uma disputa eleitoral. O uso da web tem tido um 

crescimento rápido nos últimos anos, sendo o Brasil o 8º colocado1 no ranking mundial de 

maiores usuários. Salvador ocupa o 5º lugar2 entre as capitais brasileiras com mais acessos à 

rede.3 

As novas possibilidades de relacionamento nas eleições de 2010 com o uso da internet 

ganharam mais espaço a partir da Lei n. 12.034/09, que liberou, por exemplo, o uso de blogs, 

sites e redes sociais, em geral, como Orkut, Twitter, Facebooke YouTube, permitindo aos 

candidatos o uso dessas páginas sem rigorosas restrições, durante o período eleitoral.Antes 

das eleições majoritárias de 2010, a legislação eleitoral restringia o uso de ferramentas on-line 

para interação e participação do eleitor com o candidato, havendo uma série de limitações e 

punições. Mas a partir dessa lei, hoje, a internet é um espaço democrático, onde as pessoas 

podem manifestar sua opinião, assim como receber informações dos candidatos. 

Atualmente, os indivíduos estão mais conectados ao mundo virtual usando 

computadores, smartphones e tabletsdurante o cotidiano e isso os deixa integrados às 

plataformas digitais, havendo um imbricamento entre os mundos on-line e off-line. Dessa 

forma, o uso de redes digitais na política se deu por um processo natural, uma vez que elas 

fazem parte do dia a dia das pessoas, interferindo diretamente no contexto em que vivem. Da 

mesma maneira, a utilização da comunicação on-line em campanhas eleitorais vem se 

consolidando, sendo mais um meio de interação entre candidato e eleitor, englobando 

diferentes possibilidades de informação, mobilização e engajamento. Com isso, a redes 

digitais estão sendo também um espaço de promoção de campanhas, na medida em que os 

candidatos as utilizam como forma de aproximar e persuadir o eleitor em busca do voto.     

A introdução dessas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em 

campanhas eleitorais vem seguindo um curso natural de evolução e utilização. Mas, para 

Castillo e Manhanelli (2012), é importante destacar que o movimento de toda a comunicação, 
                                                
1 Mídia Dados 2007. Grupo de Mídia São Paulo.  
Fonte / Source: Nilsen/ Net Ratings, ITU, NIC’s, ISP’s e Internet World Stats.com. Dados atualizados em março 

de 2007.  
2 Mídia Dados 2007. Grupo de Mídia São Paulo. 
Fonte / Source: XLVIII Estudos Marplan/ EGM – consolidado 2006. Duplo Período. 
3 A autora não encontrou dados mais atuais. 



independente da tecnologia, é a natureza humana. Então, a internet é uma rede de pessoas e as 

ferramentas digitais são apenas meios de acessos. Portanto, estratégias on-line devem se 

basear no comportamento humano, assim como as estratégias do ambiente off-

line(CASTILLO; MANHANELLI, 2012). Sendo assim, é preciso envolver o eleitor, de 

acordo com seu interesse, para que ele sinta-se parte do todo da campanha. A internet oferece 

recursos no sentido de atrair o usuário. 

Em campanhas eleitorais, a atuação da comunicação estratégica se dá pelo 

desenvolvimento de práticas persuasivas, com o propósito de conquistar o voto do eleitor. 

Essas práticas valorizam as informações sobre o candidato, assim como suas propostas. Desse 

modo, um candidato não se fabrica, mas sim potencializa-se os seus pontos positivos, seja no 

âmbito on-line ou off-line. 

O objeto desta pesquisa é a aplicação de práticas de comunicação estratégica na 

internet, que será tratada no primeiro capítulo, por meio de uma abordagem histórica sobre 

seu desenvolvimento. A comunicação estratégica busca conquistar a aprovação política do 

indivíduo, no sentido de capturar seu voto, a partir de métodos estratégicos. Políticos, gestores 

e candidatos sempre fizeram uso de comunicação estratégica (atualmente também 

denominada marketing),4 com o intuito de persuadir o cidadão. Ela existe desde a Grécia 

Antiga e adapta-se aos recursos disponíveis na história. Na Grécia Antiga,a tentativa da 

persuasão era através da oratória, imagem, postura e eloquência nos discursos, como foi o 

caso, por exemplo, de Marco Túlio Cícero, aproximadamente 100 anos a.C. 

Seguindo a cronologia da história, essas técnicas foram utilizadas por Luis XIV, 

Hitler, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, entre outros. Essas técnicas persuasivas, que 

antigamente eram aplicadas apenas em comícios, folhetins e jornais, principalmente com a 

força da oratória, chegaram aos meios de comunicação atuais acompanhados de recursos 

tecnológicos, resultando, desse modo, em um contemporâneo jeito de fazer política. Embora 

esse assunto tenha uma relação com a comunicação de massa, esta não será trabalhada nesta 

pesquisa.  

No segundo capítulo, é abordado o uso da internet na política, sobretudo em 

campanhas eleitorais. São trabalhados conceitos que possibilitam a compreensão do 

mecanismo das redes sociais, assim como do site dos candidatos no processo de uma 

campanha on-line. Além disso, são definidos os recursos e as possibilidades que a web tem de 

envolver o eleitor, para que tenha acesso a informações sobre a campanha e 

                                                
4 O conceito da nomenclatura marketing será abordada no capítulo 2. 



consequentemente ser conquistado pelo candidato. Com a inserção das redes sociais, a 

circulação de mensagens políticas aumentou, munindo o eleitorado de informações, 

disseminadas no tempo e no espaço disponível de cada internauta. Apesar de o uso de 

ferramentas on-line ter o mesmo objetivo, “publicizar” a campanha, cada uma delas tem suas 

peculiaridades, mas podem interagir entre si através de links.    

O terceiro capítulo expõe os procedimentos metodológicos e, com base nas entrevistas 

realizadas com os responsáveis pelo marketing do candidato, contextualiza as campanhas. A 

pesquisa buscou conhecer os objetivos da utilização das ferramentas digitais na campanha e 

observar a diferença entre os sites e as redes sociais dos candidatos. Para entender como a 

comunicação estratégica atuou através da internet na campanha dos candidatos a governador 

da Bahia nas eleições de 2010, a pesquisa adotou como escolha metodológica, inicialmente, 

uma revisão bibliográfica de autores referenciados no assunto e na sequência uma análise 

documental. Essa análise foi realizada a partir de uma observação direta do material coletado 

diariamente, durante o mês de setembro de 2010, mês que antecedeu o dia da eleição, dos três 

principais5 candidatos (Jaques Wagner-PT, Paulo Souto-DEM e Geddel Vieira Lima- 

PMDB). Esse material corresponde às páginas dos sites, Orkut, Facebook, Twitter e YouTube 

dos três candidatos. Foram também realizadas entrevistas com os principais responsáveis 

pelas campanhas. Para o estudo do siteforam criadas cinco categorias: informação, 

multimídia, entretenimento, interatividade e engajamento, o que permitiu verificar o 

desenvolvimento das práticas de envolvimento do eleitor.  

O quarto capítulo se concentra na análise das campanhas on-line, identificando 

qualitativamente e quantitativamente os recursos de relacionamento com os usuários 

disponibilizados pelos sites e pelas redes sociais. Esse é o momento de encontro com a 

realidade da pesquisa empírica e possibilitou conhecer o desenvolvimento das práticas 

estratégicas eleitorais na internet aplicadas na disputa eleitoral para governador da Bahia no 

ano de 2010.  

O processo do uso da internet na política sofre modificações e rupturas de acordo com 

o contexto e as disponibilidades que o meio digital oferece. Por isso, de acordo com Aggio 

(2010, p. 17), cabe salientar que 

 
até o momento, não há conhecimento de pesquisas que busquem uma compreensão 
detalhada do conjunto de aspectos, características e problemas das campanhas online 
formado no volume da literatura produzida em quase vinte anos de pesquisa. Cabe 

                                                
5Considera-se os três principais candidatos de acordo com as pesquisas realizadas durante a campanha 

(Datafolha e Ibope). 



salientar que as campanhas online, assim como os fenômenos que se estabelecem a 
partir das novas tecnologias se caracterizam pela constante mutação imposta pelos 
avanços tecnológicos. 

 

O trabalho se justifica: 1) pela relevância que a internet tem como um instrumento de 

comunicação política; 2) pela proposta de contribuir para dar continuidade aos estudos sobre 

este objeto de pesquisa, focalizando-o sob o aspecto de conhecer e compreender mais a 

relação da comunicação estratégica política com a internet; 3) auxiliar na produção de 

conhecimentos da área, sobretudo no Brasil e em língua portuguesa, por ser um fenômeno 

novo na política brasileira. 

Atualmente, em um quadro político formado por uma série de transformações de 

valores pessoais, éticos e profissionais, a comunicação contribui para a geração de poder. Essa 

comunicação, como já introduzido anteriormente, tem estado presente e atuado no cotidiano 

político. As pessoas recebem muitas informações e estímulos, e ficam sujeitas a não 

conseguir, processar e reter todas as mensagens, pois a mente simplifica o que é recebido, 

aceitando apenas aquilo que interessa. Então, o processo de ouvir, comunicar e persuadir está 

na identificação dos estudos e aplicações da comunicação estratégica política que tem se 

apropriado de tecnologias, como as atuais ferramentas de comunicação na internet, para 

entreter e convencer o eleitor. Os diversos ambientes virtuais têm procurado possibilitar o 

envolvimento do usuário, considerando os diversos gostos do internauta, através de 

informações, jogos, participações, compartilhamentos, entre outros. Sendo assim, esta 

dissertação desenvolve um estudo identificando a atuação da comunicação estratégica no 

meio on-line de acordo com as possibilidades existentes. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NA POLÍTICA  

 

Na contemporaneidade, a comunicação estratégica tem se tornado uma ação 

indispensável aos processos políticos. Seu uso tem feito parte da história, acompanhando os 

diversos sistemas políticos, assim como as disponibilidades tecnológicas existentes para o 

envio de mensagens. Desse modo, o objeto dessa pesquisa é a aplicação de práticas de 

comunicação estratégica na internet na campanha eleitoral dos candidatos ao governo da 

Bahia, em 2010.  

Neste capítulo, é feita uma abordagem sobre a comunicação estratégica e sua 

influência na mídia contemporânea e sobre os conceitos da comunicação integrada6 que se 

agregam a este estudo. A comunicação voltada para o mercado, com o objetivo do lucro, vem 

sendo incorporada às campanhas eleitorais, com o objetivo do voto (ALMEIDA, 2002). Essa 

ação incorporou-se também ao meio on-line, que hoje oferece diversas possibilidades de 

relacionamento com o cidadão, potencializando a transmissão de informações aos eleitores.  

As rupturas do desenvolvimento tecnológico e dos processos de comunicação fazem 

parte da contemporaneidade e vêm marcando as relações sociais. Desse modo, a tecnologia 

adquire hoje a mediação da linguagem, em particular do campo do discurso e “os processos 

de comunicação são sempre processos de visibilidade” (RODRIGUES, 1997, p. 26). É nessa 

perspectiva que a política tem feito uso de ferramentas digitais com o intuito de estabelecer 

uma comunicação com o cidadão, uma vez que esta esteja moldada aos interesses do político, 

seja na gestão ou em campanhas eleitorais. 

 

2.1 A GÊNESE DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NA POLÍTICA 

 

Entende-se por comunicação estratégica eleitoral “a arte de impetrar ações com o 

intuito de destacar um nome e suas qualidades de forma mais clara e definitiva possível junto 

ao eleitorado” (MANHANELLI, 1988, p. 15). Para alguns autores, a exemplo de Oliveira 

(2004) e Riker (2006), a definição desse conceito em uma campanha eleitoral é tida como 

persuasão ou retórica, que para Rodrigues (1997) são sinônimos de comunicação estratégica.  
                                                
6 Fazem parte de uma comunicação integrada as áreas do Jornalismo; Relação Públicas e Publicidade e 

Propaganda. A união dessas constitui um caminho para o desenvolvimento de uma comunicação estratégica 
com o intuito de construir uma imagem positiva do político. Esse assunto será abordado na subseção 2.2.   



Riker (1996 apud OLIVEIRA, 2004) destaca um ciclo de valoresdurante uma 

campanha,demonstrando assim seu dinamismo. Para ele, quando osresponsáveis pela retórica 

abandonam apelos num tema é porque descobriram que estesfalharam, mas quando continuam 

a fazer apelos é porque descobriram que sãopersuasivos. E para isso é importante levar em 

conta a interação social no processode persuasão das campanhas.Ele lembra que os retóricos 

persuadem muitas pessoas e que os eleitores indecisos são os mais fáceis de serem 

persuadidos. 

Em campanhas eleitorais, a ideia de persuadir é mais fluida que em outras 

circunstâncias. Em um debate científico, por exemplo, o orador convence a plateiapela 

dedução lógica ou pela demonstração de evidências. Em um debate político, a ideia de 

persuadir consiste em convencer o público de que determinada ação política trará maiores 

benefícios que qualquer outra, independentemente das verdades lógica ou empírica que 

possam ser evocadas para sustentar as alternativas em disputa (AMES, 1995).  

Mesmo havendo relações persuasivas entre político e cidadão, através de uma 

comunicação estratégica, as campanhas eleitorais são fatos marcantes nas modernas 

democracias representativas, pois é o momento em que se dá o contatomais intenso dos 

líderes políticos com o eleitorado (OLIVEIRA, 2004). Os indivíduos têm a oportunidade de 

se sentirem mais próximos dos candidatos, conhecendo suas propostas, assim como, em 

alguns casos, ter uma interação com eles, mesmo que virtual. Para muitos cidadãos, nesse 

momento há um incentivo maior para se pensar sobre o governo, uma vez que o povo se 

interessa mais pelo que os candidatos prometem e pelo que realizam em seus mandatos 

(CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010). 

A comunicação estratégica, na área da política, vem se desenvolvendo em paralelo à 

evolução tecnológica.  Essa evolução complementa a comunicação por meio do rádio, da 

televisão, do celular e do computador, facilitando a ligação entre as pessoas, que é um fator 

essencial em uma campanha eleitoral (CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010). Na década de 

1920, os candidatos perceberam que se não podiam “estar com a população”, precisavam 

transmitir suas mensagens e seus ideais para seus eleitores. Foi quando começaram a utilizar o 

telégrafo como ferramenta de campanha (TAVARES; TORREZAM 2007 apudCHASCI; 

PEREIRA; MACEDO, 2010). 

A evolução das tecnologias não provocou mudanças apenas nos meios de 

comunicação, mas vem desenvolvendo novas estratégias de comunicação. A internet é um dos 

meios em constante crescimento de usuários e oferece uma infinidade de possibilidades para 

esse fim estratégico. Além disso, esse meio on-line é um caminho para atingir, em maioria, o 



público jovem e segmentos específicos como, por exemplo, os militantes (AGGIO, 2010; 

MARQUES; SILVA; MATOS, 2011). É possível perceber que tais estratégias existentes na 

área da Comunicação, já em uso há algumas décadas, têm sido aplicadas nas plataformas de 

comunicação digital (MARQUES; SILVA; MATOS, 2011).  

Dentro da concepção de uma campanha eleitoral, o processo de construção de 

comunicação estratégica envolve pesquisas, planejamentos, definições de públicos-alvos e 

ações específicas a determinados segmentos. Assim, para uma comunicação estratégica 

eleitoral ser formatada é preciso conhecer a realidade em que o candidato se encontra, como, 

por exemplo, histórico e propostas, assim como a realidade externa. Então, é necessário um 

trabalho empírico e de fundamento científico. Sem isso, uma comunicação estratégica feita de 

maneira errônea pode prejudicar o candidato e até derrotá-lo, conforme explica Manhanelli 

(informação verbal).7 

Nessa constituição, o planejamento é um dos principais trabalhos executados em uma 

assessoria, pois é onde se definem metas, propósitos, focos e objetivos. No processo de uma 

campanha eleitoral, a comunicação está diretamente ligada ao seu planejamento geral 

(TORQUATO, 2002). Sendo assim, é importante destacar o procedimento estratégico a ser 

aplicado através de um prévio planejamento. 

Tendo o candidato ou gestor como organização, o planejamento da comunicação, 

segundo Torquato (2002), deve obedecer a uma sequência de sete etapas. Primeira, uma 

revisão da situação atual, quando é feito um levantamento e definidos todos os aspectos e 

procedimentos já utilizados. Segunda, uma pesquisa das necessidades e expectativas do 

“mercado”, concorrentes e anseios. Terceira, descrição do modelo conceitual de comunicação, 

ainda a ser revisado, levantando expectativas da comunidade interna e, principalmente, do 

público externo. Na quarta etapa, é estabelecido o modelo de implantação, definindo 

prioridades na sequência dos programas, formas e canais de comunicação. Na quinta etapa, é 

importante a identificação dos impactos positivos e negativos que, possivelmente, afetarão a 

organização, bem como os custos decorrentes. Na sexta, é estabelecido o plano de instalação 

com cronograma, determinando esforços, prazos, custos e materiais necessários. E na sétima e 

última etapa, o projeto final é submetido à aprovação da diretoria ou presidência ou 

responsável para a continuidade e aplicação efetiva do plano.  

O plano é formado a partir de indicações feitas pelos diversos setores envolvidos, 

através de pesquisas e avaliações. De acordo com Torquato (2002), no modelo escolhido é 

                                                
7 Entrevista concedida a autora no 10º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, 

realizado em Fortaleza/CE, nos dias 27 e 28 de abril de 2012. 



pertinente identificar “público-alvo, linguagem, mensagem, recursos materiais, equipamentos, 

tamanho, tempo, cronograma, e resultados esperados”. Assim, para Oliveira (apud KUNSH, 

2003, p. 206). 

 
o propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 
viável de avaliar as implicações futuras de decisões que facilitarão a tomada de 
decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste 
raciocínio, pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende a 
reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, provocar o 
aumento da probabilidade de alcance dos objetivos e desafios estabelecidos para a 
empresa. 
 

Contudo, apesar de todo o processo que compõe a formulação de uma comunicação 

estratégica, as diversas técnicas e atuações são desenvolvidas e adequadas de acordo com a 

necessidade do político nomomento, não havendo uma determinação do que precisa ser feito 

ou não, ficando a critério do profissional que a desenvolverá. 

Nessa estratégia de comunicação, é preciso pensar em quem é o orador, o assunto a ser 

tratado e a pessoa a quem se fala, se dirige (ARGENTI, 2006). Analisando a interação entre as 

três variáveis, percebe-se que elas estão conectadas entre si. Sendo assim, as inter-relações 

exclusivas dessas variáveis determinam quais mensagens serão eficazes. E, além disso, a 

estrutura é circular, e não linear, o que reflete a realidade de que a comunicação de qualquer 

espécie é um processo contínuo, sem princípio e fim (ARGENTI, 2006). 

O progresso das técnicas8 de comunicação, que compõe as estratégias, tem sido 

marcado por desafios e conquistas em ambientes políticos e eleitorais. Conquistas, porque 

propiciam possibilidades de difusão de conhecimentos, ideias e informações de uma forma 

mais rápida e, às vezes, personalizadas. E desafios, porque os avanços tecnológicos e o 

desenvolvimento da política exigem revisões e reestruturações de como utilizar a 

comunicação nesses ambientes. Manhanelli (1988, p. 15) compara essas estratégias com a 

natureza no ciclo botânico, “onde todas as ações têm o tempo certo para serem acionadas. 

Tempo de semear, regar, adubar, podar e se tudo for efetuado no tempo certo, colherá bons 

frutos”. Ou seja, estratégias não são fixas e estáticas, elas se adaptam. 

 

 

                                                
8 “Entende-se por técnica tudo aquilo que não é um objeto natural. Consiste então na artificialidade e não na 

naturalidade. As coisas que são criadas pelo engenho do homens e não como origem no desenrolar das leis 
físicas ou biológicas. E esse processo genético dos objetos técnicos depende do nível dos conhecimentos 
científicos disponíveis” (RODRIGUES, 1997, p. 80-84). 



 

2.1.1 Desenvolvimento da comunicação estratégica na política 

 

O exercício do poder político sempre esteve intimamente ligado aoexercício do uso de 

técnicas e ao patrocínio de cerimônias públicas, destinadas a dar visibilidade a esse poder, 

construindo uma imagem positiva(TORQUATO, 2004). Desde a Grécia Antiga, em todos os 

formatos de organização política do Estado existiu uma maneira e uma pessoa responsável por 

manter a comunicação com o público. Segundo Habermas, já se falava em público no sentido 

de “publicizar” desde esse período. “Para os gregos, a esfera pública é aquilo que consegue 

aparecer, tudo se torna visível a todos. De uma função da opinião pública tornou um atributo 

de quem desperta a opinião pública – relações públicas (relacionamento com o público)” 

(HABERMAS, 1984, p. 16).Rodrigues (1997) reconhece que essa publicidade é uma 

estratégia de divulgação e visibilidade, não só de produtos, mas sobretudo de mensagens e de 

efeitos de sentido, transformando o sujeito em um consumidor de produtos discursivos.  

A comunicação estratégica está ligada à evolução da comunicação e dos princípios da 

democracia. É direcionada à ideia de participação das pessoas nos processos decisórios desde 

a antiga Grécia (CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010). Para Argenti (2006), o que se 

chama hoje de comunicação estratégica, na Grécia Antiga era a retórica, o uso da linguagem 

para persuadir os ouvintes a fazer algo. Então, essa relação do público com o político, ligada 

pela comunicação estratégica,com o objetivo de ser persuasiva, existe desde a Antiguidade, 

sendo hoje, também, denominada marketing político (CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 

2010). Sendo assim, o desencadeamento desse processo da comunicação, apesar de situado 

historicamente nos dias atuais, está presente, ainda que de forma embrionária, nas sociedades 

mais antigas e atravessa em graus diferentes toda a história de qualquer cultura 

(RODRIGUES, 1997).  

De acordo com Gaudêncio Torquato(2004, p. 171), “o marketing político pode ser 

definido como um conjunto de atividades técnicas e planejadas para facilitar a comunicação 

do político com o eleitorado”. Ratificando esse conceito, Manhanelli (1988, p. 14) afirma que 

essa atividade “é essencial à prática democrática, como técnica que se vale de idéias e 

sensações”.  

Segundo Rego (1985), o marketing político é um esforço planejado para se cultivar a 

atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores. É a arte de informar e de se 

comunicar com o eleitor, além de orientar e direcionar as ideias do partido, candidato e 

governo, em função das necessidades que se detectam. Ainda de acordo o autor, é definir o 



seu público e satisfazê-lo. Para Sehbe Neto (2008), é o ajustar das medidas às necessidades do 

Estado e da sociedade, aos anseios dos cidadãos, no sentido de servi-los sempre melhor, 

aproximando o governo dos governados. 

No desenvolvimento da história, Nicolau Maquiavel9 (1469-1527) poderia ser 

considerado o primeiro “marketeiro político” a orientar o que é importante para o governante 

no relacionamento com o público(TORQUATO, 2004). Na Renascença, as contribuições de 

Maquiavel em seu livro O Príncipe já reconhecia a importância da legitimidade do poder, ou 

seja, do governante ter apoio popular. Já no Antigo Regime Absoluto, a imagem de Luis XIV 

(1638-1715) foi construída fortalecendo-o perante a sociedade na necessidade dele assumir o 

poder após a morte do pai. Ele passou a ser reproduzido nas artes com as representações 

enaltecidas da realeza, ou seja, as imagens não visavam fornecer uma cópia dos traços do rei 

ou uma descrição sobre suas ações, mas glorificá-lo perante a sociedade. 

No início do século XX, a evolução da ciência conferiu novos instrumentos às 

pesquisas de opinião pública. Foram surgindo ferramentas para o uso da comunicação em 

massa, como o rádio, por exemplo, e foi na terceira década do século que o uso da 

comunicação estratégica chegou a seu ápice através do Nazismo com os discursos e comandos 

de Hitler, sistematizados por Joseph Goebbels, seu ministro de propaganda (RESS, 1995). De 

acordo com Rodrigues (1997), a importância do rádio em campos de batalhas tem, sobretudo, 

uma ligação com o domínio da propaganda. Assim, McLuhan(1964 apud RODRIGUES, 

1997, p. 177)considerava que 

 
[...] tantoas vítimas como os críticos de Hitler dançaram enfeitiçados pelo tam-tam 
tribal do rádio, que prolongava o sistema nervoso central e impunha  a todos uma 
participação em profundidade. Por isso, ele afirmava também que a existência 
política de Hitler só tinha sido possível pela consequência direta do rádio. 

 

O termo marketing, em seu sentido original, determina “as relações comerciais de uma 

instituição com sua clientela, e poderia ser também chamado de comercialização” 

(CAMACHO, 1983, p. 3). No sentido atual do termo, o marketingsurge entre as décadas de 

1920 e 1950 estando voltado para o cliente e desenvolve-se a partir da Segunda Guerra 

Mundial, para responder à complexidade cada vez maior do capitalismo. Philip Kotler e 

Armstrong (1999, p. 37), definem marketing como: 

 

                                                
9Entretanto, salienta-se que antes deleoutros já evidenciavam a importância da comunicação entre líderes e 

liderados, ou seja, já eram trabalhadas a oratória e a retórica como instrumentos de comunicação parapersuadir. 



[...] 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 planejar produtos, serviços e programas adequados a esses mercados. No 
entanto, muito mais do que uma função isolada- é uma filosofia que orienta toda a 
organização. A meta é satisfazer o cliente de forma lucrativa, criando relação de 
valor com clientes. 

 

A partir disso, Gaudêncio Torquato (2002), por exemplo, assume o conceito básico de 

marketing para chegar ao conceito de marketing político visando garantir a maior adesão 

possível a uma ideia ou causa encarnada num candidato ou instituição. Na definição de 

marketing desenvolvida para atender ao mercado, destacam-se os 4Ps (produto, posição, 

promoção e preço), dos quais a política se apropriou, adaptando-os para os 4Cs 

(candidato,cenário, comunicação e custos).Sendo assim, omarketing político, com essa 

nomenclatura, começou a se desenvolver a partir da incorporação desse conceito 

mercadológico de marketing definido por Philip Kotler, na década de 1950. Daí surgiu o 

marketing político que é a comunicação estratégica política. Importante ressaltar, 

fundamentando com Argenti (2006, p. 27), que “[...] essa comunicação estratégica é 

proveniente das idéias formuladas há milhares de anos por Aristóteles, e mais recentemente 

especialistas em comunicação adaptam em sua forma de expressar”.  

Usando o entendimento de Jorge Almeida (2002), é possível comparar o consumo de 

bens ao “consumo eleitoral”. Neste caso, tem-se a eleição ou gestão como mercado, o 

candidato como produto, o eleitor como consumidor e o voto como moeda. O marketing na 

política está em um nível bem diferenciado do comum, porque trata de produtos que não são 

produtos comuns e eleitores que não são simplesmente clientes. Assim, mercado são 

compradores reais e potenciais e um produto que tem necessidades e desejos, que podem ser 

satisfeitos por valores através de uma troca, transação e relacionamento. Mas, vendedores não 

vendem somente produtos, mas também comunicações (sobre o seu produto) e recebem não 

somente dinheiro, mas informações sobre necessidades e desejos (ALMEIDA, 2002). 

Continuando com a ideia de Torquato (2002, p. 34), embora a prioridade do marketing 

político não seja “vender” um produto, as instituições públicasestão preocupadas em ter uma 

imagem positiva para despertar uma atitude favorável junto à sociedade. Por isso, “[...] o 

marketing político é a ferramenta de ajuste de identidade, de alavancagem de visibilidade, de 

construção de conceito”. Ainda segundo Torquato (2002, p. 311), “é o caminho indicado e 

seguro para o sucesso de quem deseja entrar na política”.Os políticos podem decidir quando 

começa a campanha, não tendo um momento determinado, estando a campanha presente e à 

disposição do gestor. “A modernização da configuração política possibilita a emergência de 



instituições e rituais especificamente políticos, tais como os partidos, as eleições, além de 

permitir, também, a profissionalização do político” (RUBIM, 2000, p. 20). 

Foi nos Estados Unidos, na década de 1950, que se deu o inícioda modernização da 

política através da comunicação, com os chamados “persuasores profissionais”, assim 

denominados na época pelos círculos publicitários. Os partidos e governos começaram a 

utilizar os meios de comunicação eletrônicos, rádio e TV, com frases planejadas e slogans 

com potência, ou seja, como já dito, os candidatos e gestores passaram a apresentar-se diante 

das câmeras de televisão com aparência sincera, agradável e boa dicção.  

No Brasil, o marketing que começou a ser empregado com essa nomenclatura no 

governo Vargas, sobretudo no Estado Novo, ganhou força nessa época e começou a ser 

posteriormenteincorporado pela política. Apesar do uso dessa comunicação ter sido proibida 

no Regime Militar, em 1976, através da Lei Falcão,10 o uso dessas técnicas ganhou força em 

1984, com as Diretas-já, e tem crescido desde essa década, com o retorno das eleições diretas 

para governador e especialmente a partir da campanha para presidente, em 1989, com 

Fernando Collor de Mello. Essa campanha foi um exemplo que demonstrou o elo entre 

marketing e política, pois se valeu de todos os tipos de mídia disponíveis naquela época 

(CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010). A influência do marketing transforma os discursos 

em sedução. Equipamentos visuais, sonoros e digitais, fazem da imagem o “cartão postal” da 

política, promovendo capacidade de gerar votos, coligações e aceitações. 

Nesse período os partidos e governos começaram a utilizar, cada vez mais, 

ferramentas de comunicação disponíveis para difundir em massa a informação, primeiro o 

rádio depois a TV, com frases planejadas e slogans com forte potência. Os candidatos e 

gestores passaram a apresentar-se com aparência sincera, agradável e boa dicção (QUEIROZ, 

2006). Contudo, a partir daí, o forte de um candidato em uma campanha não é somente a 

união entre os partidos, mas sim uma nova estrutura de comunicação que possa lhe oferecer 

recursos tecnológicos para a ocupação de espaços disponíveis na mídia. Gomes (2004) supõe 

que isso seja um declínio dos partidos políticos e a profissionalização das campanhas 

eleitorais.  

Há um forte debate sobre ética da concepção e utilização do marketing como 

comunicação na política. Como ele se apresenta com um discurso persuasivo e direcionador, 
                                                
10Essa lei ficou conhecida por esse nome devido a seu criador, o então ministro da justiça, Armando Falcão. Esta 

determinou que na propaganda eleitoral os partidos se limitassem a mencionar a legenda, o currículo e o 
número do registro do candidato, podendo, no máximo, divulgar o horário e o local dos comícios.O objetivo 
desta lei era evitar que o horário eleitoral gratuito viesse a ser utilizado como uma forma de criticar o Regime 
Militar daquela época.  

 



alguns autores(RUBIM, 2000; NOVA, 2003) o veem com reservas, acreditando que é um 

instrumento de manipulação da realidade política brasileira, mas ele veio para estabelecermais 

profissionalismo na relação candidato/eleitor, potencializando o que o candidato tem de 

melhor (MANHANELLI, 1988; CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010). Para Manhanelli 

(1988), o marketing político tem como essência destacar as qualidades do candidato, 

direcionando estratégias no sentido de alcançar o eleitorado que mais se identifique com essas 

qualidades, e por outro lado amenizar as deficiências que o candidato possua. O marketing 

político não ganha eleições; ajuda a quem tem condições de fazê-lo a chegar lá. 

Ele tem sido uma necessidade para os mercados complexos da sociedade de consumo, 

tornando-se essencial para a atuação de políticos em relação ao cidadão, atendendo, 

geralmente, a uma imposição histórico-social da sociedade de consumo de massa. Cid 

Pacheco (1994) faz uma boa analogia da relação marketing e política com um surfista no 

oceano. O surfista se ajusta à força do oceano, ocorrendo uma interação e harmonia entre 

ambos, assim como o marketing interage com a política, sendo um ajustamento do 

sujeito/produto ao meio ambiente. “Oceano e Mercado são poderosos demais para serem 

dominados pela fragilidade relativa do indivíduo, a quem cabe, isto sim, integrar-se 

inteligentemente ao sistema das forças ambientais, usando-as a seu favor” (PACHECO, 1994, 

p. 3). 

Nesse desenvolvimento de conceitos e interpretações, Pacheco acha necessário fazer a 

diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. Este autor considera que o 

marketing eleitoral acontece apenas em época de eleições, “é um fato não-político que se 

tornou um dos fatos políticos mais relevantes da política contemporânea” (PACHECO, 1994, 

p. 3). Já o marketing político é tido como a utilização dos princípios mercadológicos na 

atividade política, seja ela de governos, partidos ou personalidades políticas. Ambos se 

complementam, mas o marketing eleitoral entra em atividade nos meses que antecedem a 

eleição e o marketing político é permanentemente trabalhado ao decorrer dos quatro anos 

(GOMES N., 2004). 

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o 

modo de construção de imagens políticas avançou, possibilitando mais recursos às técnicas de 

comunicação. Já não se pode pensar em política, sem pensar numa estrutura de comunicação 

atuando com o eleitorado (RUA, 1995). A “publicização” eleitoral deixou a restrição apenas 

de folhetos e pinturas em muros das cidades com o nome do candidato e se “[...] tornou 

racional, com pesquisas, slogans dos principais temas, conceitos e estratégias, assim como as 



publicizações institucionais durante a gestão” (ALMEIDA, 2002 p. 75). Enfim, a 

comunicação política deixou de ser amadora para se tornar profissional. 

Para Weber(2004, p. 275), “as instituições e os sujeitos da política não podem 

comunicar-se pensando apenas na sua importância, mas com igual intensidadedeverão 

traduzir-se em apelos, marcas, informação e propaganda, promovendo a referida 

importância”. É importante destacar que não é suficiente apenas o progresso dessas TIC ou a 

utilização de métodos sofisticados de reprodução de informação e conhecimentos, mas é 

necessário repensar a utilização dessas na área da política analisando o potencial da 

comunicação no processo total (MANHANELLI, 1988). 

Nessa perspectiva, na política brasileira, o marketing tem ocupado uma posição de 

destaque. E essa posição se deve a uma profunda mudança no interesse da sociedade. A crise 

de descrença no setor político determinou estudos, novos campos de interesse e reflexão, 

levando a sociedade a acompanhar mais a atuação dos políticos, também através da 

informação publicitária. A mídia, no período de uma campanha eleitoral, por sua vez, cobre 

com mais intensidade os fatos políticos através das agências de publicidade que, às vezes, é o 

único meio de informação para os eleitores. A objetividade do marketing político norte-

americano, acrescentado à dinâmica da cultura latino-americana com jingles alegres e 

emotivos, com letras criativas, imagens cinematográficas com belas paisagens, discurso 

“crítico” denso, pesquisase ajustes de linguagens bem feitos, tem dado resultados diferenciais 

no processo político brasileiro, conduzindo o resultado geral à intensa competitividade. 

E nessa realidade, não sendo diferente do rádio e da TV, essa comunicação estratégica 

se mantém, nos dias contemporâneos, no mais novo meio de que a política se utiliza, a 

internet. Matos (1999) refere-se às transformações que atingem a comunicação política atual, 

especialmente em função da prevalência da dimensão mercadológica do espaço público. “A 

intervenção nos processos de tomada de decisão e o uso das pesquisas de opinião são aspectos 

básicos para tratar do cidadão como consumidor, da opinião como opção, dos meios como 

operadores” (MATOS, 1999, p. 3). Para a autora, esse conceito possibilita melhor 

compreensão do funcionamento de uma prática política cada vez mais positivada e racional.  

Essa relação estratégica da comunicação com a política na contemporaneidade tem 

passado por uma série de mudanças, com setores profissionalizados e atividades planejadas, 

adaptando-se às necessidades do eleitorado e aos recursos e meios disponíveis. Fazendo um 

paralelo com a afirmação de Avena (2011) sobre a área das Ciências Econômicas, na qual o 

autor a considera um “camaleão” que se adapta às diferentes realidades de acordo com a 

necessidade do mercado, assim é a comunicação estratégica. Ela é construída especificamente 



para diferentes segmentos, com direcionamentos específicos e atendendo às exigências do 

momento. Entretanto, ela não só se adapta ao mercado como também o altera.  

Sendo assim, a comunicação estratégica funciona também de uma forma integrada 

entre as áreas do jornalismo, das relações públicas e da publicidade e propaganda. Sempre 

com o mesmo objetivo e uma complementando a outra. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA 

 

A comunicação estratégica tem o intuito de construir uma imagem positiva, 

ressaltando e potencializando qualidades, através de recursos disponíveis, em busca de 

objetivos específicos.  

Empresas, governos e políticos têm utilizado a comunicação de uma forma estratégica 

e integrada com o objetivo de construir uma imagem que seja aceita positivamente pelos 

cidadãos.Sendo assim, no caso de um candidato, esse objetivo é a aprovação dos eleitores, 

seguida da vitória na eleição. Essa comunicação integrada envolve as diferentes áreas do setor 

de comunicação, como jornalismo, relações públicas e publicidade, todas trabalhando em prol 

de um resultado específico.  

Uma estrutura de comunicação integrada é a união de todas as partes que compõem 

uma assessoria de comunicação (DUARTE, 2003). Esse conceito está ligado, também, à 

necessidade de divulgar realizações e opiniões de um grupo de pessoas ou indivíduo. E o 

primeiro elemento que caracterizou esse conceito foram as cartas circulares na China, em 202 

a.C., que tiveram o objetivo de divulgar decisões e realizações da dinastia Han. Esse objetivo 

se desenvolveu no século XV com Johann Gutemberg, na invenção dos tipos móveis,11 que 

deram origem à indústria editorial, consolidada mais tarde, no século XIX, porconsequência 

direta da revolução industrial, que permitiu a publicação de livros, jornais e revistas mais 

elaboradas (CHAPARRO, 2003). 

Esse cenário da criação de meios de divulgação entre instituições ou pessoas com o 

público teve um marco em 1906 com o jornalista norte-americano Ivy Lee – inventor da 

atividade especializada de comunicação empresarial. 

Ivy Lee foi contratado por Jonh Rockfeller, na época um dos mais impopulares 

homens de negócios dos Estados Unidos, para tentar melhorar a opinião do público ao seu 

respeito. De acordo com Chaparro (2003, p. 34), “ele foi escolhido, a dedo, para ser o santo de 

                                                
11 Pequenos pedaços de liga metálica nos quais estavam gravadas ao contrário letras e sinais do alfabeto e que se 

destinavam a formar, juntas, palavras e frases para posterior impressão. 



um milagre impensável: conseguir que o velho barão do capitalismo selvagem, de odiado, 

passasse a ser venerado”. A partir daí, colocou em prática princípios, criando fatos noticiáveis 

e formando valores da imagem do seu cliente na opinião pública. 

Então, seguindo o conceito de Chaparro (2003), uma comunicação integrada envolve 

Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade, o que estimula e promove uma atuação sinérgica 

entre as diversas áreas da comunicação. O alinhamento entre essas áreas ajuda a construir e 

manter positivamente a imagem do cliente, por meio de ações consistentes que possibilitam 

resultados duradouros. Essa construção se dá pelo aproveitamento e potencialização do que o 

assessorado/cliente tem de melhor.  

Para Kopplin e Ferraretto (2001, p. 13), o serviço de jornalismo “compreende tanto a 

administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de 

comunicação e vice-versa, quanto à edição de boletins, jornais ou revistas”. Sendo assim, esse 

serviço mantém a relação das organizações com a opinião pública e a sociedade, através de 

mídia tradicional, seja impressa ou eletrônica (televisão, rádio, internet, entre outros). 

Resumidamente, as atividades efetuadas pelo setor do jornalismo são: produção de 

boletins eletrônicos, impressos e revistas; redação de textos para sites e outros meios; 

planejamento para relacionamento com a mídia; elaboração e divulgação de pautas e notas 

para veículos de comunicação; negociação de matérias; atendimento aos chamados e 

demandas; estratégias de abordagem e aproximação com a imprensa; organização de 

coletivas; construção de discurso proativos e reativos; e gerenciamento de crises na mídia. 

Já a área das relações públicas administra estrategicamente a comunicação 

institucional, responsável pela construção da credibilidade e fixação de posicionamento 

coerente e duradouro das organizações. A Federação Nacional de Jornalistas (2009) define 

suas atividades como: 

 
[...] identificaros problemas, apresentar soluções e melhorar o relacionamento dos 
assessorados com seus vários públicos, excetuando-se as relações com jornalistas, 
que são atribuições da própria categoria dos jornalistas, através das AIs. O trabalho 
de relações públicas visa a promover o diálogo real e desenvolver um clima de boa 
vontade junto a esses públicos internos e externos, em relação aos assessorados, 
produtos, serviços, filosofia e, ainda integrando o assessorado na sociedade. 

 

Resumidamente, as atividades das relações públicas são: pesquisa institucional; 

planejamento estratégico; elaboração de diagnóstico, sugestão, execução e avaliação de ações 

de comunicação com os diversos públicos (interno, misto e externo); desenvolvimento de 

campanhas institucionais; coordenação e avaliação de pesquisa de opinião para fins 



institucionais e de clima organizacional; e sugestão e desenvolvimento de projetos de 

comunicação por ações sociais, culturais e esportivas. O primeiro item é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de uma comunicação estratégica, no objetivo de 

conhecer opiniões, hábitos e atitudes dos públicos, mantendo atualizados cadastros dos vários 

segmentos de interesse para a instituição, além de referências históricas do próprio 

assessorado (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001).    

A área de Publicidade e Propaganda (PP) possibilita relações entre produtores e 

consumidores, também por meio da mídia. Segundo Kopplin e Ferraretto(2001, p. 15), “[...] o 

setor de PP deve, em síntese, criar e executar as peças publicitárias e de propaganda, 

escolhendo os veículos mais adequados para sua difusão”. Planejar, executar artes, coordenar 

e administrar a publicidade, campanhas promocionais e participação na definição das 

estratégias de comunicação são atividades relacionadas à área de PP.  

Sendo assim, uma comunicação integrada completa é constituída de informações 

jornalísticas, trabalhos com a imagem pessoal ou institucional e comercialização de serviços 

ou produtos que evidenciam as execuções das áreas.É importante destacar que as atividades 

dosprofissionais que trabalham nessas áreas, não devem ser confundidas com as de lobistas. O 

lobista não precisa, necessariamente, pertencer a uma categoria profissional específica e seu 

trabalho se restringe à tentativa de persuadir e manipular opiniões para uma ação 

determinada(SCROFERNEKER; SILVESTRIN, 2004). 

As organizações, gestões de governos, candidatos e políticos, no Brasil, estão tendo 

necessidade de uma prática comunicativa com visão de negócios, ou seja, uma comunicação 

integrada que atenda a busca do assessorado em definir estratégias que possibilitem 

comportamentos favoráveis a seus interesses. Com isso, está havendo uma influência dessa 

comunicação na política contemporânea. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO E POLÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Essa relação da comunicação com a política passou por uma série de transformações, 

e, na contemporaneidade, as pessoas com filiação partidária dividem espaço com especialistas 

que têm centralizado as iniciativas e atividades na área da comunicação (GOMES, 2004). É 

necessário ter habilidades e competências para lidar com o uso de ferramentas de 

comunicação. Por exemplo, políticos eleitos aprendem a lidar com os meios de comunicação 

de um modo profissional e pesquisadores de opinião, também aplicam habilidades básicas em 

diferentes ambientes. Nas democracias contemporâneas focadas nos meios de comunicação, 



tais habilidades e técnicas especializadas são, sem dúvida, uma contribuição de valor 

inestimável para as máquinas partidárias, particularmente quando elas precisam persuadir um 

grande volume de eleitores indecisos (LILLEKER; NEGRINE, 2002). 

Asatividades que necessitam de competência abrangem pesquisas de opinião, 

estratégias, administração, produção, criação, além de atualização dos meios de comunicação 

como sites, impressos, rádio e TV, de acordo a linguagem específica de cada um (GOMES, 

2004). Cada vez mais esses trabalhos têm sido desenvolvidos profissionalmente para atender 

às necessidades do mercado eleitoral. 

Os meios de comunicação têm tendência a afetar atitudes de comunidades, estruturas 

políticas e opiniões. E os agentes da política têm procurado se relacionar cada vez mais com 

esses recursos, a fim de disseminar informações que garantam a divulgação de seus interesses, 

principalmente em disputas eleitorais, o que na visão de Gomes (2004, p. 70) caracteriza-se 

como “o fenômeno da consultoria política e da sua relação com os agentes tradicionais do 

campo político, profissionalizando as campanhas eleitorais”. Hoje, dificilmente, pode-se 

isolar as competições eleitorais do jogo político regular, e o que se diz da profissionalização 

das campanhas aplica-se mudando o que deve ser mudado, a interface entre política e 

comunicação (GOMES, 2004).   

O pressuposto geral da discussão sobre a profissionalização da comunicação política, 

para Lilleker e Negrine(2002), é a existência de dois modelos. No primeiro, um modelo de 

comunicação conduzido por políticos e pessoas com filiação partidária, baseada, em sua 

maior parte, em trabalho voluntário, idealista e amador. O segundo modelo, é o 

contemporâneo, em que se verifica uma forte especialização de tarefas com crescente uso de 

especialistas.  

No segundo modelo, a formação das indústrias da informação e cultura de massa 

provoca o surgimento dos profissionais de campanha e assessoria política. São campanhas e 

gestões que demandam habilitações e serviços técnicos especializados voltados para a 

comunicação com o público. 

A profissionalização da política é a percepção de que o campo político contemporâneo 

se confronta com a demanda de competência e habilitação para lidar com a comunicação de 

massa, isto é, com a capacidade de prover a comunicação de massa com informação do tipo e 

da forma que ela exige, e com habilidades no uso das ferramentas contemporâneas de 

comunicação. 
 



Os meios e dispositivos da comunicação de massa são um sistema expressivo e 
tecnológico sofisticado que exige, para funcionar, domínio técnico especializado. 
Cada um deles exige o conhecimento de uma gramática e lógica próprias, bem como 
a capacidade de manipulação de recursos tecnológicos complexos. Se isso vale para 
a comunicação de massa em geral, vale para os meios eletrônicos também. Para se 
produzir uma peça expressiva (telepropaganda de qualidade) que transite em 
conformidade com o padrão da comunicação de massa é preciso, portanto, tanto o 
domínio das “linguagens”, quanto conhecimento técnico dos dispositivos 
empregados (GOMES, 2004, p. 206). 
 

Esses meios de comunicação informatizados constituem a mídia que tem assumido um 

lugar cada vez mais central nessa sociedade contemporânea e no desenvolver das relações 

sociais, dos valores, enquanto instrumento de configuração de uma sociabilidade 

(LIMA,2001). As instituições de comunicação são parte da indústria do entretenimento e da 

informação. E é o entretenimento, juntamente com a informação que dá a visibilidade que o 

espectador aprecia e prende a atenção para o que é transmitido. 

A partir disso, a área da política tem componentes oriundos dos ambientes atuais, com 

linguagens mais acessíveis e atrativas ao entendimento. O impacto desse ambiente de 

comunicação, dessa “Idade Mídia”, como diz Rubim (2000, p. 59), cria novas configurações e 

formatos da política, para o mal ou para o bem, trazendo à cena novos recursos que oferecem 

um positivo alcance de visibilidade. Nesse contexto atual, a área consolidaa intensa 

proliferação e desenvolvimento de novas modalidades sociotecnológicas de comunicação e a 

expressiva comunicação como modo de experienciara realidade-mundo. 
 

O campo da política congrega estados, parlamentos, partidos, sociedade civil, 
dimensões públicas, opinião pública, eleições, políticos profissionalizados com a 
finalidade de governar a sociedade, etc. Já a esfera da comunicação reúne os meios 
em suas diversas modalidades (jornais, revistas, rádios, televisões, cinema, redes, 
informática, etc); organizações derivadas (assessorias de imprensa e de marketing, 
agências de relações públicas, publicidade e propaganda, instituto de sondagens de 
opinião), além de profissionais de comunicação, linguagens próprias com o objetivo 
de dar visibilidade à sociedade, em um conjunto, valores específicos e a visibilidade 
como seu princípio de legitimidade (RUBIM, 2000, p. 73). 

 

O uso dos meios de comunicação na política, nos dias atuais, é inevitável. A 

propaganda é capaz de mobilizar milhares de pessoas, criando consensos, comportamentos 

massivos e homogêneos. A política na contemporaneidade é fortemente marcada pela 

visibilidade midiática e assume feições de coesão e consenso, para legitimar o que mostra, 

revelar ou negar existências e estabelecer verdades. Destaca-se que a mídia é uma “presença 

indispensável na construção da hegemonia e na visibilidade positiva dos parâmetros, dos 

planos e feitos governamentais” (NOVA, 2003, p. 55).  



A mídia se constitui em empresa, e o seu produto, em mercadoria. Suas ações são 

vinculadas à busca da produção do “efeito da realidade”. Ela tem atuado como condutora da 

política mudando os métodos de ação, incorporando novos atores e reconhecendo o indivíduo 

como agente social a ser seduzido.  

Com a intensa presença da mídia na atualidade política, a informação e discussão dos 

temas políticos têm sofrido uma considerável influência da banalização, vulgaridade, 

sensacionalismo e espetacularização (ALBUQUERQUE, 1994; AZEVEDO 1998; RUBIM, 

2004). Portanto, nesse sentido, tudo que entra na comunicação midiática, ou seja, de massa, 

como expressões, mensagens e ações é transformado em entretenimento e deve ser 

necessariamente interessante. A materialização do interessante é o show, o espetáculo onde 

tudo é agradável, extraordinário, brilhante, admirável, leve e veloz (RUBIM, 2000). Sendo 

assim, atores da política fazem uso desse mecanismo da comunicação de massa para 

transmitir suas informações.Para Rubim (2000, p. 64), 

 
espetacular se diz algo fantástico, formidável, maravilhoso, daquilo que está pleno, 
uma noção, por conseguinte impregnada de positividade. A noção de 
espetacularização encontra-se carregada de conotações como, enganosa, falseada, 
manipulada e aparência destituída de sentido, esvaziada de algum significado mais 
profundo. 

 

A argumentação racional que deveria guiar a razão política e a escolha eleitoral do 

cidadão estaria sendo substituída pela adesão afetivo-emocional. Deste modo, estaria havendo 

um empobrecimento ou mesmo a eliminação do debate político na cena democrática 

contemporânea (AZEVEDO, 1998). Assim, nessa “era da informação”, como definiu Castells 

(1996), a mídia é retida através da publicidade. Sem marca e publicidade, portanto sem 

comunicação, em situações normais do sistema capitalista, no qual impera a concorrência, um 

produto não pode ser transformado em mercadoria. Contudo, é através dessa relação 

complexa entre mídia e política que fecunda a transformação dos veículos na construção das 

modernas sociedades, ressaltando uma nova conformação das práticas políticas. 

Alguns autores enfatizam o papel “positivo” da mídia na democratização da 

informação, através da ampliação do acesso aos meios e consequente alargamento do campo e 

dos atores políticos(CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 2010; BARRETO, 2011). De acordo 

com Mccombs e Reynolds (2002 apud AGGIO, 2010, p. 24), 

 
Há muito, desde a constituição do jornalismo enquanto campo, reforçado pelas 
inovações tecnológicas que possibilitaram o surgimento da comunicação de massa, 
que boa parte das informações de relevância política, inclusive na dimensão 



eleitoral, são consumidas pelos cidadãos através dos veículos de comunicação 
ligados ao jornalismo, os media noticiosos. São as janelas para o mundo mais vasto 
e extenso que nos colocam além do mundo restrito às nossas experiências tangíveis. 

 

Tratando-se da internet, que é o meio delimitado nessa pesquisa, este tem gerado 

opções de interação, independendo da localização, horário ou dia, possibilitando que o 

cidadão tenha a informação necessária conveniente à sua disponibilidade de tempo. Essa 

realidade, além de facilitar o acesso à informação, tem grandes chances de incentivar o leitor a 

participar mais do cotidiano político (AGGIO, 2010; STROMER-GALLEY, 2000; 

CASTILLO, 2012).  

Desse modo, Davis e Owen (1998) argumentam que umas das funções na utilização da 

internet e das novas tecnologias, definida pelos autores de new media, está na possibilidade 

que os candidatos e partidos têm de discutir assuntos relevantes na campanha, não sendo 

submetidos ao tempo imposto pela comunicação jornalística tradicional. Segundo os autores, 

“um dos primeiros ímpetos para a utilização da nova mídia por candidatos e partidos é o 

desejo de falar o que querem e do jeito que quiserem” (1998, p. 214).  Sendo assim, o uso da 

internet na política cria oportunidades, havendo igualdade comparada à mídia tradicional, 

inclusive na relação com o cidadão (AGGIO, 2010).  

A possibilidade de publicar tudo na internet permite a hipótese de que a 

democratização da comunicação alcance a maioria dos indivíduos (BARRETO, 2011). Sendo 

assim, a internet contribui para a democracia, potencializando essa capacidade de acesso à 

informação.  

Em uma campanha eleitoral, por exemplo, para Manhanelli (1988), essa é uma guerra, 

mas que fortalece a democracia e deve ser enfrentada com estratégias democráticas. E mesmo 

que a interação entre o candidato e o eleitor seja intermediada por estratégias de comunicação, 

esse uso da internet dá possibilidade à legitimação da democracia através da informação e da 

participação do cidadão na campanha, sendo de diversas maneiras, como no acesso a 

materiais de campanha, exposição de fotografias registradas pelo eleitor, comentários 

diversos, entre outros.12 

A democracia, desde que foi criada em Atenas, na Grécia Antiga, sempre esteve 

relacionada à participação do cidadão com a política (CHASCI; PEREIRA; MACEDO, 

2010). Essa organização política proposta por esse sistema, em tese, garante aos cidadãos o 

direito à informação e à participação direta nos assuntos públicos e liberdade de expressar e 

                                                
12 Essas possibilidades de informação e participação, através de estratégias de comunicação, serão abordadas no 

capítulo 3. 



manifestar suas opiniões. Da gênese do conceito à contemporaneidade, a democracia passou 

por um processo de transformação, ganhando releituras de teóricos que procuram adequá-las à 

realidade em que vivem. 

Desde então, o conceito de democracia mudou de características.  Há diferentes linhas 

teóricas ou ainda diferentes modelos de democracia. Saiu da ágora grega e foi para os 

congressos nacionais, passou de participativa para representativa e segundo Habermas, na 

modernidade, passou a ser encenada pelas mídias existentes.  

Nesta perspectiva, a dimensão pública do espaço virtual, constituída pelas mídias, 

tornou-se lugar essencial para disponibilidade de informações. E em campanhas eleitorais, a 

internet tem tido um destaque na disseminação da informação. Ela, geralmente, não tem uma 

força de mudar o voto dos que já têm uma posição política definida, mas tem um efeito 

representativo sobre os indecisos e uma influência sobre os militantes. 

Essas modificações sociotecnológicas ocorridas com a “revolução das comunicações”, 

que tem seu início em meados do século XIX, estabeleceram uma nova sociabilidade na 

contemporaneidade (LIMA, 2001). O ser, o estar e o viver no mundo não são mais possíveis 

apenas pela experiência vivenciada em presença física, mas se realizam cada vez mais pela 

produção planejada da imagem através de uma comunicação estratégica, e agora também no 

on-line. Os contextos eleitorais têm indicado crescimento no uso de sites e redes sociais nas 

campanhas e esses tem, principalmente, aumentado a visibilidade do candidato e de seus 

espaços de comunicação.  

No próximo capítulo será abordado o uso desses meios na política, com foco nas 

campanhas eleitorais, discutindo seu uso na contemporaneidade. A partir de ferramentas 

digitais ligadas à internet, os candidatos dispõem de um espaço de comunicação em que as 

informações políticas são controladas pela própria campanha, dispondo de tempo e espaço e 

respeitando as lógicas e necessidades próprias para produzir e divulgar informações (AGGIO, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

3 COMUNICAÇÃO POLÍTICA NA INTERNET 

O uso da internet como meio de comunicação tem crescido nos diversos ambientes da 

conjuntura política, como governo, partidos, sindicatos e campanhas eleitorais. Na 

contemporaneidade os indivíduos estão cada vez mais conectados, usando computadores 

smartphones e tabletsdurante o cotidiano e isso os deixa integrados às plataformas digitais, 

havendo um imbricamento entre os mundos on-line e off-line. Dessa forma, o uso de redes 

digitais na política se deu por um processo natural, uma vez que elas fazem parte do dia a dia 

de muitas pessoas, interferindo diretamente no contexto em que vivem.  

Da mesma maneira, a utilização da comunicação on-line em campanhas eleitorais vem 

se consolidando, sendo mais um meio de interação entre candidato e eleitor, englobando 

diferentes possibilidades de informação, mobilização e engajamento. Desse modo, está 

havendo grande potencial de circulação de informações, conteúdos, notícias, respostas, 

pronunciamentos e debates.Com isso, as redes digitais estão sendo também um espaço de 

promoção de campanhas, na medida em que os candidatos as utilizam como forma de 

aproximar e persuadir o eleitor, em busca do voto.  

 

3.1 COMUNICAÇÃOON-LINE: UM POTENCIAL DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES 

POLÍTICAS 

 

A internet pode possibilitar uma comunicação entre políticos e cidadãos com trocas de 

informações de maneira rápida e direta13. Sua utilização como um instrumento que 

potencializa o acesso à informação e a comunicação multidirecional valoriza o seu uso, “uma 

vez que se a informação somente flui em um só sentido, estamos criando e reproduzindo 

cidadãos passivos que só se contentam em estar informados.” (NUNES, 2007, p. 4). Desse 

modo, o diferencial entre a internet e os tradicionais meios de comunicação é o caráter de 

constante evolução que favorece as diversas possibilidades de construção de novas ideias e 

formatos. 
                                                
13 Ressalta-se aqui, como foi dito na introdução desta dissertação, que a internet é um meio de comunicação que 
está inserido em uma conjuntura geral de uma campanha, assim como existem outros meios que atendem a 
diversos tipos de públicos. 



Para entender o processo da comunicação on-line é preciso compreender como se 

desenvolveu a Comunicação Mediada por Computadores (CMC), que permite que pessoas se 

comuniquem com outras através do uso de computadores, ou seja, redes sociais. No início, 

isso se dava de maneira assíncrona, ou seja, as trocas de mensagens não eram simultâneas, e 

as respostas não eram imediatas, como por exemplo, e-mails e fórum de discussão. Mas, com 

o desenvolvimento das ferramentas a comunicação passou a ser síncrona, ocorrendo 

participação e interatividade simultâneas, através de, por exemplo, chats e videoconferência. 

Com isso, as mensagens, seja em áudio, texto ou vídeo chegam aos destinatários em tempo 

real.     

Nesse sentido, o conceito de web 2.0 vê a internet com uma plataforma que possibilita 

interação, compartilhamento de conteúdo e produção coletiva. Ela permite visualizar as 

conexões além dos relacionamentos presenciais, o que muitas vezes torna a “vida virtual” 

mais ampla e diversificada. Essa definição de web 2.0 surge quando o uso da internet deixou 

de ser especificamente para consultas e publicações e passou a permitir uma série de serviços, 

potencializando, também, o surgimento e estruturação das redes sociais ou mídias sociais. A 

expressão e o conceito foram inaugurados pelo empresário Tim O'Reilly, fundador de editora 

O'Reilly Media, em post publicado em seu blog, em setembro de 2005, abordando o 

fenômeno como uma oportunidade de negócios.  
 

Web 2.0 é a rede como plataforma, abrangendo todos os dispositivos conectados: 
disponibilização de software com serviço de atualização, que se aperfeiçoa à medida 
que for crescendo o uso que se faz dele; consumo e interação de dados de múltiplas 
fontes, incluindo usuários individuais, que oferecem seus próprios dados e serviços 
de maneira a permitir re-integração por outros; criação dos efeitos de rede por meio 
de uma ‘arquitetura de participação’14(O’REILLY, 2005). 

 

Um ponto principal do conceito de web 2.0 é o aproveitamento da inteligência coletiva 

como apresentado por Reilly (2005). A proposta é o uso da internet como um ambiente de 

produção de conteúdo colaborativo e cooperação. Isso significa que o usuário pode aproveitar 

as informações que foram realizadas por outras pessoas. O Wikipédia, por exemplo, é uma 

enciclopédia em que os usuários inserem conteúdos de forma voluntária, tornando-os 

potenciais colaboradores. Com isso, os textos podem ser utilizados livremente sem pagamento 

                                                
14“Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices: delivering software as a continually-

updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, 
including individual users, while providing their own data and services in a form that allows remixing by 
others, creating network effects through an ‘architecture of participation’”. 



de direitos autorais.15 Contudo, a produção de conteúdos colaborativos ganha espaço também 

nas mídias sociais e o YouTube, por exemplo, funciona na mesma lógica de publicações de 

conteúdos de usuários. Sendo assim, as possibilidades de interação não se limitam apenas a 

comentários, mas permitem que os usuários publiquem e/ou recomendem vídeos.   

Nessa ótica, essa definição de web 2.0 incorpora os atuais desenvolvimentos das TIC, 

como, por exemplo, computador pessoal, celulares e tablets, que permitiram o crescimento da 

quantidade de informações. Sendo assim, a internet tem sido um dos principais meios que 

possibilita a disseminação de conteúdos e que dispõe de novas formas de relacionamento. 

Importante ressaltar que as mídias sociais sob o princípio da web 2.0 potencializaram a 

interatividade e expandiram o número de usuários. Assim, no início da expansão da CMC já 

se começavam a formar redes sociais on-line. Segundo Castells (1996, p. 48), as novas 

tecnologias da informação estavam se integrando ao mundo em redes globais – “a CMC gera 

uma gama enorme de comunidades virtuais”. 

Para entender o funcionamento das mídias sociais é necessário compreender o 

conceito de uma rede social. O estudo da formação das redes surgiu no campo científico da 

matemática, e serviu para categorizar a criação de estruturas sociais e suas dinâmicas, a 

diferença na intensidade das ligações entre os membros dos grupos e suas trocas. Assim, para 

Recuero (2009), a metáfora da rede serviu para analisar os padrões de conexões de um grupo 

social. Desse modo, uma rede social pode ser definida como uma estrutura social composta 

por nós e conexões – os atores sociais (pessoas ou grupos) são os nós e as interações ou laços 

sociais16 constituem as conexões (DENNEGE; FORSÉ, 1999). A partir daí, aconteceram as 

construções identitárias nas páginas pessoais dos atores sociais no ciberespaço, como Orkut, 

Facebook, MySpace, Twitter, entre outros. Contudo, como no ciberespaço não é possível ter 

informações sobre a identidade do outro como se percebe no contato visual (pessoalmente), o 

julgamento sobre a identificação das pessoas fica submetido às percepções de elementos 

textuais, como por exemplo, fotografias e informações pessoais, só que tudo mediado pelo 

computador (DENNEGE; FORSÉ, 1999).  Portanto, ampliando a compreensão sobre as redes 

sociais, de acordo com Aggio (2010, p. 111), “o termo designa sites que funcionam como 

sistemas de interação social para internautas, a partir de vastas redes de contato. Estes sites 

permitem que os internautas construam perfis, criem comunidades de interesses e/ou 

                                                
15 Esta utilização das informações causam debates sobre direitos autorais e privacidade, mas esta discussão não 

cabe aqui no contexto da dissertação. 
16 Entende-se por laços sociais o resultado do fortalecimento das relações com mais proximidade, contato 

frequente e fluxo de informação(WELLMAN, 2001). 
 



partilhem informações e conteúdos em formatos diversos”. Dessa maneira, os conceitos de 

rede social e mídia social nesta dissertação se equivalem em termos de significado (GOMESet 

al., 2009; RECUERO, 2009). 

Nessa perspectiva, blogs, sites, e, sobretudo, as redes sociaison-linecriaramum novo 

cenário, ampliando não apenas o acesso à informação, mas também a produção de conteúdo 

pelos usuários, dando novas possibilidades de manifestações e participações. Segundo Eliany 

Araújo (1999, p. 155), 
 

a informação é um elemento de fundamental importância, pois permite aos 
indivíduos, em seu meio social, tomarem conhecimento dos seus direitos e deveres e 
a partir desse conhecimento decidirem sobre suas vidas. É possível afirmar também 
que o não acesso à informação, o acesso reduzido ou o acesso a informações não 
confiáveis impede e dificulta o exercício da cidadania. O acesso à informação, 
portanto, se coloca como um direito de valor similar aos dos demais direitos do 
cidadão, como saúde, educação ou moradia. 

 

A internet se diferencia dos demais meios de comunicação, de acordo com Fernandez 

(2005), nos aspectos: volume, velocidade, formato, direção e controle individual. Esse meio 

on-line dispõe dessas capacidades, sendo possível publicar uma grande quantidade de 

informação, de forma rápida, podendo enviar para diversas pessoas, em diferentes formatos. 

As informações não ficam submissas a um grupo restrito de pessoas com interesses em 

comum representadas pela mídia tradicional, ou seja, o controle da mensagem pode ser feito 

por diversos atores sociais e vista por vários ângulos. Além do mais, cada indivíduo pode 

selecionar e controlar individualmente o que receberá de informação. 

Nessa perspectiva, por influência das mídias sociais, os indivíduos estão deixando de 

ser apenas consumidores, passando a ser também produtor de informação, ou seja, não só 

recebem mensagens, mas também as produzem e enviam.Isso está gerando abandono de um 

modelo de alta concentração de informação e baixa interatividade e caminhando em direção a 

um modelo de alta interatividade e produção de informação em rede (BARROS FILHO; 

COUTINHO; SAFATLE, 2007).  
 
A principal característica dessa lógica é a superação do modelo transmissionista, 
emissor-meio-mensagem-receptor, uma vez que este último torna-se agente produtor 
neste processo. A idéia de participação é, justamente, descentralizar a emissão, 
oportunizando que mais vozes tenham vez no espaço público. Valoriza-se desta 
forma, uma característica da rede, que é a possibilidade de uma interatividade 
efetiva(LINDEMAN, 2006, p.154). 

 

Portanto, as antigas noções de agenda pública e discussões por interesse das mídias 

tradicionais têm passado por um processo de modificação nos dias atuais, “até porque essas 



antigas noções não dariam mais conta da espontaneidade de mobilizações produzidas em 

espaço de alta interatividade” (BARROS FILHO; COUTINHO; SAFATLE, 2007, p. 90).  

Um exemplo de mudança na queda do monopólio das mídias tradicionais na área da 

comunicação política, mas não se tratando de campanha eleitoral, aconteceu na Primavera 

Árabe,17 em 2010. Mais do que dar ao cidadão a possibilidade de produzir notícias, a 

Primavera Árabe mudou a estrutura no processo de comunicação, eliminando a fórmula 

tradicional. Com o uso da internet os ativistas se mobilizaram, engajaram, produziram e 

transmitiram notícias entre si e para todo o mundo. 

Nesse movimento a web contribuiu para a queda de alguns regimes ditatoriais.18 Uma 

análise quantitativa, feita pelo Projeto sobre a Tecnologia da Informação e o Islã 

Político(PITPI),19 da Universidade de Washington, mostrou que as redes sociais tiveram uma 

contribuição importante nas revoltas populares que derrubaram os ditadores na Tunísia, Egito 

e Líbia. A pesquisa analisou mais de três milhões de tuítes relacionados à Primavera Árabe e 

conclui que, mesmo que não tenham provocado a revolução em si, deram aos protestos 

velocidade para culminar na queda dos ditadores. Para Philip Howard (2011), chefe do projeto 

e autor de The Digital OriginsofDictatorshipandDemocracy, “a velocidade foi importante 

porque os ativistas puderam pegar os ditadores com a guarda baixa”. Pelo Twitter os 

“ciberativistas” marcavam os locais de encontro e disseminavam informações sobre as 

programações. Em lugares estratégicos, manifestantes faziam o papel de “olheiros” e 

avisavam os locais onde poderiam enfrentar repressão. Conforme o desenvolvimento da 

manifestação, geralmente em praças públicas, as atualizações eram feitas em tempo real. O 

Facebook era utilizado, no geral, como um espaço de debates, antes e depois das 

manifestações e, também, como suporte para fotos e vídeos. Já o YouTube servia para 

armazenar os vídeos. Portanto, foram dessas redes que saíram muitas das imagens marcantes 

divulgadas na mídia tradicional. 

                                                
17 Movimento que ocorreu a partir de um conjunto de manifestações contra os regimes ditatoriais e autoritários 

nos países do Norte da África e Oriente Médio, onde a população sofreu, há muitas décadas, violência e falta 
de liberdade eleitoral, sem direito a voto, além de ser governada por poderes sucessivos de uma única família. 
O cenário já mudou para uns e vem mudando para outros. Com o uso da internet, através das redes sociais, a 
população encontrou um auxílio como apoio mobilizador e com o objetivo de mudar a tradicional política 
vigente, em busca do liberalismo e dos direitos humanos, conseguindo a queda dos ditadores em alguns países. 
Essas redes possibilitaram acessos a informações, estimulando a consciência crítica e revolta contra o poder 
dominante, além da comunicação entre ativistas para marcar encontros, passeatas e manifestações em geral. 

18 Importante destacar que o uso da internet contribuiu para a queda dos regimes, como um meio de comunicação 
mobilizador, mas que há uma história política que impulsionou o movimento para a queda do monopólio. As 
mídias sociais fizeram parte de um processo já em evolução, potencializando a interação e o engajamento da 
população. 

19http://pitpi.org 



Essas mudanças no modo de transmissão da informação estão condicionadas às 

maneiras que a realidade da comunicação permite, de acordo com as tecnologias 

desenvolvidas. E na internet existem dezenas de ferramentas20 que possibilitam essa ação de 

conexão com o usuário. De acordo com Fernandez (2005, p. 16), “a comunicação mediada 

por computadores (CMC) permite a melhoria da comunicação política e da construção de uma 

nova esfera pública”. Para isso, ele aponta oito itens que sustentam sua afirmação: 1) 

eficiência e facilidade para o acesso às informações; 2) sondagens sobre as preferências dos 

cidadãos; 3) transformação na condição política; 4) a internet comoprecursora de uma nova 

comunidade política anárquica e novas formas de política emergem livremente do estado de 

coerção; 5) declínio da recepção passiva, em que a informação pode ser respondida; 6) 

declínio dos mediadores; 7) eficiência dos serviços; e 8) possível melhora nos problemas da 

democracia representativa. Porém, de acordo com Habermas(1984 apud FERNANDEZ, 2005, 

p. 18), “embora seja na esfera pública que estão contidos os fluxos de comunicação 

democráticos, ainda há a utilização dos meios com a intenção de manipular politicamente os 

cidadãos”.    

Cada veículo de comunicação tem uma linguagem muito específica. Tratando-se da 

comunicação pela internet, a linguagem pode se aproximar das pessoas, de forma simples, 

direta, interativa e no tempo disponível de cada um. Ela é uma plataforma na qual são 

colocadas diversas ferramentas, incluindo rádio, TV, jornais e revistas. O candidato ou gestor 

“invade” o espaço dos eleitores se fazendo presente em diferentes âmbitos. Sendo assim, o 

uso da web como meio de comunicação política, foi ganhando espaço e teve um forte 

desenvolvimento nas atuais campanhas eleitorais como mais um meio que possibilita contato 

entre o eleitor e o candidato. Desse modo, “o universo relacionado à internet e às redes 

digitais mudou tanto e tão velozmente em tão pouco tempo que devemos ser a primeira 

geração da história a ter visto tantas metamorfoses e revoluções de um mesmo sistema 

tecnológico” (GOMESet al., 2009, p. 5). Essa afirmação aplica-se à realidade do uso da 

comunicação on-line em eleições, sobretudo no Brasil, uma vez que esse meio também é 

palco de estratégias eleitorais dentro da concepção do marketing político. 

Acompanhando o processo da comunicação contemporânea, o modo de produção de 

campanhas eleitorais tem feito uso da internet como mais um meio para disseminar 

informações ao eleitor, com o intuito de persuadi-lo para a conquista do voto. Portanto, a 

relação da comunicação estratégica com a política, discutida no capítulo anterior, é evidente 

                                                
20Essas ferramentas serão abordadas no capítulo quatro desta pesquisa. 
 



em campanhas eleitorais on-line e o aspecto da influência mercadológica também se faz 

presente. Fazendo um paralelo entre campanha na web e mercado, para Kotler(2006 apud 

TELLES, 2010, p. 157), “chegará um momento que todas as empresas, grandes ou médias, 

terão um vídeo no YouTube”. Isso já vem acontecendo com atores políticos que tem se 

adaptado à disponibilidade desse recurso audiovisual on-line, utilizando-o crescentemente em 

disputas eleitorais. A expectativa é que nas próximas campanhas cada vez mais candidatos 

façam uso desse recurso para apresentar suas propostas. Para Telles (2010), política e 

mercado têm seguido os mesmos passos.  

O cidadão e o consumidor21fundiram-se em um único ator social que “age e reage com 

a mesma intensidade, seja em relação as causas sociais ou mercadológicas, e participa de um 

mundo globalizado que amplia e tornam relevantes discussões que antes não podiam ser 

debatidas” (CASTILLO; MANHANELLI, 2012, p. 30). Desse modo, o uso das ferramentas 

on-line tem proporcionado ao consumidor-cidadão a oportunidade de informar-se e comparar 

impressões sobre determinado produto ou serviço. 

Observada a comunicação na internet por uma ótica que atende ao mercado, mas que 

já foi incorporada pela política, de acordo com Telles (2010, p. 160), 

 
[...] prestaratenção nas opiniões das comunidades e comentários em redes sociais, 
blogs e microblogging visando satisfazer as necessidades e interagir com os usuários 
são a base do marketing de relacionamento nas mídias sociais. É uma estratégia que 
visa construir proativamente uma preferência por uma organização. Garantindo um 
alinhamento estratégico e coerência na ação.   
 

Essa afirmação de Telles (2010) atende às necessidades da comunicação estratégica 

política na internet, uma vez que adequa-se à realidade de uma ação já existente em 

campanhas eleitorais. Enfim, nasce a era em que a internet, principalmente através das mídias 

sociais, gera uma possibilidade de relacionamento entre empresa/consumidor e 

candidato/eleitor. É, ainda, fundamental destacar que a comunicação política empreendida 

pela internet “pode atrair a atenção dos medias noticiosos, pautando suas agendas e amplia a 

visibilidade dos conteúdos circulados na rede” (AGGIO, 2010, p. 10). Sendo assim, com essas 

novas formas de relacionamento, com os diversos usos e com a visibilidade pautada em outras 

mídias, a internet mostra-se ser um terreno fértil para o desenvolvimento de uma campanha 

eleitoral na contemporaneidade. 

                                                
21 No capítulo 2 desta dissertação foi abordado um entendimento de Jorge Almeida (2002), no qual ele faz uma 

comparação entre eleição e mercado, considerando os cidadãos/eleitores em consumidores. De acordo com ele, 
tem-se a eleição como mercado, o candidato como produto, o eleitor como consumidor e o voto como moeda. 



3.2 CAMPANHA ELEITORAL NA WEB ERECURSOS PARA ENVOLVIMENTO DOS 

ELEITORES 

As primeiras experiências do uso da internet em campanhas eleitorais aconteceram nos 

Estados Unidos, em 1992, em um cenário com pequena quantidade de acesso à web e com 

restrições tecnológicas. Os recursos utilizados pelos candidatos eram poucos e priorizavam a 

divulgação de informações referentes à campanha, assemelhando-se às publicações impressas 

tradicionais e com poucas atualizações – por isso a campanha on-line era chamada de panfleto 

eletrônico (STROMER-GALLEY, 2000). O primeiro artigo publicado sobre o uso da internet 

em campanhas eleitorais foi sobre as eleições americanas de 1998, por Elaine Kamark 

(FERNANDEZ, 2005), que buscou coletar somente dados básicos sobre como os políticos 

estavam usando este novo meio de comunicação de massa.  A autora afirmou que a eleição 

nos Estados Unidos,em 1998, entrou para a história como sendo a primeira com uso massivo 

da internet. Nas eleições presidenciais de 1996 ela já havia sido usada pelo candidato Bob 

Dole, mas foi no ano de 1998 que a campanha on-line despontou com mais intensidade 

(FERNANDEZ, 2005).  

Entre os anos de 2000 a 2006, a internet já sinalizava ser um meio essencial para uma 

disputa eleitoral, mas nada comparado com o que aconteceu em 2008 na campanha do atual 

presidente dos EUA, Barack Obama. Em 2002, a internet ganhou visibilidade quando o 

candidato republicano George W. Bush chamou seu opositor Al Gore de mentiroso, pois o 

democrata havia dito que foi o “inventor da Internet”. Em 2004, o Jornal da CNN publicou: “é 

oficial, a internet é um membro integrado às eleições de 2004. Todos os candidatos 

majoritários têm uma página com suas opiniões sobre as diversas questões e muitos 

blogs”(FERNANDEZ, 2005). De acordo com Fernandez (2005, p. 11), “a internet 

definitivamente entrou no rol das estruturas de comunicação política eleitoral”. No Brasil, a 

internet vem sendo utilizada por candidatos desde 1996 e foi utilizada por todos os candidatos 

a presidente da república na campanha desde 2002. 

A partir dessa evolução do uso da web em campanhas a utilização desse meio on-line 

ganhou força e com as redes sociais, em 2008, candidatos à presidência dos Estados Unidos 

acentuaram seu uso para disseminar informação e construir imagens políticas positivas.22Na 

campanha de Barack Obama, em 2008, a web foi o principal recurso para manter informados 

os eleitores sobre a política, receber doações financeiras e compartilhar pontos de vista 

                                                
22 É importante salientar que mesmo que o uso da comunicação política on-line em campanhas eleitorais tenha 

despontado na década de 90, ela ganhou mais força a partir do início do século XXI. 



(GOMESet al., 2009). A internet teve uma aceitação e um envolvimento massivo, sendo uma 

das maiores novidades da disputa, consistindo no modo que eram empregadas as 

comunicações em rede nas funções fundamentais de uma campanha política (GOMESet al., 

2009). 

De acordo com o cientista político americano e diretor de pesquisa do Projeto 

Democracia Online da Universidade George Washington, Michael Cornfield (2008 apud 

GOMESet al.,2009, p. 1),  
 

seminternet não haveria Obama. A diferença de compreensão, entre as campanhas 
de Obama e Clinton, sobre o que se pode realizar por meio da política online tem 
sido um fator decisivo nessa que é a maior reviravolta na história das primárias 
presidenciais. Há, naturalmente, outras diferenças importantes: a estratégia 
empregada no ‘caucus’, o glamour, a oratória, os discursos enfocando diretamente o 
preconceito. Mas nenhuma delas teria sido decisiva sem o dinheiro que Obama 
arrecadou online, os vídeos que Obama postou e, acima de tudo, os [sic] milhões de 
pessoas que aderiram à campanha de Obama online, em seus tempos e termos 
próprios. 
 

Foram utilizados recursos de comunicação na web, definidas por Gomes e 

colaboradores (2009) de “mídias sociais”, como sites, blogs,Twitter, Facebook, Orkut, 

YouTube, My Space, Flickr, e-mails, entre outros, alcançando todos os tipos de públicos, de 

diferentes idades, sexos, profissões, e principalmente, os jovens. Estas tiveram uma influência 

positiva na arrecadação de recursos financeiros para a manutenção da campanha e os links 

para essa mídias estavam no site23 oficial da campanha.A televisão e os jornais continuaram 

desempenhando papel importante na escolha do presidente, porém não como antes 

(GOMESet al., 2009).  

Essa nova maneira de comunicar não substitui os métodos tradicionais de uma 

campanha, mas atua como mais uma estratégia dentro de uma conjuntura geral da 

organização. Essas novas mídias servem a diferentes propósitos, como fornecer a 

possibilidade de cidadãos, distantes geograficamente, se identificarem e formarem 

comunidades de interesse que podem apoiar objetivos políticos através de atividades 

presenciais e tradicionais (GULATI; WILLIAMS, 2007). 

Desse modo, as redes digitais inovaram com alguns recursos, antes restritos, e 

possibilitaram ao cidadão, eleitor e militante oacesso, facilmente, a materiais de campanha 

como jingles, imagens do candidato, toque para celular, marca da campanha, além de 

acompanhar cotidianamente a agenda do candidato e ter disponíveis propostas, ideias, arquivo 

com os programas de TV (horário eleitoral e entrevistas em jornais), oferecendo ao 
                                                
23 www.barackobama.com 



interessado uma maior possibilidade de se integrar na campanha, a partir da sua 

disponibilidade de tempo.   

No âmbito geral da pesquisa, definindo os canais de comunicação que serão utilizados 

na análise, cada um com suas especificidades e características, o site, de acordo com Cláudio 

Paiva (2010, p. 287), “é, sobretudo, um poderoso rizoma, gerador de vasos comunicantes que 

emanam imagens, idéias e discursos em todas as direções e sentidos”. Com isso, essa 

ferramenta possibilita ao candidato uma série de possibilidades de produzir informações, além 

de estar conectado a todas as redes sociais.  

Já o Orkut24 é um site de rede social que alcançou grande popularidade entre os 

internautas brasileiros, funcionando através de perfis e comunidades (RECUERO, 2009). Essa 

rede oferece recurso para que os usuários se comuniquem e postem imagens referentes à sua 

personalidade. O Orkut foi a primeira experiência do uso de redes sociais no Brasil, em 2004, 

e foi a rede que despertou nos brasileiros a participação nesse tipo de ferramenta digital. De 

acordo com Castillo e Manhanelli (2012, p. 52),  
 

o Orkut colocou o Brasil no mapa da participação digital: quase 50% dos usuários 
são brasileiros, o que atraiu a tenção do Google, que hoje tem a marca. Isso fez com 
que se tornasse também a primeira ferramenta de interação em campanhas eleitorais, 
permitindo que os eleitores manifestassem preferências ou críticas e candidatos 
pudessem dialogar.  

 

Porém, no Brasil, apesar da popularidade, o Orkut foi ultrapassado pela Facebook, em 

número de usuários, no final do ano de 2011 e início de 2012. Hoje a maior rede social no 

País é o Facebook, com mais de 48 milhões de usuários.25 Sob a ótica de visitação as redes 

sociais mais populares, no Brasil, são o Facebook, seguido pelo YouTube e pelo Twitter.26 

O Facebook27 funciona também através de perfis e comunidades e em cada perfil é 

possível acrescentar aplicativos, oferecendo espaço, também, para fotos, vídeos, jogos e links. 

Para Recuero (2009, p. 172), “a inovação do Facebook é o fato de permitir que usuários criem 

aplicativos para o sistema”.  Nessa rede também é possível conversar, “curtir” as publicações 

de outras pessoas, escolher foto de capa, imagens grandes no cabeçalho, além da função 

“Time Line”, que possibilita montar a retrospectiva de uma vida, organizadas na linha do 

tempo, desde o nascimento até os dias atuais – isso permite apontar marcos na história de vida 

de um político.   

                                                
24 www.orkut.com 
25 Dados do site Social Bakers(http://www.socialbakers.com)  
26 Dados do Alexa (http://www.alexa.com)  
27 www.facebook.com 



O Twitter28 é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada um escolhe 

quem deseja. Sua principal função é permitir que seja escrito, com apenas 140 caracteres, a 

resposta da pergunta “o que está fazendo?” que hoje já mudou para “o que está 

acontecendo?”. Isso permite ao usuário emitir pontos de vistas, sugestões e informações de 

determinados assuntos com apenas “um clique” à inúmeras pessoas. Essa rede permite que o 

usuário acompanhe o que um jornal publica em tempo real ou o que determinado político tem 

a lhe dizer. Nesse sentido, para Jamil e Sampaio (2011), o Twitter se revelou uma rede que 

une outras redes existentes na web. Isso se deu pelo fato de permitir postagens de links de 

outras páginas e o internauta se desloca facilmente para outros ambientes. O que foi lançado 

com esse simples propósito evoluiu para uma eficiente ferramenta de comunicação, tornando-

se um ambiente propício para a comunicação política. Foi no caso, por exemplo, do candidato 

à presidente da república, Plínio de Arruda, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que 

na eleição de 2010 não sendo convidado a participar do debate virtual realizado pelo site de 

notícias UOL,29 com os três principais candidatos (Dilma Rousseff, José Serra e Marina 

Silva), ficou twittando respostas às perguntas que eram feitas aos candidatos que estavam 

participando.  

Para Castillo e Manhanelli (2012), outra característica que justifica o uso do Twitter 

em campanhas eleitorais é a sensação de proximidade que se tem da pessoa e quem a segue, 

pois possibilita acompanhar as ações de quem se está seguindo. Ainda de acordo com eles, 

assim como no mundo off-line, o sucesso de quem posta mensagens nessa rede depende do 

carisma, da qualidade e da forma com quem publica. Além disso, “não basta apenas estar no 

Twitter, é preciso agir e interagir com a linguagem apropriada ao seu público” (CASTILLO; 

MANHANELLI, 2012, p. 62).  

Já o YouTube30 é um site “que rompe barreiras técnicas para maior compartilhamento 

de vídeos na internet, onde o usuário pode baixar, publicar e assistir vídeos sem necessidades 

de altos conhecimentos técnicos” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 18). Esses vídeos podem ser 

facilmente incorporados a outros sites como Orkut, Facebooke Twitter permitindo maior 

acessibilidade nas informações. Segundo David Weinberger (2007 apud BURGESS; GREEN, 

2007, p. 21), 
 

como empresa de mídia é uma plataforma e um agregador de conteúdo embora não 
seja uma produtora de conteúdo em si. É uma nova categoria de negócios que 

                                                
28 www.twitter.com 
29 www.uol.com.br 
30 www.youtube.com 



aumenta o valor da informação desenvolvida em outro lugar e posteriormente 
beneficia os criadores originais dessa informação.  

 

A possibilidade oferecida para armazenar vídeos, sem custo, fez com que as 

mensagens de campanha, inclusive transmitidas na TV no horário eleitoral,fossem 

distribuídas e publicadas facilmente por parte dos cidadãos que usaram as redes sociais. O 

YouTube, também, é considerado uma mídia social uma vez que oferece a possibilidade de 

criação de páginas personalizadas para os candidatos onde todos os vídeos publicados são 

disponibilizados, além de oferecer espaço para comentários, discussões e indicações de outros 

conteúdos entre o candidato e os eleitores – foi o que aconteceu com as páginas dos 

candidatos ao governo da Bahia na eleição de 2010. Ainda descrevendo o YouTube, de acordo 

com Paiva(2010, p. 290) “é comum nos identificarmos com os fragmentos de uma história 

recente cotidiana através dos vídeos, e não importa se é real, ficcional ou simulada, nos 

seduz”.   

Portanto, as mídias sociais possibilitam que as campanhas circulem suas informações, 

conteúdos, notícias, respostas, pronunciamentos e debates. 

 

3.2.1 Elementos utilizados em uma campanha on-line 

 

As campanhas on-line têm despertado a esperança de inovar o processo convencional 

com o objetivo de aproximar os cidadãos dos políticos, promover participação e munir os 

eleitores de informações rápidas e em diferentes formatos. Para isso, diante da realidade 

democrática brasileira, o método on-line possibilita o uso de categorias31 e elementos 

estratégicos para persuadir o eleitor: informação, multimídia, interatividade, entretenimento e 

engajamento. Essas categorias auxiliam na comunicação do processo eleitoral, 

proporcionando aos candidatos possibilidades de repassar conteúdo referente à campanha.  

a) Informação 

A informação política é intrínseca a uma campanha eleitoral, com conteúdos que 

correspondem à realidade na qual o cenário da campanha se encontra.  Essas informações têm 

um potencial diferenciado em relação ao tempo, ao formato e a abordagem por parte dos 

candidatos (GIBSON et al., 2003; KLOTZ, 1998). Além disso, para Gomes (2004), a 

                                                
31 Essas categorias e seus respectivos elementos estratégicos são analisados no capítulo metodológico, quarto 

capítulo: Metodologia de análise e contextualização das campanhas. 
 



importância da comunicação on-line nas campanhas eleitorais está no oferecimento de vias 

alternativas para circulação de mensagens, não ficando estas, somente, sob critérios de seleção 

das instituições que controlam a visibilidade política.   

Sendo assim, sob o ponto de vista do potencial da disseminação de informações, como 

já mencionado anteriormente nesse capítulo, o uso da internet superou seu controle por 

poucos, quebrando paradigmas convencionais. Por muito tempo, as mídias tinham a 

característica de ser em uma só via, abrangendo a análise do público-alvo, a construção da 

mensagem e o seu envio. Mas, hoje nos ambientes digitais a lógica é diferente e não é só 

comunicar. De acordo com Aggio (2010, p. 9), “a internet sustenta a liberdade de produção e 

circulação de informação”.   

No processo da campanha, Davis e Owes (1998) afirmam que as novas tecnologias 

contribuem para que candidatos se posicionem diante de ataques e/ou denúncias por outros 

atores políticos através de seus websites. Esses posicionamentos podem ser detalhes de 

discursos, esclarecimentos de documentos, divulgação de dados, entre outros. 

Em um cotidiano atribulado, Schudson (2009, p. 17) vê as mídias sociais como uma 

oportunidade de acesso a informações de acordo como horário disponível do cidadão e dos 

grupos específicos. Para ele, 

 
aspessoas compartimentam suas vidas e algumas seletivamente freqüentam ao 
mundo a sua volta. Algumas ouvem Rush Limbaugh, outras ouvem AmyGoodman. 
Para algumas pessoas o mundo inteiro é a Fox News, outras ouvem somente a NPR. 
Um lê Bob Herbert e Paul Krugman no New York Times, outros ouvem o seu pastor 
em uma igreja evangélica. A nova mídia faz possível essa diversidade se encontrar 
tanto em comunidades específicas quanto nas homes oficiais, agregando diferentes 
etnias, religiões, economias e raízes políticas. 

 

Nesse sentido, através desse meio on-line os internautas podem ter acessos a pessoas 

com diferentes níveis culturais, sociais e econômicos, assim como estabelecer certo tipo de 

vínculo à distância. Desse modo, a internetcoloca o cidadão em contato interativo entre redes 

e pessoas.  

A qualidade da comunicação política eleitoral na internet implica em uma 

compreensão da informação política dentro da concepção do fenômeno eleitoral, como 

elemento de esclarecimentos ao eleitor. Mas, há o lado estratégico da comunicação com o 

objetivo de persuadir o internauta, de acordo os interesses dos candidatos. Essa é uma 

realidade contemporânea em campanhas eleitorais brasileiras e o marketing político, 

conforme discutido no capítulo 1 desta dissertação, presente nas tradicionais mídias também 

está atuando nas mídias on-lines. 



b) Interatividade 

O tradicional modelo de uma via, onde apenas um fala e o público escuta, na 

contemporaneidade, não é o único meio para disseminar informações. A comunicação 

interativa tem ganhado novas abordagens e espaço no âmbito da comunicação política. 

Entende-se interatividade como algo que existe na comunicação, quando ocorre a troca de 

mensagens no processo de emissão e recepção. De acordo Matheus Andrade(2009, p. 207, 

211), “a interatividade é a ação do receptor agir  na mensagem, participar dela, optar e opinar 

sobre ela. É escolher o conteúdo e emitir opinião, mesmo que seu poder de ação sobre a 

mensagem não equivale ao mesmo poder que possui o emissor”. Essa ação da interatividade 

tem estado presente nas redes sociais como Facebook, Orkut, Twitter e YouTube que estão 

sendo utilizadas nas campanhas eleitorais. O uso dessas redes tem dado, ainda, possibilidades 

de acesso a informações entre as páginas através de links.32Segundo David Domínguez (2010, 

p. 114),  
 

ascaracterísticas da linguagem cibernética tem se mostrado adequadas para a 
comunicação política atual, uma vez que oferecem um enorme potencial para 
comunicação persuasiva. Graças aos hiperlink os usuários podem ‘saltar’ de uma 
informação para outra em questão de décimos de segundos. 
 

As mudanças no modo de transmissão da informação estão condicionadas ao que a 

realidade da comunicação permite. Na internet, por exemplo, existem dezenas de ferramentas 

que possibilitam essa ação de conexão com o usuário. Para Domínguez(2010, p. 114),  
 

[...] estamos no início desta nova forma de comunicar, de modo que o impacto sobre 
a política ainda é superficial, mas há evidências do que pode ser e criar nesse campo 
da comunicação política: novas formas de mobilização e abordagem retórica em 
novas formas de campanhas eleitorais. 

 

Além de haver um aumento do espaço para a transmissão das informações, a 

comunicação horizontal33 entre grupos de interesse também foi fortalecida com a utilização 

desses hiperlinks. Sendo assim, o controle individual deu uma abertura maior para o controle 

da direção das mensagens, centralizando no usuário individual o poder da escolha. Tudo isso 

faz a internet, não somente mais interativa como também abre a possibilidade de que seja 

                                                
32Links e hiperlinks designam as entradas, as vias de acesso aos vídeos, canais e comunidades, que se enunciam 

como referência técnica da página, isto é, tecnicamente funcionam como meios de acesso aos conteúdos 
(PAIVA, 2010, p. 287).  

33 A comunicação horizontal se dá quando há uma rede envolvendo a disseminação da informação entre o 
sistema central e canais de comunicação locais ou segmentados (FERNANDEZ, 2005, p. 6). 



mais profunda (FERNANDEZ, 2005). Ainda segundo Fernandez (2005, p. 12), “hoje tudo é 

interativo, imediato e instantâneo”. 

Portanto, é importante destacar que não basta que o político apenas seja encontrado no 

âmbito on-line, mas é preciso falar, dialogar e emitir opiniões. Porém, nessa relação do 

político dialogar, Stromer-Galley (2000) a chama atenção para a dificuldade de controlar as 

informações que os usuários expõem e repercutem e isso pode causar constrangimentos ao 

candidato.  Para ele, o objetivo das coordenações de campanha é construir uma imagem 

positiva do candidato e evitar que ele seja colocado em situações polêmicas, mas com 

recursos interativos o candidato está sujeito a perder votos. Sendo assim, o potencial da 

característica interativa das redes digitais pode ser pouco explorado, uma vez que os 

candidatos estão preocupados com sua imagem. 

c) Multimídia  

O uso da internet de forma mais dinâmica tem cativado eleitores e oferecido mais 

possibilidades de divulgação de informação. Para Gibson e Ward (2000), uma das funções do 

meio on-line é fazer campanha através de alguns recursos contemporâneos e o formato em 

multimídia promove um novo caminho para a conquista de novas audiências. 

A presença de animações, vídeos, áudios clipes, entre outros, tem ampliado a 

aproximação dos internautas com a campanha. De acordo com Fernandez (2005), a tecnologia 

se torna importante na medida em que os candidatos fazem uso de maneira racional dos 

recursos da internet, acompanhando o processo de seu desenvolvimento. O crescimento desse 

recurso é relevante no sentido de que os sites vão se tornando mais complexos, os acessos à 

internet vão crescendo, a velocidade aumentando e os computadores ficando mais potentes, 

permitindo assim que informações em formatos de vídeos estejam disponíveis nos sites dos 

candidatos. 

d) Entretenimento 

Considerada uma atividade que os indivíduos fazem por prazer e como forma de 

distração, as campanhas eleitorais têm feito uso desse elemento como forma de atrair o 

eleitor. Para Fernandez (2005, p. 94), “[...] trata-se de um recurso estratégico e tecnológico 

para manter os eleitores por mais tempo e com frequência maior no site do candidato. Assim, 

a informação é transmitida de forma lúdica e às vezes subliminar”. Portanto, ainda segundo 

ele, o entretenimento se justifica como um elemento de propaganda.  



Esse elemento tem crescido com o passar do tempo e de acordo com Fernandez 

(2005), a linguagem da internet tem se modificado, tornando-a menos textual e mais visual. 

Para Steve Jones(1999 apud FERNANDEZ, 2005, p. 95), “o entretenimento nunca estará 

desvinculado da internet e esta se tornou um segregado meio de entretenimento”. 

Mas, até que ponto é conveniente o uso do entretenimento em sites de candidatos nas 

corridas eleitorais? Ideias que tenham o objetivo de atrair o eleitor, principalmente com 

humor, são bem vindas, mas cabe à coordenação da equipe do candidato avaliar a lógica do 

bom senso, não deixando que a campanha se aproxime do óbvio e do ridículo. 

 

e) Engajamento  

 

As mudanças sociais e tecnológicas existem e as campanhas eleitorais tem se adaptado 

a essa realidade. Foi assim com o advento da imprensa, do rádio e da televisão e hoje a 

relação entre candidato e eleitor ocorre também na internet.  

O uso da internet por candidatos em corridas eleitorais possibilita novas atuações de 

participação do cidadão, contribuindo para um engajamento estratégico do eleitor. Através de 

ferramentas on-linea campanha oferece informações como horários de comícios, passeatas, 

carreatas, visitas, download de materiais de campanha, entre outros, promovendo uma 

aproximação entre indivíduos e candidatos no processo da corrida eleitoral. Gibson e Ward 

(2003) afirmam que um dos grandes potencias dos websites nas campanhas está na estratégia 

de atrair e mobilizar eleitores.  Para isso, de acordo com Aggio (2010), o potencial da internet 

tem um baixo custo, pode contatar um grande número de pessoas, com possibilidades de 

retorno e abrange um amplo espaço de comunicação para mobilização.  

Assim, os custos de estratégias para o engajamento on-line na campanha se 

diferenciam do modelo tradicional, uma vez que são divididos com os indivíduos.  Para 

Howard (2005), esses custos transferidos são os esforços e o interesse do eleitor em buscar 

informações e acessar websites. Então, como convencê-los a acessar as páginas na internet e a 

engajarem-se? Alguns autores afirmam que são criados instrumentos34 estratégicos de 

aproximação entre internautas e candidatos com o objetivo de atraí-los para as iniciativas 

digitais, induzindo-os a estarem mais próximos da campanha (GIBSON et al. 2003). 

Marques e Sampaio (2011) acreditam que há um conjunto de transformações que 

fazem parte do padrão midiático das campanhas políticas na era digital. Para eles, os 

                                                
34 Para essa pesquisa, esses instrumentos são os recursos utilizados para manter uma ligação do eleitor com a 

campanha. Eles serão analisados no quinto capítulo. 



principais pontos são: a) a quantidade de informação política disponível para o eleitorado, que 

aumenta a cada eleição; b) antes, bastava ter um e-mail para que houvesse uma presença 

relevante no meio digital. Depois, era suficiente apenas um site e atualmente é necessário 

estar conectado nas redes sociais e atualizando informações; c) contribuição dos eleitores para 

a candidatura; d) criação de laços entre candidatos e usuários distantes, fazendo com que os 

eleitores tenham a impressãode que, efetivamente, estejam próximos deles. Portanto, o 

engajamento é essa tentativa de deixar o eleitor mais próximo da campanha. 

No sentido de legitimar posicionamentos políticos perante o eleitorado, assim como 

convencê-lo, a assessoria política dos candidatos vem utilizando recursos disponíveis na era 

digital com o objetivo de promover o candidato ao pleito. Nessas condições, muitos dos 

mecanismos utilizados estrategicamente são adaptações do ambiente off-line para o on-line, 

sendo que cada um possui características35 peculiares ao seu meio. Porém, em alguns aspectos 

o ambiente on-line oferece mais condições de transparência, engajamento, provimento e 

democratização da informação, interação e entretenimento, mesmo que haja o intuito da 

promoção e persuasão.   

 

3.3 CAMPANHA NEGATIVA: UMA REALIDADE EM DISPUTAS ELEITORAIS NA 

INTERNET 

 

A campanha negativa também faz parte da corrida eleitoral na internet. A 

denominação etimológica do fato já identifica o perfil negativo existente em uma corrida 

eleitoral, embora alguns autores a considerem como estratégia política (BOUBACAR; 

WICKS, 2005). A campanha negativa se refere a ataques e acusações de candidatos contra 

adversários e isso pode levar prejuízo à democracia, uma vez que reduz o interesse político do 

cidadão (SCHWEITZER, 2008). Apesar do potencial de informações, engajamento, 

entretenimento e interatividade de que dispõe o ambiente on-line, esse meio também permite 

que candidatos expressem ataques aos adversários: “a intenção é enaltecer as fraquezas dos 

candidatos adversários para ganhar a simpatia dos eleitores(MARQUES; SILVA; MATOS, 

2011, p. 356). 

                                                
35 Essas características correspondem à busca pela conquista do voto, as quais são utilizados instrumentos on-

line para tal objetivo.  Como exemplo da adaptação do ambiente off-line para o on-line, cita-se a veiculação do 
jingle do candidato que antes, no geral, era ouvido em carros de som em circulação pelas ruas, assim como em 
rádios e TVs. E através da internet esse recurso utilizado em campanhas pode ser ouvido pelo site ou sedes 
sócias, no momento disponível do eleitor.       



Klotz (1998) fez um estudo da campanha eleitoral on-line de candidatos ao senado 

norte-americano, em 1996, e constatou a existência de campanha negativa, havendo prejuízos 

à democracia, e tendo como base a propaganda. Mas, para ele, observando como estratégia e 

sob uma ótica realista, mesmo existindo propaganda negativa, há a diversidade de 

informações na internet. Sendo assim, “as campanhas negativas podem ser definidas como um 

elemento funcional, tanto sob a perspectiva de eficácia estratégica das campanhas, quanto 

para a formação da opinião do eleitor, sob termos que não impliquem em danos 

democráticos” (AGGIO, 2010, p. 42-43). 

As campanhas negativas podem se definir por falta de argumentos, dados que 

justifiquem atitudes do candidato ou crítica ao adversário. Esse tipo de estratégia tem como 

objetivo atrair eleitores para a posição de quem critica, mas muitas vezes o emissor é 

criticado. De acordo com Aggio (2010, p. 45),  

 
sobum ponto de vista estratégico de campanha, há uma série de obstáculos que 
atentam contra a materialização desse tipo de conduta por parte das campanhas. A 
primeira, está relacionada ao risco da campanha adotar maiores esclarecimentos 
sobre a posição do oponente e incorrer no risco de produzir uma imagem positiva 
sobre o adversário. A segunda, consiste no risco de produção de uma mensagem 
negativa sobre si. Segundo as orientações e ideais políticos eleitorais, correr tais 
riscos é inadmissível, sob a perspectiva de que o objetivo maior de qualquer 
campanha é conquistar votos e ganhar as eleições.  
 

Desse modo, o método de comunicação on-line também contribui para esse tipo de 

campanha negativa, estando configurada aos moldes estratégicos de uma corrida eleitoral. 

Sendo assim, Marques e Sampaio (2011) afirmam que é necessário lembrar que os ataques a 

adversários em campanhas sempre fizeram parte do processo da disputa no cenário eleitoral. 

O que se destaca com o uso dasmídias digitais é a possibilidade de que o próprio eleitor tem 

de repercutir e combater tal estratégia, com mais facilidade e eficácia em comparação com as 

campanhas baseadas nas mídias tradicionais. Através do meio on-line, candidatos e eleitores 

podem publicar imagens de caráter negativo36 com ataques, assim como dados, documentos e 

matérias jornalísticas com denúncias. Esses fatos, geralmente, partem da oposição e/ou da 

campanha do candidato que está em desvantagem nas pesquisas. Contudo, Klotz (1998) 

afirma que o desenvolvimento das campanhas on-line éum fenômeno que está além de 

simples aplicações de ferramentas digitais, mas engloba a organização de uma série de ações 

diferenciadas que caminham no sentido de construir um novo ambiente de disputa eleitoral. 

                                                
36 São consideradas informações com caráter negativo (ataques) em uma campanha aquelas que fogem da linha 

de apresentar propostas do próprio candidato para disseminar ataques ao adversário, com o objetivo de 
denegrir sua imagem do concorrente.  



Os estudos teóricos desenvolvidos até aqui, nos capítulos 2 e 3, delimitaram o campo 

de conhecimento da pesquisa: comunicação estratégica política na internet. A seguir será 

explicitada a estratégia metodológica seguida do estudo empírico, desenvolvida de forma 

diferenciada, em razão do objeto da pesquisa. Faz-se também no próximo capítulo uma 

contextualização das campanhas dos três principais candidatos a governador da Bahia, nas 

eleições de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA DE ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS 

 

A corrida eleitoral para o governo do Estado da Bahia, em 2010, contou com o uso da 

web para disseminar informações para os eleitores. Utilizada de maneira estratégica, a 

comunicação on-line ofereceu diversas possibilidades e formatos de conteúdos referentes aos 

candidatos na busca de atrair o voto. A análise aqui desenvolvida busca verificar a aplicação 

de práticas de comunicação estratégica na internet nessa campanha eleitoral. 

Para realizar o intento da pesquisa procurou-se inicialmente identificar as ferramentas 

utilizadas pelos candidatos (Jaques Wagner, Paulo Souto e Geddel), como foram utilizadas e 

com que objetivos. Buscou-se também observar a diferença entre as páginas dos três 

candidatos. Para a construção da metodologia foi construída uma pergunta-problema, assim 

expressa: tomando como base a conceituação de comunicação estratégica política, como a 

internet foi utilizada pelos candidatos a governador nas eleições de 2010?  

 

4.1 QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

A premissa principal foi definir procedimentos que possibilitassem a coleta de dados 

objetivos, que assegurassem uma análise clara e robusta das campanhas, oferecendo uma 

abordagem real e resultados concretos. Procurou-se, de início, conhecer recursos 

metodológicos já utilizados e sugeridos em outras pesquisas.  

Contudo, ainda não há uma tradição de estudos de campanhas eleitorais, com 

propostas metodológicas aplicáveis a pesquisas empíricas (ALDÉet al., 1998; FERNANDEZ, 

2005).  Apesar de já haver algumas pesquisas na área, campanha eleitoral ainda é um tema 

para o qual vêm sendo desenvolvidos métodos de estudos, sobretudo para a internet, que se 

“[...] diferencia dos demais meios de comunicação nos aspectos jácomentados: volume, 

velocidade, formato, direção e controle individual” (FERNANDEZ, 2005, p. 20). Optou-se, 

portanto, por uma metodologia que atendesse a todo o percurso da análise, baseada em alguns 

estudos anteriores de campanhas eleitorais como os de Aldé e colaboradores (1998), Gibson e 

Ward (2000), Fernandez (2005), Aggio (2010) e Braga, Becher e Cervi (2012), além de usar 



como referência alguns recursos metodológicos definidos por Tringale (1988), Gil (2002), 

Macedo (2004) e Lakatos e Marconi (2010). 

O procedimento inicial foi uma revisão bibliográfica de autores referenciados nos 

assuntos comunicação estratégica na política e comunicação na internet. Em seguida, foram 

analisadas as entrevistas realizadas com os profissionais responsáveis pelo núcleo de internet 

dos três candidatos. E, por fim, foi feita a análise documental do material dos três principais 

candidatos,37coletados na internet, diariamente, durante o mês de setembro de 2010, mês que 

antecedeu o dia da eleição. 

A análise documental não significa necessariamente documentos, mas toda linguagem 

utilizada pelos candidatos na internet. No caso, foram analisados os sites oficiais dos 

candidatos, e as ferramentas Facebook, Twitter, Orkut e YouTube, gerenciadas diretamente 

pelas coordenações das campanhas. De acordo Antônio Carlos Gil(2002, p. 45), 

 
a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
receberam, ainda, um tratamento analítico. 

 

Uma vantagem da pesquisa documental é o fato de que além da capacidade do 

pesquisador, é exigida apenas disponibilidade de tempo, tornando o custo da pesquisa 

significativamente baixo, comparado com o de outras pesquisas (GIL, 2002, p. 46). Outra 

vantagem é não exigir, obrigatoriamente, contato com os sujeitos da pesquisa. 

No sentido de deixar mais claro o corpus de análise foram realizadas entrevistas 

durante e após o processo eleitoral com os principais responsáveis pela campanha na internet 

dos três candidatos. A entrevistaé uma técnica de coleta de dados que permite conhecer as 

compreensões dos sujeitos sociais acerca do contexto em que estão imersos, no seu 

entendimento da realidade. De acordo com Macedo (2004, p. 165-166), 
 

a entrevista é um rico e pertinente recurso metodológico na apreensão de sentidos e 
significados e na compreensão das realidades humanas, na medida em que toma 
como premissa irremediável que o real é sempre resultante de uma conceituação; 
[...] podemos verificar que trata-se de um encontro, ou uma série de encontros face-
a-face entre o pesquisador e atores, visando a compreensão das perspectivas das 
pessoas. 
  

                                                
37Considera-se os três principais candidatos de acordo com as pesquisas realizadas durante a campanha 

(Datafolha e Ibope). 



Voltando para o principal recurso que direciona essa análise, a observação, para 

Lakatos e Marconi(2010, p. 107), “é uma técnica que utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”.  

Essa observação transcorreu a partir da análise das ferramentas de comunicação que 

foram utilizadas na internet, conhecendo sua utilização na política, especificamente na 

campanha eleitoral, examinando o uso de links e a interação entre o site oficial e as diversas 

redes sociais oficiais, assim como identificando a interatividade entre os políticos e os 

usuários/ eleitores, além de investigar se foram atualizados diariamente. 

Para tal observação, a pesquisa se norteouna técnica baseada em Tringale (1988, p. 62, 

81, 87), na qual ele enumera três etapas de orientação: invenção, disposição e elocução. 

 
A invenção é o mapeamento de onde estão as informações , ligada ao raciocínio 
argumentativo sem intuição, apenas coleta de material. [...] A disposição é a 
organização do que será transmitido, consistindo na distribuição das partes dentro do 
todo, ordenando-as de modo a constituir uma unidade complexa em que nada fique 
solto, a esmo – propõe o esquema, o roteiro. [...] E a elocução é a redação do 
trabalho – clareza, correção, adequação, elegãncia e estilo [...].. 
 

A pesquisa identificou a estratégia de comunicação das campanhas, definindo sua 

posição na disputa, se era situação ou oposição, e, a partir, daí registrou a presença de 

elementos estratégicos38 contidos em todos os websites dos candidatos. Essa lógica analítica 

consiste em registrar a presença dos elementos sob observação da estratégia, e esse princípio 

foi aplicado em todas as páginas de todos os candidatos (ALDÉet al., 1998). 

Em seguida, foi necessário utilizar uma metodologia adequada à campanha on-line, 

direcionada a websites e redes sociais. Nesse propósito, foram tomados como referências os 

trabalhos de Gibson e Ward (2000), Fernandez (2005) e Aggio (2010) para o estudo do site. E 

para a análise das redes sociais, acrescenta-se como orientação metodológica o trabalho de 

Braga, Becher e Cervi (2012).  

Os autores Gibson e Ward (2000), analisaram as propriedades da nova mídia, através 

do questionamento das mudanças na natureza da comunicação. Para eles, há uma quantidade 

muito maior de informações do que nas mídias tradicionais, há maior espaço para a 

comunicação, com menos tempo para envios e recebimentos de mensagens, formatos e estilo 

de mensagens com mudanças, passando a ser em multimídia, e aumento das possibilidades de 

comunicação em duas vias. Assim, os autores caracterizam cinco funções elementares dos 
                                                
38 Esses elementos foram registrados de acordo com a presença nos sites dos candidatos e serão definidos na 

próxima página desta dissertação. 



candidatos com os eleitores na internet: prover informações, fazer campanha, gerar recursos, 

organizar ou reforçar redes e promover a participação. 

Gibson e Ward (2000) codificaram os dados classificando-os em indicadores que 

deram origem a categorias. Mas segundo eles, outros pesquisadores podem modificar, 

adicionar, ou até mesmo retirar certos itens para satisfazer seus propósitos. Assim, Fernandez 

(2005) e Aggio (2010) utilizaram essas categorias como premissas, acrescentando itens que 

julgaram necessários de acordo com o contexto das análises. 

Sendo assim, adaptando à realidade deste trabalho de pesquisa empírica, para 

possibilitar mais clareza na análise, e baseando-se nas metodologias de Gibson e Ward 

(2000), Fernandez (2005) e Aggio (2010), foram criadas cinco categorias39 para análise dos 

sites: informação; multimídia; entretenimento; interatividade e engajamento. Nessa 

perspectiva, foram analisados 37 elementos estratégicos distribuídos e inseridos nessas 

categorias que foram registrados de acordo com a presença nas páginas dos candidatos. 

Considera-se o uso desses elementos como uma forma de persuadir o eleitor, sendo utilizados 

estrategicamente para a comunicação da campanha com os usuários. 

1) Categoria informação 

Compreende o esforço do candidato em disseminar informações para opúblico 

emgeral acerca de sua identidade e política. Para Fernandez (2005), sites decandidatos e 

partidos funcionam como banco de ideias ou arquivos com informações de pano defundo. A 

análise considera a quantidade de elementos estratégicos e de que forma eles emitiram 

determinado tipo de informação.  

a) Notícias: espaço criado para publicações de notícias (constou nos sites dos três 

candidatos); 

b) Últimas notícias: espaço dedicado às notícias publicadas mais recentemente 

(constou apenas no site de Geddel); 

c) Mais notícias: espaço com o objetivo de deixar à disposição do eleitor notícias 

dos dias anteriores que são importantes, mas não há espaço suficiente na interface 

de notícias disponibilizada pela plataforma do site(constou nas páginas de 

Wagner e Geddel); 

                                                
39Essas categorias foram desenvolvidas pela autora a partir da incidência nos websites observada na campanha 

eleitoral on-line aqui estudada. Mas, ratificando, elas foram baseadas em estudos anteriores – Gibson e Ward 
(2000), Fernandez (2005) e Aggio (2010) – sendo adaptadas a essa pesquisa.           



d) Saiba Mais: local reservado a ressaltar uma notícia importante, seja do dia, da 

hora ou de momentos passados da campanha (constou apenas no site de Geddel); 

e) Candidatos a deputados: lista dos candidatos que compõem a coligação que 

apoia o candidato a governador, assim como um breve resumo de quem seja, e se 

tiver, o endereço eletrônico do site ou rede social do candidato (constou nas 

páginas de Wagner e Geddel); 

f) Biografia: local destinado à biografia do candidato, fazendo uma abordagem de 

toda a sua história, com ênfase na política (constou na página de Paulo Souto); 

g) Artigos: seção destinada a textos de jornalistas, historiadores, professores, entre 

outros, ou seja, profissionais escritores que tenham um reconhecimento pela 

sociedade e que apoiavam o candidato. Os textos eram explicativos à conjuntura 

política do Estado e alguns desenvolvidos com o objetivo de tornar 

contemporâneo o lugar do candidato na realidade (constou na página de Wagner);  

h) Agenda: local que disponibilizava a programação da campanha, assim como 

compromissos do candidato – por exemplo, comícios, entrevistas, visitas, 

viagens, palestras, carreatas, gravações etc. (constou nas páginas de Wagner e 

Geddel);  

i) Links para todas as redes sociais: espaço que continha os links para outras 

páginas do candidato, permitindo ao usuário se deslocar para as redes sociais do 

próprio site (constou nos sites dos três candidatos); 

j) Visualização da última postagem no twitter: local que possibilitava o eleitor 

acompanhar o que estava acontecendo no twitter através da última postagem do 

candidato (constou apenas no site de Geddel); 

k) Propostas de governo: seção que disponibilizava as propostas do candidato para 

a gestão do futuro governo (constou nas páginas de Wagner e Geddel); 

l) Informações sobre a chapa majoritária: local que informava quem eram os 

candidatos que estavam compondo a chapa como vice-governador e senadores 

(constou nos sites de Geddel e Paulo Souto);  

m) Informações úteis: espaço que continha informações com teor instrutivo e/ou 

adicional à campanha como localização do comitê, endereço do partido no 

Estado, entre outros (constou na página de Geddel);  

n) Dados com ataque: seção com informações que refletiam negativamente nos 

adversários (constou na página de Paulo Souto);  



o) Jornal da campanha: jornal digitalizado e disponível no site. Esse meio de 

comunicação tinha informações sobre a campanha e seu conteúdo era específico 

às cidades e regiões do interior, assim como da capital (constou na página de 

Paulo Souto);  

p) Ajude a fiscalizar as eleições: local com disponibilidade de informações, no qual 

o eleitor tinha a possibilidade de ter conhecimento do que é certo ou errado em 

uma campanha e assim, se preciso, fazer denúncias ao Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) (constou na página de Paulo Souto). 

2) Categoria multimídia 

Espaço que dá oportunidade de o eleitor ter recursos da campanha em qualquer lugar. 

Com isso, ele pode fazer download de arquivos que representam a campanha, como jingles, 

vídeos e fotos. Assim como Fernandez (2005) essa pesquisa não considera somente a 

quantidade, mas também o tipo dos recursos apresentados. São eles: 

a) Cabeçalho: espaço introdutório do site, chamando atenção para as principais 

informações da página. Esse elemento encontrava-se nessa categoria devido à 

grande quantidade de links para outros ambientes, assim como informações em 

movimento (constou nas páginas dos três candidatos);  

b) Programas eleitorais na TV: disponibilizava a re-exibição dos programas de 

propaganda política no horário eleitoral da televisão (constou nas páginas dos três 

candidatos);  

c) Destaque do programa eleitoral na TV: espaço com destaque a alguns programas 

exibidos na televisão que a coordenação da campanha julgasse estrategicamente 

importante em um determinado momento do processo eleitoral(constou nos sites 

dos três candidatos); 

d) Clipe com Jingle: local que possibilitava ao eleitor ver e ouvir o jingle da 

campanha com imagens (constou nos sites dos três candidatos); 

e) Programas eleitorais no rádio: disponibilidade da re-exibição dos programas de 

propaganda política no horário eleitoral no rádio, assim como vinhetas (constou 

nos sites dos três candidatos); 

f) Jingle da campanha: local que possibilitava ao eleitor ouvir o jingle do candidato 

(constou nos três candidatos); 



g) Fotos: espaço com publicação de fotos da campanha – por exemplo, comícios, 

visitas, carreatas, entre outras (constou nos sites dos três candidatos); 

h) 13 imagens da semana: espaço com as 13 principais imagens da semana com a 

possibilidade de os eleitores enviarem suas fotos ou que a coordenação julgasse 

precisar de visibilidade para aumentar a aceitação do candidato – por exemplo, 

candidato com autoridades, eventos com grandes participações, entre outras –

(constou apenas no site de Wagner);  

i) Vídeos: local que disponibilizava os vídeos da campanha (constou nas páginas de 

Wagner e Paulo Souto). 

3) Categoria entretenimento 

Espaço com caráter lúdico criado por alguns candidatos como forma de entreter o 

usuário. Gibson eWard (2000) não o consideraram, mas concordando com Fernandez (2005) 

achou-se relevante considerá-lo, devido à utilização pelos candidatos.Para Fernandez (2005) 

isso mantém o eleitor por mais tempo no site. O estudo considera os tipos de recursos 

utilizados para esse objetivo. São eles:40 

a) Constelação: jogo que possibilitava o eleitor deixasse mensagens e visse a dos 

outros usuários que já haviam deixado (constou apenas no site de Wagner); 

b) Jogo da memória: jogo com o rosto do candidato em várias versões, que 

possibilitava que o eleitor ficasse entretido, além de lembrar a imagem física do 

candidato (constou apenas no site de Wagner);  

c) Deixe a estrela brilhar: brincadeira que permitia o eleitor clicar nas estrelas, em 

movimento, o que fazia com que elas brilhassem (constou apenas no site de 

Wagner);  

d) Comício virtual: espaço lúdico que permitia que o usuário criasse e participasse de 

um comício, além de poder convidar amigos (constou apenas no site de Geddel); 

e) Área jovem: demonstrações aos jovens sobre a campanha; 

f) Viagens do candidato: seção lúdica que mostra os locais que o candidato já visitou 

em todo o Estado (constou apenas no site de Geddel);  

g) Turminha 25: espaço com jogos on-line para crianças (constou apenas no site de 

Paulo Souto).  

                                                
40 Os itens “a,b,c,d” são específicos do site do candidato Jaques Wagner. Os itens “e,f” são específicos do site do 

candidato Geddel e o iten “g” é específico do site do candidato Paulo Souto. 



4) Categoria interatividade 

Os fluxos de comunicação interativa significam que há oportunidades dos candidatos 

enviarem e receberem mensagens para eleitores individualmente. Para Fernandez (2005) a 

internet é um meio de baixo custo que rende um espaço adicional atrativo e que possibilita um 

suporte completo. A pesquisa avalia de que forma os candidatos utilizaram esses recursos 

para manter contato mais direto com o usuário. 

a) Manifestações de eleitores: espaço onde os eleitores podiam fazer manifestações 

aos candidatos com apoio ou reclamações (constou apenas no site de Wagner); 

b) Receba novidades da campanha via e-mail: local onde o usuário podia se cadastrar 

e ficar recebendo informações atualizadas da campanha através do correio 

eletrônico (constou nos três); 

c) Sala de bate-papo: ambiente destinado ao eleitor para desenvolver diálogos com o 

candidato, membros da campanha ou outros eleitores (constou apenas na página de 

Geddel).  

5) Categoria engajamento 

A maioria das campanhas tem o objetivo de recrutar eleitores. Em campanhas on-line, 

isso pode acontecer através de mensagens especializadas para um determinado público-alvo, 

assim reforça o engajamento do cidadão no processo político. Para Fernandez (2005), a 

internet pode promover isto de várias formas: oferecendo mais informações rápidas e em 

formato multimídia; convergência de informações no site; permite que os partidos publiquem 

qualquer evento e demonstrações para um número maior de pessoas, aumentando as 

possibilidades de interação na comunicação e novas oportunidades de filiação, bem como 

chances de contato e debate com líderes políticos diretamente. A pesquisa identifica de que 

forma os candidatos utilizaram a web para criar possibilidades de engajamento, assim como a 

quantidade de opções disponíveis. 

a) Divulgue banner e site do candidato: espaço com instruções de como divulgar o 

banner e o site do candidato em outras páginas (constou nos sites de Wagner e 

Geddel); 

b) Download de material de campanha: local onde o eleitor podia ter acesso a 

materiais de campanha, assim como fazer downloads para uso pessoal. Por 



exemplo, jingles para toque de celular, jingle para som de carro, folders, cartazes, 

santinhos, imagens com resoluções necessárias para boas impressões, entre outros 

(constou nos sites dos três candidatos); 

c) Twitte essa frase: espaço com frases prontas para o eleitor retweetar. Frases com 

indicação da coordenação da campanha que condizem com a estratégia da 

campanha em determinado momento (constou na página de Wagner); 

d) Militância on-line: local específico aos eleitores que já são militantes, mas não 

participam da campanha ativamente no corpo a corpo, assim é uma oportunidade 

de participar virtualmente (constou nos sites dos três candidatos). 

Já para a análise das mídias sociais, seguindo a visão de Gibson e Ward (2000), os 

novos espaços possibilitaram uma série de recursos para transmitir informações. Buscou-se 

um método quantitativobaseado em Braga, Becher eCervi (2012), pretendendo analisar os 

conteúdos produzidos e difundidos pelos websites. De acordo com eles, isso não significa que 

a opção pelo método quantitativo seja um indicativo de que as ferramentas qualitativas são 

menos eficientes, apenas mostra uma opção metodológica em função do que se propõe o 

trabalho. 

Para isso, foram criados indicadores41 como: a) número de postagens ao longo da 

semana realizadas pelo candidato; b) número de postagens durante o período da pesquisa; c) 

tipo de postagem feita pelos candidatos (publicação, resposta); d) tipo de postagem realizada 

pelos eleitores; e) distribuição dos temas por posts dos candidatos (campanha, assuntos 

pessoais, apoio, agradecimento, outros); f) links com referência ao site do candidato; g) uso de 

emotions; h) uso de recursos de multimídia.   

A pesquisa não utilizou em nenhum momento recursos metodológicos baseados em 

softwares, como contagem de palavras, por exemplo, mas foi realizada a partir de uma 

rigorosa observação nos moldes expostos anteriormente. Esse procedimento foi utilizado, 

também, por Fernandez (2005) não comprometendo um resultado claro e descritivo do objeto 

analisado.  

A pesquisa analisou cinco websites diárias de cada candidato, correspondendo a 150 

páginas nos 30 dias de coleta. Com isso o corpus de análise se constituiu de um total de 450 

websites dos três candidatos. Para isso, o estudo se concentrouna página principal do 

                                                
41 Os indicadores a, b, c, e foram variáveis já usadas pelos autores Braga, Bechere Cervi (2012). E os indicadores 

d, f, g, h foram acrescentadas pela autora. 



site42oficial da campanha de cada um, assim como do Twitter,43Orkut,44Facebook45 e 

YouTube,46também oficiais. Essas redes sociais foram escolhidas por estarem sendo mais 

utilizadas pelos eleitores, além de oferecerem maiores possibilidades de interação entre eles e 

o conjunto das estratégias de toda a campanha, como por exemplo, a exibição de vídeos das 

visitas dos candidatos às comunidades e re-exibição dos programas eleitorais na TV.  

 

4.2 UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA CORRIDA ELEITORAL PARA O CARGO DE 

GOVERNADOR EM 2010 

 

A aplicação da comunicação estratégica na internet em uma campanha eleitoral se 

adequa ao contexto que o meio oferece e necessita. Essa adequação está diretamente ligada às 

práticas políticas do candidato, assim como aos avanços tecnológicos. 

A internet esteve inserida no processo da corrida eleitoral para o cargo de governador 

da Bahia em 2010, sendo mais um meio para a comunicação entre candidatos e eleitores, 

assim como outros. Desse modo, a conjuntura geral de uma campanha abrange diversos meios 

como televisão, rádio e impressos, de acordo com o público-alvo definido, e a internet 

contribuiu com o processo de disseminação de mensagem focando também no público jovem. 

Esse capítulo aborda a inserção da web na campanha dentro do contexto estratégico político, 

baseado em entrevistas realizadas com responsáveis pela coordenação do meio on-line. 

A disputa eleitoral para o cargo de governador da Bahia, em 2010, contou com sete 

candidatos. São eles: Jaques Wagner (PT, PRB, PP, PDT, PT, PSL, PHS, PSB, PC do B), 

Paulo Souto (DEM e PSDB), Geddel Vieira Lima (PMDB, PTB, PMDB,PTN, PSC, PR, PPS, 

PSDC, PRTB, PMN, PTC, PRP, PT do B), Luiz Bassuma (PV), Marcos Mendes (PSOL), 

Sandro Santa Bárbara (PCB) e Carlos Nascimento (PSTU). Porém, esse trabalho abordará 

apenas os candidatos sindicados pelas pesquisas47 – considerados como os principais –

realizadas durante a campanha: Jaques Wagner, Paulo Souto e Geddel Vieira Lima. 

O candidato à reeleição Jaques Wagner, da coligação “Pra Bahia seguir em frente”, 

apresentou como estratégia principal da campanha a ideia de mostrar os trabalhos realizados 

no seu primeiro mandato, uma vez que era o governador no momento da disputa. Apesar da 
                                                
42www.souwagner13.com.br; www.geddel15.com.br; www.paulosouto25.com.br. 
43 /souwagner13; /geddel; /paulosouto25. 
44 Sou Wagner 13; Geddel Vieira Lima (perfil 2); Paulo Souto (Oficial). 
45 /jaqueswagner13; /paulosouto25. 
46 /souwagner13; /canaldogeddel; /paulosouto25. 
47Considera-se os três principais candidatos de acordo com as pesquisas realizadas durante a campanha pelo 

instituto de pesquisa Datafolha (2010). Pesquisa realizada em 30 de agosto de 2010 (Jaques Wagner 45%, 
Paulo Souto 23% e Geddel 11%).. 



estratégia se modificar48 durante o processo, a essência de mostrar serviço se manteve, pois o 

candidato era apontado como líder na disputa em todas as pesquisas realizadas, sendo assim 

não era preciso entrar em brigas com outros candidatos. Para Eduardo Saphira (2011), 

coordenador do núcleo de internet da campanha, “o objetivo era mostrar trabalho e apresentar 

o que ele pretendia fazer nos próximos quatro anos. Nesse lugar não precisou entrar em 

discussão e polêmica com ninguém, uma vez que Wagner estava na frente e esse era o papel 

do adversário.”49 Com isso, a estratégia se manteve em mostrar o trabalho realizado pelo 

governador. 

O candidato Paulo Souto, da coligação “A Bahia merece mais”, em oposição ao 

governador, adotou como estratégia principal da campanha a ideia de ser um homem que 

conhecia a Bahia, um tradicional político no Estado, por já ter sido governador por dois 

mandatos.  Além disso, utilizava como reforço da estratégia o fato de seu principal opositor, 

Jaques Wagner, ser carioca. Porém, “uma questão que não ficou bem resolvida na estratégia e 

a equipe não conseguiu tratar foi a associação negativa dele com ACM (Antônio Carlos 

Magalhães),”50 disse Paulo Fortes (2011), coordenador do núcleo de internet na campanha.  

Já a estratégia do candidato Geddel Vieira Lima, da coligação “A Bahia tem pressa”, 

foi voltada, no geral, para a classe C e teve o objetivo de mostrar ao eleitor que ele era um 

homem acessível, que estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comungava das 

mesmas ideias de Lula, mas em oposição ao governador Jaques Wagner. Para Virgínia 

Pascoal (2011), coordenadora do núcleo de internet da campanha, “a internet foi importante 

no contexto da estratégia para aproximar o candidato do eleitorado e possibilitar essa abertura 

de acesso ao cidadão.”51 É importante destacar que o candidato Geddel teve o apoio do então 

prefeito da capital baiana, João Henrique Carneiro. 

O uso da internet na campanha eleitoral de 2010 ocorreu de forma similar ao que 

aconteceu no momento da redemocratização do país52 com outros meios de comunicação. 

Nessa época era permitido falar o que se quisesse, através dos meios, sem muitas regras. 

Porém, depois essa liberdade foi coibida por uma legislação eleitoral, que vem em constante 

                                                
48 A estratégia de uma campanha, apesar de ter uma direção durante todo o processo, não é estática e está sujeita 

a adaptações. Essas modificações correspondem às necessidades que surgem em seu percurso, como por 
exemplo, responder a ataques e potencializar determinados tipos de informações. 

49 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
50  Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
51 Entrevista realizada em 17 de outubro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
52 Esse momento refere-se ao período do Regime Militar, em 1976, em que o uso dessa comunicação foi 

proibido através da Lei Falcão e posteriormente, em 1984, o uso dessas técnicas ganhou força e passou a ser 
permitido falar o que quisesse. A partir daí essa liberdade foi sendo moldada com a implementação de leis que 
dizem respeito aos procedimentos que devem ser seguidos pelos principais atores envolvidos em uma 
campanha. (A definição da Lei Falcão foi tratada na página 33).    



evolução, disciplinando os procedimentos que devem ser seguidos no processo eleitoral 

brasileiro. Nessa perspectiva, hoje vivencia-seum momento de liberdade na internet, no qual é 

possível dizer, divulgar e transmitir informações sem regras eleitorais rigorosas. Por exemplo, 

no processo eleitoral a mídia tradicional encerra a divulgação dos candidatos três dias antes da 

eleição, mas as informações através da internet podem ficar disponíveis até o dia da votação, e 

ainda mais cinco dias após, caso seja página com propaganda eleitoral. Mas nas redes sociais 

dos candidatos, elas não precisam ser excluídas. Para Urbano Sampaio (2010),53 coordenador 

geral do núcleo de internet da campanha de Jaques Wagner, acredita-se que mais na frente 

virá uma Lei rigorosa que controle o conteúdo e divulgação na internet, baseado em uma 

legislação eleitoral específica. Ainda para ele, “hoje, pela falta de controle e regularização 

asinformações na internet estão ‘correndo soltas’”. 

Essa liberação do uso da internet sem rigorosidade pela primeira vez, em 2010, foi um 

marco para a história das campanhas eleitorais, no Brasil, uma vez que antes haviam inúmeras 

restrições, inclusive para o uso de redes sociais. Esse momento marcou o início de uma nova 

era em disputas eleitorais e a regulamentação utilizada para a propaganda na internet em 2010 

manteve-se sem alterações nas eleições municipais em 2012.54 

4.2.1 O candidato Jaques Wagner na internet 

Estrategicamente foram criados ambientes virtuais nos quais os eleitores conseguiram 

se expressar e participar e, além disso, foram desenvolvidos espaços para divulgar o que o 

governador havia feito, com o apoio do presidente Lula, na parceria Bahia-Brasil. Como a 

legislação não permite que o governador apareça na mídia convencional e expresse o que fez, 

a internet permitiu esse espaço para divulgar em 100% as realizações do mandato. Para 

Urbano Sampaio (2010),55 “foi um caminho que não se esgotou para divulgação e a equipe 

explorou intensamente, na medida do possível, uma vez que o candidato tinha inúmeros 

trabalhos para mostrar”. 

Para o coordenador geral, “a internet se moldou à estratégia geral da campanha”. No 

início a estratégia começou focando na televisão, que é o meio de comunicação mais 

utilizado, então a partir daí a equipe que trabalhou com o meio on-lineseguiu a estratégia de 

comunicação da campanha feita para a televisão, mas tentando ter as modificações próprias, 

                                                
53 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
54 Informações obtidas em entrevista realizada com o advogado, especialista em Direito Eleitoral, Fábio Torres, 

em 30 de outubro de 2011 e 20 de outubro de 2012. 
55 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 



específicas do ambiente virtual. Com o desenvolvimento da corrida eleitoral a comunicação 

na web foi desmembrada do vínculo com a televisão, já que este meio possuíacaracterísticas 

peculiares para a disseminação da informação. A partir daí foi possível produzir materiais 

ligados à mesma estratégia, só que específicos para a internet, e isso foi acontecendo ao longo 

da campanha. Com isso, a web deixou de ser um veículo que divulgava as informações da TV 

e passou a ter conteúdo próprio, com inovações que o ambiente permitia. Como foi a primeira 

vez que a internet foi utilizada de uma forma mais ampla e liberada pela legislação, não foi 

pensada, no início, uma estratégia para esse meio, e sim ao longo do tempo. De acordo com 

Sampaio (2010),56 “começou como uma mídia secundária e depois passou a agregar 

estratégias dentro das próprias especificações”. 

A estrutura da campanha consistiu em um site e redes sociais ligadas a ele. No site 

foram agregadas e divulgadas informações, oferecendo ambientes para o eleitor participar, 

assim como uma série de jogos57 personalizados à imagem do candidato, que conduziam o 

usuário a ficar mais tempo se entretendo e em contato com informações sobre a campanha. Os 

eleitores, através de conteúdo colaborativo, puderam fazer uma cobertura diferenciada da 

campanha, como por exemplo, ir a um comício, fotografar e enviar as fotos para postar no 

site. Para Sampaio (2010), “isso possibilitou ter no ambiente virtual um olhar diferenciado a 

partir da ótica do eleitor, de quem está segurando a bandeira, indo assistir ao comício. Então 

foi estratégico criar esse terreno fértil para as pessoas participarem.”58 Já nas redes sociais as 

pessoas podiam criar perfis e se comunicar com outras pessoas, além do próprio 

candidato.Nesses ambientes as conquistas foram acontecendocom colaborações e discussões 

espontâneas. As pessoas enviaram fotos, vídeos, textos e músicas sem serem cobradas.  

Como abordado nos capítulos anteriores, antes existiam apenas os meios tradicionais 

como televisão, rádio e impressos (RUA 1999), depois surgiram portais on-line e, atualmente, 

com a internet 2.0 existe a possibilidade de haver diálogo, participação e contribuição das 

pessoas com mais intensidade. Para Sampaio (2010)59 “essa já é uma campanha 2.0 e com 

maior cobertura em todo o Estado da Bahia devido ao uso da internet”. 

Para o desenvolvimento da campanha on-line foi preciso uma equipe voltada para esse 

meio, apesar de existirem trabalhos em conjunto com profissionais que atuavam na área de 

                                                
56 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
57 Esses jogos serão analisados no próximo capítulo na categoria entretenimento. Apenas como exemplo, no site 

de Wagner tinha Jogo da Memória com diferentes imagens e números do candidato para o usuário descobrir as 
semelhanças nas figuras. 

58 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
59 Entrevista realizada em09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 



TV e rádio. De acordo com Eduardo Saphira (2011),60 “a equipe foi crescendo ao longo do 

tempo, a partir do momento em que as necessidades surgiam, aliada à importância do que 

seria executado”. Começou, por exemplo, com um jornalista voltado para os trabalhos na 

internet com base localizada no núcleo específico da produção da campanha, mas o conteúdo 

era absorvido apenas da assessoria do governador. Assim, as matérias que eram publicadas 

pela assessoria eram também usadas na campanha on-line. Além disso, outros dois jornalistas 

estavam responsáveis pelas redes sociais. Depois a equipe foi crescendo e também os 

jornalistas dos outros meios começaram a compartilhar informações para a internet e no 

processo foram contratados um editor de vídeo e um ator âncora só para os trabalhos na web, 

entre outros. De acordo com Saphira (2011),61 “a equipe se desenvolveu com mais força do 

meio para o fim da campanha, chegando a 15 pessoas no total. Porém, mesmo assim foi 

preciso acumular funções entre os profissionais”. Houve dificuldade para montar o núcleo por 

ser a primeira vez que se utilizava a internet de uma forma ampla em uma campanha eleitoral 

na Bahia. Para Saphira (2011),62 “houve restrições de verba e falta de espaço para a equipe”. 

Diante da demanda de solicitação e participação dos internautas, muitos assuntos não 

foram respondidos, personalizadamente, para todas as pessoas que deixavam recados e 

comentários no site e nas redes sociais – a equipe era reduzida e para isso precisaria de mais 

profissionais – mas de acordo com Saphira (2011),63 “teve caso em que o governador foi à 

casa da pessoa por causa da informação que foi enviada pelo eleitor”. Na maioria dos casos 

foram selecionados grupos de perguntas e colocava-se uma resposta para cada grupo no local 

de “Perguntas e Respostas” do site. 

Existia um profissional que ficava monitorando e algo muito específico era respondido 

diretamente, porém “quem dizia o que responder era o candidato” (SAPHIRA, 2011).64 

Outros candidatos, como Geddel, por exemplo, tinham uma característica pessoal de afinidade 

com as redes e foi observado que ele respondia muitos questionamentos, mas essa não era 

uma característica pessoal de Wagner. De acordo com Saphira (2011),65 no início ele foi 

pressionado para que participasse, mas depois entrou no clima e ele mesmo, algumas vezes, 

respondia. Nesse caso, por ser o governador essa atitude foi importante, uma vez que as 

pessoas se sentem próximas.  

                                                
60 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
61 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
62 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
63 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
64 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
65 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 



Foi observado que o conteúdo na internet gerava uma curiosidade maior nos eleitores 

do que o conteúdo geral da campanha nos meios convencionais, principalmente para aqueles 

que não gostam dos programas de TV. Então, foram produzidos programas eleitorais com 

linguagem e âncora de internet, e esses vídeos tinham mais acessos do que o conteúdo 

eleitoral da TV publicado na internet. As pessoas acessavam o site para ver o personagem 

criado com humor, e assim a campanha mostrava a mesma coisa que era dita na TV só que de 

maneira diferente. Para Saphira (2011),66 “na TV e no rádio a estrutura é a mesma, as 

variáveis não modificam – sempre há a vinheta, o apresentador e o jornalista. Mas na internet 

se mantiver a mesma coisa do início ao fim as pessoas não vão se interessar, por isso tem que 

estar sempre inovando”. Com isso, as informações, também, eram transmitidas de uma forma 

diversificada, com animações, jogos e humor. 

Um fato importante na relação candidato/eleitor, no âmbito da internet, é que o usuário 

tem a oportunidade de ficar mais próximo da campanha e se sente contemplado e valorizado. 

Quando é respondido um recado pela rede social a um eleitor que entrou em contato com a 

campanha, ele se sente, portanto, ouvido. Então, essas atitudes possibilitam ao eleitor se sentir 

no direito de falar, de criticar, elogiar, denunciar, dizer dos problemas pessoais, pedir a 

presença do governador etc. Para Sampaio (2010),67 “nesse aspecto a internet revolucionou”. 

No interior do Estado, por exemplo, a campanha on-line disseminou-se através de solicitação 

de materiais de campanha, assim como denúncias feitas pelos militantes, como, por exemplo, 

de acordo com Sampaio (2010), “no casodo prefeito de uma cidade que levava o filho para 

escola na ambulância”. Ainda segundo ele, “a campanha recebeu esse tipo de participação e 

as pessoas não se sentiram se expondo e sim, à vontade e com abertura para fazer isso”. 

Antes, só com os programas de rádio e TV, as pessoas eram apenas receptoras de 

informações e tinham que ir às ruas fazer campanha. Hoje, é possível ter informações no 

tempo disponível do eleitor, pelo site, e ainda compartilhá-las, além de fazer campanha dentro 

da própria casa pela internet, através do Twitter, Facebooke das redes sociais no geral.68 

O Twitter teve um papel importante na disseminação da informação. O perfil oficial de 

Wagner tinha uma grande quantidade de seguidores e eles repassavam as informações para 

outros públicos. No interior do Estado, de acordo com o responsável pelo núcleo de internet 

da campanha, o Orkut se destacou, sendo a rede social mais utilizada, assim como a mais 

estruturada com uma grande quantidade de fotos e vídeos disponíveis para os eleitores. E, no 

                                                
66 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
67 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
68 Considera-se que apesar da internet ter facilitado a interação, a campanha nas ruas é forte. 



geral, a mídia social que mais se destacou foi o YouTube. Ela serviu como depósito de 

informação e relacionamento, dando suporte e servindo a todas as redes sociais através de 

vídeos. 

Alguns vídeos foram tirados e colocados novamente para ajustes de erros e com isso o 

registro de acessos é zerado, mas mesmo assim a quantidade de acessos foi expressiva, 

principalmente às animações, que bateram recorde em relação aos outros tipos de vídeos.69 

Para Sampaio (2010), “isso comprova que as pessoas acessavam o YouTube para se 

informar”.  

Na ferramenta YouTube, através de recursos de medição, era possível ter uma média, 

no geral, do nível de abandono, através de qual rede social o usuário chegava à página do site 

e quais os vídeos relevantes na página (por exemplo, notícias, animação). Mas, de acordo com 

Saphira (2011),70 “esses monitoramentos serviram apenas como termômetro para o 

direcionamento da campanha, mas seus resultados não servem para serem usados como 

ciência. As ferramentas de monitoramento que foram usadas na campanha não conseguem 

descrever exatamente de onde vieram os acessos”. Elas ainda não oferecem detalhes, mas 

conseguem dar uma visão geral. Para ele, no caso do site foi possível ter um monitoramento 

mais detalhado, mas nas redes sociais, foi superficial.  

Foi detectado um esforço da equipe da campanha no sentido de misturaras diversas 

possibilidades de uso no site e nas redes. Houve o cuidado de se oferecer notícias on-line, ou 

seja, instantâneas, mantendo essa característica e diferenciação da web em relação aos outros 

meios, de transmitir informações rápidas, munindo os militantes de informações atualizadas. 

Além disso, para quem não se interessava por política, houve outras opções, e o usuário 

estava sujeito a ser atingido pelas informações do candidato. Como, por exemplo, às vezes, 

ele entrava para ver uma animação, ou até mesmo se divertir com os jogos, mas poderia ser 

chamado à atenção pelo último programa de TV que estava disponível naquele mesmo 

ambiente.   

De acordo com Saphira (2011),71 “a intenção de todos que trabalham com política é 

fazer com que todos se interessem pela área, uma vez que grande parte da população não dá a 

devida atenção”. Então, os espaços de entretenimento servem para cativar essas pessoas, uma 

vez que têm a possibilidade de afinar-se à linguagem delas. Segundo ele, “não precisa fazer 

algo ridículo, mas uma criação com humor, por exemplo, pode atrair esse tipo de pessoa que 
                                                
69 Os dados referentes a quantidade de acessos estarão disponíveis no próximo capítulo no item 5.2.2 
70 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
71 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
 



não se interessa pelo universo da política”. É uma forma de dialogar com um público menos 

interessado no assunto e trazê-lo para perto da campanha. O ideal é que as pessoas 

procurassem se informar mais, saber o que aquele candidato fez, mas isso, geralmente, não 

acontece. Por isso, é pertinente criar possibilidades que cativem o eleitor, e a internet oferece 

recursos para trabalhar nesse sentido. 

A campanha na internet de Jaques Wagner, entre outros fatos, foi marcada, também, 

pelo encontro de twitteiros72 e blogueiros73 com a presença do candidato. Esse fato teve 

visibilidade e repercussão nacional por ter sido o primeiro74 do Brasil. O evento chamou a 

atenção dos outros meios da campanha e das pessoas para o que estava acontecendo no 

ambiente virtual, assim como conseguiu mídia espontânea, publicações em jornais e em blogs 

no Estado.  

Na tentativa de inovar, a produção distribuiu em um comício do candidato 30 câmeras 

fotográficas digitais para militantes e cada um foi registrar fatos de acordo com seu olhar e as 

melhores imagens foram exibidas em exposição. Em outro momento foram distribuídas 20 

câmeras para o mesmo objetivo, mas dessa vez cada um tinha o direito de apresentar 13 fotos 

para serem postadas no site oficial da campanha. De acordo com Saphira (2011),75 “muitas 

imagens do banco de dados do site foram através desse movimento de agregar o eleitor”. 

Uma das expectativas para o uso da internet na campanha de 2010, baseada na 

campanha de Obama, era a possibilidade de ter doação financeira para o candidato pelo site. 

Mas, de acordo com Sampaio (2010),76 houve uma complicação, pois tinha-se um tripé: 

jurídico, política e tecnologia. Para ele, quem entende de política, geralmente, não entende da 

área jurídica (legislação) e tecnologia. Quem entende de tecnologia, geralmente, não entende 

de política e pouco conhece de legislação e quem entende de legislação, conhece pouco de 

política e, geralmente, nada de tecnologia. Então, para criar um núcleo de internet para a 

campanha a maior dificuldade foi fazer com que esses três setores se interligassem.  

Para fazer o processo de doação era preciso um sistema de tecnologia que se 

adequasse ao jurídico, ou seja, o sistema tinha que conter uma série de itens respaldados na 

legislação para receber a doação. Por exemplo, uma pessoa física só pode doar até um 

percentual do imposto de renda – se for pessoa jurídica, pode ser um valor maior. Mas há uma 

série de critérios que envolvem essa doação. E ainda o setor de contabilidade também, tem 
                                                
72 Nomenclatura utilizada referindo às pessoas que utilizam a rede social Twitter. 
73 Nomenclatura utilizada referindo às pessoas que possuem um blog pessoal.  
74 Considera-se o primeiro entre os candidatos a governador do Brasil. 
75 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
76 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
 



que ter um sistema de tecnologia que emita um recibo no ato da doação para comprovar, 

assim como para que o fechamento financeiro da campanha esteja correto. O que aconteceu 

nos EUA na campanha de Obama não aconteceu aqui. Lá as empresas e pessoas que doaram 

dinheiro o fizeram por outro processo e em outro contexto político e jurídico. Na cultura 

política norte-americana ninguém é obrigado a votar, além do mais, os eleitores contribuem 

com a campanha e aqui no Brasil ocorre o contrário, as pessoas pedem contribuição. Para 

Sampaio (2010),77 “nos EUA o objetivo é que a informação chegue aos eleitores engajados e 

no Brasil o foco é conseguir eleitores de ‘qualquer forma’”.  

Por isso, a produção da campanha escolheu não ter doação financeira pela internet. E 

no link que sugeria isso, no site, quando o usuário acessava aparecia o endereço do comitê 

eleitoral com o encaminhamento para o setor de contabilidade responsável. Contudo, essa 

justificativa de não ser possível não é plausível, uma vez que com interesse e esforço político 

haveria possibilidade de interligar os setores e disponibilizar essa opção. Houve fatores como 

a realidade política e cultural e o desinteresse político que contribuíram para a 

indisponibilidade, mas em termos de logística funcional seria possível.   

No contexto político eleitoral baiano, apesar de não haver essa cultura de doação 

financeira e existirem hábitos de pagamentos por trocas de favores, segundo Saphira (2011),78 

“no caso, do PT (Partido dos Trabalhadores), há militantes que acreditam na proposta do 

partido que pegam a bandeira e vão a comícios e com a internet não foi diferente”. Ainda de 

acordo com ele, no caso da campanha de Wagner, “a equipe recebeu muitos e-mails cobrando 

explicações de alguns fatos”. 

Na realidade eleitoral de 2010, foi a primeira vez que começou a se profissionalizar a 

inserção da internet como meio de comunicação estratégica em campanhas. Para Saphira 

(2011), praticamente não tinha nada antes e foi um desafio aprender a parte técnica da internet 

– “foi uma mistura de profissionais, pois quem trabalhava com a parte técnica, não tinha 

conhecimentos de política e as pessoas da área de comunicação e política tinham que passar 

noções de estratégias e orientações para os profissionais da área técnica da web”. Ainda de 

acordo com ele, “foi uma mistura enriquecedora – os técnicos eram da área de informática e, 

às vezes, eles produziam trabalhos que nada tinham a ver com política, sendo assim tinha-se 

que afinar os trabalhos entre as áreas” (2011).79 

                                                
77 Entrevista realizada em 09 de setembro de 2010. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
78 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
79 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 



A partir desse momento está começando um profissionalismo nessa área e nas 

próximas campanhas os profissionais estarão mais inteirados e voltados para a internet. De 

acordo com Saphira,80 “antigamente os comunicadores, geralmente, eram artistas, hoje tem 

que ser profissionais de comunicação e dominar ferramentas”. Sendo assim, comunicadores 

estrategistas estão se voltando para a internet e, também, crianças e jovens que têm habilidade 

com o meio, aos poucos, terão mais oportunidade e possibilidade de ter acesso à política. 

 

4.2.2 O candidato Paulo Souto na internet 

 

Na campanha eleitoral do candidato Paulo Souto, a internet auxiliou através da 

divulgação de dados e documentos, principalmente, durante os debates na TV onde não era 

permitido mostrar papéis e números, então ele fazia referência ao site. Para Paulo Fortes 

(2011),81 coordenador do núcleo de internet da campanha, “a equipe ficava aguardando o 

momento certo para postar de acordo a fala de Paulo Souto”. 

O objetivo da comunicação estratégica na internet era juntar o site e as redes sociais 

com eventos presenciais, como estava sendo feito na campanha da candidata à presidência da 

república, Dilma Rousseff, inclusive com cobertura on-line da campanha no interior, mas isso 

não foi possível devido à falta de recurso financeiro. Sendo assim, o desenvolvimento da 

campanha na internet foi focado apenas na capital baiana. 

O candidato Paulo Souto tinha, além do site, as redes como Twitter, Orkut, Facebook e 

YouTube. Entre as redes sociais, o Facebook foi a que mais se desenvolveu, com um grande 

número de “amigos”, mas o Twitter, apesar de ter o perfil, para Fortes (2011),82 “a equipe não 

tinha experiência com a área e consequentemente não conseguiu agregar muitas pessoas”. E o 

Orkut se resumiu a uma comunidade, limitando-se às opções de divulgação de mensagens 

disponíveis em um perfil.  

A mídia social YouTube foi a que mais se destacou na campanha. Através dela era 

possível retransmitir as propagandas gratuitas eleitorais exibidas na TV, possibilitando que os 

usuários assistissem de acordo com o seu tempo e não apenas no horário transmitido na 

televisão. Além disso, era possível deslocar os vídeos postados nessa rede para outras redes 

sociais, a partir de links.  

                                                
80 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2011. (Íntegra da entrevista, no apêndice). 
81 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. 
82 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. 



Através do monitoramento dessas mídias sociais a equipe da campanha descobriu 

afirmações equivocadas a respeito do candidato, como por exemplo, que ele era contra a 

demolição do Estádio Fonte Nova e construção de um novo estádio, sendo que o 

posicionamento de Paulo Souto era criticar a desconstrução dos símbolos da cidade que 

estavam sendo esquecidos na administração do governador Jaques Wagner. A partir disso foi 

possível redirecionar a estratégia da campanha e entrar em contato, de forma personalizada, 

com os usuários que estavam disseminando a informação.Já no site, entre outras diversas 

opções de informações, o ambiente de download e os informativos foram os mais acessados 

comparando-os a outros elementos na mesma página. E o menos acessado foi o link para o 

site “Turminha de Paulo Souto83” que para Paulo Fortes (2011),84 “foi um recurso 

desnecessário”.  

A equipe da campanhaera composta por poucos profissionais e com isso teve-se que 

aproveitar os materiais dos redatores e da assessoria dos outros veículos para atualização da 

página. Sendo assim, não foi possível responder a maioria dos questionamentos dos eleitores 

feitos pela internet.A agência responsável pela campanha começou a atuar na web nas 

proximidades do período eleitoral e não teve a visão do seu uso no início da campanha, assim 

para Forte (2011) “o desenvolvimento dos trabalhos ficou prejudicado”. O projeto para o uso 

da internet como comunicação estratégica era mais ambicioso do que o que foi executado. 

Houve um planejamento antecipado, por algumas pessoas envolvidas na campanha desde o 

mês de março do ano de 2010, porém não foi disponibilizada a verba necessária para 

implementar o que havia sido planejado durante a campanha, inclusive sem suporte da 

propaganda oficial.  De acordo com Fortes (2011),85 “foi uma campanha on-line confusa, sem 

uma organização entre os diversos meios e, consequentemente, não houve um engajamento da 

juventude democrata na internet”. Para ele, foram desenvolvidos apenas 20% do que foi 

planejado no início, em virtude da não continuidade da produção pela agência envolvida na 

campanha – “sinto muito por isso, pois com a liberação da legislação poderia ter feito 

diversos trabalhos e um bom uso do meio on-line”, disse ele. Sendo assim, também, não teve 

a possibilidade de captação de recursos pela web, nem houve um resultado considerável sobre 

seu uso como meio mobilizador. 

Foi constatado que não basta apenas estar na internet, tem que haver uma realização de 

trabalhos com as ferramentas disponíveis para disseminar informações que incentivem a 

                                                
83 Esse elemento será analisado no próximo capítulo na categoria de entretenimento. 
84 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. 
85 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. 



participação das pessoas. No caso dessa campanha de Paulo Souto a participação das pessoas 

foi menor diante das outras duas campanhas analisadas. Um dos motivos que podem justificar 

isso, além das restrições de incentivo financeiro ao uso da internet na campanha, para Fortes 

(2011), “foi possível observar que as pessoas tinham uma resistência na relação de Paulo 

Souto com ACM (Antônio Carlos Magalhães) e a forma de ACM fazer política não 

interessava aos jovens que são os usuários em potencial do meio de comunicação on-line”.  

Nessa perspectiva de atuação das pessoas no meio on-line, o envolvimento de perfis 

fakes em discussões e comentários nos locais disponibilizados pelas mídias sociais foi um fato 

que aconteceu com incidência.Houve perfis com posicionamentos ríspidos, contra e a favor, 

expostos de forma direta e clara, ou seja, era dito o que se pensava. Para Fortes (2011),86 “isso 

foi um fato que não se esperava e surpreendeu pelo alto crescimento desse tipo de perfil”. 

Esses comportamentos, geralmente, não contribuem com a campanha, pois na maioria das 

vezes, são comentários falsos que não acrescentam politicamente.  

 

4.2.3 O candidato Geddel Vieira Lima na internet 

 

O uso da internet na campanha do candidato Geddel se desenvolveu de maneira 

planejada. Percebe-se que foi dada uma atenção antecipada ao seu uso na disputa eleitoral 

como mais um meio de comunicação a ser usado estrategicamente para estabelecer a relação 

entre candidato e eleitor. Ela foi um dos meios que compôs a estratégia geral da campanha em 

disseminar informações. 

De acordo com a coordenadora do núcleo de internet da campanha, Virgínia Paschoal 

(2010),87 “a internet ratifica a relação que já existe entre o eleitor e o candidato, oferecendo a 

possibilidade de fortalecer a aproximação, tornado-os mais ‘íntimos’”. Ela ajuda a construir 

uma imagem positiva do candidato, assim como os outros meios, mas de uma forma mais 

humanizada, pois possibilita a participação das pessoas, mesmo que o usuário não esteja 

decidido a votar naquele candidato.  Portanto,mesmo sem a decisão, essa relação de 

proximidade do eleitor com a campanha ajuda a ganhar voto. Ainda segundo ela, “o uso da 

internet nessa campanha de Geddel, em 2010, ainda não foi uma busca incessante pelo voto, 

mas sim um processo de criação de imagem do candidato, através do relacionamento com os 

eleitores e da facilidade de transmitir informações rápidas”. Essa utilização deu a 

possibilidade de existir um feedbackdireto entre o usuário e o candidato.  

                                                
86 Entrevista realizada em 03 de outubro de 2011. 
87 Entrevista realizada em 08 de setembro de 2010. 



Para a construção da campanha on-line foram deslocadas pessoas da própria agência 

para compor a equipe do núcleo de internet e essa migração foi natural – ao todo foram 21 

profissionais. Houve um profissional específico para as notícias divulgadas no site, assim 

como um editor de vídeo só para a campanha na internet. Segundo Paschoal (2011), “a 

próxima campanha já será diferente e já foi identificada a necessidade de uma ilha de web TV, 

por exemplo”. 

A internet não é um meio de massa (CASTILLO; MANHANELLI, 2012) e existem 

diversas funções diferentes para transmitir informações ao eleitor. Para Paschoal (2011), “ela 

teve a função de apresentar Geddel às pessoas de uma forma mais informal”, além disso, 

divulgou os seus trabalhos e, principalmente, dizendo o que não podia ser falado na TV, que 

ainda é o principal meio de comunicação utilizado entre os cidadãos. Entre as várias formas 

de divulgar informações, e dentro da delimitação da pesquisa, a campanha do candidato teve 

site e mídias sociais como Orkut, Twitter e YouTube, não havendo Facebook.   

Ao site foram agregadas informações que correspondiam a toda a campanha como 

notícias, agenda do candidato, download de materiais de campanha, vídeos, áudios, acessos a 

todas as outras páginas na web do candidato, ambiente para o usuário se cadastrar e 

receberinformações da campanha, entre outros. Ele possibilitou interação entre a campanha e 

o eleitor, oferecendo informações de uma maneira mais lúdica.88 

A rede social por meio da qual as pessoas mais se manifestaram e com uma atuação de 

militantes ativos foi o Orkut. No interior, por exemplo, onde se concentra a maioria dos 

eleitores de Geddel, as pessoas apoiaram a ideia e participaram da campanha com perguntas, 

convites, mensagem, pedidos e denúncias e essas manifestações foram respondidas – algumas 

pelo próprio candidato e outras pela equipe da produção, mas com a autorização do candidato. 

De acordo com Paschoal (2010), “o candidato começou a usar essa ferramenta desde antes da 

campanha e isso possibilitou mais aproximação entre ele e os usuários”.  

Diante da estratégia geral, foi decidido que a campanha não teria Facebook, uma vez 

que essa rede social não teria um retorno em relação ao público de eleitores de Geddel. Essa 

decisão foi tomada desde o planejamento inicial, antes da campanha, e ela ainda não era a 

rede que mais crescia na Bahia e no Brasil. Mas, mesmo com esse crescimento de usuários 

durante a campanha, de acordo com Paschoal89 (2011) não foi sentida sua falta, pois o Orkut 

                                                
88 Entende-se como lúdico os elementos que tinham informações sobre o candidato, mas que eram executados de 

maneira prazerosa. Ex.: jogos, vídeos com humor e animações.  
89 Entrevista realizada em 17 de outubro de 2011. 



atendeu às necessidades da campanha.  O perfil de Geddel no Facebook veio a ser criado 

depois das eleições, em 2011. 

Já o YouTube não foi diferente dos outros candidatos e foi a mídia social que mais se 

destacou.  Essa teve um grande número de acessos90 e uma contribuição positiva na 

disseminação de informações pelas outras redes sociais. Foram produzidos vídeos com 

mensagens para o Dias dos Pais, Dia das Mães, Dia do Amigo, orkuteiros, twitteiros e 

blogueiros, e esses foram distribuídos, através de links, para os diversos ambientes virtuais. 

A maioria dos comentários dos vídeos era feita nas redes sociais,mas havia blogs, 

principalmente do interior do Estado que também divulgavam esses vídeos.Sendo assim, a 

parte de multimídia foi bem aceita, uma vez que o brasileiro consome muito vídeo. A 

animação em vídeo, “Virado no Geddel”, por exemplo, foi um sucesso, que segundo Paschoal 

(2011), “teve comentários em rádios e comícios”. 

O Twitter foi a rede social que o candidato teve mais afinidade. Por isso, ele postava, 

respondia, opinava sobre diversos assuntos, independente do horário e do dia. Ele começou a 

twittar91 antes das eleições e continuou após o processo eleitoral. Segundo Paschoal (2011), 

“isso facilitou o trabalho da produção, pois ele tinha iniciativa para o uso”. O candidato 

desejava “bom dia, boa tarde e boa noite” para os usuários, além de fazer comentários sobre o 

dia da campanha, como por exemplo, presença em comícios, visitas e entrevistas aos meios 

tradicionais. Foram constatados momentos de desabafo em algumas crises na política, assim 

como críticas a fatos com que ele não concordava e isso teve repercussão na mídia 

espontânea. 

Essas redes foram monitoradas e a partir daí eram definidos direcionamentos à 

campanha na internet, e inclusive na campanha geral. Por exemplo, percebeu-se que algumas 

áreas do site eram mais acessadas que outras, então foi mudado o layout das áreas menos 

acessadas. Foi observado que havia muitas postagens de animações no Orkut, então foram 

criadas, especificamente para essa rede social, animações com jingle, clipes e emoticons para 

serem compartilhados entre os usuários.No início da campanha foi traçada uma estratégia, que 

depois foi passando por adaptações baseadas na realidade da campanha. 

O uso da internet deu possibilidade de o eleitor participar mais do processo eleitoral. 

Durante os debates entre os candidatos na TV, por exemplo, foi possível aos eleitores se 

manifestarem pelo chat que foi disponibilizado no site. Nesse espaço as pessoas comentavam 

as perguntas e respostas que aconteciam na televisão, emitindo sua opinião. De acordo com 

                                                
90 Quantidades de acessos estarão disponíveis na análise no capítulo 5, no item 5.2.2. 
91 Ato de postar mensagens na rede social Twitter. 



Paschoal (2010), “no início as conversas eram informais, sem direcionamento, mas depois 

com um moderador os diálogos se tornaram mais ligados aos assuntos em discussão. Para ela, 

essa vivência dinâmica é rica e fundamental”. 

Um fato que marcou a campanha positivamente foi o lançamento do site via chat para 

30 jornalistas. Ao invés de fazer um café foi exercitada essa cultura on-line na campanha e a 

entrevista coletiva também foi via chat.  Além disso, houve outros fatos em destaque, como 

gravações de 40 vídeos personalizados para os blogueiros do interior e o crescimento e 

aceitação da animação gráfica “Virado no Geddel” pelos eleitores. Porém, para Paschoal 

(2011), “um fato que marcou negativamente a campanha foi o uso de fakes para denegrir a 

imagem do candidato”. 

A campanha de Geddel na internet também não disponibilizou espaço para doação 

financeira. Para Paschoal (2011), “a internet é um reflexo da vida real das pessoas e o eleitor 

de Geddel não é acostumado a fazer doações e até mesmo o brasileiro de maneira geral”. 

Ainda segundo ela, “a doação na campanha de Barack Obama deu certo, mas lá é outra 

realidade”. Por isso, o partido optou por não ter.   

Há uma expectativa em quem trabalha com campanha política de que esse meio 

possibilite uma participação mais ativa da população. A internet interage, inclusive de forma 

personalizada, cria possibilidades de encontros, acessos e disseminação de informação, mas, 

baseado na campanha de Geddel, de acordo do Paschoal (2011), “ainda não foi o que se 

esperava em relação ao engajamento do eleitor”. Apesar de a internet facilitar o acesso entre 

candidato e eleitor, no geral, as pessoas não tem essa cultura de participar e não serão o site e 

as redes sociais que resolverão essa questão em apenas uma eleição. Mesmo não tendo sido 

algo inovador, teve-se uma avaliação positiva desse novo meio no processo eleitoral. 

Este capítulo contextualizou as campanhas na internet dos três principais candidatos 

ao governo da Bahia, nas eleições de 2010, com base em entrevistas realizadas com seus 

coordenadores. Apesar de algumas vezes os depoimentos terem valorizado o processo político 

de cada candidato em particular, a pesquisa se manteve imparcial, avaliando apenas a 

contribuição da internet nas campanhas, sob a ótica de uma comunicação estratégica.  

Vale ressaltar que há um desequilíbrio na quantidade de informações sobre a 

contextualização entre os candidatos Wagner e Geddel comparados a Paulo Souto, uma vez 

que a campanha on-line foi menos explorada pelo candidato do DEM. Há evidências que 



justificam essa informação, no que diz respeito à falta de investimentos,92 que desencadeou 

menos recursos no site, assim como outros tipos de produções, como por exemplo, vídeos.93 

No próximo capítulo, será desenvolvida a análise empírica a partir da metodologia já 

apresentada e do contexto exposto. O foco dos candidatos é ganhar a eleição, porém na 

democracia eleitoral esse percurso é longo e passa pelo voto popular. Então, ganha aquele que 

obtiver o maior número de votos, ou seja, “ganha quem conseguir persuadir a maioria” 

(ALDÉ et al., 1998, p. 3). E esse processo de persuasão dá-se pelas estratégias de 

comunicação utilizadas no percurso da campanha que é específico a cada meio. Nessa 

perspectiva serão avaliadoselementos estratégicos inseridos em categorias que correspondem 

ao ambiente on-line. 

 

5 ANÁLISE DO USO DA INTERNET NA CAMPANHA DE 2010 

O uso de sites e redes sociais pode ser útil como mais um meio de comunicação em 

campanhas eleitorais. Esse meio consolida a possibilidade de informações rápidas, assim 

como pode aproximar o eleitor para a realidade da campanha através de aplicativos que 

atraiam e chamem a atenção do cidadão. Neste capítulo, são abordados aspectos estratégicos 

do uso da internet pelo consumo informativo na campanha eleitoral para governador da Bahia, 

em 2010. 

O trabalho empírico analisa essa disputa eleitoral, considerando que é a primeira após 

a liberação do uso da internet pela legislação brasileira. Buscou-se conhecer de que forma os 

elementos para a construção da comunicação estratégica, na internet, se desenvolveram na 

campanha dos candidatos, identificando as ferramentas de comunicação que foram utilizadas, 

observando a diferença entre os sites e os conteúdos dos candidatos e conhecendo bem como 

a utilização das redes sociais. 

Em corridas eleitorais, “as campanhas dialogam com o eleitor com o objetivo de 

persuadi-lo a votar em determinado candidato e a rejeitar seus adversários” (ALDÉet al., 

1998, p. 1). No propósito de identificar os recursos utilizados para a conquista do voto no 

meio on-line, a pesquisa buscou como proposta metodológica para análise dos sites a criação 

de cinco categorias (informação, multimídia, entretenimento, interatividade e engajamento), 

com 37 elementos estratégicos distribuídos entre elas. E para a análise das mídias sociais 

                                                
92 Informação baseada em entrevista com Paulo Fortes (2011), em 03 de outubro de 2011.  
93 A quantidade de vídeos será evidenciada no item 5.1.2 no próximo capítulo. 



(Orkut, Facebook, Twitter e YouTube) foram criados indicadores para verificação do tipo e 

quantidade de postagens. 

5.1ANÁLISE 

Os candidatos Geddel Vieira Lima, Jaques Wagner e Paulo Souto utilizaram todas as 

páginas delimitadas pela pesquisa para o desenvolvimento da campanha on-line, exceto 

Geddel, que não fez uso do Facebook.   

No primeiro momento foi feita a análise dos sites e posteriormente das redes sociais. 

 

5.1.1 Análise dos sites 

O Quadro 1 registra as categorias e os elementos identificados nos sites dos três 

candidatos, sinalizando a existência de cada item nas páginas.  

 
Quadro 1 – Categorias e elementos utilizados pelos candidatos 

Categorias/Elementos 
Candidato 

Geddel Vieira Lima Jaques Wagner Paulo Souto 

Informação:    

Notícias X X X 

Últimas notícias  X  

Mais notícias X X  

Saiba Mais X   

Candidatos a deputados X X  

Biografia   X 

Artigos  X  

Agenda X X  

Links para todas as redes 
sociais 

X X X 

Visualização da última 
postagem no Twitter 

X   

Propostas de governo X X  

Informações sobre a chapa 
majoritária 

X  X 

Informações úteis X   

Dados com ataque   X 

Jornal da campanha   X 

Ajude a fiscalizar as 
eleições 

  X 

Multimídia:    



Cabeçalho X X X 

Programas eleitorais da TV X X X 

Programas eleitorais do 
rádio 

X X X 

Jingle da campanha 
(áudio) 

X X X 

Fotos X X X 

13 imagens da semana  X  

Vídeos X X  

Entretenimento    

Constelação  X  

Jogo da memória  X  

Deixe a estrela brilhar  X  

Comício virtual  X  

Área jovem X   

Viagens do candidato X   

Turminha 25   X 

Interatividade  
 

  

Manifestações de eleitores  X  

Receba novidades da 
campanha via e-mail 

X X X 

Sala de bate-papo X   

Engajamento  
 

  

Divulgue banner e site do 
candidato 

X X  

Download de material de 
campanha 

X X X 

Twitte essa frase  X  

Militância on-line X X X 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Os elementos foram utilizados de acordo com o objetivo do candidato como forma de 

persuadir o eleitor através de estratégias de comunicação.  Essas estratégias se desenvolveram 

em forma de informação, entretenimento, interação e recursos de multimídia, sempre no 

intuito de cativar e prender a atenção do eleitor às informações transmitidas. 

Informação 

a) Notícias  

Os três candidatos tiveram seções de notícias, disponibilizando informações 

atualizadas para os eleitores militantes e simpatizantes, além da imprensa que tinha interesse 



nos fatos que estavam acontecendo nas campanhas em toda a Bahia. No geral, as matérias 

registraram coberturas de eventos (carreatas, passeatas e comícios), encontros com 

empresários e artistas, debates, resultados de pesquisa, denúncia, registro de apoio e 

realização de obras e serviços. Esse espaço era direcionado às matérias que as campanhas 

julgavam mais importantes, estando em um local de destaque. 

O site do candidato Jaques Wagner continha um espaço para cinco matérias 

atualizadas, diariamente, e se manteve nessa lógica durante os 30 dias delimitados pela 

pesquisa. Já no site do candidato Geddel, no local disponibilizado para notícias havia uma 

matéria e as atualizações ocorriam, também, diariamente. E o ambiente disponível para as 

notícias do candidato Paulo Souto, em seu site, teve seis matérias até o dia 21 de setembro. A 

partir daí as notícias se concentraram no local de “Mais Notícias” e o ambiente passou a ser 

utilizado para dar destaque, individualmente, a assuntos que a campanha julgou importantes, 

como programas de TV em que o candidato foi bem sucedido, denúncias e ataques ao 

candidato que liderava as pesquisas (Jaques Wagner). No caso do site de Paulo Souto, não 

houve uma constância de atualizações diárias das matérias. 

b) Últimas notícias  

O ambiente de “Últimas Notícias” constou apenas no site do candidato Jaques 

Wagner. Essa seção disponibilizou informações atualizadas constantemente durante o dia, 

além de ter matérias que também estavam em destaque no ambiente de “Notícias”.  O local 

composto por quatro matérias permaneceu com o mesmo formato durante todo o período 

delimitado no corpus da análise.  

c) Mais notícias 

Essa seção foi identificada nos sites dos candidatos Jaques Wagner e Geddel Vieira 

Lima. Na página de Wagner esse ambiente foi utilizado para armazenar e disponibilizar ao 

eleitor uma grande quantidade de matérias publicadas em dias anteriores, servindo de banco 

de dados para as seções de “Notícias” e “Últimas Notícias”. 

No site de Geddel esse espaço conteve informações atualizadas diariamente, como 

uma forma de complemento do ambiente, em destaque, “Notícias”. Nessa seção houve quatro 

matérias e o local permaneceu o mesmo durante os dias da pesquisa.       

d) Saiba Mais 



Identificado apenas no site do candidato Geddel. Esse espaço era reservado a ressaltar 

uma notícia importante, seja do dia, da hora ou de momentos passados da campanha e não 

necessariamente em formato escrito, mas em forma de vídeo, gráfico ou podcast.94 

e) Candidatos a deputados 

A seção utilizada para informar os candidatos a deputados estaduais e federais das 

coligações vinculadas ao candidato a governador houve nos sites de J. Wagner e Geddel. No 

site do candidato do PT o espaço foi registrado como “nosso time” e no do candidato do 

PMDB o ambiente foi denominado “deputados”.  

Esses espaços fizeram parte do layout,95 permanecendo do primeiro ao último dia do 

recorte da pesquisa. Na página de Wagner o ambiente ganhou mais visibilidade com o 

desenvolvimento da campanha, deixando de constar apenas na barra horizontal, dedicada a 

informações, abaixo do cabeçalho, para ser divulgado em forma de banner e com imagens 

caricaturadas. Já o de Geddel se manteve em forma de banner, no mesmo lugar, em todo o 

processo da pesquisa. 

Já no site do candidato do DEM, Paulo Souto, não foi disponibilizado um espaço para 

divulgar os candidatos a deputados que faziam parte da coligação. 

f) Biografia 

Os três sites apresentaram ambientes com conteúdos que retrataram a história de vida 

dos candidatos. Na página de J. Wagner a seção constava dentro do link “nosso time”, e 

optou-se por incluir biografias, também, dos principais candidatos ligados ao grupo como: 

Dilma Rousseff (presidente), Otto Alencar (vice-governador), Lídice da Mata e Walter 

Pinheiro (senadores). 

O ambiente disponibilizado no site de Geddel situou-se na barra horizontal no 

cabeçalho da página, com o link denominado “Geddel”. A biografia de Paulo Souto foi 

divulgada somente a partir do dia 14 de setembro, diferentemente dos outros que o fizeram 

desde o início. Porém sua história de vida foi contada com mais recursos tecnológicos em 

                                                
94O podcasté um novo recurso tecnológico, um canal de comunicação informal de grande utilidade, que permite 

a transmissão e distribuição de notícias em áudios (frequentemente em formato MP3) que contribui para a 
disseminação da informação de maneira fácil, rápida e gratuita. 

95 Área de design ou formato da que deve serfundamentado pelo conteúdo do trabalho. 



forma de imagens em flash,96 seguindo a lógica da linha do tempo desde o seu nascimento até 

os dias atuais, retratando sua história política e familiar. 

As biografias dos candidatos do PT e do PMDB foram transmitidas em forma de texto.  

g) Artigos 

A seção destinada a artigos ocorreu apenas no site do candidato Jaques Wagner. 

Foram publicados textos com temas que correspondem à conjuntura política da Bahia escritos 

por pessoas que participam ou participaram dessa realidade. Havia artigos de Roberto Santos, 

ex-governador da Bahia, Jonas Paulo, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) da Bahia, 

Ubiratan Castro Araújo, historiador e Emiliano José, professor da Universidade Federal da 

Bahia. 

h) Agenda  

As agendas foram oferecidas pelos candidatos J. Wagner e Geddel, não constando esse 

espaço no site de Paulo Souto. 

Nesse ambiente foram disponibilizados os horários e as datas das programações das 

campanhas de ambos e, principalmente, dos compromissos dos candidatos.  Foram divulgados 

horários e data de carreatas, passeatas, visitas às associações, palestras, debates, comícios, 

entre outros, tanto na capital quanto no interior. O espaço destacava a programação das 

atividades diárias e permitia ao usuário ficar informado do que havia acontecido. 

Esse local com informações on-line serviu para orientar os interessados nas 

campanhas, munindo-os de informações sobre o que estava acontecendo, assim como serviu 

para pautar notícias nos veículos de comunicação do Estado.   

i) Links para todas as redes sociais 

Todos os sites tiveram links para as redes sociais dos candidatos. O site foi utilizado 

como uma central, na qual havia uma grande concentração de informações de diferentes 

maneiras e formatos que eram disseminadas, também, através das redes sociais. Essa conexão 

possibilitou ao internauta acessar o site através das redes sociais e vice-versa. Sendo assim, 

esses meios conectados inovaram na maneira de comunicação com o eleitor, induzindo-o a 

tomar conhecimento das informações que envolviam as campanhas. 

                                                
96 Imagens em movimento. 



Esses links em todas as páginas estavam em posição de destaque em uma barra 

horizontal logo abaixo do cabeçalho. 

j) Visualização da última postagem no twitter 

Esse recurso foi utilizado apenas pelo candidato Geddel. Era possível, através do site, 

acompanhar o que estava sendo postado em seuTwitter(tweet97 e retweet98) e as mensagens se 

repetiam, em flash, durante todo o dia.  

O ambiente manteve-se durante todo o período do corpus da pesquisa. 

k) Propostas de governo 

As propostas de governos são elementos importantes para promover e dar visibilidade 

ao candidato, assim como direcionar discursos, debates e discussões acerca da visão 

administrativa do político. A campanha on-line oferece esse material de uma forma clara e 

rápida, dando a possibilidade de chegar às mãos dos eleitores sem maiores custos. 

O espaço foi disponibilizado nas páginas de Wagner e Geddel. No site do candidato do 

PT o documento estava logo no início, na barra horizontal abaixo do cabeçalho, dentro do 

“Programa de Governo”. E no site do candidato do PMDB o documento também ficou em 

posição de destaque, localizando-se no lado direito do início da página, em forma de banner. 

Em ambos os sitesas propostas mantiveram-se disponíveis durante todo o período da 

pesquisa. E, para Aggio (2011), essas propostas ficam abertas aos interessados, que podem 

conferir o trabalho proposto pelos candidatos. 

l) Informações sobre a chapa majoritária  

Nas páginas de Geddel e Paulo Souto as informações das chapas majoritárias99 

tiveram mais destaque. No site de Geddel a chapa veio em forma de banner, sendo um para 

cada candidato, contendo nome, foto e número. No de Paulo Souto a chapa foi apresentada 

com destaque nas fotografias acrescentadas dos nomes.    

Na de Wagner a apresentação da chapa foi mostrada apenas no ambiente da biografia 

(“Nosso Time”), falando um pouco sobre cada um. Porém essa divulgação não foi valorizada, 

                                                
97 Quando o usuário do perfil posta (no caso, o próprio candidato). 
98 Quando o usuário do perfil replica a postagem de outra pessoa. 
99 Presidente, senadores, governador e vice-governador. 



no sentido de não estar exposta diretamente na página: era necessário acessar o link do 

“Nosso Time” para ser visualizada. 

m) Informações úteis 

O ambiente foi identificadoapenas no site do candidato Geddel e estava registrado 

como“Veja Mais”. Nele havia informações instrutivas como, por exemplo, localização do 

comitê, endereço eletrônico do partido no Estado, além do item “Saiba Primeiro”, uma 

espécie de resumo das notícias de todo o site, por meio do qual o internauta ficava munido das 

principais informações da campanha.    

n) Dados com ataque 

Esse elemento foi identificado apenas na página do candidato Paulo Souto. Durante 

toda a análise da pesquisa houve banners com ataques diretos ao governador do Estado, no 

caso, seu concorrente J. Wagner. Identificado como campanha negativa, de acordo com 

Schweitzer (2008),100 o site do candidato fez ataques ao adversário no intuito de desconstruir 

a imagem positiva do governador, buscando semear desconfiança no eleitorado sobre os 

dados que estavam sendo divulgados por ele.  

Os banners tinham conteúdos como, por exemplo: “Conheça a verdade – confira os 

dados oficiais”, “Chega de WAGareza”, “Wagner perdeu o controle da violência – confira os 

dados”, “Wergonha. Jaques prometeu e não fez. Está prometendo outra vez”. 

o) Jornal da campanha  

Esse elemento constou apenas no site de Paulo Souto. Foram disponibilizados jornais 

digitais para 37 cidades baianas, como por exemplo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, 

Itabuna, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Santa Maria da Vitória, Valença, Itamarajú, Ipirá, entre 

outras, contemplando todas as regiões do Estado. 

O “Digaí – o Jornal de sua Cidade”, como era chamado, tinha matérias específicas de 

acordo com a realidade de cada cidade com críticas e propostas do candidato Paulo Souto, 

assim como mensagem dele para a população. O material podia ser lido on-line ou até mesmo 

ser impresso. Esse recurso ofereceu maior espaço para serem desenvolvidas notícias e 

opiniões sobre determinada localidade.  

                                                
100Conceito definido na revisão bibliográfica: refere-se a ataques e acusações de candidatos aos adversários 

(SCHWEITZER, 2008). 



p) Ajude a fiscalizar as eleições  

Esse elemento foi uma opção disponibilizada somente no site de Paulo Souto, por 

meio do qual o eleitor ficava munido de informações caso precisasse denunciar o adversário. 

O ambiente continha o número do telefone do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Salvador, 

assim como o e-mail. 

Atualmente, a legislação que rege a eleições brasileiras exige rigor na conduta das 

relações pela busca do voto e no comportamento do político. O não cumprimento da lei pode 

gerar consequências negativas, inclusive a impugnação da candidatura. 

Essa categoria é uma oportunidade de acesso que os eleitores têm de estarem bem 

informados e de acordo com sua disponibilidade de tempo e espaço (SCHUDSON, 2009). 

Assim, o que foi apresentado nessa análise confirma as percepções dos autores trabalhados no 

segundo capítulo, os quais afirmam que as ferramentas on-line contribuem para a circulação 

de informações (AGGIO, 2010; DAVIS;OWES, 1998; GIBSON, et al., 2003; GOMES, 2004; 

KLOTZ, 1998; ). Desse modo, os dados coletados indicam que os itens dessa categoria 

quebraram paradigmas tradicionais nas campanhas eleitorais brasileiras, oferecendo acessos a 

informações de maneira mais rápida. Importante salientar que essas mensagens estão sob uma 

ótica estratégica com o intuito de cativar e convencer o internauta. 

Multimídia 

a) Cabeçalho  

Esse ambiente composto nos sites dos três candidatos era o “cartão postal” da página. 

Nele havia as principais informações sobre o candidato e um resumo do que constava em todo 

o site, como por exemplo, uma barra horizontal com os links para os espaços de notícias, 

redes sociais, jingles, propostas, entre outros. 

No de Paulo Souto o layout do cabeçalho permaneceu o mesmo durante todo o corpus 

da pesquisa, contendo foto, nomes do candidato e do vice, número, nome da coligação, espaço 

para ouvir o jingle, local de cadastro de e-mail para receber novidades da campanha, 

contagem regressiva para o dia da eleição, espaço de busca, uma foto da paisagem da Bahia 

ao fundo e uma barra horizontal com links para a biografia, notícias, TV 25, rádio 25, fotos da 

campanha e todas as páginas das redes sociais.     

O cabeçalho da página de Geddel tinha fotos dele com Dilma Rousseff e Luiz Inácio 

Lula da Silva, número, nome do vice e da coligação, local para cadastro de e-mail para 



receber informações da campanha, espaço para deixar recado para ele, local de busca e três 

barras horizontais. Essas barras continham: uma só com os links para as redes sociais e sites; 

outras com links para notícias, multimídia, imprensa, Geddel com a palavra e informações 

sobre Geddel; e uma terceira com as atualizações on-line do Twitter, links para propostas de 

governo, materiais de campanha e local para ouvir o jingle. 

O layout acima descrito manteve-se inalterado do dia 01 a 22 de setembro e depois 

houve alteração, sendo retiradas as fotos de Dilma e Lula e em seu lugar colocados corações 

com o número do candidato. As outras opções de acesso continuaram sem modificações. 

Além disso, nos dias 19, 20, 26, 27 e 28 do mesmo mês, com o objetivo de divulgar os 

debates entre todos os candidatos que haveria na TV Itapoan e na Rede Bahia, nos dias 20 e 

28, o cabeçalho original foi deslocado de posição (para baixo), assumindo um novo 

cabeçalho, o “Saiba Primeiro”. Nele havia informações sobre o debate, um vídeo convidando 

as pessoas a assistirem-no, um espaço estimulando os internautas a participarem das 

discussões no chat que aconteceria na página do candidato durante o debate e um local 

ressaltando os programas de governo de Geddel, caso eleito.     

O de J. Wagner teve mais recursos disponíveis e mais inovações durante toda a 

pesquisa.  No layout original havia fotos de J. Wagner e do grupo de candidatos101 que fazia 

parte da coligação, denominados pela campanha como o “time de Lula”, são eles: Dilma 

Rousseff, Lídice da Mata, Walter Pinheiro, Otto Alencar e o próprio Luiz Inácio Lula da 

Silva. Além disso, continha o endereço do site personalizado, o nome da coligação, imagens 

de pessoas ao fundo, local para cadastrar e-mail, espaço para busca e duas barras horizontais 

com acessos às redes sociais e links para os espaços de notícias, agenda, programa de 

governo, multimídia, downloadsde materiais da campanha e áudio do jingle. Na primeira 

barra havia destaque para o Twitter, oferecendo aos usuários a possibilidade de serem 

seguidos por Wagner.102 

Essa descrição era o formato original, mas diariamente tinham novidades como 

banners em movimento chamando a atenção para o programa de TV do dia anterior ou do dia 

corrente,103 animação gráfica de J. Wagner correndo com uma bandeira, banner com dados de 

conquistas do seu governo,104banner com enquete para saber em qual senador votar105 e 

                                                
101 Candidatos ao senado, à presidência da república e a vice-governador. 
102 A frase era a seguinte: “Tem Twitter? Nós te seguiremos”.  
103 Exemplo: “Clique aqui e assista o programa de Wagner de 03 de setembro de 2010”. 
104 Quantidade de contratações de policiais, viaturas adquiridas, empregos com carteira assinada,  
105 “Para senador, você vota em Lídice da Mata ou Pinheiro?”  



instruções de como votar no dia da eleição, assim como as novidades de comportamento no 

dia da eleição. Essas novidades poderiam ser acessadas em áudio ou em texto.  

b) Programas eleitorais na TV 

Esse elemento foi uma das principais inovações da campanha on-line. Antes os 

programas exibidos na TV pelo Horário Político Eleitoral Gratuito (HPEG) eram exclusivos 

aos horários determinados pela legislação, com direito a algumas reprises. Mas com a 

liberação do uso da internet em campanhas eleitorais, o eleitor teve a oportunidade de assistir 

aos programas de acordo com sua disponibilidade de tempo pelo site do candidato. 

Os três candidatos utilizaram esse recurso arquivando uma quantidade de programas, 

não todos, mas o suficiente para representar e descrever o que estava ocorrendo na campanha. 

A maior parte desses programas ficou disponível na página do YouTube do candidato, e serão 

analisados no item 5.2.2 desta dissertação.  

Para destacar o espaço, Paulo Souto o denominou “TV 25”. Já Geddel registrou-o 

como “Programa de TV” e Wagner como “Programa Eleitoral de TV”. 

c) Programas eleitorais no rádio 

Assim como os programas de TV, a seção com os arquivos dos programas de rádio 

exibidos no HPEG estiveram disponíveis nos sites dos três candidatos. Era possível ouvir 

programas inteiros ou trechos, inclusive de entrevistas dos políticos transmitidas nas 

emissoras de rádio. Esse diferencial da campanha on-line pode ser visto como uma iniciativa 

significante que possibilita os usuários estarem informados do processo eleitoral, 

independentemente do horário e da localização. 

No site de Paulo Souto esse ambiente era registrado como “Rádio 25” e nas páginas de 

Geddel e J. Wagner como “Programas de Rádio”. 

d) Jingle da campanha 

O jingle é um instrumento benéfico para a conquista de um voto em uma disputa 

eleitoral e pode ser decisivo no alcance de uma vaga política. Por isso, quando bem feitos com 

as rimas, letra e melodias, em harmonia, a possibilidade de o eleitor assimilá-lo é grande. 

Sendo assim, quanto mais maneiras de disseminação do jingle melhor para a campanha 

ganhar espaço e ampliar sua divulgação. Então, a campanha na webofereceu um ambiente 

para o eleitor acessá-lo e ouvi-lo de acordo o seu tempo e sua localização. 



Os sites dos três candidatos ofereceram esse recurso, que esteve disponível durante 

todo o período delimitado pela pesquisa. Na página de J. Wagner estava localizado na barra 

abaixo do cabeçalho, na de Geddel no início da página e do lado direito, estando em posição 

de destaque nos dois candidatos. E na de Paulo Souto, apesar de não estar logo no início da 

página, ele foi divulgado em forma de banner e com dimensões maiores que os outros 

candidatos.     

e) Fotos 

Todos os três candidatos utilizaram seções de fotografia, registrando ações no 

processo da campanha. Fotos de visitas a bairros, palestras, debates, comícios, passeatas, 

carreatas, entre outros, deram visibilidade a momentos presenciais, permitindo ao interessado 

que não esteve presente acompanhar os eventos através das imagens. 

No site de Paulo Souto o link que dava acesso ao álbum localizava-se na barra 

horizontal abaixo do cabeçalho e nas páginas de Geddel e J. Wagner esse recurso ganhou 

mais visibilidade sendo divulgado através de uma fotografia em banner. As fotos de capa nos 

dois sites eram atualizadas diariamente, acompanhando as programações dos candidatos. 

f) 13 imagens da semana  

Esse ambiente foi identificado apenas na página do candidato do PT.  Ele era um 

espaço reservado às 13 melhores imagens da semana, incluindo as selecionadas a partir de 

registros feitos pelos eleitores – durante eventos da coligação, a equipe da campanha 

distribuía câmeras fotográficas e as melhores fotos eram postadas nesse local.  

As escolhidas eram indicadas pela coordenação, julgando contribuir para a visibilidade 

do candidato, aumentando sua aceitação junto aos eleitores. No geral, eram fotos do candidato 

com autoridades, eventos com grande participação das pessoas, bandeiradas, carreatas, entre 

outras.  

g) Vídeos 

Além dos vídeos com os programas de TV, os sites de J. Wagner e Geddel 

apresentavam um espaço destinado a outros tipos de vídeos. A página do candidato do PT 

tinha disponíveis comerciais, clipe do jingle, depoimentos de pessoas e animações gráficas, 

com humor, do “time de Lula”, o qual J. Wagner fazia parte. E na de Geddel, além de vídeos 

com entrevistas do candidato em emissoras de TV da cidade, comerciais e discursos, em 



destaque, realizados em diversos eventos, tinha a animação gráfica “Virado no Geddel” que 

segundo a coordenadora do núcleo de internet da campanha, Virgínia Paschoal (2011),106 teve 

recorde de acessos e foi considerada um sucesso, inclusive com o jargão “Tô Virado no 

Geddel” em outros ambientes quando o eleitor queria demonstrar apoio. 

A página de Paulo Souto não contou com esse recurso.   

Essa categoria inovou a maneira de fazer campanha política, com novos caminhos de 

atrair a atenção do eleitor. Esses recursos contemporâneos disponíveis ofereceram novos 

formatos para que a informação fosse transmitida de maneira mais dinâmica. 

Desse modo, a análise empírica confirma a afirmação pelos autores Fernandez (2005) 

e Gibson e Ward (2000) que esse tipo de divulgação da campanha tende a aproximar os 

usuários, uma vez que apresentaram características inovadoras se comparado a outras 

campanhas. Os itens apontaram que o eleitor tinha acesso a jingles, fotos, vídeos e programas 

exibidos em outros canais de comunicação (rádio e TV) através do seu computador, sem 

precisar sair do seu local e no tempo disponível do usuário.    

Entretenimento 

a) Constelação 

O objetivo do espaço era propor que as pessoas que participassem se relacionassem 

entre si, formando uma constelação (integração, união) através de mensagens. A brincadeira 

possibilitava que o eleitor deixasse mensagens para J. Wagner ou para o partido e os outros 

usuários tinham acesso às mensagens e vice-versa. 

Essa diversão esteve apenas no site de Wagner e ficou disponível durante todo o 

período de pesquisa delimitado pelo estudo. 

b) Jogo da memória  

O jogo foi registrado apenas na página de Wagner. Com o subtítulo “lembre-se em 

quem votar nas eleições” a brincadeira continha peças viradas com rostos do candidato em 

várias versões e o internauta tinha que acertar as duplas iguais quando desviradas através de 

um clique. O ambiente em forma lúdica possibilitava o eleitor entreter-se no espaço da 

campanha, além de lembrar a imagem física do candidato.  

                                                
106 Entrevista realizada em 27 de outubro de 2011. 



O jogo ficou disponível de 01 a 18 de setembro. 

c) Deixe a estrela brilhar  

Maneira lúdica de prender a atenção do usuário no site do candidato, o eleitor clicava 

nas estrelas, em movimento, e elas brilhavam. A brincadeira constou apenas na página do 

candidato do PT e ficou disponível de 01 a 13 de setembro. 

d) Comício virtual  

Nesse espaço, disponibilizado apenas no site de Wagner, era possível o usuário 

compor um comício virtual, escolhendo todos os utensílios característicos de um evento como 

esse, até mesmo o discurso do candidato. A brincadeira foi registrada em todo o corpus da 

pesquisa. 

e) Área jovem 

Área destinada aos jovens, na qual se demonstrava ideias, projetos e participações da 

juventude na campanha, de uma forma lúdica. O espaço foi registrado no site de Geddel e 

ficou disponível durante todo o período da campanha. 

f) Viagens do candidato  

A seção mostrava de forma lúdica, através de placas de coração com o número 15 em 

um mapa da Bahia, os locais que o candidato já visitou em todo o Estado. Com isso, o eleitor 

podia acompanhar a caminhada do candidato no interior. Esse espaço foi disponibilizado no 

site de Geddel durante todo o período da pesquisa. 

g) Turminha 25  

Ambiente registrado na página de Paulo Souto, no qual os usuários tinham acesso a 

jogos on-line para crianças. A seção ficou disponível a partir do dia 18 de setembro. 

Essa categoria tem um papel importante em produzir campanha política de forma 

lúdica. O entretenimento abre espaço para a comunicação estratégica, que para Fernandez 

(2005), em campanhas eleitorais se justifica como um elemento de propaganda. O tom de 

distração estimula os menos interessados na área a estarem em contato direto com conteúdos 

relacionados aos candidatos e assim, de certa forma, absorvem informações básicas como o 



número do candidato, por exemplo.  Esse recurso estratégico, às vezes, transmite informações 

de forma subliminar (FERNANDEZ, 2005).  

Apesar de que o objetivo é atrair pessoas desinteressadas pela realidade política, 

oferecendo no site uma opção de lazer, é necessário ter cuidado para que essas sessões não se 

desconfigurem com o momento da campanha eleitoral. Esse ambiente da “Turminha 25”, por 

exemplo, registrado na página do candidato Paulo Souto, era específico para crianças que por 

sua vez ainda não exercem o ato de votar.   

 

Interatividade 

a) Manifestações de eleitores 

O site de J. Wagner teve uma seção “Você Pergunta, Wagner Responde”, na qual os 

internautas puderam manifestar perguntas e questionamentos sobre propostas e a programação 

da campanha, além de denúncias sobre outros candidatos e solicitações diversas.  

Essa proposta deu oportunidade aos eleitores de manifestarem ideias e se aproximarem 

do candidato. Mas, no geral, as perguntas eram respondidas em grupos quando se tratava do 

mesmo assunto e uma minoria era respondida individualmente.    

Porém, por outro lado, este tipo de recurso expõe o candidato, uma vez que a 

coordenação da campanha encontra dificuldade em controlar o que os usuários questionam. 

De acordo com Stromer-Galley (2000), as assessorias dos candidatos procuram evitar que o 

candidato seja colocado em situações constrangedoras ou que seja forçado a entrar em 

questões polêmicas que não contribuem para uma imagem positiva. Portanto, apesar do 

potencial da possibilidade de interação, a pesquisa aponta que esse recurso não se 

desenvolveu durante a campanha e não houve a uma prioridade em responder todas as 

perguntas.107 

b) Receba novidades da campanha via e-mail  

                                                
107 Conforme entrevista realizada com o coordenador do núcleo de internet da campanha de Jaques Wagner, 

Eduardo Saphira, em 12 de dezembro de 2011. 
 



Todos os candidatos ofereceram o serviço de cadastro de e-mail para recebimento de 

informações referentes à campanha. Nos três sites a seção foi localizada em um espaço de 

destaque, logo no início da página. 

Eram enviadas notícias sobre a campanha, resultados de pesquisa, horários de 

carreatas, passeatas e comícios e, além disso, esse recurso caracterizava-se como meio 

mobilizador, por permitir que os e-mails fossem repassados e encaminhados a outras pessoas. 

c) Sala de bate-papo  

Esse ambiente foi desenvolvido para ser utilizado durante os debates entre os 

candidatos a governador que aconteciam na TV, e possibilitou que os internautas 

participassem de discussões em paralelo ao que estava ocorrendo na TV. Através do chat, os 

usuários opinavam, manifestavam suas ideias e reprovavam ou aprovavam o que estava sendo 

dito no debate.   

O espaço foi disponibilizado somente no site de Geddel e durante o período da 

pesquisa funcionou duas vezes, nos dias 20 e 28 de setembro. Na primeira vez durante o 

debate na TV Itapoan (filiada da Rede Record) e na segunda, durante o debate na TV Bahia 

(filiada da Rede Globo). No dia 28, o chat contou com a mediação do candidato a deputado 

estadual, filiado ao partido, Hérzem Gusmão. 

Para mera constatação, a ferramenta teve participação de, em média, 30 pessoas, em 

cada dia, contando com a pesquisadora.  

Essa categoria tem um forte potencial para trocas de mensagens entre candidato e 

eleitor, mas apesar de ter havido uma iniciativa das campanhas, os recursos não foram 

explorados de acordo com o que foi oferecido. Essas novas formas de comunicação indicadas 

nos itens abrem espaço para que o eleitor se aproxime dos conteúdos das campanhas, mas, 

contudo, concorda-se com Domínguez (2010), que o impacto na política ainda é superficial.  

Dentro da proposta do trabalho, houve uma abordagem estratégica, porém como já 

mencionado, não teve um desenvolvimento condizente com a proposta oferecida. 

Engajamento 

a) Divulgue banner e site do candidato  

Com o objetivo de ampliar a divulgação da campanha, nas páginas de J. Wagner e 

Geddel foram criados banners incentivando os militantes a disseminarem a marca da 



campanha, assim como o endereço eletrônico dos candidatos. No de Geddel, além disso, foi 

disponibilizado material pronto para ser postado em sites ou blogs de simpatizantes. 

Os recursos fizeram parte do layout da página durante todo o período da pesquisa.    

b) Download de material de campanha 

A seção de downloads de materiais de campanha foi disponibilizada nas páginas dos 

três candidatos durante o período delimitado pelo estudo. Nela era possível baixar jingles da 

campanha, em mp3, para utilizar em som de carro e toque de celular, folhetos, logomarcas, 

santinhos e cartazes para impressão, além de imagens para serem utilizadas nas redes sociais, 

como flashs animados para Orkut, fundo de tela para Twitter, ícones para Messenger e 

imagens para área de trabalho do computador.   

Esse recurso ofereceu possibilidade de maior exposição dos candidatos, dando mais 

visibilidade em espaços públicos, além de proporcionar engajamento dos eleitores com as 

campanhas.  

c) Twitte essa frase 

O site de J. Wagner ofereceu uma frase pronta, estimulando os internautas a twittarem 

o endereço eletrônico do candidato. A frase era a seguinte: “Gostei do site de @jaqueswagner 

dá uma olhada: www.souwagner13.com.br”. 

O espaço “#W13” fez parte do layout da página, estando presente em todo o período 

delimitado pela pesquisa.  

d) Militância on-line  

Houve ambiente direcionado à militância nos sites dos três candidatos nos 30 dias 

delimitados pelo estudo.  Na página de Geddel tinha a seção “Tô com Geddel! Faça parte 

desse movimento – Ideias para acelerar a Bahia”, com o objetivo de proporcionar um espaço 

mais “íntimo” para seus militantes, recebendo sugestões e munindo-os com informações sobre 

a campanha, assim como havia disponível propostas de governo de maneira mais informal.  

Na página de Paulo Souto foi desenvolvido um banner para divulgar o site da 

militância on-line <www.sou25.com.br>, o qual continha propostas, discussões e ideias dos 

militantes para a Bahia. 

E na página de Wagner, o ambiente denominado por eles como “Militância 2.0” se deu 

em um espaço onde os eleitores internautas escreveram depoimentos ao candidato. Sendo 



assim, esse local possibilitou que os internautas manifestassem publicamente suas opiniões, 

inclusive para o próprio candidato.  

Com esses recursos nas páginas era possível através das manifestações dos eleitores, 

saber o que estava acontecendo no Estado, assim como direcionar um plano de ação para o 

fato. 

Essa categoria contribuiu estrategicamente para que o eleitor se sentisse fazendo parte 

da campanha. Com esse objetivo, as páginas dos candidatos ofereceram espaço na tentativa de 

fazer com que o usuário se sentisse engajado, participando com sugestões e depoimentos, 

além de também divulgar a campanha para outros internautas. Assim, concorda-se com 

Gibson e Ward (2003) quando afirmam que um dos grandes potenciais do uso de websites em 

disputas eleitorais é a estratégia de atrair e mobilizar eleitores. Além disso, os custos para a 

disseminação das informações são inferiores ao modelo tradicional. 

No geral, as evidências mostram que o site de Geddel teve mais elementos 

relacionados à categoria “Informação”, sendo dez do candidato do PMDB, oito de Wagner e 

sete de Paulo Souto. Na categoria “Multimídia”, a página de Wagner teve sete elementos e 

Geddel e Paulo Souto seis e cinco respectivamente. Na categoria “Entretenimento” foram 

quatro elementos de Wagner, dois de Geddel e um de Paulo Souto. Na categoria 

“Interatividade” Wagner e Geddel tiveram a mesma quantidade, dois, e Paulo Souto um. E na 

categoria “Engajamento” Wagner teve quatro elementos, Geddel três e Paulo Souto um, 

conforme demonstrado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Quantidade de elementos em cada categoria 

 

Categoria 
Candidato 

Geddel Wagner Paulo Souto 

Informação 10 8 7 

Multimídia 6 7 5 

Entretenimento 2 4 1 

Interatividade 2 2 1 

Engajamento 3 4 2 

Total 23 25 16 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Os dados mostram que Wagner e Geddel exploraram com mais incidência as opções 

de elementos estratégicos para persuadir o eleitor através da internet. Dos 37 elementos 

registrados, o site de Wagner tinha 25, o de Geddel 23 e o de Paulo Souto 16.  



5.1.2 Análise quantitativa e qualitativa das mídias sociais 

O uso das redes sociais como forma de comunicação estratégica na disputa eleitoral de 

2010 para governador da Bahia teve uma atuação importante sob a ótica de divulgar 

informações ao eleitor, permitir o acesso do usuário à campanha, assim como atrair o eleitor 

na busca pelo voto. Observando a internet como um meio de comunicação que fez parte de 

uma conjuntura geral com outros meios, através dela foram diversas as possibilidades de 

manter o cidadão ciente das propostas, posicionamentos e ideias dos candidatos, oferecendo-

lhe conteúdos em vários formatos, como em áudio, vídeo, notícias, entre outros, e no tempo e 

local mais conveniente para o eleitor.  

É possível apontar que os usos dessas mídias sociais promovem a imagem pública do 

candidato e constroem uma rede de apoiadores (MARQUES; SILVA; MATOS, 2011). Com 

isso, é perceptível a presença de estratégias eleitorais ligadas ao tradicional conceito de 

marketing político, discutido no primeiro capítulo, com o objetivo de potencializar as 

propostas dos candidatos, e promover visibilidade à campanha. 

A seguir serão analisadas as mídias sociais (Orkut, Facebook, Twitter e YouTube) 

utilizadas pelos candidatos durante o mês de setembro que antecedeu o dia da eleição em 

2010. Importante ressaltar que a proposição dos itens bem como sua classificação foi 

resultado de uma análise individual e isolada do corpus, catalogando os conteúdos mais 

recorrentes no período da pesquisa.  

Orkut 

Essa ferramenta foi utilizada pelos três candidatos (Jaques Wagner, Geddel e Paulo 

Souto) e diante sua interface e características peculiares foi a que mais se destacou enquanto 

meio que possibilitou participação dos usuários na campanha de 2010. Ambos tiveram mais 

de trezentos seguidores no perfil, mas o candidato Geddel teve uma quantidade expressiva em 

relação aos outros.108 

No Quadro 3 consta a quantidade de usuários nos perfis dos três candidatos durante as 

semanas do período delimitado pela pesquisa e o Gráfico 1 demonstra a representação da 

expressividade na ferramenta de cada político no Orkut. 

 

                                                
108 A pesquisa analisou o perfil 2 do candidato Geddel, uma vez que no início do estudo o perfil 1 já estava 

completo , ou seja, com sua capacidade máxima de aceitação de pessoas - 999 “amigos”.  E na última semana 
do estudo o perfil 2 também ficou lotado, sendo necessário criar um terceiro perfil. 



Quadro 3 - Quantidade de seguidores dos três candidatos 
 

Semana  
Candidato 

Geddel (Perfil 2) Jaques Wagner Paulo Souto 

1ª semana 748 355 397 

2ª semana 850 396 414 

3ª semana 969 429 431 

4ª semana 999 465 453 

Fonte: Pesquisa da autora. 

 

 

 
             Fonte: Pesquisa da autora. 

     

Apesar de haver um crescimento contínuo na quantidade de seguidores nos perfis dos 

três candidatos, a variação109 dessa quantidade de uma semana para outra diminuiu. Porém, o 

crescimento geral entre a primeira e quarta semana foi positivo: 33,6% (Geddel), 31,0% 

(Jaques Wagner) e 14,1% (Paulo Souto). A Tabela 1 e o Gráfico 2 demonstram as variações 

entre as semanas: 

 
Tabela 1 - Variação de crescimento da quantidade de seguidores por semana no Orkut 

 

Período 
Candidato 

Geddel (Perfil 2) Jaques Wagner Paulo Souto 

1ª– 2ª semana 13,6% 11,5% 4,3% 

2ª– 3ª semana 14,0% 8,3% 4,1% 

3ª– 4ª semana 3,1% 8,4% 5,1% 

1ª– 4ª semana 33,6% 31,0% 14,1% 
Fonte: Pesquisa da autora. 

 
 

                                                
109 Essa variação percentual foi identificada a partir da fórmula matemática que gera esse resultado: valor final – 

valor inicial ÷ valor inicial X 100 = Y. Essa fórmula foi utilizada nos cálculos das variações percentuais, por 
semana, do Orkut, Facebook e Twitter.    



 
         Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Importante destacar que a queda na variação da quantidade de seguidores no Orkut de 

Geddel, da terceira para a quarta semana, deve-se ao fato da ferramenta permitir apenas 999 

pessoas. A partir daí foi criado um terceiro perfil do candidato na campanha, mas a pesquisa 

não acompanhou, delimitando apenas uma página de cada político. A pesquisa não identificou 

o motivo da queda na variação percentual de crescimento da quantidade de usuários, por 

semana, nos perfis de Wagner e Paulo Souto. Mas, possivelmente, o aumento da quantidade 

deve ser pelas proximidades das eleições. Porém, não há dado que justifique essa 

possibilidade.  

Geddel e Wagner fizeram uso da ferramenta explorando todos os recursos110 

disponíveis, através de um perfil. Mas Paulo Souto se restringiu apenas a uma comunidade 

com limitações para oferecer ao eleitor conteúdos através de vídeos e áudios, por exemplo, 

além de não permitir que o usuário manifestasse sua opinião. Na página de recados (scraps)111 

dos candidatos do PT e PMDB ao todo tiveram 152 e 412 postagens, respectivamente, de 

eleitores sobre diversos assuntos e diferentes formatos de postagem. 

 

                                                
110 Esses recursos, a partir de sua interface, são as possibilidades de comunicação o Orkut oferece como: espaço 

para depoimentos e recados do eleitor, publicação de vídeos e fotos, além do espaço co todas as informações 
sobre o candidato. 

111 Espaço disponibilizado pela ferramenta e aberto aos “amigos seguidores” para deixarem recados no perfil do 
usuário cadastrado. Nesse caso, no perfil do candidato. 



 
             Fonte: Pesquisa da autora. 

Esses assuntos e formatos, para a pesquisa, se caracterizaram nos itens: emoticons, 

apoio ao candidato, campanha, vídeos, fotos, respostas e outros.  

a) Emoticon 

É uma forma de comunicação através de imagens que traduz ou transmite o estado 

psicológico e emotivo de quem os envia. Nesse sentido foram identificadas mensagens 

desejando ao candidato “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite” e “boa semana”. 

b) Apoio ao candidato 

Esse item registrou-se pela presença de manifestações de apoio ao candidato, referente 

à sua presença em debates e comícios, assim como posturas e ideias diante determinados 

assuntos. Esse item se caracteriza pelas manifestações em textos, diferentemente dos 

emoticons.  

c) Campanha 

Nele foram registrados todos os tipos de assuntos referentes à campanha como 

horários de passeatas, carreatas e comícios, inauguração de comitê, orientação de como votar 

no candidato, solicitação de material, além de fotos com número e propostas de candidatos da 

coligação (deputados, senadores e presidente).  

d) Vídeos 

Nesse item houve vídeos com animações sobre a campanha, gravações dos candidatos 

e de políticos ligados às candidaturas, como por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. Esses materiais postados pelos eleitores nos perfis de Wagner e Geddel foram um 



exemplo do alto processo de disseminação que o meio on-line oferece, uma vez que a origem 

dos vídeos foram dos próprios candidatos, via site, YouTube, Facebook e até mesmo do 

próprio Orkut na área específica de vídeos oferecida pela ferramenta.  

As animações “Virado no Geddel” – (do candidato Geddel) – e “Três irmãos de fé” 

(do candidato Wagner, referindo-se a Lula, Wagner e Dilma), tratavam de temas sobre a 

campanha com humor e de forma caricatural. 

e) Fotos 

O eleitor aproveitou o espaço para publicar fotos de momentos da campanha 

registrados por eles, informalmente, nos diversos lugares frequentados pelo candidato, assim 

como disseminar fotos oficiais da campanha publicadas pela equipe em outros espaços on-

line.   

f) Respostas 

Nesse item os usuários responderam os convites e mensagens enviadas pelo perfil do 

candidato.112 Além disso, houve resposta de agradecimentos de algum trabalho realizado e até 

mesmo pela presença do candidato em cidades do interior do Estado.      

g) Outros 

Constaram as publicações consideradas inadequadas para uma comunicação de 

campanha política on-line, ou seja, que não tinha uma ligação com a campanha, assim como 

assuntos que não se enquadraram nos itens citados acima. Foram postados pelos internautas 

assuntos como anúncios de shows, propagandas de empresas e serviços, salmos, parábolas, 

poesias, solicitação do e-mail do candidato, fotos que não faziam parte do contexto da corrida 

eleitoral e montagens fotográficas que denegriam a imagem do candidato. 

Os Quadros 4 e 5113 mostram a quantidade de cada item identificada nas páginas de 

recados dos candidatos Geddel e Wagner, semanalmente, durante o período delimitado pela 

pesquisa.  
 
                                                
112 A pesquisa não identificou quais foram os tipos de mensagens e convites realizados através do perfil de Orkut 

do candidato, uma vez que o estudo não se estendeu aos perfis dos usuários, focando apenas nas ferramentas 
oficiais do candidato na campanha. 

113Mesmo não constando no quadro, é importante relatar que no Orkut de Wagner, na quarta semana, houve uma 
reclamação de um eleitor referente à pavimentação de ruas. 

 



 
Quadro 4 - Quantidade de itens postados pelos eleitores no Orkut de Geddel 

 

Semana  
Item 

Emoticons Apoio ao 
candidato 

Campanha Vídeos Fotos Respostas Outros Total 

1ª 

semana 

10 32 11 1 4 9 16 83 

2ª 

semana 

6 40 18 2 0 9 28 103 

3ª 

semana 

12 33 21 1 4 3 35 109 

4ª 

semana 

18 24 15 7 5 0 48 117 

Total 46 128 65 11 13 21 127 412 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

Quadro 5 - Quantidade de itens postados pelos eleitores no Orkut de Jaques Wagner 
 

Semana  
Item 

Emoticons Apoio ao 
candidato 

Campanha Vídeos Fotos Respostas Outros Total 

1ª 

semana 

2 9 19 4 0 1 2 37 

2ª 

semana 

0 11 14 0 0 0 6 31 

3ª 

semana 

3 13 9 2 0 1 5 33 

4ª 

semana 

3 11 17 4 6 0 9 51 

Total 8 44 59 10 6 2 22 152 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Na página de Geddel houve um crescimento na quantidade de recados postados pelos 

internautas, sendo de 41% o aumento entre a primeira e quarta semana. Houve uma variação 

percentual decrescente da primeira para a segunda e terceira semanas, mas isso não significa 

que a quantidade foi menor e sim que a variação percentual de aumento que foi pequena. No 

Orkut de Wagner houve uma queda na quantidade de publicações da primeira para a segunda 

e terceira semanas, mas, no geral, houve um aumento na variação de itens postados da 

primeira para a última semana, de 37,8%.   

Os dados mostram que a proximidade ao dia da eleição, possivelmente, incentiva as 

pessoas a postarem, mas a variação de crescimento, por semana, ainda é pequeno. Esse fato 



aponta que, apesar de ter tido uma iniciativa da campanha em envolver os internautas, nessa 

primeira disputa eleitoral com a liberação do uso na internet pela legislação que orienta as 

campanhas, o engajamento do eleitor pela web ainda foi pequeno. A Tabela 2 e o Gráfico 4 

demonstram a variação entre as semanas. 

 
Tabela 2 - Variação de crescimento da quantidade de postagens por semana no Orkut 

 

Período 
Candidato 

Geddel (Perfil 2) Jaques Wagner 
1ª – 2ª semana 24,1% -16,2% 
2ª – 3ª semana 5,8% 6,5% 
3ª – 4ª semana 7,3% 54,5% 

1ª – 4ª semana 41,0% 37,8% 

              Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

 
            Fonte: Pesquisa da autora. 

Além dessa possibilidade que o eleitor teve de manifestar-se através do Orkut, essa 

rede social ofereceu espaço para as equipes das campanhas publicarem fotos e vídeos para 

que os internautas acompanhassem as propostas dos candidatos. Foram produzidos vídeos 

específicos para essa mídia social, como foi o caso do candidato Geddel que em uma 

gravação direcionou seu discurso para os usuários dessa rede, além de registros de obras, 

propostas, comícios, visitas, palestras e passeatas através desses tipos de imagens. Durante o 

corpus da pesquisa o perfil de Geddel teve nove vídeos e 33 fotos e o de Wagner teve 127 

vídeos e 28 fotos. 



 
       Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Na campanha on-line do candidato Paulo Souto a rede social Orkut, como já 

mencionado, foi utilizada em forma de comunidade.114 Nela constavam fóruns e enquetes para 

estimular as pessoas a participarem. As enquetes ocorreram com as seguintes perguntas: “Em 

quem você irá votar para deputado federal?”; Em quem você irá votar para deputado 

estadual?”;  “Qual a principal causa de violência na Bahia?” e “Quais devem ser as 

prioridades para o próximo mandato?”. Já os fóruns serviram apenas para informação, como 

por exemplo: “Encontro social da juventude”; “Paulo Souto em Ilhéus”; “Twitaço 25 na 

quarta-feira”; “Programa de rádio”; “Opinião sobre escolas públicas”; “Imagem do candidato 

para ser colocado no status do eleitor”, entre outros. Nenhuma das postagens dos fóruns 

tiveram comentários dos membros da comunidade. 

As perguntas das enquetes durante todo o período115 da pesquisa, no total tiveram, 

respectivamente, 51 votos, 38 votos, 75 votos e 24 votos. Sendo assim, apesar de haver uma 

participação dos eleitores, de acordo com Paulo Fortes (2011), “esses números são 

considerados insuficientes para o potencial da ferramenta”. As perguntas das enquetes foram 

iguais durante os 30 dias da pesquisa e os fóruns tiveram atualizações de apenas uma frase por 

semana. 

Ainda nessa comunidade do Orkut havia informações com os links para todas as 

páginas do candidato na web. Assim, esse recurso dava possibilidade do internauta se deslocar 

para os diversos ambientes virtuais disponíveis. 

A análise aponta que o uso da ferramenta pelo candidato Geddel teve mais destaque. 

Ele fez uso de todas as suas possibilidades, além de haver atualizações constantes. O perfil de 

Wagner utilizou os recursos disponíveis, mas as atualizações não aconteceram com 

frequência.  O candidato Paulo Souto usou o mínimo de recursos e ferramentas disponíveis. 
                                                
114 Uma comunidade no Orkut é diferente de um perfil. Nela há restrições de postagem como manifestações dos 

usuários com recados, assim como publicações de vídeos e fotos. 
115  01 a 30 de setembro de 2010. 



Esse uso indevido da ferramenta pelo candidato do DEM, sem atualizações e não 

aproveitando seu potencial básico disponível com o mínimo de interação, pode ter gerado 

consequências negativas, uma vez que, de acordo com Marques e Sampaio (2011), os 

usuários veem com bons olhos quando os perfis são utilizados com frequência e quando 

busca-se uma interação com o eleitorado. Porém, de acordo com a observação desta autora, 

não foi o que aconteceu com a página de Paulo Souto, uma vez que sua existência serviu 

apenas para constar que o candidato tinha a ferramenta. 

Facebook 

A proposta116 do Facebookcomo meio de comunicação, assim como sua interface, 

diferencia-se do Orkut. Nele a pesquisa analisou as postagens dos candidatos, sendo essa 

ferramenta um meio utilizado estrategicamente para disseminar informações para os eleitores 

sobre a campanha. O Facebook foi utilizado pelos candidatos117 Paulo Souto e Wagner. 

Essa ferramenta desempenhou um importante papel, pois possibilitava “comentar”, 

“curti” e “compartilhar” conteúdos postados em textos, áudios e vídeos do site e do YouTube, 

além de links para as outras redes da campanha ou até mesmo para outras páginas 

convenientes ao candidato. Nesse sentido, para Marques e Sampaio (2011), nessa ferramenta 

as mensagens tendem a ser disseminadas em grande velocidade na própria rede de amigos. 

Durante o período da pesquisa os perfis dos candidatos Jaques Wagner e Paulo Souto 

tiveram 189 e 231 publicações, respectivamente, postadas pela equipe da campanha. Essas 

publicações, para a pesquisa, caracterizaram-se nos itens: trabalhos realizados, ataques, 

presença em eventos, presença em meios de comunicação, proposta, campanha, apoio do 

eleitor, link para site e mídias sociais e outros. 

a) Trabalhos realizados 

Esse item foi identificado apenas na página de Jaques Wagner por ele ter sido 

candidato a reeleição. Do total geral de postagens, 38% foram registrados de acordo com esse 

item, referentes a obras e serviços realizados, como construção de estradas, hospitais, casa 

populares, geração de emprego, atendimentos especializados, entre outros.     

b) Ataques  

                                                
116 Cada rede social tem suas especificidades peculiares e há diferenças quanto ao formato das publicações.  
117 O candidato Geddel não utilizou essa ferramenta na campanha de 2010. 



Presente apenas na página de Paulo Souto, esse item fez referências negativas ao 

principal opositor, Jaques Wagner. As publicações acusavam o adversário de não ter realizado 

um bom trabalho no primeiro mandato, além de apresentar dados que não comprovavam o 

que era divulgado na campanha do candidato do PT. Houve denúncia de falta de água, 

abandono de pontos turísticos, violência, promessas não cumpridas, falta de saneamento e 

baixo crescimento do Estado comparado com os outros da região nordeste. 

Esse tipo de acusação é considerado por Schweitzer (2008) como campanha negativa, 

uma vez que os ataques ao adversário têm o intuito de desconstruir a imagem do opositor. 

Mas para Klotz (1998), esse tipo de campanha faz com que uma se diferencie da outra, 

oferecendo mais informações aos eleitores. 

c) Presença em eventos 

Esse item registrava a presença dos candidatos a eventos que não organizados pela 

campanha como procissão, palestras, comemorações de dias festivos, entre outros. Apesar 

desses eventos não fazerem parte diretamente da programação da campanha do candidato, 

eles proporcionam visibilidade e uma imagem positiva do político. 

d) Presença em meios de comunicação 

A divulgação no Facebook da presença dos candidatos em meios de comunicação 

como TV, rádio e jornal impresso foi registrada nesse item.  Foram identificadas participações 

em debates e entrevistas em diversos meios.  

e) Proposta 

Esse meio on-line ofereceu mais uma oportunidade para os candidatos mostrarem suas 

propostas para a gestão. Essas propostas foram apresentadas nessa rede social em formatos de 

vídeo, infográfico, folder e texto, podendo ser compartilhadas entre os usuários e replicadas 

para os diferentes amigos de cada internauta.    

f)  Campanha 

Assim como no Orkut, foram registrados eventos promovidos pela campanha, como 

horários de passeatas, carreatas e comícios, além da cobertura após ter acontecido o 



movimento e resultados de pesquisa. A divulgação desses fatos ocorreu também em forma de 

vídeo, áudio e informes digitais. 

g)  Apoio do eleitor 

Esse item registrou os comentários dos usuários nas postagens do candidato. Diferente 

do Orkut, os internautas deixavam recados direcionados às publicações já realizadas no perfil. 

O Facebook de Wagner foi marcado pela incidência de postagens do próprio 

candidato, 189 ao todo, havendo poucos comentários dos usuários, apenas 19, durante o 

período delimitado pela pesquisa. Mas 100% das publicações do candidato foram 

“curtidas”118 pelos eleitores. O de Paulo Souto teve mais participações, sendo 55 postagens 

dos usuários, entre publicações e comentários, e todas curtidas. A página do candidato do 

DEM, ao todo, teve 231 postagens da campanha.  

 

h) Link para site e mídias sociais 

Este item foi o que mais se destacou perante a liberação do uso da internet em 

campanhas eleitorais. Estrategicamente foram postadas informações com links para o site e 

YouTube, mantendo os diferentes meios on-line conectados, de forma que o internauta fosse 

direcionado para o site para ter acesso a uma notícia ou para o YouTubepara assistir a um 

vídeo. Assim já em outra página o eleitor tinha acesso a mais informações. 

Foram publicados links como: dados de debate mencionado na TV; notícias de 

debates; programas de TV e rádio; imagens da semana; comício virtual e informações aos 

militantes. Nesse aspecto o perfil do candidato Paulo Souto foi mais explorado no cruzamento 

entre mídias sociais e site.  

i) Outros 

Esse item foi composto pelas publicações que não têm uma relação direta com o 

momento da corrida eleitoral, mas, de certa forma, envolve a postura do candidato como 

cidadão. A pesquisa registrou assuntos correspondentes à medida provisória, lei da ficha 

limpa, movimentos em busca de apoio e data comemorativa. Estrategicamente esse tipo de 

assunto possibilita que o internauta conheça, ainda mais, as ideias do político, principalmente 

                                                
118 A rede social Facebook oferece o recurso “curtir” para o usuário clicar quando este acha positivo o que foi 

publicado. 



como cidadão. Mas a pesquisa não o considerou como parte da campanha, por se tratar de 

assuntos diversos. 

As tabelas mostram o tipo e a quantidade de postagens identificadas nas quatro 

semanas nos perfis dos candidatos. 
Quadro 6 - Quantidade de itens postados pela campanha no Facebookde Jaques Wagner 
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1ª semana 19 Não 
aplicável 

3 3 8 17 9 3 2 64 

2ª semana 11 Não 
aplicável 

0 3 5 14 3 1 3 40 

3ª semana 8 Não 
aplicável 

0 3 6 6 4 5 2 34 

4ª semana 11 Não 
aplicável 

0 1 7 18 3 9 2 51 

Total 49 Não 
aplicável 

3 10 26 55 19 18 9 189 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

Quadro 7 -Quantidade de itens postados pela campanha no Facebookde Paulo Souto 
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1ª semana 20 Não 

aplicável 
3 7 2 28 28 5 13 106 

2ª semana 6 Não 
aplicável 

0 4 3 11 7 3 0 34 

3ª semana 12 Não 
aplicável 

0 2 4 21 4 2 1 46 

4ª semana 5 Não 
aplicável 

0 2 1 11 16 2 8 45 

Total 43 Não 
aplicável 

3 15 10 71 55 12 22 231 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

Os dados mostram que, no geral, a quantidade de postagens realizadas pela campanha 

no Facebook dos dois candidatos decresceram durante o período analisado, inclusive da 

primeira para a quarta semana. A variação de publicações de uma semana para a outra foi 

considerada negativa, havendo crescimento apenas da terceira para quarta na página de 



Wagner e da segunda para terceira na página de Paulo Souto, porém, esse crescimento não 

atingiu o número de postagens registradas no início da análise. A pesquisa não identificou o 

motivo da diminuição de publicações. A Tabela 3 e o Gráfico 6 demonstram a variação, em 

percentuais, de uma semana para outra dos dois candidatos.  
 

Tabela 3 - Variação de crescimento da quantidade de postagens por semana no Facebook 
 

Período 
Candidato 

Jaques Wagner Paulo Souto 

1ª – 2ª semana -37,5% -67,9% 

2ª – 3ª semana -15,0% 35,3% 

3ª – 4ª semana 50,0% -2,2% 

1ª – 4ª semana -20,3% -57,5% 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

 

 
                                       Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Os perfis de ambos os candidatos tinham espaço para postagens fixas de vídeos e 

fotos, assim como links também fixos para todas as outras páginas da web disponíveis na 

campanha, mas a pesquisa não registrou a quantidade dos recursos audiovisuais.    

A análise aponta que os dois candidatos exploraram positivamente as potencialidades 

disponíveis pela ferramenta no período da campanha, acompanhando o processo de 

desenvolvimento tecnológico. Assim como, confirma, através dos dados, que o uso do 

Facebookesteve alinhado com estratégia principal da campanha de Jaques Wagner, a qual era 

mostrar os trabalhos realizados no seu primeiro mandato, uma vez que ele era o governador 

no momento da disputa. 

Twitter 



A rede social Twitterdesempenhou um importante papel na corrida eleitoral de 2010, 

contribuindo estrategicamente no processo de emissão de informações aos eleitores. Essa 

ferramenta foi utilizada pelos três candidatos, com o intuito de aproximá-los dos internautas 

de uma maneira informal, além de ser um espaço para o candidato emitir opiniões.  

O Twitterpermitiu que o usuário acompanhasse as manifestações dos candidatos 

durante o pleito, mostrando-se uma ferramenta eficiente de comunicação política não só em 

campanhas eleitorais. Com apenas 140 caracteres e de forma rápida o candidato teve mais 

uma oportunidade de apresentar suas ideias, propostas e pensamentos para o público no 

ambiente virtual. Para Marques, Silva e Matos (2011, p. 344), “é possível apontar que o uso 

do Twitter se mostra importante para: a) promover a imagem do candidato; b) para construir 

uma rede de apoiadores; c) para estimular modalidades informais de interação”. E, além disso, 

é perceptível o uso de estratégias eleitorais condicionadas ao marketing político.  

No período delimitado pela pesquisa os perfis de Geddel,119 Wagner120 e Paulo 

Souto121 tiveram 3.823, 845 e 2.973 seguidores, respectivamente, com 102 postagens de 

Geddel, 279 de Wagner e 60 de Paulo Souto, que se enquadraram nos seguintes itens: 

trabalhos realizados, assuntos pessoais, campanha, proposta, ataque, link para site ou mídias 

sociais, presença em meios de comunicação e outros. 

 

 
        Fonte: Pesquisa da autora. 

a) Trabalhos realizados 

Esse item foi identificado no microblog do candidato Wagner, fazendo referências a 

obras, serviços e atendimentos realizados em seu governo. Essa foi uma oportunidade dos 

                                                
119 @geddel_ 
120 @souwagner13 
121 @paulosouto25 



agentes do campo político promoverem os trabalhos do governador nesse ambiente, uma vez 

que há uma expressiva quantidade de eleitores que acessam esse tipo de mídia.   

b) Assuntos pessoais 

Os candidatos aproveitaram o espaço para emitir opiniões pessoais ou até mesmo 

publicar posts que não tinham uma ligação direta com os assuntos da campanha, expondo 

fatos relacionados à vida pessoal. Geddel explorou mais esse recurso publicando mensagens 

do seu dia a dia, como o que ele iria fazer nas próximas horas, seu estado de saúde, sua 

afinidade com o Twitter, bom dia, boa noite, bom feriado, em qual cidade estava, entre outras, 

na tentativa de buscar maior aproximação com o eleitor.  

Wagner teve seu perfil marcado por assuntos institucionais da campanha, mas em 

poucos momentos ele publicou mensagens pessoais relacionadas ao nascimento de Gabriel 

(neto da presidente Dilma Rousseff) durante o período eleitoral. Posts sobre o dia e hora do 

nascimento, assim como o cuidado com o neto relacionado ao cuidado com o povo brasileiro 

que Dilma iria ter, marcaram a página do candidato do PT.  

Nesse tipo de postagem é perceptível a influência do marketing político utilizado 

estrategicamente, induzindo o internauta a se sentir próximo do candidato. Publicações como 

essa característica foram identificadas também no microblog de Paulo Souto com assuntos 

referentes à sua história de vida e ao seu cuidado com a Bahia. 

c) Campanha 

Assuntos que tratavam de pesquisas e da programação da campanha (horários de 

carreatas, passeatas, visitas e palestras) foram classificados nesse item por oferecerem 

informações úteis aos eleitores, para que estivessem cientes do que estava ocorrendo no 

processo eleitoral do candidato.  Essas publicações têm um caráter estratégico por manter os 

internautas munidos de informações sobre a campanha. Wagner teve destaque na quantidade 

de postagens características deste item em comparação com seus opositores, publicando 94 

mensagens em contraste a Geddel e Paulo Souto que tiveram uma e 14 postagens, 

respectivamente.  

d) Proposta 

Twittesque divulgavam as propostas dos candidatos, caso eleitos, referentes às 

necessidades da Bahia, assim como foi no Facebook. Wagner explorou mais do que seus 



opositores esse assunto, publicando 31 mensagens em contraste a Geddel e Paulo Souto que 

só teve uma durante o período delimitado pela pesquisa. Esse tipo de post é importante para 

evidenciar a campanha, assim como deixar os eleitores informados das propostas dos 

candidatos. Assim esse meio on-line contribui estrategicamente para a divulgação dessas 

ideias.    

e) Ataque 

Mensagens de ataque aos candidatos concorrentes foram identificadas nos três perfis, 

porém com mais incidência na página de Paulo Souto. As redes sociais também têm sido 

palco de ataques para essa estratégia adotada em período eleitoral e de acordo com alguns 

autores, o objetivo é destacar os pontos negativos dos candidatos adversários para conquistar 

a aprovação dos eleitores(MARQUES; SILVA; MATOS, 2011). 

Este item, considerado como campanha negativa, como já mencionado no Facebook, 

segue a tradição de uma disputa eleitoral, estando presente também no meio de comunicação 

on-line. 

f) Link para site ou mídias sociais 

Assim como no Facebook, esse microblogpossibilitou que os três candidatos 

postassem links direcionados aos conteúdos do site ou do YouTube. Esses links se referiam a 

fotos, vídeos, programas de rádio e TV, notícias sobre debates, jingle, disponibilidades das 

respostas dos debates nas emissoras tradicionais e até programas que seriam exibidos no turno 

da tarde e à noite no horário eleitoral gratuito na TV eram disponibilizados na internet e 

disseminado pelas redes sociais. Esse fato de antecipar na web a programação da televisão 

aconteceu somente na página de Wagner.  

Apenas em nível de constatação, o perfil oficial da candidatura de Paulo Souto 

explorou pouco essa possibilidade das informações em trânsito, através de links, mas um 

outro perfil “@votepaulosouto”, sem origem identificada, mas não analisado pela pesquisa, 

manifestou apoio, atuando veementemente na disseminação das informações através do 

Twitter e fazendo conexão com as outras redes. 

g) Presença em meios de comunicação 

Esse item, assim como no Facebook, registrou as mensagens com conteúdos 

relacionados à presença dos candidatos em outros meios de comunicação. Publicações sobre 



entrevistas, debates e avaliação sobre seu desempenho nesses locais fizeram parte das 

características que compuseram esse item.    

h) Outros 

Foram contabilizados a este item temas alheios à política e que não cabiam em 

nenhum dos itens anteriores. Apesar de não serem assuntos diretamente ligados à campanha 

eleitoral, envolvia o candidato em sua postura como cidadão, decorrentes de temas que 

estavam sendo tratados pela mídia tradicional. 

Os Quadros 8, 9 e 10 identificam a quantidade de mensagens publicadas pelos 

candidatos de acordo a especificidade de cada assunto. 
 

 
 

Quadro 8 - Quantidade de mensagens publicadas pela campanha noTwitter de Geddel 
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1ª semana Não 
aplicável 

23 0 0 0 0 6 1 30 

2ª semana Não 
aplicável 

19 1 0 1 0 1 1 23 

3ª semana Não 
aplicável 

15 0 0 0 0 3 0 18 

4ª semana Não 
aplicável 

25 0 0 0 0 6 0 31 

Total Não 
aplicável 

82 1 0 1 0 16 2 102 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

Quadro 9 - Quantidade de mensagens publicadas pela campanha noTwitter de Jaques Wagner 
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1ª semana 17 1 22 9 1 10 2 1 63 

2ª semana 21 6 25 10 0 11 1 0 74 

3ª semana 17 0 22 6 1 20 6 3 75 



4ª semana 17 0 25 6 0 9 3 7 67 

Total 72 7 94 31 2 50 12 11 279 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

Quadro 10 -Quantidade de mensagens publicadas pela campanha noTwitter de Paulo Souto 
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1ª semana Não 
aplicável 

3 11 0 8 9 1 0 32 

2ª semana Não 
aplicável 

3 0 0 5 6 4 0 18 

3ª semana Não 
aplicável 

0 2 1 2 3 0 0 8 

4ª semana Não 
aplicável 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Total Não 
aplicável 

7 14 1 15 18 5 0 60 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Os dados mostraram que houve uma tentativa da campanha em utilizar a ferramenta 

como um meio disseminador de informações, mas em algumas semanas a quantidade de 

postagens reduziu-se em comparação à semana anterior. No Twitter de Geddel houve um 

crescimento mínimo na variação percentual de publicações da primeira para a quarta semana, 

apenas 3,3%, mas da primeira para a segunda semana e da segunda para a terceira as 

postagens diminuíram, tendo uma variação negativa, avançando positivamente apenas na 

última semana – da terceira para a quarta, 72%. 

Na página de Wagner, a variação de postagens de uma semana para outra caiu, mas 

houve um crescimento mínimo na quantidade, exceto da terceira para quarta semana que 

implicou também em variação negativa. No geral, houve uma variação percentual de 6,6% da 

primeira para última semana. E no Twitterde Paulo Souto houve um decréscimo na 

quantidade de publicações em todas as semanas, com variações negativas, chegando a -93,8% 

da primeira para a quarta semana.  

A pesquisa não identificou o motivo das oscilações nos valores percentuais da 

quantidade de publicações. A Tabela 4 e o Gráfico 8 apresentam as variações identificadas. 

 
Tabela 4 - Variação de crescimento da quantidade de postagens por semana no Twitter 

 



Período 
Candidato 

Geddel Jaques Wagner Paulo Souto 

1ª – 2ª semana -23,3% 17,5% -43,8% 

2ª – 3ª semana -21,7% 1,4% -55,6% 

3ª – 4ª semana 72,2% -10,7% -75,0% 

1ª – 4ª semana 3,3% 6,3% -93,8% 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

 
              Pesquisa: Fonte da autora. 

 
A análise aponta que no processo de “caça ao voto”, o Twitter é uma alternativa para 

estabelecer uma comunicação direta com o eleitorado, evitando intermediações da mídia 

tradicional. De acordo com Marques, Silva e Matos (2011), os meios convencionais adotam 

critérios próprios de noticiabilidade e através dessa ferramenta há uma disposição ampla para 

exposição de ideias. 

O candidato Geddel apostou com mais incidência em uma comunicação com assuntos 

pessoais, fazendo com que os eleitores se sentissem mais próximos. Essa iniciativa, apesar de 

ser simples, indica reforçar a confiança e a aproximação do eleitor com o candidato. Já Paulo 

Souto e Wagner apostaram mais na potencialidade da ferramenta enquanto um meio virtual 

disseminador de informações. 

YouTube 

Essa mídia social foi a que mais se destacou por ter sido usada em todos os 

ambientes122 digitais utilizados pelos candidatos ao governo da Bahia. As diversas 

possibilidades de compartilhamento de vídeos entre as redes sociais e os sites dos candidatos, 

onde o usuário podiabaixar,assistir e publicar comentários permitiu maior acessibilidade nas 

                                                
122 Esses ambientes referem-se aos delimitados pela pesquisa (site, Facebook, Twitter, Orkut e YouTube). 



informações, contribuindo estrategicamente para a disseminação dos conteúdos das 

campanhas, principalmente dos programas eleitorais exibidos na TV. 

É evidente o uso do marketing político nessas campanhas eleitorais on-line, 

principalmente nos vídeos, uma vez que são transmitidas notícias, pronunciamentos, respostas 

e propaganda de acordo o interesse do emissor (candidato), baseados na necessidade do 

receptor (eleitor), potencializando os pontos positivos dos candidatos. Os atores políticos têm 

se adaptado e incorporado ao conceito de mercado nas campanhas eleitorais,123 e essa cultura 

está se mantendo no meio on-line. 

Nessa perspectiva, durante o período delimitado pela pesquisa, os perfis dos 

candidatos Wagner, Geddel e Paulo Souto tiveram 67, 44 e 26 vídeos postados, 

respectivamente. O Gráfico 9 permite visualizar essa quantidade, ilustrando a diferença entre 

eles. 

 
               Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Os Quadros 11, 12 e 13 apresentam, semanalmente, a quantidade dos vídeos postados, 

assim como a quantidade de acessos à página do YouTube e o total de exibições de todos os 

vídeos. 
Quadro 11 -Quantidade de vídeos, acessos e exibição no YouTubede Jaques Wagner 

 
Semana / 

Vídeos, acessos 
e exibição 

Vídeos 
postados 

Acessos 
à página 

Total de 
exibição dos 

vídeos 
1ª semana 22 612 6.049 

2ª semana 18 801 5.207 

3ª semana 13 1138 5.830 

4ª semana 14 1.300 6.630 

Total 67 3.851 23.716 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 

                                                
123 Este assunto foi discutido nos capítulos2 e 3 desta dissertação. 



Quadro 12 -Quantidade de vídeos, acessos e exibição no YouTubede Geddel 
 

Semana / 
Vídeos, acessos 

e exibição 

Vídeos 
postados 

Acessos 
à página 

Total de 
exibição dos 

vídeos 
1ª semana 11 389 3.546 

2ª semana 8 312 2.843 

3ª semana 11 867 4.021 

4ª semana 14 1.449 6.577 

Total 44 3.017 16.987 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

Quadro 13 - Quantidade de vídeos, acessos e exibição no YouTubede Paulo Souto 
 

Semana / 
Vídeos, acessos 

e exibição 

Vídeos 
postados 

Acessos 
à página 

Total de 
exibição dos 

vídeos 
1ª semana 7 216 1.906 

2ª semana 7 183 2.167 

3ª semana 5 305 1.545 

4ª semana 7 555 1.889 

Total 26 1.259 7.507 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

A variação da quantidade de vídeos postados nas quatro semanas analisadas no 

YouTube de Wagner decresceu durante o período delimitado, havendo um aumento apenas da 

terceira para a quarta semana, totalizando 67 vídeos. Mas, a quantidade de acessos à página 

cresceu durante o mês, com uma variação de percentagem menor da terceira para a quarta 

semana, mas no geral, ou seja da primeira para a última semana a variação foi de 112,4%. Na 

página do candidato do PT a quantidade total de exibições dos vídeos foi de 27.716 e apesar 

de ter havido uma variação negativa da primeira para a segunda semana, a sequência durante 

o período delimitado foi positiva. Esse resultado, no geral, positivo, representa o trabalho 

realizado pela produção da campanha, em disseminar os links com os vídeos nas redes sociais 

do candidato. A Tabela 5 e o Gráfico 10 mostram a diferença entre as semanas, apresentando 

com exatidão todas as variações.   

 
Tabela 5 - Variação de crescimento da quantidade vídeos, acessos e exibição no YouTubede Jaques Wagner 

 

Período Vídeos 
postados 

Acessos a 
página 

Total de exibição 
dos vídeos 

1ª– 2ª semana -18,2% 30,9% -13,9% 

2ª – 3ª semana -27,8% 42,1% 12,0% 



3ª– 4ª semana 7,7% 14,2% 13,7% 

1ª– 4ª semana -36,4% 112,4% 9,6% 
Fonte: Pesquisa da autora. 

 
 

 
             Fonte: Pesquisa da autora. 

 

No YouTube de Geddel, houve uma variação percentual negativa, na quantidade de 

vídeos postados, da primeira para a segunda semana, mas manteve uma variação positiva 

durante as outras semanas. Nos acessos à página também houve uma variação negativa da 

primeira para a segunda semana, mas da segunda para a terceira houve um aumento de 

177,9% de acessos. Esse aumento expressivo nesse período corresponde à divulgação e 

sucesso do vídeo “Virado no Geddel”. Eram animações com humor crítico a algum fato 

específico ou até mesmo à inserção do candidato Geddel a um contexto de data 

comemorativa, por exemplo, como aconteceu no vídeo inspirado no 7 de setembro.124 A 

variação do total de exibições correspondeu aos outros itens da primeira para a segunda 

semana, tendo variações crescentes e aumentos na sequência do período analisado. A Tabela 6 

e o Gráfico 11 apresentam com rigor as variações em percentuais de uma semana para outra. 

 
Tabela 6 - Variação de crescimento da quantidade de vídeos, acessos e exibições no YouTubede Geddel 

 

Período Vídeos 
postados 

Acessos a 
página 

Total de exibição 
dos vídeos 

1ª– 2ª semana -27,3% -19,8% -19,8% 
2ª – 3ª semana 37,5% 177,9% 41,4% 
3ª– 4ª semana 27,3% 67,1% 63,6% 
1ª– 4ª semana 27,3% 272,5% 85,5% 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 

                                                
124 Dia da Independência do Brasil. 



 

 
             Fonte: Pesquisa da autora. 

 
A página de Paulo Souto foi a que teve menor índice de publicações, acessos e 

exibições. Manteve-se a mesma quantidade de postagens durante três semanas, sete vídeos, 

havendo uma queda da segunda para terceira semana, com cinco vídeos, representando -

28,6%. A quantidade de acessos à página decresceu da primeira para a segunda semana, mas 

na sequência manteve-se em crescimento, tendo uma variação de 156,9% da primeira para a 

última semana. O total de exibições de vídeos diminuiu da segunda semana para a primeira, 

cresceu na sequência, porém manteve uma variação negativa da primeira para a última. 

Mesmo com a variação negativa, no geral, a YouTube de Paulo Souto teve 7.507 exibições. 

Esses resultados equivalem a todo o contexto da campanha on-line do candidato, o qual não 

teve investimento necessário, além de uma equipe suficiente direcionada à produção do 

material on-line. A Tabela 7 e o Gráfico 12 mostram as variações percentuais semanalmente.  

 
Tabela 7 - Variação de crescimento da quantidade de vídeos, acessos e exibições no YouTubede Paulo Souto 

 

Período 
Vídeos 

postados 
Acessos a 

página 
Total de exibição 

dos vídeos 

1ª– 2ª semana 0,0% -15,3% 13,7% 
2ª– 3ª semana -28,6% 66,7% -28,7% 
3ª– 4ª semana 40,0% 82,0% 22,3% 
1ª– 4ª semana 0,0% 156,9% -0,9% 

Fonte: Pesquisa da autora. 
 
 



 
           Fonte: Pesquisa da autora. 

 

A análise demonstra que o consumo de vídeos na campanha foi expressivo, mesmo no 

perfil do candidato do DEM que teve uma quantidade inferior comparada aos outros dois 

candidatos. Esse recurso audiovisual ofereceu possibilidades de transmitir informações 

através de imagens, além de entreter o eleitor com animações e humor. 

Essa nova possibilidade oferecida por essa mídia social, de acordo com a análise da 

autora, indica que os vídeos disponibilizados desempenham um papel importante na conquista 

do voto, que por sua vez, nessa primeira campanha on-line liberada pela legislação brasileira, 

efetuou uma modalidade inédita na disseminação de mensagens, circulando por todas as 

outras redes sociais abordadas nessa pesquisa.  Desse modo, o YouTube teve um destaque na 

inovação e no fenômeno eleitoral on-line ocorrido na campanha de 2010.  

No geral, na análise das redes sociais dos candidatos ao governo da Bahia na eleição 

de 2010, os resultados encontrados sustentam os indicativos trabalhados nos capítulos 2 e 3, 

porém a interatividade em tempo real nessa campanha de 2010 ainda não se desenvolveu de 

acordo com a expectativa apresentada no capítulo teórico. De acordo com Stromer-Galley 

(2000), essa dificuldade pode acontecer pelo fato de o candidato evitar exposições 

constrangedoras ou em que tenha necessidade de abordar assuntos não desejáveis à campanha. 

O que se apresenta com mais intensidade é a tentativa de engajar o eleitor, no sentido de 

envolvê-lo e convencê-lo em quem votar. 

Os três candidatos fizeram uso geral da webde maneiras similares, sendo que em 

alguns aspectos houve mais dedicação e investimentos em determinadas mídias e aplicativos. 

Por isso, é possível admitir que as estratégias dos candidatos não foram idênticas. Houve 

peculiaridades percebidas nas formas de uso do meio on-line que demandaram ações e 

abordagens diferentes. 



O candidato eleito do PT, Jaques Wagner, por exemplo, criou imagens em flash no 

site, instigando maior atenção do usuário, além de vídeos em animação com os principais 

envolvidos na campanha. Já o candidato Geddel Vieira Lima, do PMDB, fez um uso positivo 

do Orkut, mantendo-o sempre atualizado e utilizando todos os recursos disponíveis, além de 

ser o único a oferecer espaço para fóruns, através de chats, paralelo aos debates dos 

programas eleitorais na TV. E o candidato Paulo Souto, do DEM, apesar de ter oferecido 

diversos serviços no site, não fez atualizações frequentes no Orkut, mas fez um positivo uso 

do Facebook, mantendo seus “amigos” sempre atualizados dos fatos da campanha. Uma 

inovação na campanha on-line de Paulo Souto que chamou atenção foi a disponibilização de 

um histórico com informações sobre sua vida, desde criança, na tentativa de demonstrar 

transparência em suas ações. 

A não atualização do Orkut de candidato Paulo Souto foi avaliada como um ponto 

negativo para a imagem de sua campanha. Não basta apenas ter uma conta no Twitter, 

Facebook ou Orkut, é necessário atualizá-los com informações. Ou seja, não adianta estar na 

internet, é preciso produzir conteúdo e agir de acordo o sentido da campanha. Sendo assim, 

postagens ocasionais induzem os seguidores a terem rejeição e não darem importância à 

ferramenta. Para Castillo e Manhanelli (2012), assiduidade é fundamental. 

Apesar da campanha do candidato Geddel ter tido um planejamento prévio para o uso 

da internet, no geral, existiu uma dúvida do que se deveria fazer em relação à web como meio 

de comunicação política eleitoral. Na campanha de Wagner, por exemplo, a comunicação on-

line foi sendo desenvolvida durante o processo da campanha. No início, as estratégias para 

internet eram baseadas nas da televisão. Posteriormente, a internet se tornou mais um veículo 

para divulgar o que acontecia na TV e, no percurso da campanha, passou-se a produzir 

conteúdo só para esse meio. Na de Paulo Souto houve uma evolução no uso da internet 

(menor em relação aos outros candidatos), mas continuou essencialmente baseada na TV. Isso 

demonstra o crescimento do uso da web na política pelos usuários. As evidências apontam 

esse desenvolvimento na quantidade de usuários e postagens nas quatro semanas analisadas.    

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido nesta dissertação permite elaborar algumas considerações 

referentes ao uso da comunicação estratégica on-line na campanha eleitoral para governador 

da Bahia em 2010. Apesar de a comunicação política ser um instrumento utilizado para emitir 

informações de interesse público, ela tem estado atrelada às conveniências da visibilidade 

favorável de políticos por técnicasde comunicação estratégica persuasiva. Nos dias atuais, 

essa comunicação estratégica está presente também nas ferramentas digitais.  

Como as pesquisas empíricas em campanhas eleitorais na internet ainda são recentes e 

não há método específico para estudos, optou-se por desenvolver uma metodologia que 

atendesse a todo o percurso da análise, baseada em alguns autores como: Aldé, Dias, 

Figueredo e Jorge (1998); Gibson e Ward (2000); Fernandez (2005),Aggio (2010) e Braga, 

Cervi e Becher (2012), além de usar como referência alguns recursos metodológicos definidos 

por Tringale (1988); Gil (2002); Macedo (2004) e Lakatos e Marconi (2010).Foi realizada a 

coleta de dados, uma revisão bibliográfica, entrevistas com os principais responsáveis pela 

campanha dos candidatos na internet e por fim a análise documental. Para a análise do site, 

baseou-se na proposta metodológica de Gibson e Ward (2000), Fernandez (2005) e Aggio 

(2010), tendo sido criadas cinco categorias. Para a análise das mídias sociais, buscou-se um 

método quantitativo, baseado em Braga, Cervi e Becher (2012), tendo sido criados 

indicadores para identificação do tipo de conteúdo produzido nos websites. Não foi utilizado 

nenhum recurso baseado em softwares, mas foi realizada uma observação rigorosa das 450 

websites dos três candidatos. As entrevistas com os profissionais envolvidos nas campanhas 

dos candidatos revelaram-se muito positivas, uma vez que permitiram obter informações 

práticas sob o ponto de vista de quem trabalhou nesse processo eleitoral. 

A comunicação integrada, tal como conceituada nesse trabalho, foi utilizada nas 

eleições de 2010, na Bahia, possibilitando uma prática comunicativa a partir de uma visão de 

negócios. Ela buscou atender às expectativas dos eleitores, definindo estratégias que 

possibilitassem uma imagem positiva do candidato, potencializando suas qualidades, na 

tentativa de conquistar o voto. Para isso, a comunicação integrada envolveu as diferentes 

áreas, como jornalismo, relações públicas e publicidade, todas trabalhando em prol de um 

resultado específico. Com esse intuito, a comunicação estratégica esteve presente na 

comunicação on-line dos três candidatos em forma de notícias, jornais digitais, marcas, 

relacionamento com o público, entre outros, na tentativa de consolidar a estratégia principal 

dos três candidatos.  



Desde a década de 1990, as campanhas eleitorais vinham utilizando ferramentas de 

comunicação on-line, porém com restrições legais. As campanhas de 2010 foram as primeiras 

realizadas sem aquelas restrições, eliminadas por uma nova legislação eleitoral. Os recursos 

digitais passaram a configurar-se como mais um meio de interação entre candidatos e 

eleitores, sobretudo como viabilizadores de estratégias de conquista do voto. Os resultados 

desta pesquisa indicaram que as redes digitais possibilitaram que as informações, conteúdos, 

notícias, respostas, pronunciamentos e debates ocorridos na campanha para governador da 

Bahia circulassem entre as várias ferramentas, alcançando um maior número de pessoas. 

A internet teve destaque na disseminação da informação na campanha, principalmente 

entre os militantes. A análise permitiu identificar que a internet inovou com alguns recursos, 

antes restritos. Ela possibilitou ao cidadão teracesso, facilmente, a materiais de campanha 

como jingles, imagens do candidato, toques para celular, marca da campanha, além de 

acompanhar cotidianamente a agenda do candidato e ter disponíveis propostas, ideias, 

arquivos com os programas de TV (horário eleitoral e entrevistas em jornais), oferecendo ao 

interessado uma maior possibilidade de se inteirar na campanha de acordo com sua 

disponibilidade de tempo. Possibilitou um feedback do eleitor, criando espaço para ele rebater 

críticas e se aproximar mais a partir de uma comunicação mais dinâmica. 

Constatou-se que o internauta obteve informações da campanha através de vídeos no 

YouTubedirecionados aos “orkuteiros” e “twitteiros”, disseminou vídeos da campanha em 

blogs particulares125 e em perfis de outras pessoas, além de ter acesso a animações, com 

humor, como forma de representar o cotidiano real dos candidatos, e jogos, como uma 

atividade adicional para envolver as pessoas. Essas estratégias tiveram finalidades e objetivos 

definidos por um conjunto de ações que visaram à construção da imagem do candidato, tendo 

como resultado a conquista do voto.Porém, mesmo com esse potencial apresentado, 

concordando com Paschoal (2011), responsável pelo núcleo de internet da campanha de 

Geddel, “o que constou de negativo foi a ausência de mais aplicativos que possibilitassem 

diálogos com perguntas e respostas em tempo real”. 

O Twitter foi uma ferramenta com potencial para propagar informações, direcionar 

discussões, assim como mobilizar pessoas. Entretanto, verificou-se que é necessário um 

planejamento de comunicação que contemple a realidade do eleitorado e do candidato, 

integrando as ações do mundo on-line e off-line. Se o candidato não estiver atento ao lado 

estratégico, os “palanques virtuais”, como dizem Castillo e Manhanelli (2012), serão 

                                                
125 Essa informação foi passada pela responsável do núcleo de internet da campanha de Geddel, Virgínia 

Paschoal, uma vez que a pesquisa não estendeu a análise a blogs.   



monólogos perdidos. Então, apesar dessa ferramenta, no geral, ter desempenhado um 

importante papel na disputa eleitoral de 2010, contribuindo estrategicamente no processo de 

emissão de informações aos eleitores, o Twitteroficial de Paulo Souto não teve um 

acompanhamento estratégico,126 assim como atualizações frequentes, comparado aos perfis 

dos outros candidatos. De acordo com Paulo Fortes (2011), um dos responsáveis pela 

campanha on-line de Paulo Souto, “apesar de ter o perfil no Twittera equipe não tinha 

experiência com a área e consequentemente não conseguiu agregar muitas pessoas”.Para 

Fernandez (2005), é perceptível a necessidade de que o próprio agente político mantenha 

algum tipo de intimidade com as ferramentas digitais de comunicação caso queira parecer 

atual e aberto às intervenções do público. Além disso, estrategicamente, é necessário que o 

uso da internet para difusão da propaganda eleitoral comece antes das eleições. É importante o 

candidato ter a percepção de usar a internet não só durante a campanha, mas também depois 

para não causar impressão que só quer falar com eleitor em período eleitoral. 

Em síntese, os resultados obtidos demonstram: 1) que a internet foi um espaço 

significativo para o desenvolvimento da comunicação estratégica na disputa eleitoral para 

governador da Bahia, em 2010; 2) a web,como meio de comunicação estratégica na 

campanha, não foiapenas uma ferramenta de manipulação de eleitores. Ela foi também um 

meio que ofereceu um espaço democrático pelo seu conteúdo diversificadoem relação aos 

demais meios de comunicação, principalmente pelo volume de informações; 3) as campanhas 

on-line analisadas se concentraram na disponibilidade de informações, com grandes 

quantidades de notícias atualizadas; 4) campanhas negativas também estão presentes no 

âmbito on-line; 5) a interatividade entre candidato e eleitor não atendeu às expectativas 

baseadas na fundamentação teórica; 6) a tentativa do engajamento se apresentou com mais 

intensidade no objetivo de envolver o eleitor e não em proporcionar a participação do eleitor; 

7) o entretenimento foi considerado importante como elemento estratégico para envolver os 

internautas em atividades adicionais; 8) os recursos multimídia foram essenciais para que o 

uso da internet na campanha se caracterizasse como dinâmico, cativando o eleitor a partir de 

diferentes formatos; 9) as redes sociais ampliaram as possibilidades de relacionamento e 

disseminação rápida de informações; 10) a rede social YouTube, no geral, foi destaque por 

permitir compartilhamento de vídeos em todos os âmbitos analisados e de todos os 

candidatos.  

                                                
126 Como mera constatação, havia um outro perfil no Twitter “votepaulosouto” que desempenhou um papel de 

atualização condizente com a necessidade da campanha, mas esse não foi analisado pela pesquisa, pois 
considerou-se apenas os perfis oficiais. 



É importante destacar que a análise empírica das redes sociais foi realizada com as 

funções disponibilizadas em 2010. As possibilidades, hoje, nas mesmas ferramentas, já é 

diferente em relação aos aplicativos voltados para disseminação de informação e o 

relacionamento social, mas a essência continua a mesma. Como abordado no segundo 

capítulo “o universo relacionado à internet e às redes digitais muda tanto e tão velozmente em 

tão pouco tempo que devemos ser a primeira geração da história a ter visto tantas 

metamorfoses e revoluções de um mesmo sistema tecnológico” (GOMES et al., 2009, p. 5). 

Sendo assim, pesquisas desta mesma natureza realizadas em 2014, por exemplo, poderão 

conseguir outros dados e outros resultados. A campanha de 2010, por ter sido a primeira após 

a liberação do uso pleno de ferramentas digitais on-line, foi um marco na transição do uso da 

internet em campanhas eleitorais, criando novas possibilidades de comunicação do candidato 

com o eleitor.   

Na contemporaneidade, a estratégia comunicacional na web tornou-se uma nova 

maneira de estabelecer relacionamentos com cidadãos em disputas eleitorais. Foi possível 

manter contato direto e compartilhar uma diversidade de informações entre candidatos e 

cidadãos. Esse meio on-linefez parte de uma conjuntura geral de comunicação da campanha, 

porém com algumas características peculiares que destacaram seu potencial de uso: levar 

maior volume de conteúdo a mais leitores, sem barreira de distância e custos de distribuição. 

Além disso, a internet, através das redes sociais, criou laços com usuários distantes 

geograficamente, fazendo com que eles tivessem a impressão de que, efetivamente, eram 

importantes para o candidato que estava em sua rede social. 

É evidente que em uma campanha eleitoral, no geral, quando se pensa em política, se 

pensa em comunicação e persuasão. Mas a internet ainda não se mostrou como um fator 

decisivo nessa disputa, que contemple essas evidências, embora seu uso tenha crescido e haja 

indicativos de que essa mídia pode se destacar em eleições futuras. No decorrer da história, as 

mudanças tecnológicas afetaram as campanhas eleitorais – foi assim com a imprensa, com o 

rádio e a TV – e hoje a internet vem ocupando mais espaço, trazendo possibilidades de mais 

diálogos, personalização de mensagens e novos níveis de interação e mobilização. Portanto, 

pode-se compreender que os tradicionais meios de comunicação não estão sendo substituídos 

pela internet, mas do ponto de vista de uma campanha eleitoral, eles estão sendo completados 

pelos novos recursos que o meio on-line oferece. É importante destacar que a internet 

possibilita uma diversidade de publicações em vários formatos, fato que os meios de 

comunicação tradicionais não conseguem realizar (FERNANDEZ, 2005). 



O mito que foi criado através da campanha de Obama não conseguiu ter a repercussão 

e nem o poder na Bahia, assim como no Brasil. Isso porque ele tinha um sistema de 

comunidades de relacionamento através da internet que vinha sendo construído há vários anos 

e apenas ampliado nos dias da eleição. Além disso, é importante lembrar que o processo 

eleitoral dos EUA é diferente do que ocorre no Brasil. O pleito norte-americano dura mais 

tempo e as pessoas têm mais acesso à internet, além da cultura de doar dinheiro para 

campanha. Na realidade brasileira, houve expectativa a respeito de doações financeiras para a 

campanha através da web por ter sido um sucesso na campanha de Obama. Mas, no Brasil, 

especificamente na Bahia, esse tipo de ação não corresponde às práticas políticas da cultura 

do lugar.  

No desenvolvimento da história, é importante compreender que os meios de 

comunicação, o contexto e o comportamento das pessoas mudam, assim como as conquistas e 

as oportunidades. Para Castillo e Manhanelli (2012), a natureza humana é a mesma, fazendo 

dos sentimentos e opiniões verdadeiras matérias-primas em uma campanha eleitoral. Por isso, 

cada campanha é única e as estratégias de comunicação tendem a moldar-se à realidade e ao 

contexto histórico de acordo com as ferramentas existentes.  

A internet é uma plataforma que possibilita diferenciadas formas de comunicação, 

com ferramentas que oferecem inúmeras abordagens e isso pode se inserir na política de 

diversas formas. Como foi aqui demonstrado, o meio on-line permite que a produção das 

campanhas desenvolva diferentes tipos de trabalhos para atrair o eleitor e, além disso, também 

é um espaço que facilita e conduz sua participação na campanha. As diversas possibilidades 

de envolvê-lo são reais, mas o desinteresse pelos assuntos políticos ainda são altos. Por isso, 

no que diz respeito à participação do eleitor na campanha de 2010 para governador da Bahia, 

não houve um resultado positivo. Esse indicativo foi baseado, por exemplo, nos chats 

disponibilizados no site de Geddel, em que o número de usuários que participaram foi baixo, e 

no conteúdo127 das postagens que foram publicadas no Orkut dos candidatos. Apesar da 

internet facilitar o acesso entre candidato e eleitor, no geral, as pessoas não têm uma cultura 

de participar e não seriam o site e as redes sociais que resolveriam essa questão em apenas 

uma eleição. O acesso à internet tem crescido, mas é importante destacar que o tema política 

ainda não é um assunto muito procurado em redes sociais e, para Marques e Sampaio (2011), 

nem sempre haverá soluções tecnológicas para problemas políticos. Porém, espera-se que a 

                                                
127 No Orkut de Wagner e Geddel constaram muitas postagens dos usuários que não tinha relação com a 

campanha. Isso foi identificado através do item “Outros”. 



internet não seja apenas um espaço para a nova mídia, mas cumpra seu papel de ser uma nova 

forma de fazer política e campanhas eleitorais.  

Apesar do uso da internet ter sido uma revolução nas possibilidades de comunicação 

na política, essa prática ainda não teve um impacto representativo na sociedade. Como 

mencionado, as análises dos dados demonstram que houve iniciativa dos candidatos em 

produzir conteúdo on-line durante a campanha. Entretanto, ficou evidente que essa primeira 

eleição após a liberação plena da internet,não alcançou o objetivo esperado no que se refere 

ao engajamento do eleitor, assim como não proporcionou uma interação ideal entre o 

candidato e o usuário. Essa afirmação baseia-se nas entrevistas realizadas com os 

responsáveis pelos núcleos de internet das campanhas.128 Isso, portanto, pode ter acontecido 

por falta de inclusão digital da maioria da população.  

Enfim, para alcançar as estratégias das campanhas, a comunicação, em geral, cumpriu 

um papel importante na composição da disputa, e a internet esteve nesse processo 

possibilitando diversas formas de acesso à informação na relação do candidato com o eleitor. 

A utilização dos sites e das mídias sociais no processo eleitoral fazem parte do aumento da 

complexidade e profissionalização das campanhas, mas também colaboram com a 

democracia, no sentido que as pessoas tem espaço para emitir opiniões e publicarem o que 

quiserem no âmbito virtual da campanha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
128No que diz respeito às entrevistas, a análise esteve condizente com o que foi falado pelos coordenadores. 
 



REFERÊNCIAS 

 

AGGIO, Camilo O. Campanhas políticas online: a discussão do estado da arte seguido de 
estudo de caso sobre os web sites dos candidatos à prefeitura de Salvador em 2008. Salvador, 
2010.  
 
AGGIO, Camilo. Internet, eleições e participação: questões-chave acerca da participação e do 
ativismo nos estudos em campanhas online. In: MAIA, Rousiley Celi Moreira; GOMES, 
Wilson; MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida (Org.). Internet e participação política 
no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 175-193. 
 
ALBUQUERQUE, Afonso de.O conceito de espetáculo político. Eco. Pós- Graduação da 
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de janeiro. v. 1, n. 5. p. 11-27. 1994. 
 
ALDÉ, Alessandra et al. Estratégias de persuasão em eleições majoritárias: uma proposta 
metodológica para o estudo da propaganda eleitoral. Rio de Janeiro: Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro, 1998. 
 
ALMEIDA, Jorge. Marketing político, hegemonia e contra-hegemonia. São Paulo: Editora 
da Fundação Perseu Abramo, 2002. 
 
AMES, Barry. Electoralstrategyunder open-listproportionalrepresentation. American Journal 
of Political Science, v. 39, n. 2, p. 406-433, May, 1995. 
 
ANDRADE, MatheusJoão Pessoa. Interatividades na mídia. In: NUNES, Pedro (Org.). 
Mídias digitais e interatividade. João Pessoa: Ed. Universitária UFPB, 2009.  
 
ARAÚJO, Eliany Alvarenga de. Informação, sociedade e cidadania: gestão da informação no 
contexto de organizações não-governamentais (ONGs) brasileiras. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 28, n. 2, 1999. 
 
ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e 
reputação. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2006. 
 
AVENA, Armando. O manuscrito secreto de Marx (Romance). São Paulo: Ed. Casarão do 
Verbo, 2011.  
 
AZEVEDO, Fernando. Espaço público, mídia e modernização das campanhas eleitorais no 
Brasil. In: ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS, 7., 1998. São Paulo. Anais... São Paulo: 
COMPÓS 1998.  
 
BARRETO, Fernando. Mobilização Social. In: BRAMBILLA, Ana. (Org.). Para entender 
as mídias sociais. E-book, 2011. 
 
BARROS FILHO, Clóvis; COUTINHO, Marcelo; SAFATLE, Vladimir. Os usos das novas 
mídias na campanha presidencial de 2006. In: LIMA, Venício Artur de. (Org.). A mídia nas 
eleições de 2006. São Paulo. Ed. da Fundação Perseu Abramo, 2007. 
 



BEILLEROT, J. A. Pesquisa: esboço de uma análise. In: ANDRE, M. (Org.). O papel da 
pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas: Papirus, 2001.   
 
BOUBACAR, Souley; WICKS, Robert H. Tracking the 2004 Presidential Campaign Web 
Sites: Similarities and Differences. American Behavioral Scientist: v. 49, n. 4, p. 535-547, 
2005. 
 
BRAGA, Sergio; BECHER, Andre; CERVI, Emerson.Uma proposta metodológica de análise 
de campanhas eleitorais online e um teste empírico.In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 8., 2012. Gramado. Anais... Gramado: ABCP, 
2012. 
 
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a revolução digital: como o maior fenômeno 
da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade. Trad. Ricardo Giassetti. São Paulo: 
Ed. Aleph. 2009.  
 
CAMACHO, Joel. Marketing. In: SILVA, Roberto P. de Queiroz e (Org.). Temas básicos em 
Comunicação. São Paulo: Edições Paulinas; Intercom, 1983. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1996. (A era da 
informação: economia, sociedade e cultura; v. I). 
 
CASTILLO, Gil; MANHANELLI, Carlos. Internet e eleições: bicho de sete cabeças? 
Usando a internet para ganhar eleições. São Paulo: Editorial Manhanelli, 2012. 
 
CHAPARRO, Manuel Carlos.  Cem anos de assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge 
(Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
 
CHASCI, Kelli; PEREIRA, Débora; MACEDO, Roberto. Marketing político em campanhas 
eleitorais proporcionais: um estudo de estratégias na eleição de 2008, em Mauá. In: 
QUEIROZ, Adolpho et al. Marketing político: estratégias globais e regionais. Rio de 
Janeiro: Oficina de Livros, 2010. (Coleção G&DR; v. 6).  
 
COUTINHO, Carlos Nelson.  Um estudo sobre o pensamento de Gramsci. Rio de Janeiro: 
Ed. Campus, 1989. 
 
DATAFOLHA. Jaques Wagner (PT) aumenta vantagem após início de horário eleitoral 
gratuito: Rejeição a Paulo Souto (DEM) chega a 31%. 2010. Disponível em: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1030>.  
 
DAVIS, Richard; OWEN, Diana.New Media and American Politics. USA: Oxford 
University Press, 1998. 
 
DENNEGE, Alain; FORSÉ, Michel.Introducing Social Networks. London: Sage 
Publications, 1999. 
 
DOMÍNGUEZ, David Caldevilla. LasNuevas Tecnologias Cambianel Panorama de La 
Comunicación. Perspectivas de laComunicacíon, v. 3, n. 1, p. 111-122, 2010.  
 



DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e prática. 
São Paulo: Ed. Atlas, 2003. 
 
FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas. Manual Nacional de Assessoria de 
Imprensa.Brasília, 1994.  
 
FERNANDEZ, Rogério G. Campanhas eleitorais brasileiras na internet. 2005.. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
 
GIBSON, Rachel K.; WARD, Stephen J.A proposed Methodology for Studying the Function 
and Effectiveness of Party and Candidate Web Sites.Social Science Computer Review, v. 
18, p. 301, 2000. 
 
GIBSON, Rachel K.; WARD, Stephen J. On-line and on message?Candidate websites in the 
2001 General Election.British Journal of Politics and International Relations, v. 5, n. 2, p. 
188-205, May 2003. 
 
GIBSON, Rachel K. et al. Election campaigning on the www in the USA and UK: a 
comparative analysis.PartyPolitics, v. 9, n. 1, p. 47-75, 2003. 
 
GOMES, Neusa Demartini. Formas persuasivas de comunicação política: propaganda 
política e publicidade eleitoral. 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2004. 
 
GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. São 
Paulo: Ed. Paulus, 2004. 
 
GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e democracia: problemas e 
perspectivas. São Paulo: Ed. Paulus, 2008. 
 
GOMES, Wilson et al. “Politics 2.0”: a campanha online de Barack Obama em 2008”.  In: 
Encontro Nacional da Compós, 18., 2009. Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Compós, 
2009. 
 
GRUPPI, Luciano. O Conceito de Hegemonia em Gramsci. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 
1991. 
 
GULATI, Girish J.; WILLIAMS, Christine B.Closing the Gap, Raising the Bar: Candidate 
Web Site Communication in the 2006 Campaigns for Congress. Social Science Computer 
Review, v. 25, n. 4, p. 443-465, Winter, 2007.  
 
HABERMAS, Junger. Mudança estrutural da esfera pública.  Rio de Janeiro: Ed. Tempo 
Brasileiro, 1984. 
 
HABERMAS, Junger. Teoria da Accion Comunicativa I: Racionalidade de La acción y 
racionalización social. Madri: Taurus, 1987.  
 
HELD, David. Modelos de democracia. São Paulo: Ed. Paidéia, 1996. 
 



HOWARD, Philip N. Deep Democracy, Thin Citizenship: The Impact of Digital Media in 
Political Campaign Strategy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science, v. 597, n. 1, p. 153-170, 2005. 
 
HOWARD, Philip N. et al.Opening Closed Regimes: What was the role of social media 
during the Arab Spring? Project on Information Technology and Political Islam.Research 
University of Washington, 2011.Disponível em: 
<http://dl.dropbox.com/u/12947477/reports/pITPI_datamemo_2011.pdf>. Acesso em: 14 nov. 
2011.  
 
JARDIM, José Maria. Transparência e opacidade do estado no Brasil: usos de desusos da 
informação governamental. Niterói: EDUFF, 1999. 
 
KLOTZ, Robert. Virtual Criticism: Negative Advertising on the Internet in the 1996 Senate 
Races. Political Communication, St. Louis, v.15, n. 3, p. 347-365, 1998. 
 
KOPPLIN, Elisa; FERRARETTO, LuizArtur.Assessoria de imprensa: teoria e prática.  Porto 
alegre. Ed. Sagra Luzzatto, 2001. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros técnicos e Científicos Editora, 1999. 
 
KUNSCH, Margarida Maria. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada.São Paulo: Ed. Summus, 2003. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia 
planetária. São Paulo: Ed. Paulus, 2010. 
 
LILLEKER, Darren. G.; NEGRINE, Ralph. Professionalization: Of what? Since when?By 
whom?Harvard International Journal of Press Politcs, v. 7, n. 4, p. 98-103, 2002. 
 
LIMA, Venício A. Mídia: teoria e política.São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 
2001. 
 
LINDEMAN, Christiane. Jornalismo participativo na internet: novo suporte, novas práticas, 
novos conceitos. Animus – Revista interamericana de comunicação midiática, Santa Maria, v. 
5, n. 2, p. 149-168, 2006.   
 
MACEDO, Roberto Sidnei Aandrade. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas 
Ciências Humanas e na Educação. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2004. 
 
MANHANELLI, Carlos Augusto. Estratégias eleitorais: marketing político. 4. ed. São 
Paulo: Ed. Summus, 1988. 
 
MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida; MATOS, Nina Ribeiro; SILVA, Fernando 
Wisse Oliveira. Estratégias de comunicação política online: uma análise do perfil de José 
Serra no Twitter. Revista Contemporânea, Comunicação e Cultura, v. 9, n. 3, set. 2011.      



 
MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida; SAMPAIO, Rafael. Internet e eleições 2010 no 
Brasil: rupturas e continuidades nos padrões mediáticos das campanhas políticas online. 
Revista Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 208-221, dez. 2011. 
 
MATOS, Heloiza. Comunicação Pública, Democracia e Cidadania: o caso do legislativo. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 22., 1999. Local. 
Anais... Local de publicação: Intercom, 1999. 
 
MATOS, Heloiza. Capital social e comunicação: interface e articulações. São Paulo: Ed. 
Summus, 2009. 
 
NOVA, Luiz Henrique Sá. Eleições 2000: o príncipe do cotidiano da cidade da Bahia. 2003. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade, Instituto, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 
2003. 
 
NUNES, Maria Vidal. Comunidade aplicada. In: PAIVA, Raquel (Org.). O retorno da 
comunidade: os novos caminhos do social. Rio de Janeiro: Ed. Mauad X, 2007. 
 
OLIVEIRA, Luiz Ademir. As estratégias retóricas na construção dos mundos de natureza 
ficcional da política: um estudo comparativo das campanhas de Belo Horizonte e Salvador 
na eleição municipal de 2000. 2004. Tese (Doutorado) - Faculdade, Instituto, 
Universidade,Rio de Janeiro, 2004. 
 
OLIVEIRA, Djalma R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas. 26.ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2004. 
 
PACHECO, Cid. Marketing eleitoral: a política apolítica. Revista Comunicação e 
Política,Rio de Janeiro. Ano 1, n. 1, p. 147-153, 1994. 
 
PAIVA, Cláudio Cardoso.  YouTube: artes, invenções e paródias da vida cotidiana. Um 
estudo da hipermídia, cultura audiovisual, e tecnológica. In: NUNES, Pedro (Org.). Mídias 
digitais e interatividade. João Pessoa: Ed. Universitária UFPB, 2009. 
 
QUEIROZ, Adolpho. Na arena do marketing político: ideologia e propaganda nas 
campanhas presidenciais brasileiras. São Paulo: Ed. Summus, 2006. 
 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Ed. Salina, 2009. 
 
REGO, F. G. Marketing político e governamental: um roteiro para campanhas 
políticas e estratégias de comunicação. São Paulo: Summus, 1985. 
 
RESS, Laurence. Vende-se Política. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1995. 
 
RIKER, William H. The Estrategy of Rhetoric. New Haven: Yale University Press, 1996. 
 
RODRIGUES, Adriano Duarte. Estratégias de comunicação: questão comunicacional e 
formas de socialbilidade. 2.ed. Lisboa: Ed. Presença, 1997.  
 



RUA, Maria das Graças. Mídia, informação e política: a eleição presidencial brasileira de 
1994. Comunicação & Política. Rio de Janeiro, v. I, n. 3, p. 77-94, abr./jul. 1995.  
 
RUBIM, Antônio Albino Canelas. Comunicação e política. São Paulo: Hacker Editora, 
2000. 
 
______. Comunicação e política: conceitos e abordagens.Salvador: EDUFBA; Editora 
UNESP, 2004. 
 
SAAD, Beth. Estratégias para a mídia digital: internet, informação e comunicação. São 
Paulo:  Ed. Senac São Paulo, 2003. 
 
SCHUDSON, Michael. The New Media in the 2008 U.S. Presidential Campaign: The New 
York Times Watches its Back. Javnost – The Public. v. 16, n. 1. p. 5, 2009. 
 
SCHWEITZER, Eva Johanna.Innovation or Normalization in E-Campaigning?: A 
Longitudinal Content and Structural Analysis of German Party Websites in the 2002 and 2005 
National Elections. European Journal of Communication, v. 23, n. 4, p.449-470. 2008. 
 
SCROFERNEKER, Cleusa; SILVESTRIN, Celsi.Assessoria de Imprensa e Assessoria de 
Comunicação: uma discussão conjunta. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE 
COMUNICAÇÃO, 8., 2004. La Plata. Anais...  La Plata, 2004. 
 
SEHBE NETO, Kalil. O marketing eleitoral e a decisão do voto: a percepção dos  
Partidos políticos no Rio Grande do Sul. 2008. Dissertação (Mestrado) - Porto Alegre, 2008. 
 
STROMER-GALLEY, J. On-Line Interaction and Why Candidates Avoid It. 
JournalofCommunicatio, v. 50, n. 4, p. 111. Autumn, 2000.  
 
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 1ª ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 2ª ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
TRINGALI, Dante. Introdução à retórica: a retórica como crítica literária. São Paulo: Ed. 
Duas cidades, 1988. 
 
WEBER, Maria Helena. Imagem Pública. In: RUBIM, Antônio Albino (Org). Comunicação 
e política: conceitos e abordagens. Salvador: EDUFBA, 2004. p. 259-307. 

 

WELLMAN, B. Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking. 
International Journal for Urban and Regional Research. v. 25, p. 227-52, 2001.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APÊNDICE A - Entrevista com Paulo Fortes (responsável pela campanha do candidato Paulo 

Souto, na internet) 

 

1) Como foi o uso da internet na campanha de 2010? 

 

PF: O projeto era mais ambicioso do que o que foi executado. Tivemos um planejamento 

antecipado, começando em março, mas não teve a verba necessária para implementar o que 

havia planejado. Não teve recurso financeiro para fazer eventos com internautas, ficando uma 

situação de guerrilha pela rede, inclusive sem suporte da propaganda oficial.   

Foi uma campanha muito conturbada, pois a equipe que fez a campanha (agência) era de fora 

(Vitória/ES). Ficou claro que não houve a organização que nós esperávamos e 

consequentemente não houve um engajamento da juventude democrata. 

Não basta ter apenas a internet, tem que ter a participação das pessoas nas redes sociais e a 

participação foi pequena. 

Tínhamos um perfil no Twitter, mas não tínhamos experiência com a área. A agência 

responsável pela campanha não teve a visão do uso da internet no início da campanha e isso 

dificultou muito o desenvolvimento do nosso trabalho. 

 

2) Houve uma estratégia definida para o uso da internet pré-estabelecida? 

 

PF: Teve. O objetivo era juntar as redes sociais com eventos presenciais, reunir a campanha. 

Como estava sendo feito na campanha de Dilma. O objetivo era acompanhar o candidato até 

no interior, mas não foi possível, e se restringiu apenas à SSA. Isso aconteceu por falta de 

verba. 

 

3) Qual foi a estratégia geral da campanha de Paulo Souto? 

 

PF: Era um homem que conhece muito a Bahia, que conhece SSA. Já foi governador. Havia 

um contraponto por Wagner ser carioca e estar no primeiro mandato como executivo, e Paulo 

Souto já tinha uma experiência maior. 



Uma coisa que “pegou” foi a associação com ACM. A campanha não soube tratar bem. 

Acabou acontecendo um baixo aproveitamento do que conseguimos na internet, pois não era 

possível disseminar essa informação na internet através das ferramentas disponíveis.  

Pela internet as pessoas participavam mais e observamos que tinha uma resistência com 

ACM. Alguns gostavam da associação, mas outros, a maioria, não. Então a campanha não 

conseguiu dissociar isso aí. A forma de ACM fazer política não interessava aos jovens. 

 

4) Teve um retorno pela internet das manifestações dos eleitores? 

 

PF: Não como da forma como havia planejado. Mas teve. Considero apenas 20% da demanda. 

 

5) Houve captação de recursos pela web? 

 

PF: Não. 

 

6) Teve um resultado como meio mobilizador? 

 

PF: Não. 

 

7) Teve recrutamento de voluntários pela web? 

 

PF: Teve. Pelo Twitter conseguimos agregar algumas pessoas, mas ainda foi pouco.  

 

8) Teve algum momento excepcional com o uso da internet durante a campanha? 

 

PF: Teve. Nos debates a internet auxiliou muito a campanha através de divulgação de dados e 

documentos. No momento dos debates na TV não era possível mostrar papéis e números, 

então ele fazia referência ao site. A equipe ficava aguardando o momento certo de postar de 

acordo com a fala de Paulo Souto. 

 

9) Houve um núcleo específico de internet ou foramaproveitados os profissionais dos 

outros núcleos (rádio e TV)? 

 



PF: A campanha total em si era um grupo pequeno e depois acabou enxugando cada vez mais. 

Com isso teve que aproveitar os materiais dos redatores e da assessoria dos outros veículos 

para a internet.  

 

10) Houve pessoas responsáveis para responder ao eleitor de forma personalizada seu 

questionamento? 

 

PF: Existiu. Não para todas as pessoas, mas a maioria nós conseguimos. Principalmente no 

Twitter e no Facebook. 

 

11) Você já trabalhou com internet em campanha eleitoral em outro momento? 

 

PF: Sim. E com a liberação da legislação deu oportunidade a um maior crescimento do seu 

uso. 

E uma coisa que eu não esperava e me surpreendeu foi o crescimento de perfis fake. Houve 

muitos perfis com posicionamentos ríspidos contra e a favor – isso em toda a campanha. As 

pessoas utilizam para poder falar melhor, mais claro e direto o que pensam. Não sei se no caso 

de Wagner foi um movimento da campanha, mas existiu isso com todos os candidatos. Eu 

monitorei muito esses perfis e percebe-se que não é uma coisa verdadeira que não oferece 

resultados positivos. 

 

12) Em algum momento e em outro lugar teve repercussão do uso do YouTube? 

 

PF: Teve. Achei que foi uma das redes que funcionou melhor. A propaganda gratuita eleitoral 

na TV é importante e às vezes as pessoas não podiam assistir, então era só ir nosite do 

YouTube depois e ver. Muita gente viu os programas da propaganda eleitoral assim. E outras 

coisa que é importante destacar é a possibilidade de deslocar esses vídeos para as outras redes 

sociais como Facebook e Twitter através de links. 

 

13) No site, qual foi o aplicativo que teve mais sucesso? 

 

PF: A parte de download e os informativos foram os mais acessados. E o menos acessado foi 

o link para o site “Turminha de Paulo Souto” e além do mais achei desnecessário isso no final 

da campanha. 



 

 

 

 

14) Houve um monitoramento do site e das redes sociais? 

 

PF: Sim. Pelo site foi o Google analitics e as redes sociais foi pela feramentascup. Inclusive 

descobrimos que as pessoas estavam achando que Paulo Souto era contra a demolição da 

Fonte Nova e construção de um novo estádio pelo monitoramento. E era mentira. Ele estava 

criticando a desconstrução dos símbolos da cidade. Inclusive respondi para algumas pessoas 

falando disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE B -Entrevista com Virgínia Paschoal (responsável pela campanha de Geddel) - 

antes da eleição 

 

1) Está tendo um núcleo específico para internet? 

 

VP: Sim. Da própria agência foram deslocadas pessoas para compor a equipe do núcleo de 

internet da campanha e a migração foi natural. Mas as respostas eram dadas pelo próprio 

Geddel. A equipe não inventava respostas, apenas com a autorização dele escrevíamos 

alguma coisa. 

 

2) Qual o objetivo do uso da internet? 

 

VP: O objeto da internet nessa campanha não é essencialmente ganhar voto, assim como a 

vinheta do rádio e o VT da TV. Ela vai aproximar o candidato do eleitor, tendo um feedback 

direto com ele. A internet ratifica a relação que já existe, e dá a possibilidade de fortalecer 

através da aproximação mais “íntima” com o candidato. Ela ajuda a construir a imagem do 

candidato, assim como os outros meios, ela humaniza a imagem do candidato, sendo um meio 

das pessoas participarem, mesmo sem a decisão de votar para aquele candidato. E tudo isso 

ajuda a ganhar voto. 

Ainda não é uma busca incessante do voto, mas é o processo no sentido da criação de 

imagem, relacionamento e informação. 

 

3) Como está o uso da internet na campanha? Ela está sendo utilizada como um meio 

mobilizador? 

 

VP: Está tendo uma participação das pessoas, mas dentro da perspectiva de como as pessoas 

usam a internet no Brasil. Não está sendo algo inovador, pois, ainda, as pessoas, no geral, não 

têm essa cultura do uso desse meio. Nosso site tem possibilitado interação entre a campanha e 

o eleitor e o consumo das informações tem sido de uma maneira mais lúdica. 



O que mais tem causado participação e atuação dos militantes é o Orkut. É onde as pessoas 

mais têm se manifestado. É a rede voltada para a classe C e as pessoas do interior tem 

“abraçado” a ideia. Geddel tem usado desde antes da campanha e as pessoas têm atuado. 

Sendo assim Geddel tem respondido aos questionamentos dos usuários por vídeos. 

 

4) Porque a campanha de Geddel não teve Facebook? 

 

VP: Nós do núcleo de internet somos apenas um “braço” da estratégia geral da campanha e 

isso foi decidido em coletivo focando nas ferramentas que mais tivesse retorno. E o 

Facebooka estratégia geral não viu como um meio de aproximação que chegasse ao público 

de eleitores de Geddel. Avaliamos o Orkut como meio mais propício à aproximação. 

 

5) Teve doação financeira pela internet? 

 

VP: Não. A internet é um reflexo da vida real das pessoas e o eleitor de Geddel não é 

acostumado a fazer doações e até mesmo o brasileiro de maneira geral. A de Obama deu 

certo, mas lá é outra realidade. Ainda existe uma dúvida e uma construção do que se deve 

fazer em relação à internet como meio de comunicação na campanha. 

O PMDB optou por não ter isso, inclusive baseado em outras campanhas como, por exemplo, 

a de Marina Silva.  

 

6) Houve algum fato específico que marcou o uso da internet na campanha? 

 

VP: Teve momentos para Geddel. Em alguns momentos dele de crise na política ele 

desabafou no Twitter, assim como criticar alguns fatos que ele não concordou e teve 

repercussão na mídia. 

 

7) Como estratégia de campanha existem profissionais voltados para a internet ou 

aproveitando o que a TV e o rádio produzem? 

 

VP: Sim. Há um profissional específico para as notícias divulgadas no site.  Assim como 

produção de vídeos gravados por algumas pessoas que apoiam a candidatura e as animações, 

como “Virado no Geddel”, por exemplo. 

 



8) Na sua opinião, os chats estão funcionando bem e tendo um resultado que você avalia 

como positivo? 

 

VP: No momento está sendo muito informal e as conversas estão sem direcionamento, mas no 

próximo vai ter um moderador (Herzem Gusmão). A ideia é que ele participe em todos os 

debates que são organizados de acordo com os debates da TV. 

Importante destacar que o lançamento do site na campanha foi via chat para 30 jornalistas. E a 

entrevista coletiva foi via chat. Ao invés de fazer um café já exercitamos o uso on-line na 

campanha. 

 

9) Está havendo monitoramento? 

 

VP: Sim. O Google analítics para o site e o scup para as redes sociais. O bom da internet é 

que dá para medir tudo e em cima dos dados dá o direcionamento que a campanha precisa. 

 

10) Está havendo recrutamento de voluntários pela internet?   

 

VP: Não. Está havendo as redes sociais, a possibilidade de download dos materiais, mas nada 

que agregue e marque encontros presencialmente. Apenas divulgação de carreata. 

 

11) A estratégia da campanha tem mudado a partir dos dados que vocês estão tendo da 

internet? 

 

VP: Sim. Percebe-se que algumas áreas do site são acessadas e outras não, assim temos 

mudado o leiaute das áreas menos acessadas. No início da campanha foi traçada uma 

estratégia e depois fomos mudando. 

Por exemplo, vimos que estava tendo muitas postagens de animações no Orkut, então criamos 

uma subárea específica para o Orkut com jingle animado, clipes e emotions para serem 

compartilhados. 

Importante destacar que essas páginas vão surgindo de acordo com o sucesso do vídeo e da 

página. Então, nesse sentido tudo é aproveitado pelo monitoramento. Não pode ser intuitivo.   

 

12) Como vocês estão vendo a utilidade do YouTube? 

 



VP: O brasileiro consome muito vídeo. Inclusive contratamos um editor de vídeo só para isso. 

Está tendo um grande número de acessos e não esperávamos isso. Está sendo positivo. 

Produzimos vídeos com mensagens para o Dias dos Pais, Dia das Mães, Dia do Amigo, 

orkuteiros, twitteiros e blogueiros. 

Alguns vídeos nós estimulamos a serem vistos pelas redes sociais, e os comentários são vistos 

por elas também e não no YouTube. E é importante dizer que sempre tem algum blog que 

divulga também esses vídeos. Tem blog no interior que são declarados a Geddel, então eles 

aproveitam esses vídeos para divulgar. Eles incorporam o objetivo. Já aconteceu de antes de 

nós divulgarmos já estava publicado em outros blogs que não são da campanha. 

A parte de multimídia sempre é bem aceita! 

 

13) Como o candidato reagiu ao uso da internet? 

 

VP: Ele foi desbravador. No início teve resistência, principalmente com o Twitter, mas depois 

foi a ferramenta que ele mais se apaixonou, por exemplo. 

 

14) Está havendo um monitoramento 24h para acompanhar se há mensagens 

desnecessárias? 

 

VP: Monitoramos até tarde da noite e já recomeça no outro dia cedo. E não temos autorização 

de apagar nada, só se for algo sem cabimento. E mesmo assim respondemos para a pessoa de 

uma maneira educada e personalizada.  

Essa vivência dinâmica e rica é fundamental. 

 

15) Qual sua avaliação do uso da internet na campanha? 

 

VP: A internet só vai de tornar um “boom” quando a população tiver acesso fácil não só a 

computador, mas a banda larga, quando tiver integração da TV com a internet, ou seja, 

quando a internet fizer parte do dia a dia das pessoas.  

E também se temos uma lógica de que se a população não participa ativamente, não será 

agora que as pessoas vão participar só porque tem site e redes sociais. Isso possibilita mais o 

acesso, mas ainda não resolve. A internet é muito bom para interagir, inclusive 

personalizadamente. Sentindo ofeedback do eleitor ele pode rebater a críticas e se aproximar 

mais, a partir de uma comunicação mais dinâmica. 



 

 

APÊNDICE C -Entrevista com Virgínia Paschoal (responsável pela campanha de Geddel) - 

depois da eleição. 

 

 

1) Qual a estratégia geral da campanha? Tem documentado em algum lugar? 

 

VP: A estratégia geral foi mostrar ao eleitor que Geddel é um homem acessível que está do 

lado de Lula, mas em oposição a Wagner. 

Não temos nada em papel, os relatos iam acontecendo nas reuniões, mas não ficou nada em 

ata. 

 

2) Diante da estratégia geral da campanha como a internet auxiliou como mais uma 

estratégia de meio de comunicação? 

 

VP:A internet foi importante para aproximar o candidato do eleitorado e possibilitar essa 

abertura de acesso ao cidadão. Ela não é um meio de massa, existem funções diferentes. Ela 

teve a função de apresentar Geddel ao eleitor de uma forma mais informal.  Então tivemos um 

desafio de divulgar seus trabalhos e a internet foi utilizada, principalmente, para dizer o que 

não podia ser falado na TV e ela cumpriu esse papel. E Geddel começou a usar o Twitter, por 

exemplo, antes da eleição e continua usando até hoje, ao contrário do que fazem outros 

candidatos e isso facilita o nosso trabalho também, pois ele tem iniciativa para o uso. 

 

3) Durante o processo da campanha o Facebookfoia ferramenta que mais cresceu. Vocês 

sentiram falta? 

 

VP: Na época que fizemos o planejamento da campanha ele não era o mais acessado. E não 

sentimos falta dele. Para o público de Geddel o Orkut atendeu às nossas necessidades, apesar 

que ele está caindo em desuso. Uma coisa que não é legal no Orkut é que não possibilita 

muito o diálogo – as pessoas não estabelecem diálogo – então o que aparece são muitos 

pedidos, de emprego, por exemplo, assim como denúncias.  

A equipe respondeu, mas Geddel sabia de tudo o que se passava. Ou nós ligávamos para ele e 

perguntava o que ele achava para responder àquele questionamento. 



Então, não sentimos falta do Facebook, ele veio ser feito depois da eleição, em 2011. 

 

4) Como você avalia a expectativa que a internet fosse um meio mobilizador em 

campanha, como aconteceu com Obama? 

 

VP: Eu não tinha expectativa. O acesso é muito pequeno aqui no Brasil, principalmente no 

interior onde fica o maior público de Geddel. Eu não tive expectativa, pois a realidade aqui é 

muito diferente da realidade dos EUA. 

E outra coisa, a militância off-line não estava nas redes sociais. E até me surpreendo se 

alguém estava com essa expectativa aqui no Brasil, e principalmente na Bahia, pois ainda não 

temos uma estrutura para que aconteça o que aconteceu com Obama. 

André Lemos disse uma coisa que acho que cabe bem com a realidade.  As pessoas não têm 

uma cultura de doar dinheiro em campanhas eleitorais, então não é a internet que, na primeira 

vez que foi usada mais veementemente em campanha, que vai mudar isso. Não tivemos esse 

espaço, pois tudo que existiu na campanha foi pensado e planejado com antecedência. 

 

5) Como você avalia o uso do YouTubena campanha e teve alguma repercussão em outro 

meio? 

 

VP: Tivemos uma avaliação positiva, demonstrada nas análises do Jornal A Tarde. Sempre 

tivemos na frente (destaque) na maneira que usamos as redes. 

O “Virado no Geddel” mesmo foi sucesso e inclusive comentado nas rádios. Mas as 

divulgações da internet eram feitas mais de maneira geral como um complemento de uma 

conversa ou comício, tipo, por exemplo, “veja lá mais no Geddel 15”. 

 

6) Como você avaliou o uso da internet na campanha? 

 

VP: A campanha de Geddel na internet foi bem estruturada profissionalmente, tudo foi 

planejado e monitorado. 

Teve muito o uso de respostas em forma de vídeo. As pessoas perguntavam pelo Orkut e nós 

respondíamos em vídeo. E o Twitterfoi a rede que mais se destacou, pois foi uma rede 

“abraçada” por ele (Geddel) e por muitas pessoas. 

E uma coisa que me surpreendeu foi o uso de feiques para “encher o saco” dos candidatos. 

 



7) O que você vê como positivo na campanha? 

 

VP: O lançamento do blog que fizemos por chat; gravação de 40 vídeos personalizados para 

os blogueiros do interior; a animação gráfica “Virado no Geddel”; as respostas que ele deu no 

Orkut e a estrutura profissional que ele ofereceu para a campanha na internet. Poderíamos ter 

mais material específico, em um ano e meio após a campanha já percebemos isso. 

 

8) Teve um núcleo específico para internet? 

 

VP: Sim. Com 21 profissionais. E se a campanha fosse hoje, montaríamos de maneira 

diferente com uma ilha de web TV, por exemplo. Certamente nas próximas campanhas 

teremos uma ilha de edição só para TV. E outra coisa que é importante destacar é que nessa 

campanha que já passou não tivemosprofissionais especializados nessa área, as coisas foram 

criadas no processo. 

Daqui há 5 anos já vão existir profissionais especializados para a internet, assim como 

existem para TV e rádio.   

 

9) Você já havia trabalhado em outras campanhas? 

 

VP: Não.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE D - Entrevista com Urbano Sampaio (coordenador geral do núcleo de internet da 

campanha de Jaques Wagner) - antes da eleição 

 

1) Como está sendo o uso da internet nessa campanha? 

 

US: O que está acontecendo hoje com a internet é o que aconteceu com a redemocratização 

do país. Tivemos um primeiro momento que podíamos falar qualquer coisa, todos fariam o 

que queriam, não tinha muitas regras e depois para coibir essa liberdade veio uma lei rigorosa 

que criou uma legislação a qualfomos nos adequando e hoje temos a lei eleitoral que temos 

para rádio, TV e todas as mídias. 

Hoje estamos vivendo um momento de liberdade total na internet e acredito que mais na 

frente virá uma lei rigorosa que controle o conteúdo, divulgação e teremos que chegar a um 

consenso com a legislação. Inclusive ela pode ir até o dia 03 de outubro. Os outros meios de 

comunicação de massa param, mas com a internet nós vamos até o dia da votação. Pela falta 

de controle e regularização na internet está “correndo solto”. 

No caso do candidato Jaques Wagner que está vinculado ao presidente e o fato dele estar 

sendo governador, o capital político dele, ou seja, as coisas que ele realizou são muitas, então 

ele tem o que divulgar. 

Estrategicamente nós criamos ambiente virtuaispara que a militância, que já era forte nas ruas, 

consiga se expressar e participar no ambiente virtual.  Nós criamos ambiente onde a gente 

consiga divulgar tudo o que o governador vem fazendo com o presidente Lula nessa parceria 

Bahia-Brasil na internet. Temos um caminho que não se esgota, pois temos muita coisa para 

mostrar. 

 Em outros tempos nós tínhamos a capacidade do governador entrar na mídia e dizer o que fez 

e o que não fez e hoje a lei eleitoral não permite isso e na internet estamos tendo esse espaço 

de divulgar tudo o que ele fez na gestão dele. Nós atentamos para isso, para divulgar o que ele 

fez e para possibilitar que as pessoas participem. 

A estrutura de nossa campanha consiste em um site e as redes sociais que estão ligadas ao 

site. No site nós agregamos e divulgamos informações e alguns ambientes inseridos para o 

eleitor participar como uma série de jogos, assim ele leva mais tempo se entretendo no site em 

contato com aquele tipo de informação; temos comunidades onde as pessoas podem criar 

perfis e se comunicar com outras pessoas; temos comunidades onde as pessoas, através de 

conteúdo colaborativo, podem fazer uma cobertura diferenciada da campanha, como por 



exemplo, o eleitor ir a um comício, fotografar e nos enviar para postar no site. Assim 

possibilitar ter no site um novo olhar, um olhar diferenciado, o olhar do eleitor, de quem está 

segurando a bandeira, indo assistir ao comício, ouvindo o carro de som, então foi estratégico 

criar esse terreno fértil para as pessoas participarem. 

 

2) Está tendo um resultado positivo?  

 

US: Sim. O mito que foi criado através da campanha de Obama não conseguiu ter a 

repercussão e nem o poder aqui na Bahia, assim como no Brasil. Isso porque ele tinha um 

sistema de comunidades de relacionamento através da internet que havia sendo construído há 

vários anos e não foi criado nos dias da eleição, e é importante lembrar que o processo da 

eleição dos EUA é diferente daqui. Lá é mais longo, tem mais tempo e as pessoas têm mais 

acesso a internet, além da cultura de doar dinheiro para campanha para depois cobrar. 

 

3) Está tendo um retorno financeiro pela internet? 

 

US: As coisas começam a ficar complicadas, pois temos um tripé: jurídico, política e 

tecnologia. Quem entende de política, geralmente, não entende nada do jurídico (legislação) e 

tecnologia. Quem entende de tecnologia não entende de política e pouco conhece de 

legislação e quem entende de legislação entende pouco de política e nada de tecnologia. 

Então, para criar um núcleo de internet para a campanha eleitoral a maior dificuldade foi essa, 

fazer com que esses três setores conversassem. E para fazer o processo de doação para 

campanha tem que fazer um sistema de tecnologia que fique adequado ao jurídico, ou seja, a 

lei tem que estar respaldando o sistema e uma série de detalhes que tem que ter para doar, ex., 

só pode doar até um percentual do imposto de renda, se for pessoa jurídica chega-se até um 

valor bom. Mas há uma série de critérios que envolve essa doação. E ainda há mais um 

detalhe que é a contabilidade que também tem que ter um sistema de tecnologia que emita um 

recibo no ato da doação que comprove que foi feita uma doação para que o fechamento 

financeiro da campanha seja correto. O que aconteceu nos EUA na campanha de Obama não 

aconteceu aqui. E as empresas que doaram dinheiro para a campanha foi por outro processo. 

Escolhemos não ter esse processo de doação pela internet. E no link que sugeria isso, quando 

o usuário acessava aparecia o endereço do comitê eleitoral com o encaminhamento para o 

setor de contabilidade responsável. 

 



4) Está tendo um resultado positivo de aproximar o eleitor estimulando a 

participação? 

 

US: Antigamente eram só os meios, depois esses criaram portais on-line e com a internet 2.0 

surgiua possibilidade de haver a conversa e o diálogo, ou seja, a participação das pessoas e a 

contribuição das pessoas. Então, essa campanha já é campanha 2.0 e estamos acreditando que 

essa é a campanha com uma maior cobertura, graças a internet.    

Com a internet conseguimos realizar, na Bahia, a maior cobertura de eleição de todos os 

tempos. 

 

5) Houve uma equipe de jornalistas e profissionais específicos para a internet ou foram 

aproveitados de outros veículos como rádio e TV? 

 

US: Teve.  Pois se é preciso focar em rede social é preciso um jornalista que dê atenção a rede 

social. Mas foi preciso acumular muitas funções em poucos profissionais. Profissionais mais 

capacitados para a internet. Teve uma dificuldade para montar esse núcleo, pois por ser a 

primeira vez que estamos usando a internet houve uma dificuldade de verba e espaço para a 

equipe de internet. 

 

6) A internet contribuiu para o recrutamento de voluntários? 

 

US: O que está acontecendo é o seguinte: como o eleitor/ou militante está mais próximo da 

campanha ele se sente mais contemplado (a internet permite isso). Quando você responde um 

e-mail, ou pela rede social, a um eleitor que entrou em contato com a campanha, ele se sente 

ouvido e nós da campanha estamos próximos dele. Então, ele se sente no direito de falar, de 

criticar, elogiar, denunciar, dizer dos problemas pessoais, pedir a presença do governador etc. 

Sendo assim, a internet por esse aspecto revolucionou. 

Antes só com os programas de rádio e TV as pessoas eram apenas receptoras e elas tinham 

que ir para a rua fazer campanha e hoje conseguimos ver que tem pessoas que vão para as 

ruas, mas tem aquelas que estão buscando informações no site. E tem pessoas que estão 

fazendo campanha dentro da própria internet através do Twittere das redes sociais no geral. 

No interior ela disseminou através de solicitação de materiais de campanha, assim como 

denúncias, como por ex., “o prefeito da cidade está levando o filho para escola na 



ambulância”. Então, recebemos esse tipo de participação e as pessoas não se sentem se 

expondo e assim se sentem mais àvontade para fazer isso.  

 

7) Aconteceu algum fato excepcional que envolvesse a internet? 

 

US: Sim. O que marcou logo o início da campanha foi o encontro de twitteiros e blogueiros 

com a presença de Jaques Wagner. Isso deu visibilidade e repercussão nacional e nós estamos 

tendo feedback do nosso site o tempo inteiro não só de pessoas da Bahia, mas do Brasil e de 

fora do Brasil.  

 

8) Como está sendo feito o monitoramento do site e das redes sociais? 

 

US: Através de ferramentas. Sabemos quanto tempo a pessoas usam, o nível de abandono, 

através de qual rede, quais as páginas mais relevantes (notícias, animação, download). 

Monitoramos Twitter, Orkut, Faceboook através de várias ferramentas e de acordo a 

estratégia que nós queremos. 

Acredito que a rede social mais estruturada aqui na Bahia e que está sendo mais usada é o 

Orkut. Na capital está caindo o acesso, mas no interior é muito forte. 

 

9) Está havendo um trabalho de responder as perguntas dos eleitores 

personalizadamente? 

 

US: Temos uma equipe reduzida, hoje com 15 profissionais, e para isso teríamos que ter em 

médias 50 profissionais. 

Muita coisa não é respondida personalizadamente para todas as pessoas, mas teve caso que o 

governador chegou a ir à casa da pessoa. Mas a maioria dos casos selecionamos grupos de 

perguntas e colocamos as respostas no “Perguntas e Respostas” do site. 

 

10) Tem utilizado hastags? 

 

US: Estamos fazendo também a campanha nacional para Dilma e ela está divulgando o nosso 

site (Wagner) como referência para outros Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e para isso temos utilizado hastag para acompanhar a campanha nacional. 

 



11)Qual a rede social que mais revolucionou? 

 

US: Não há nada estagnado, as coisas estão sempre evoluindo, e nada pode ser destacado, 

pois até a televisão e o rádio são importantes. Mas fazendo o esforço de destacar uma, destaco 

o YouTube. Ele serve como depósito de informação e relacionamento dando acesso a diversas 

informações servindo para todas as redes sociais.  

Alguns programas foram tirados e colocados novamente para ajustar alguns erros e com isso 

zera o registro de acesso, mas mesmo assim há vídeos que foram tirados e colocados no ar 

três vezes no mês e hoje está com 309 acessos. As pessoas tem acessado o YouTube para se 

informar. E em todos os acessos são expressivos. E as animações batem o recorde de acessos. 

 

12)Você já trabalhou em outras campanhas com internet? 

 

US: Dessa forma não. Já trabalhei com campanhas de outras maneiras. 

 

13)Como você avaliou o uso da internet na campanha para a busca do voto? 

 

US: Nesse ambiente as conquistas estão sendo conquistadas de uma maneira natural, com 

colaboração e discussão, sem forçar a barra. As pessoas estão enviando fotos, vídeos, textos e 

músicas sem serem cobradas. O que rege isso é o discurso político e isso é moldado de acordo 

com as pesquisas e esse discurso vai mudando e acompanhando o desenrolar da campanha. 

Na TV e no rádio a estrutura é a mesma, as variáveis não modificam muito – sempre há a 

vinheta, o apresentador, o jornalista etc. E na internet se mantiver a mesma coisa do início ao 

fim as pessoas não vão se interessar, por isso tem que estar sempre inovando, ou seja, 

trazendo coisas novas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE E - Entrevista com Eduardo Saphira (responsável pela comunicação estratégica 

na internet na campanha de Jaques Wagner) - depois da eleição 

 

1) Qual foi a estratégia geral da campanha? 

 

ES: A estratégia ela se modificou durante o processo, mas ela começou com a ideia de 

mostrar o que o governador tinha feito (mostrar serviço), já que se tratava de uma reeleição. 

Nós éramos apontados como líderes da campanha eleitoral, então não tinha como fazer 

diferente e nem brigar com ninguém. O objetivo era mostrar trabalho e apresentar o que ele 

pretendia fazer nos próximos quatro anos. Nesse lugar não precisou entrar em discussão e 

polêmica com ninguém, pois nós estávamos na frente e esse era o papel do adversário – era o 

adversário que poderia tentar nos desconstruir, mas nós mantivemos a atitude de não entrar 

em discussão e apenas mostrar trabalho, uma vez que a campanha só crescia e sempre 

mantivemos a liderança nas pesquisas. 

A estratégia que tinha era mostrar para cada vez mais pessoas o trabalho realizado pelo 

governador. 

 

2) Diante da estratégia geral da campanha como você vê o papel da internet nesse 

processo eleitoral? 

 

ES:Digamos que a internet se moldou à estratégia geral da campanha. A estratégia da 

campanha começou caminhando focando na TV, que é o meio de comunicação mais forte e a 

estratégia da televisão ia guiando a estratégia de comunicação da campanha. Sendo assim, a 

internet ia seguindo a estratégia feita pela televisão, mas tentando ter as modificações próprias 

da internet. A partir do desenvolvimento da campanha conseguimos desmembrar mais o poder 

da internet desvinculando do que era a estratégia de comunicação – já que a televisão tem a 

restrição de um veículo típico de televisão – a partir daí conseguimos produzir coisas ligadas à 

mesma estratégia, só que derivado para internet. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, 

porque no início era a televisão que “guiava”, depois a internet se tornou mais um veículo 

para divulgar o que acontecia na televisão, mas no meio da campanha conseguimos produzir 

conteúdo só para internet, assim divulgávamos as informações da TV e o nosso conteúdo 

específico da internet. 



Como foi a primeira vez, não foi pensadauma estratégia para internet, ela foi pensada ao 

longo do tempo. Começou como uma mídia secundária e depois ela passa a agregar 

estratégias dentro das especificações de internet. 

 

3) Qual a rede social que mais se destacou diante a estratégia geral da campanha? 

 

ES: É difícil definir isso, pois temos vários públicos. Mas o Twitter teve um papel de 

disseminar mais a informação, pois tínhamos uma grande quantidade de seguidores 

formadores de opinião e eles repassavam as informações para outros públicos. 

 

4) Teve ferramenta de monitoramento para medir os acessos do Twitter. 

 

ES: Tivemos, mas elas servem apenas para uma noção, um termômetro, mas não deu para 

usar mais profissionalmente e principalmente para usar o resultado como ciência. Elas não 

conseguem descrever exatamente quantas pessoas clicaram e de onde vieram os acessos. Elas 

ainda não oferecem isso, mas conseguem dar uma visão geral. Elas são muito úteis para 

monitorar pessoas, por exemplo, tínhamos relatórios diários do que os principais jornalistas 

postavam e pensavam sobre a candidatura. 

Tivemos um monitoramento mais detalhado no site sobre a quantidade de acessos etc., mas 

nas redes sociais, como falei, foi superficial.   

 

5) Houve uma equipe com jornalistas e outros profissionais exclusivos para o núcleo de 

internet ou foram aproveitados profissionais dos outros meios? 

 

ES: As duas coisas. A equipe foi crescendo ao longo do tempo a partir do momento que íamos 

sentindo as necessidades. Começou, por exemplo, com um jornalista só para internet que nem 

ficava no núcleo específico de produção da campanha, ficava junto com a assessoria do 

governador. Então, ele buscava o conteúdo que estava na assessoria do governador que viria 

para a internet. Para a cobertura da agenda do governador o jornalista ficava lá, sendo assim 

as matérias que saíam para a assessoria nós usávamos aqui na campanha no núcleo de 

internet, nos oito sites que tivemos na campanha (tinha o site oficial, o site das mulheres, 

siteda juventudeetc) criou-se uma constelação na rede. O jornalista ficava fixo lá, e depois, 

além disso, tínhamos mais dois jornalistas que ficavam aqui cuidando das redes sociais. 

Depois a equipe foi crescendo e também os outros jornalistas de outros meios começaram a 



compartilhar informações dos outros meios para a internet – ela se desenvolveu mais do meio 

para o fim da campanha. No processo tivemosque contratar um editor de vídeo só para 

internet, um ator âncora só para a internet e outros. Fomos conquistando de acordo a com a 

importância e necessidade. Observamos que o conteúdo da internet gerava uma curiosidade 

muito maior nos eleitores do que o conteúdo geral da campanha, inclusive para aqueles que 

não gostam dos programas de TV. Por exemplo, programas eleitorais com linguagem de 

internet, com o âncora de internet, tinha 10 vezes mais acessos do que o conteúdo eleitoral da 

TV publicado na internet. As pessoas entravam para ver o personagem criado e com humor 

mostrávamos a mesma coisa que era dita na TV só que de uma maneira diferente.  

 

6) Em relação ao YouTube teve alguma repercussão? Do dia 01/09 a 30/09 tinha 

praticamente o dobro de acessos. 

 

ES: O que gerou essa dobrada de acessos foram várias coisas. Primeiro que quando a 

campanha vai esquentando vai despertando, cada vez mais, a curiosidade das pessoas. Quando 

vai chegando mais próximo do dia da eleição as pessoas ficam mais interessadas nos 

conteúdos da campanha. E teve a questão da criação de jogos e animação divulgadas nas 

redes sociais que atraiu as pessoas e issofoi feito mais para o final da campanha. Com isso 

consegue-se agregar mais acesso pela circulação da informação. 

 

7) Diante da minha observação o site de Wagner, em comparação com os dos adversários, 

foi o que mais teve diversidades de opções como estratégia de comunicação. Sendo 

assim, qual foi o aplicativo que mais teve sucesso? 

 

ES: Nós nos esforçamos para misturar as coisas. Tanto tínhamos a preocupação de dar 

notícias on-line, ou seja, em cima da hora, instantânea, manter essa diferenciação e qualidade 

da internet, comparado aos outros meio, de transmitir informações “frescas” – munindo 

nossos militantes de informações rápidas e atualizadas. Tínhamos isso, como tínhamos 

também opções para quem não se interessa muito pelapolítica, mas estava sujeito a ser 

atingido pela informação. Às vezes ela entrava para ver uma animação, ou até mesmo se 

divertir, mas sua atenção poderia ser chamadapelo último programa de TV que estava 

disponível naquele mesmo ambiente.   

 



8) Então, você pode afirmar, baseado nessa campanha, que a internet estimula a 

participação dos eleitores? 

 

ES: A intenção e angústia de todos que trabalham com política é fazer com que todos se 

interessem por política. Pois uma grande fatia da população não se interessa por política. O 

ideal é que as pessoas procurassem se informar mais, saber o que aquele candidato fez, mas 

isso, geralmente, não acontece.  Então os espaços de entretenimento servem para cativas essas 

pessoas, pois tem a possibilidade de afinar à linguagem dessas pessoas. Não precisa fazer algo 

ridículo, mas algo com humor, por exemplo, que atraia esse tipo de pessoa que não se 

interessa por esse tipo de assunto para o universo da política.  É uma forma de dialogar com 

um público menos interessado no assunto e trazê-lo para perto. 

 

9) Existiu algo excepcional que marcou o uso da internet na campanha de Wagner como 

aconteceu com Plínio Arruda na campanha para presidente, da qual ele não foi 

convidado a participar de um debate na UOL, então ele ficou tuitando respostas às 

perguntas que eram feitas aos candidatos convidados? 

 

ES: Teve o esforço da produção de interagir com as pessoas pela internet, com blogueiros e 

tuiteiros. Conseguimos fazer um encontro de blogueiros que foi o primeiro do Brasil. 

Conseguimos trazer blogueiros famosos, o Marcelo Blanco (coord. do núcelo de internet da 

campanha de Dilma) junto com os candidatos a senador, inclusive a presença do governador. 

E isso chamou a atenção dos outros meios e das pessoas para o que estava acontecendo no 

ambiente da internet. 

Conseguimos mídia espontânea, sair no jornal e em vários blogs do Estado. Criamos a 

expectativa de despertar nas pessoas o que iria acontecer no dia no site do candidato, pois 

praticamente todos os dias tínhamos algo diferente.   

Fizemos outras coisas também. Como, por exemplo, chegamos em um comício e distribuímos 

30 máquinas fotográficas digitais para militantes e cada um saiu com a sua registrando o seu 

olhar e no outro dia fizemos exposições com essas fotos. Em outro dia as pessoas fizeram 

cadastro pelo site, e distribuímos 20 máquinas para o mesmo objetivo e essas pessoas tinham 

o direito de trazer 13 fotos para serem postadas no site. Muitas imagens do banco de dados do 

site foram feitas através desse movimento de agregar o militante.    

 



10) Houve um trabalho de responder personalizadamente as perguntas dos usuários do 

Orkut? 

 

ES: Não. Não tem como ter. Existiu uma pessoa que estava ali monitorando, então algo muito 

específico nós respondíamos, mas quem dizia o que era para responder era o candidato. 

Talvez o outro candidato, o Geddel, por exemplo, tem uma característica pessoal de afinidade 

com as redes e observamos que ele respondia muita coisa, mas essa não era uma característica 

de Wagner. Nós pressionamos para que ele participasse e depois ele entrou no clima e ele 

mesmo, algumas vezes, respondia. No caso dele que é governador é bom as pessoas se 

sentirem próximas.  

 

11)Como você vê a liberação do uso da internet em campanha eleitoral aqui no Brasil? 

 

ES: Não é a internet que faz a diferença aqui no Brasil. É a cultura política. Nos EUA 

ninguém é obrigado a votar, lá vota quem quer. Nos EUA as pessoas contribuem com a 

campanha e aqui é ao contrário, as pessoas pedem. Eu nunca me iludir achando que seria 

igual até pelo fato de lá as pessoas terem mais acesso à internet. 

Lá o objetivo é que a informação chegue aos engajados e aqui não, é conseguir eleitores de 

“qualquer forma”. 

 

12)Houve recrutamento de voluntários? 

 

ES: Sim. Houve. Apesar de não haver essa cultura de doação financeira, no nosso caso, 

principalmente por ser PT, há militantes que acreditam na proposta do partido, que pegam 

bandeira e vão a comícios e com a internet não foi diferente. Já com os nossos adversários não 

tem muito essa cultura, tem que pagar as pessoas para irem aos eventos. 

No nosso caso a pessoa veste a camisa e vai te cobrar se não fizer as coisas do jeito certo. 

Recebemos muitos e-mails cobrando explicações de alguns fatos etc. 

 

13)Foi a primeira vez que você participou de uma campanha trabalhando com internet? 

 

ES: Foi a primeira vez. E acho que foi a primeira vez de todos. Praticamente não tinha nada 

antes. Foi um desafio aprender a parte técnica da internet. E eram as pessoas que trabalhavam 

com a parte técnica, que nunca trabalhou com política, que nos passavam orientações 



importantíssimas. Então, tive que me misturar com ele para saber o que eu fazia de melhor. E 

nós de comunicação e política tínhamos que passar noções de estratégias para eles. E para 

mim isso foi muito enriquecedora essa mistura. Muitas vezes eles não eram da área de 

comunicação, mas da área de informática e, às vezes, eles faziam coisas que não tinham nada 

a ver com política, sendo assim tínhamos que afinar os trabalhos. 

Acho que a partir de agora está começando um profissionalismo nessa área e nas próximas 

campanhas os profissionais estarão mais inteirados e voltados para a internet. Cada vez mais 

estrategistas vão se voltar para a internet e, também, crianças e jovens que têm mais 

habilidades com o meio, aos poucos, vão se voltar para a política. Antigamente os 

comunicadores, geralmente, eram artistas, hoje tem que ser profissionais de comunicação e 

dominar ferramentas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A - Gráficos do Jornal A Tarde 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


