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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo coletar e analisar estratégias utilizadas na internet 

durante a campanha presidencial de 2010 dos candidatos José Serra do PMDB e Dilma 

Rousseff do PT, para tal, foram acompanhados os blogs oficiais dos candidatos e também 

seus perfis no twitter para o levantamento de dados do trabalho e perceber os avanços e 

métodos que o meio online proporciona numa campanha política. Essa investigação também 

aborda fatos relevantes da história da propaganda política no Brasil desde a campanha de 

1894 de Prudente de Moraes até a campanha de Fernando Collor de Mello. Para obtenção de 

dados foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva exploratória, que permite 

identificar pontos positivos e negativos da campanha de 2010 e de que forma os candidatos 

tentaram se aproximar de seus eleitores. A análise traz aspectos relevantes na ligação meio 

online e campanha política, esclarecendo táticas dos candidatos e apontando falhas ou má 

utilização da internet como espaço político.  

Palavras-chave: estratégias, internet, twitter, blog, propaganda política.  

 

 

ABSTRACT 

This study aims to collect and analyze strategies used on the Internet during the 2010 

presidential campaign candidate Jose Serra of the PMDB and the PT Rousseff, for the 

purpose were accompanied by the official blogs for candidates and also their profiles on 

Twitter to survey Data from work and realize the advances and methods that the online 

medium provides a political campaign. This research also addresses the relevant facts of the 

history of political advertising in Brazil since the 1894 campaign of Prudente de Moraes to 

the campaign of Fernando Collor de Mello. To obtain data was a qualitative descriptive 

exploratory, to identify strengths and weaknesses of the 2010 campaign and how the 

candidates attempted to get closer to their voters. The analysis brings relevant issues in 

connecting online media and political campaign, candidates and explaining tactics pointing 

failures or misuse of the Internet as a political arena. 

 

Keywords: strategies, internet, twitter, blog, political advertising. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Queiroz (2005) a propaganda política, embora seus primórdios datem do 

início do século XVI, no Brasil só constituiu o atual formato em 1983, ano do início do 

movimento Diretas Já, em busca de democracia e votos diretos, movimento que marcou o 

país, mas acabou sendo vítima de uma ação de intimidação por parte do governo resultando 

numa votação que não atingiu o número mínimo de votos. As coisas só mudariam a partir de 

1985 com a retomada do poder civil, a constituição de 1988 e no ano seguinte a votação para 

as eleições diretas. Até então o Brasil passava por um longo período de ditadura militar, 

condição política que acabou atrasando o desenvolvimento das eleições no país. E vale 

ressaltar que a democracia em poucos momentos foi forte no país mesmo após a proclamação 

da República. 

Com a regulamentação e oficialização da Internet pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) como o mais recente meio de comunicação passível de utilização pelos candidatos nas 

eleições de governador e presidente em 2010, uma nova gama de ambiências digitais passou a 

integrar os planejamentos de marketing e comunicação dos partidos. As redes sociais (tais 

como o Twitter) e os diários pessoais (blogs), por exemplo, passam a figurar como 

protagonistas de uma nova maneira de conceber o discurso político dos candidatos e suas 

modalidades estratégicas, tais como a possibilidade de interação mediada com os eleitores e 

trocas de informações entre estes. 

Certamente nem candidatos, partidos, eleitores, poder público ou mesmo os 

profissionais envolvidos nas assessorias de marketing político têm ainda noção exata de que 

transformações e em que profundidade estas ocorrerão nestas e nas próximas eleições com a 

introdução do meio internet. O fato é que, provavelmente, tal mudança no cenário das 

estratégias políticas influenciará em muito a conquista de novos eleitores e será decisiva na 

somatória de votos. 

Os grandes marcos do marketing político e eleitoral do último século no mundo 

podem ser resumidos em três momentos: a propaganda nazista de Hitler e Goebbels, a 

contratação de uma agência de publicidade, pela primeira vez na história das disputas 

eleitorais, pelo General Eisenhover para sua disputa à presidência dos Estados Unidos, em 

1952. O segundo marco, mas não menos importante, refere-se ao debate entre os candidatos 

Kennedy e Nixon, que fora todo pautado por publicitários, responsáveis por conduzir a fala 

dos presidenciáveis norte-americanos em 1960.  
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Já no Brasil, como principais expoentes que exemplificam o investimento em 

meios/veículos de comunicação para propaganda eleitoral, tem-se a candidatura de Getúlio 

Vargas à presidência em 1935 e seu intenso aproveitamento do meio rádio para veiculação de 

programas e debates políticos. E também, em 1955, a divulgação da campanha que elegeu 

Juscelino Kubitschek como presidente naquele mesmo ano (TORRES, 2009). 

Percebe-se assim que histórias marcantes que relacionam comunicação publicitária e 

política já aconteciam há mais de 80 anos no país. Por este motivo, é possível perceber 

claramente a importância da qualidade de um discurso – pela sua coerência, argumentação, 

credibilidade – e o meio em que este se manifesta publicamente em uma campanha política 

(GOMES, 2004). Tão quanto é importante que se especule também as consequências, entre 

potencialidades e fragilidades, da introdução do meio internet às campanhas eleitorais de 

2010.  

Com os recursos do meio internet sendo utilizados nas próximas eleições presidenciais 

brasileiras, é esperado que inúmeras mudanças aconteçam no modo dos candidatos 

interagirem com seus eleitores. Esta interação poderá manifestar-se em inúmeras redes 

sociais, blogs e sites partidários e pessoais.  

Considerando-se que neste estudo pretende-se monitorar a produção discursiva dos 

candidatos José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) com seus eleitores em dois espaços 

distintos (blogs e twitters pessoais de cada um dos candidatos), fica estabelecido como 

problema de pesquisa entender como se dará a relação destes dois candidatos com os seus 

eleitores na ambiência da internet e quais as características das estratégias e conteúdos 

utilizados. 

Visto o problema de pesquisa deste trabalho fica como objetivo geral entender como 

acontecerá a relação dos dois principais candidatos à presidência do Brasil no meio online, em 

duas plataformas distintas (blog e Twitter), com os seus eleitores.  

Para auxiliar a procura da resposta deste trabalho serão postos dois objetivos 

específicos que são: 

a) Perceber quais as características das trocas discursivas dos candidatos 

presidenciáveis José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) com os seus eleitores no ambiente 

online da rede social Twitter e de seus blogs pessoais; 

b) Estabelecer um paralelo entre as relações estabelecidas entre os candidatos e seus 

eleitores, verificando-se as principais diferenças e semelhanças das estratégias discursivas de 

cada um deles. 
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De acordo com Torres (2009), a Internet como nova mídia e nova possibilidade de se 

fazer publicidade ainda caminha a passos lentos. Mas não há dúvidas de que este será o futuro 

da publicidade mundial: o domínio dos limites e potencialidades da produção do discurso 

dentro da ambiência online e para a ambiência online. 

Gomes (2009) enfatiza que a última campanha presidencial dos Estados Unidos, a qual 

elegeu o atual presidente americano Barack Obama – que investiu mais de 16 milhões de 

dólares em meios online – é a prova de que os rumos da maneira de se fazer política 

encontrou um caminho sem volta: a Internet e seu universo de possibilidades de trocas 

discursivas. Diante de tal temática tão atual e ainda pouco compreendida e explorada, diante 

de sua complexidade, fica clara a pertinência deste estudo em buscar compreender como 

acontecerão e quais as características das trocas discursivas on line dos candidatos José Serra 

(PMDB) e Dilma Rousseff (PT) nas eleições 2010. 
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2 NOVOS RUMOS DA PROPAGANDA POLÍTICA-ELEITORAL ONLINE 

 

2.1 O MARKETING POLÍTCO-ELEITORAL 

 

Antes de se abordar a questão do marketing político é necessário primeiramente 

conceituar a ideia de marketing de uma forma mais ampla. Segundo Kotler (2003) marketing 

é um conceito mercadológico o qual abrange as trocas comerciais ocorridas entre as pessoas – 

sejam elas empresas ou clientes – conforme as suas necessidades e desejos. Ainda segundo o 

autor, a função do marketing contempla o controle de um processo administrativo pelo qual se 

criam e administram ofertas, trocas e percepções dos indivíduos envolvidos numa troca de 

caráter econômico. 

O marketing político praticado, hoje em nível mundial, teve sua primeira formatação 

desenvolvida nos Estados Unidos, no ano de 1952, com sua utilização por parte do Partido 

dos Republicanos na campanha do General Eisenhover. Este trabalho de marketing político 

foi desenvolvido pela agência BBDO (Batten, Barton, Durstin e Osborne), (GOMES, 2004). 

Embora os termos marketing político e marketing eleitoral sejam utilizados de forma 

igual no Brasil, eles possuem diferenças. Conforme salienta Almeida (2002), com base em 

Neusa Gomes (2000): 

 

O marketing político é uma estratégia permanente de aproximação do partido e do 

candidato com o cidadão em geral, enquanto que o eleitoral é uma estratégia voltada 

para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido ou candidato vencer uma 

determinada eleição.  [...] O marketing político é um instrumento que pode dar 

notoriedade à ideologiapartidária, servindo para pesquisar as necessidades do 

cidadão e revitalizar o partido, para contribuir com o debate entre líderes políticos e 

sindicais sobre as posturas do partido, para programar atividades de debate junto à 

sociedade civil. Quanto ao marketing eleitoral, destaca que, além de ter o papel de 

eleger partidos e candidatos, também pode ajudar para o acúmulo de forças destes 

quando não é possível ganhar uma eleição (GOMES, 2000, p.27 apud ALMEIDA, 

2002, p. 86). 

 

  

Pode-se afirmar que nos últimos tempos um dos acontecimentos mais marcantes no 

cenário político foi na realidade um fato muito mais relacionado ao campo do marketing do 

que da política. No Brasil, em 1989, na campanha presidencial de Fernando Collor de Mello, 

deu-se pela primeira vez a utilização das ferramentas de marketing com vista ao 

fortalecimento da imagem pública de um candidato presidenciável. A utilização do marketing 

foi tão bem acertada e eficaz que Collor ficou de fato conhecido como o „‟caçador de 

marajás‟‟, como sua campanha publicitária o intitulava. 
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O marketing voltado ao campo da política tem desenvolvido cada vez mais 

ferramentas e, ao mesmo tempo, cada vez mais olhares que podem acompanhá-lo com mais 

proximidade e profundidade pelos mais diferentes meios – como nas redes sociais. A 

campanha eleitoral do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para presidente em 

2010, por exemplo, terá um aumento de 158% na verba em relação ao que foi investido em 

2006 segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 13 de outubro de 2009. 

Tem sido ano após ano cada vez mais imprescindível que se realize campanhas 

completas, presentes em diferentes meios e ambiências de comunicação, como explica 

Gomes: 

O Marketing Eleitoral no período em que estamos vivendo, na era da informação, 

representa um diferencial, eficácia e eficiência que garantem a vitória de uma 

campanha eleitoral. Realizar uma campanha eleitoral sem as suas técnicas é hoje um 

suicídio. 
Todo candidato precisa entender que seus eleitores são seus clientes e para se 

destacar entre os outros candidatos, precisa da valiosa atenção dos eleitores. 

Discursar para o povo sobre as necessidades, anseios e desejos é o fator primordial 

para vencer as eleições, portanto, o segredo do marketing eleitoral. Se utilizado por 

amadores, seu poder pode se virar contra o próprio candidato, fazendo com que leve 

a muitos erros incorrigíveis que prejudicam ou até levam a derrotas campanhas com 

chances de vitória (GOMES, 2002, p. 112). 
  

Segundo Gomes (2002), cada ação de marketing é estudada e organizada de modo a 

ressaltar os aspectos positivos e cativantes do candidato e corrigir aqueles pontos negativos 

que podem denegri-lo perante a opinião pública, causando provavelmente uma possível 

aversão do eleitor em relação ao concorrente. Segundo Torres (2009), é necessário salientar 

que somente as ações de marketing político-eleitoral não bastam para se eleger um candidato.  
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2.2 O CASO BARACK OBAMA 

 

O ano de 2008 foi marcado pela disputadíssima eleição presidencial norte-americana, 

que foi considerada histórica não só por resultar na primeira eleição de um negro para o cargo 

de presidente dos Estados Unidos, mas também porque inovou em termos estratégicos de 

propaganda e marketing político-eleitoral, fazendo uso inédito das redes sociais online.  

Em junho de 2008, quando ainda disputavam-se as eleições primárias no partido 

Democrata entre Barack Obama e Hillary Clinton, Obama já começava a dialogar com seus 

futuros eleitores por meio de todas as tradicionais ferramentas de marketing e, de forma 

inovadora, unindo a estas a utilização da web e suas possibilidades de comunicação online, 

tais com o a interatividade e a velocidade/simultaneidade de trocas discursivas (TORRES, 

2009). 

 Ainda segundo Torres (2009) o então candidato Obama manteve o seu foco em 

grande parte no público jovem e, portanto, utilizou o meio mais compatível com estes 

eleitores, a Internet. O grupo de profissionais que regia o marketing de Obama aproveitou a 

figura simpática e jovial para infiltrá-lo nas mais diversas redes sociais e sites. Era possível 

encontrá-lo em mais de 15 redes sociais, dentre elas, diversas segmentadas para públicos 

minoritários no território americano como, por exemplo, os afrodescendentes, gays, latinos, 

asiáticos e também havia um perfil criado em cada comunidade religiosa. Estima-se que cerca 

de 93 % dos fundos utilizados por Obama em sua campanha foram arrecadados através de 

doações pela internet, valor que passa dos 100 milhões de dólares, segundo dados publicados 

no site www.folha.uol.com.br em março de 2009. 

É válido pensar que apenas estas estratégias não seriam suficientes caso o candidato 

não tivesse carisma e competência parar o ocupar o cargo de presidente, mas aquilo que os 

candidatos desejam foi alcançado, Obama manteve atenção dos eleitores e do mundo, seus 

blogs e perfis arrastaram milhões de seguidores e simpatizantes e fizeram com que suas ações 

e discursos tomassem uma repercussão quase que imediata e de nível mundial (TORRES, 

2009). 

A campanha do presidente americano Barack Obama e o grupo de publicitários 

dirigidos pelo estrategista Ben Self e pelo marketeiro Scott Goodstein abriram precedente a 

um novo jeito de fazer marketing político-eleitoral, que viria a refletir nas formas de fazer 

política, e votos, no mundo todo.  

 

 

http://www.folha.uol.com.br/
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2.3 ELEIÇÕES E INTERNET NO BRASIL 

 

A internet associadas aos períodos eleitorais ainda está fase mais primordial na história 

no Brasil, até 2008 para as eleições para prefeitos e vereadores ainda não havia sido o 

utilizado o meio online como modo de angariar votos por parte dos políticos. No ano de 2008, 

o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiu que a internet só poderia ser usada como modo de 

propaganda nos sites dos políticos e de seus partidos ou em site criado exclusivamente para o 

tema político. Tais sites deveriam possuir a terminação can.br.  

Durante o mesmo ano de 2008, mas no hemisfério norte, a campanha das prévias e 

depois presidenciais do então candidato Barack Obama fizeram com que a internet fosse vista 

com outros olhos não só pelos políticos, mas como também por quem acompanha a política. 

De maneira inovadora e contagiante a campanha de Obama prendeu a todos e foi através da 

internet que sua eleição foi possível, segundo Torres (2009) sem a internet Obama não 

conseguiria sua eleição, não por ter capacidades, mas também porque além da internet lhe 

colocar de forma quase onipresente no cotidiano dos americanos foi a partir do meio online 

que o candidato conseguiu mais de 87% de sua verba utilizada durante a campanha.  

A tendência política de Obama fez com que o Brasil olhasse para internet com novos 

olhos e viu-se a perspectiva de tornar a web meio principal e não complementar de uma 

campanha político-eleitoral. Foi então que o Projeto de Lei 5.498/2009, sancionado pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de setembro de 2009 sob a Lei número 

12.034/2009 liberou a internet para as campanhas de governador e presidente de 2010. Ainda 

é proibida a prática de propaganda paga na internet, mas a maior mudança foi a possibilidade 

dos candidatos explorarem os sites onde frequentam a esmagadora parte de quem navega na 

internet, são as redes sociais a grande jogada para as eleições de 2010, não se discute mais se 

a internet realmente serve como ferramenta política, o que agora se discute é de que forma ela 

deverá ser utilizada no Brasil. Foram utilizados blogs, email marketing, sites de 

relacionamento, postagem de vídeos em sites como Youtube, além de debates através de chats 

e doações online. 

Segundo pesquisa
1
 realizada pelo instituto IBOPE/Nielsen em dezembro de 2009 o 

Brasil era o quinto no ranking mundial com maior número de conexões à internet, 67,5 

milhões de internautas era o número no país na mesma época, e em julho de 2009 o Brasil 

esteve na primeira colocação em tempo médio de horas de navegação na internet. Tais dados 

                                                 
1
 Ver a pesquisa completa em anexos. 
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mostram a força da web no país e o tempo que se gasta em frente ao computador na internet, 

os dados apontados na pesquisa revelam números de países de primeiro mundo. 

Pelo aprendizado na campanha de Obama, pela possibilidade da primeira vez 

realmente se usufruir da internet em uma eleição no Brasil e pelos números apontados em 

pesquisas quanto o uso do brasileiro em relação à internet, é possível imaginar que de alguma 

forma as campanhas eleitorais foram históricas para o país. 
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2.3.1 Diferenças da internet para as mídias convencionais 

 

 Cada uma das mídias existentes seja as tradicionais ou virtuais, como rádio, jornal, 

televisão, internet, entre outras, possuem suas próprias características sendo possível apontar 

em cada uma dela os pontos fortes e fracos, mas algo em comum todas elas têm, o de ser o 

ponto de encontro entre o consumidor e a oferta em questão. Segundo Katz (2004), a 

propaganda escrita como as veiculadas em jornais está ligada à credibilidade do meio, não só 

por ser escrita, mas também por ser algo palpável. Sobretudo, o jornal também é um veículo 

formador de opiniões e que gera um público identificado com este meio. Por outro lado, o 

jornal é um meio de pouca duração por ser diário, desse modo seu alcance se dá em curto 

prazo. 

Já o rádio, segundo Katz (2004), o rádio visa atingir o público através de um custo 

baixo e de alta exposição, possui apelo afetivo e regional, uma vez que os ouvintes se tornam 

companheiros da programação e radialistas. Outro aspecto para gerar maior impacto é a 

utilização de efeitos de sonoplastia e músicas para identificar de forma mais fácil a 

propaganda ouvida.. Ainda segundo Katz (2004) aspecto negativo do rádio é que o ouvinte de 

pode realizar outras tarefas enquanto o aparelho está ligado, desta forma a mensagem pode se 

dispersar ou ser totalmente perdida. 

A principal mídia externa, segundo Katz (2004), o outdoor, tem como pontos fortes 

seu tamanho, mobilidade, mensagem curta e de fácil entendimento e um custo relativamente 

baixo para o número de exposições. Já a sua desvantagem fica por conta do pequeno tempo de 

exposição para quem passa em frente à um outdoor e pela dificuldade de criar um texto 

adequado para este período. 

A televisão, principal meio de massa, conta com inúmeras características tanto para 

entreter como para informar e divertir o público, desta maneira possui o maior público em 

relação a todos os outros meios. Segundo Katz (2004) a televisão aproveita a combinação de 

movimento e cor, sendo o meio o mais completo e próximo da realidade, tornando possível 

não só a fala, mas também demonstrações daquilo que se quer vender, algo determinante na 

hora do público tomar uma decisão. Segundo Katz (2004), o único porém em relação à 

televisão é o seu alto custo e a necessidade de um plano de mídia previamente elaborado e 

estruturado. 

As vantagens para anunciar em revistas, conforme Katz (2004) são um público de 

classe mais alta e seu poder de influência além da longa duração do meio, e assim como a 
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televisão o autor destaca como desvantagem o alto custo e o planejamento necessário para 

este meio. 

 Por último, a internet, tem como característica a união de todos os meios de massa já 

citados, mas com uma renovação e criação de novos temas quase que instantaneamente. A 

internet tem como principal público o jovem, que movimenta os conteúdos online e é grande 

responsável pelo surgimento e popularização das redes sociais.  

 Para Katz (2004), os principais benefícios da internet são a rapidez e personalização 

dos conteúdos divulgados, além do acompanhamento de cobertura e mensuração. Outro ponto 

forte de meio online é a flexibilidade oferecido, uma vez que vídeos e textos não precisam ter 

os tradicionais parâmetros dos meios convencionais, assim fica mais fácil atingir o público 

desejado. 

 Conforme Katz (2004) o custo de veiculação também ajuda a tornar a internet num 

meio cada vez mais poderoso, além da utilização das redes sociais que não possuem custo 

nenhum, os anúncios pagos são baratos em relação à televisão e revistas por exemplo. 

 Após analisar os pontos dos principais meio disponíveis, fica claro a importância e 

necessidade de explorar o meio online, seja pelo custo ou pela maior facilidade de atingir os 

grupos desejados. 
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2.3.2 TWITTER 

 

O twitter foi criado em 2006 e possui características peculiares por ser uma rede social 

e funcionar como microblogging, espaço para atualização de texto de no máximo 200 

caracteres. Os chamados tweets ou textos veiculados no twitter podem ter no máximo 140 

caracteres e são de rápida atualização e interação por parte das pessoas além de poderem ser 

atualizados através de serviços SMS (Serviço de Mensagens Curtas). Outro aspecto que faz 

com que esta ferramenta alcance cada vez mais sucesso é que a partir de um perfil criado é 

possível seguir outros perfis de pessoas, empresas e marcas. Desta forma só recebe-se 

informação daquilo em que há interesse e aquilo que é divulgado pelo seu perfil só atingirá 

aqueles que seguem o seu perfil. 

Atualmente o twitter é a segunda maior rede social online no Brasil, e cada vez mais 

chama a atenção das empresas e anunciantes, segundo Torres (2009) o principal ponto forte 

do twitter é a possibilidade que a ferramenta oferece de transmissão em tempo real de 

qualquer evento em que o dono do perfil esteja participando ou irá participar. 

No início do mês de junho de 2009 foi lançado o site www.politweets.com.br, extensão 

do twitter e que contabiliza apenas perfis de políticos e tem como objetivo ajudar no 

acompanhamento e transparência na relação dos eleitores com os políticos. Atualmente 

existem 404 perfis de políticos brasileiros e a expectativa é que este número aumente até o 

início do período eleitoral. 

Segundo Torres (2009) o maior propósito do twitter para os políticos foi aumentar a 

relação com o povo e tentar responder de forma mais individualizada possíveis dúvidas, 

propostas e escândalos e tentar tirar um pouco da frieza e distância entre candidato e povo. 

Agora resta esperar e acompanhar a participação dos políticos brasileiros no twitter 

envolvidos nas eleições de 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politweets.com.br/
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2.3.3 BLOGS 

 

Os primeiros formatos de blogs apareceram em 1990 nos Estados Unidos, mas apenas 

em 1999 que eles tomaram a forma de como os conhecemos hoje. O blog, cuja expressão vem 

da palavra inglesa weblog, é uma espécie de site em que textos dos mais diversos assuntos são 

discorridos e comentados. Geralmente cada blog tem um tema como assunto, desta maneira é 

mais fácil segmentar e unir grupos de pessoas com interesses em comum. 

No entanto, segundo Primo (2006), um blog além de texto pode servir como programa 

e espaço. É programa uma vez que atualmente existem diversos provedores e ferramentas 

para operar um blog, e espaço, já que dentro do blog é que cabe o conteúdo e inclusive 

anúncios diversos, e além disso, obviamente como texto já que a intenção principal é discorrer 

sobre um assunto, os chamados posts, a fim de gerar comentários e discussões a respeito. 

Geralmente os criadores de blogs tornam-se formadores de opinião por expressar os 

textos neste meio de forma que instiguem o pensamento e opinião e pública. No Brasil houve 

uma febre a partir do ano de 2005, segundo Primo (2006) até este ano a maioria dos blogs era 

voltada para humor e temas culturais, mas a partir do escândalo político do mensalão em 

esquema de compra de votos de parlamentares houve um aumento estrondoso de blogs 

voltados para a política. Os novos blogs não só começaram a tratar do tema político como 

também passaram a informar e investigar sobre novas informações e possíveis escândalos. 

Atualmente os dois principais blogs de política no Brasil são de Reinaldo Azevedo e Ricardo 

Noblat. 

Não existe exatamente o número de blogs políticos ativos no Brasil, mas esta 

tendência fez com que os políticos passassem a usar este meio como forma de defesa de 

possíveis acusações e também como um novo espaço para discorrer sobre suas ideias e 

posições sobre assuntos políticos ou quaisquer outros que estiverem em pauta. 
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2.3.4 BREVE HISTÓRIA DA PROPAGANDA POLÍTICA NO BRASIL 

 

A política brasileira, segundo Queiroz (2005), possuiu como arrancada à utilização da 

propaganda política a campanha para a quarta e última posse de Getúlio Vargas como 

presidente do Brasil, no início da década de 50. Já a prática de marketing político segundo 

Queiroz (2005), embora ainda não fosse utilizada com esta nomenclatura para suas táticas 

comunicacionais, teve como seu precursor Prudente de Moraes, eleito em 1894, sendo o carro 

chefe de sua eleição o trinômio “Constituição, Educação e Estabilidade‟‟”. O candidato 

utilizou-se do telégrafo, dos jornais e de envio de cartões para os eleitores em datas 

comemorativas. Outro marco ao final do século XIX, em 1898, foi Campos Salles, cuja 

campanha utilizou-se dos mesmos meios que Prudente de Moraes, mas com uma novidade: as 

cartas enviadas aos eleitores, nas quais constavam suas propostas políticas e alguns de seus 

feitos enquanto político. 

Na primeira década do século XX, a primeira disputa eleitoral de fato para a 

presidência do Brasil colocou frente a frente aos eleitores Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, 

em 1910. Isto porque, segundo Meneguetti (2004), a campanha de Rodrigues Alves em 1902 

não trouxe nenhuma novidade para o campo do marketing na política. Na disputa entre Rui 

Barbosa e Hermes da Fonseca a novidade ficou por conta da atitude de Rui Barbosa que, 

apostando em sua grande oratória, resolveu fechar seu escritório de advocacia e sair em 

campanha pelo Brasil. Barbosa realizou uma série de discursos e conferências, passando por 

Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Esforço este que, embora revolucionário, 

não resultou em sua vitória, apesar de haver criado uma nova estratégia de conquista de 

eleitores. 

Ainda segundo Meneguetti (2004) na década de 20, além de não ocorrerem grandes 

mudanças na propaganda política, a grande jogada ainda era escolher o Distrito Federal como 

região de campanha principal ao invés de tentar sair em busca de novos eleitores em 

diferentes regiões e estados. 

Embora, segundo Silva (2002), Nilo Peçanha tenha utilizado um navio para percorrer 

o norte do país atrás de novos eleitores de forma que essa tática ampliava o alcance do 

candidato a possíveis votos indecisos em áreas menos focadas pelos candidatos, mais uma vez 

o vencedor foi o candidato que permaneceu próximo ao Distrito Federal, Arthur Bernardes 

ganhou as eleições tendo como base de sua campanha o Rio de Janeiro, maior colégio 

eleitoral da época.  
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Ainda Silva (2002) afirma que apenas em 1929 uma campanha política teve de fato ar 

de disputa acirrada entre os candidatos Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, e o 

candidato da situação Júlio Prestes que embora tenha ganhado não teve legitimada sua vitória. 

Este fato fez com que o assunto política fervesse entre a população brasileira tendo como 

desfecho a Revolução de 30 que teve no rádio a principal novidade que serviria como 

tendência para os anos seguintes. Outra contribuição às campanhas políticas, ocorrida na 

eleição de 29 foram os grandes comícios, como o que Getúlio Vargas realizou na Esplanada 

do Castelo, no Rio, mesmo tendo perdido as eleições obteve 700 mil votos contra 1,5 milhão 

de Júlio Prestes, resultado que até hoje é contestado, e que pode ter sido o início das fraudes 

eleitorais. Getúlio inovou na campanha, imprimindo cartazes, usando caricaturas, pulseiras, 

chaveiros, talheres, cinzeiros além do rádio, televisão, cinema, produção de pequenos 

documentários e uma marchinha entre os jingles que surgiam pela primeira vez na propaganda 

eleitoral. Lamartine Babo foi o responsável pela letra e interpretação da marchinha que tinha 

como título Gegê (Seu Getúlio). 

Foi na campanha de Getúlio Vargas, e talvez o mais importante, a cabeça por trás da 

campanha de Getúlio, o responsável por suas estratégias, o jornalista e escritor Lourival 

Fontes que, segundo Queiroz (2005), é considerado o criador do marketing político no Brasil 

de Getúlio Vargas da forma mais próxima de como o conhecemos hoje. Informa Queiroz 

(2005) que a admiração por Benito Mussolini, líder do fascismo foi a ponte de aproximação 

para tornar-se o „‟marqueteiro‟‟ de Vargas durante 12 anos. Ele teve tamanha importância nas 

campanhas que ganhou o apelido de Goebbels brasileiro em referência ao chefe da 

Propaganda Nazista e braço direito de Adolf Hitler, Paul Joseph Goebbels. Lourival Fontes 

foi o criador do que viria a se tornar o slogan de Getúlio Vargas, a frase „‟Trabalhadores do 

Brasil‟‟ que caracteriza o início de todos os seus discursos, além do apelido de „‟Pai dos 

Pobres‟‟. 

Embora, segundo Queiroz (2005) o rádio tenha sido iniciado em 1930 como meio de 

conquistar votos nas campanhas, apenas em 1945 ele ganha força decisiva em uma eleição, 

inclusive adotando um locutor oficial para os comícios, Dalwan Lima, estratégia que viria a 

ser adotada nas eleições seguintes por outros candidatos. Também no período governamental 

de Vargas surgiu o programa de rádio „‟A Voz do Brasil‟‟ que tinha como foco assuntos 

políticos e temas em pauta na época, programa que até hoje permanece no ar. 

De acordo com Queiroz (2005) em 1955 mais uma campanha traria novos ares para a 

propaganda política do Brasil, Juscelino Kubitschek teve como estratégia não possuir uma 

estratégia principal, utilizou praticamente todas as ferramentas disponíveis na época e sempre 
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agregando a abreviação JK às peças veiculadas, o termo se tornou um símbolo da campanha 

quase como se fosse uma empresa, algo pioneiro e que hoje em dia é objetivo da maioria das 

corporações, o reconhecimento através de uma marca. Nesta época as revistas já faziam parte 

do cotidiano brasileiro e foram utilizadas para disseminar os slogans da campanha de 

Juscelino, como „‟50 anos em 5‟‟, „‟Juscelino para presidente‟‟ e „‟Novos rumos para o 

Brasil‟‟, além de frases várias vezes repetidas como „‟Deus poupou-me o sentimento do 

medo‟‟ e „‟Se tenho uma força, esta reside na legalidade‟‟. Outra inovação da campanha de 

JK além da criação de uma marca foi a utilização de modelos de cédulas para ensinar os 

eleitores a votar. 

Ainda citando Queiroz (2005) na década de 60, a campanha de Jânio Quadros teve 

como ferramentas os já utilizados jingles e slogans, mas confirmava como uma tendência a 

utilização de marca criada por Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros usou como sua marca 

uma vassoura em alusão a limpeza da corrupção na política, marca que segundo Queiroz 

(2005) ganhou proporção nacional e internacional de maneira que sua campanha é 

classificada por esta ação como uma campanha ideológica. 

Segundo Silva (2002) ainda na década de 60, Castello Branco, o primeiro presidente 

do período militar e posteriormente o General Emílio Médici não impuseram grandes 

novidades na propaganda política, e tiveram como marca a aproximação aos esportes de 

massa para obter maior respaldo do povo. Esta tática significava a maior participação em 

assuntos esportivos, principalmente o futebol e também o intrometimento no cotidiano da 

seleção que viria a disputar o mundial de 70 no México, quando contrariado por Médici que 

queria ver como titular o jogador Dadá Maravilha, o então técnico João Saldanha por 

resistência perdeu o cargo para Zagallo meses antes da Copa do Mundo de 70. 

Conforme Silva (2002) novidades mesmo só voltariam no ano de 1985, quando 

Tancredo Neves, que sequer chegou a tomar posse de presidente usou em sua campanha pela 

primeira vez na área política outdoors e a aproximação de famosos como seus aliados, 

também foi o primeiro presidente a utilizar uma série de agências de publicidade por uma 

única causa além de iniciar a tática de publicar apenas pesquisas de votos em que ele aparecia 

como vencedor. Após a morte de Tancredo Neves, assumiu a presidência o seu vice José 

Sarney que majoritariamente utilizou o rádio como forma de aproximar-se do povo e nomeou 

as pessoas como „‟fiscais do Sarney‟‟ para cuidar a remarcação de preços nos mercados, 

durante período de grande inflação no Brasil. 

O presidente seguinte foi Fernando Collor de Mello, eleito de forma direta em 1988, 

que segundo Queiroz (2005) impôs um novo estilo de campanha, que embora não inovasse 
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tanto na maneira de abordar os eleitores fazia uso das mídias de maneira constante, atingindo 

o público de todos os lugares durante todo o tempo, podemos chamar esta campanha como a 

primeira com investimentos enormes em publicidade. Tal forma de campanha iria 

acompanhar todas as seguintes campanhas presidenciais sem grandes alterações até o atual 

ano, em que entra em cena a internet como nova ferramenta de alcance aos eleitores e um 

novo marco nas propagandas político-eleitoral brasileiro. 
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2.4 HISTÓRICOS DOS CANDIDATOS 

2.4.1 JOSÉ SERRA 

 

José Serra, paulistano, nascido 19 de março de 1942, é um dos fundadores do partido 

do PSDB (Partido da Social Democracia do Brasil). Nascido em família pobre, desde jovem 

clamou pela vida pública, seus primeiro marco nesta área foi como o mais jovem a discursar 

em comício promovido por João Goulart em 1964. Logo após este evento, acusado de 

manobrar a queda de Jango Serra passou dias escondido e teve que refugiar-se primeiramente 

na Bolívia. Durante quatorze anos de exílio Serra passou pelo Chile, Itália e Estados Unidos. 

Foi neste período que Serra conquistou seu primeiro diploma, o de economista, uma vez que 

durante sua fuga do Brasil ele estava cursando engenharia civil, mas não pôde concluir o 

curso.  

Seu primeiro cargo público foi na Secretaria de Planejamento do estado de São Paulo, 

cargo que iniciou em 1983 e durou até 1986, quando deixou o posto para tentar a câmara dos 

deputados. Logo de primeira obteve sucesso e com a quarta maior votação do estado de São 

Paulo elegeu-se deputado federal, e quatro anos mais tarde conseguiria a reeleição. 

Em 1994 foi eleito senador onde permaneceu até 1998, mas com um período entre 

1995 e 1996 como Ministro do planejamento. Em 1998 seria novamente ministro, mas desta 

vez da saúde, onde teve como ponto alto seu trabalho contra a AIDS e o incentivo aos 

remédios genéricos, com a queda de preço dos remédios em geral.  

Em 2002 Serra teve sua primeira experiência como candidato à presidência. Chegou 

ao segundo turno e mesmo com boa votação foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Em 2004 elegeu-se de maneira tranqüila, ainda n o primeiro turno para a 

prefeitura de São Paulo e embora tenha afirmado em diversas entrevistas que completaria o 

mandato ficou apenas um ano e três meses no cargo que deixou para concorrer nas eleições 

para governador do estado de São Paulo em 2006. Mais uma vez Serra foi vitorioso e assumiu 

o cargo de governador em janeiro de 2007, mas mais uma vez eleições de maior porte 

atrapalhariam seu governo. Novamente Serra visando maior cargo e voos maiores, deixa o 

governo de São Paulo e em setembro de 2009 anuncia sua candidatura como presidente nas 

eleições de 2010. 

Os principais temas abordados por Serra em sua campanha serão a saúde e uma maior 

fiscalização na entrada de drogas no país, principalmente pela Bolívia.  
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2.4.2 DILMA ROUSSEFF 

 

Dilma Vana Rousseff é mineira de Belo Horizonte nascida em 14 de dezembro de 

1947, foi criada em família de classe média alta e desde cedo nutriu interesse pela ideologia 

socialista. Lutou contra o regime militar e participou de organizações armadas e de cunho 

socialista baseados no modelo soviético, a COLINA (Comando de Libetação Nacional) e 

também integrou a VAR Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares). 

Dilma foi presa em 1970 e lá ficou por dois anos, após liberdade recomeçou sua vida 

no Rio Grande do Sul, onde foi secretária municipal da Fazenda e mais tarde secretária 

estadual de Minas e Energia, e foi neste período em que Dilma de filiou ao PT. 

Foi durante o secretariado estadual de Minas e Energia que Dilma chamou a atenção 

do presidente Lula, era um período de crise brasileira em relação à energia elétrica, inúmeros 

apagões aconteceram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, grande parte 

do país passava por racionamentos diários de energia, menos os três estados do Sul, que 

mesmo sem sofrer nenhum racionamento teve de forma exemplar a economia de energia. 

Por meio do seu trabalho na área de minas e energia Dilma aproximou-se do então 

candidato presidencial Lula, e após as eleições de 2002 e a vitória do candidato do PT para 

surpresa de todos, Lula anunciou Dilma como a ministra de Minas e Energia, cargo que teve 

como ponto forte o cumprimento aos contratos anteriores, o esforço para evitar novos apagões 

e a implementação do programa Luz para Todos, que visa levar energia elétrica para os 

domicílios rurais.  

Após o escândalo do mensalão em 2005 e com a queda do então ministro-chefe da 

Casa Civil José Dirceu, Lula nomeou Dilma para o cargo, mais uma vez credenciada pelo 

trabalho na área de minas e energia. Seu trabalho como ministra-chefe da Casa Civil foi 

marcado por acusações de escândalos e chantagens e criação de planos com altos orçamentos 

e poucas obras realizadas. 

Embora há muito tempo se fale na candidatura de Dilma Rousseff à presidência, 

somente em junho de 2010 foi lançada oficialmente a sua participação oficial, Dilma conta 

como maior trunfo o apoio do atual presidente Lula, que vem fazendo lobby para sua eleição e 

inclusive já sofreu multa duas vezes por realizar propaganda política antes do tempo, o 

principal discurso utilizado pela candidata é a continuidade no PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento), criado no atual governo e dirigido por ela. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será explicado como se deu a estratégia metodológica utilizada no 

trabalho e a qual natureza pertence a pesquisa, bem como seu método, técnica de coleta de 

dados e sua análise. 

A natureza desta pesquisa monográfica é qualitativa, a qual segundo Malhotra (2004) 

apresenta caráter exploratório e não estruturada, em que amostras propiciam a percepção e 

entendimento do problema. Também, segundo Malhotra (2004), a pesquisa qualitativa não 

objetiva apresentar números, mas sim aprofundar-se como um estudo de um fenômeno social 

de um determinado grupo ou organização. 

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Goldemberg (1999) afirma que por meio deste viés 

pode-se compreender que nem sempre apenas um estudo quantitativo é capaz de responder a 

uma questão de pesquisa, especialmente fora dos campos científicos das ciências naturais e 

exatas – como é o caso do campo das Ciências da Comunicação.  

Esta pesquisa utilizará o método descritivo exploratório. Vieira (2002) e Malhotra 

(2001) destacam que a pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar uma dada realidade, 

por meio da observação, descrição, classificação e interpretação de fenômenos, sem nela 

interferir a fim de modificá-la.  

Uma das principais características de uma pesquisa descritiva, segundo Vieira (2002), 

é a possibilidade de interpretação de uma realidade por meio da observação de um fenômeno 

em primeiro estágio. Após uma minuciosa observação, parte-se respectivamente à descrição e 

classificação deste fenômeno, para só então interpretá-lo de forma que resulte em uma 

solução ao problema de pesquisa.  

Já a pesquisa exploratória, segundo Malhotra (2001), pode ser realizada com uma 

amostra baixa e inclusive por conveniência, pois esta admite que o pesquisador defina o seu 

problema de pesquisa e formule a sua hipótese com mais precisão. Segundo Goldemberg 

(1999), uma pesquisa pode ser considerada de natureza exploratória, por exemplo, quando 

necessita além do levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tenham 

conhecimento sobre o assunto pesquisado e análise de exemplos que incitem a compreensão 

do tema. Em síntese, as pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um 

determinado fato, a fim de que o pesquisador possa compreender melhor o universo em que se 

estabelece um dado fenômeno, ou sua origem, suas implicações, variáveis, entre outros 

aspectos. 
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Esta pesquisa de cunho descritivo exploratório foi norteada, inicialmente, pela técnica 

de revisão bibliográfica, como modo de embasamento teórico a respeito de conceitos centrais 

relacionados ao tema abordado, como o discurso político. Segundo Gil (2002) a pesquisa 

bibliográfica é exercida de acordo com a existência de bibliografias publicadas, isto é, desde 

jornais, revistas, livros, artigos, teses entre outras. E ainda tem por finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de outras abordagens sobre um 

determinado tema (GIL, 2002). 

A fim de se analisar o corpus, empregou-se a Análise do Discurso do tipo enunciativa, 

com a finalidade de se observar o conteúdo dos textos verbais e não verbais. Objetivou-se 

assim investigar os conteúdos das trocas discursivas tanto no twitter quanto nos blogs dos dois 

candidatos presidenciáveis nas eleições 2010, compreendendo-se assim de que forma os 

candidatos utilizaram as ferramentas online para relacionar-se com os seus eleitores.  

O discurso é alvo de estudo desde a Grécia Antiga. No decorrer dos séculos, diferentes 

estudiosos, em diferentes épocas, vêm se dispondo a compreender as suas instâncias 

produtivas e receptivas e, inclusive, a própria estrutura do discurso que, carregado de uma 

dada ideologia, é capaz produzir comunicação a partir dos mais diferentes efeitos de sentido. 

Segundo Fernandes (2005) o discurso faz parte de um caráter tridimensional que são os 

aspectos sociais, os linguísticos e os sinais. Fernandes (2005) ainda afirma que o discurso 

toma vida principalmente através da fala, mas embora diversas ações, mesmo as não verbais 

trazem consigo sentidos e diferentes interpretações. 

Ainda de acordo com Fernandes (2005), como o discurso basicamente está vivo no 

cotidiano dos grupos sociais, em suas relações, é necessário, para aproximar-se dele, romper 

com a ideia de procurar procurá-lo apenas onde há fala, verbalizações. O discurso se faz 

presente em todos os espaços de vida. 

O conceito de discurso também possui outras definições, como a de Michel Foucault 

(1996), autor segundo o qual tudo aquilo caracterizado como um conjunto de enunciados 

apoiados na mesma formatação e intenção para um determinado público tem como 

significado o discurso, intrínseco ao ambiente social. Ainda conforme Foucault, (1996) o 

discurso, depois de identificado, segue regras ainda não muito bem definidas sobre o que pode 

ou deve ser dito. Portanto, apenas com a formatação correta e no ambiente adequado o 

discurso tem o poder de passar a mensagem desejada pelo seu produtor. Caso contrário, o 

receptor terá outra mensagem, não necessariamente aquela programada pela instância da 

produção. 
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Foucault (1996) lembra ainda que um discurso origina-se sempre de um contexto 

discursivo e vai de ou ao encontro de outro ou de outros discursos, ou seja, nunca existe 

“solto” de uma realidade. Trata-se do que ele chamou de princípio constitutivo dos discursos, 

posteriormente nomeado de dialogismo.  

Sob a ótica da análise do discurso, a linguagem não é apenas um instrumento de 

comunicação ou informação no sentido de relações bem resolvidas, acertadas. Segundo 

Gregolin (2001), assim como o discurso, a linguagem também origina conflitos e confrontos, 

pois só pode ser captada durante um processo de interação social. Por este motivo, Gregolin 

(2001) afirma que a linguagem só será entendida se empregada entre parceiros de 

comunicação em concordância quanto ao local, momento e forma de comunicação, por 

exemplo. Caso contrário, o sentido provavelmente se perderá. 

Gregolin (2001) afirma que o campo discursivo é o território legítimo da luta de 

classe. Para o autor, por mais que o emissor lance uma matéria significante clara sobre um 

determinado tema, esta pode não ser assim entendida pelo destinatário, devido a um ruído no 

processo onde comunicação, por exemplo, ou por ser recepcionada em condições não 

favoráveis a compreensão deste sentido tal como ele fora elaborado. Assim, para Gregolin 

(2001), a maior variável neste quesito são certamente as diferenças entre as classes sociais, 

seja em nível de conhecimento sobre determinados temas, seja em nível da própria 

experiência de vida de cada sujeito, suas opiniões, crenças, ideologias. Enquanto para 

algumas pessoas a presença da polícia num dado local pode conotar segurança, por exemplo, 

para outras pode ser sinônimo de medo e desconfiança. 

Conforme esta consideração fica fácil compreender porque o estudo da linguagem não 

pode ser visto como separável das realidades sociais que produzem ou recepcionam os 

discursos – pois daí nasce toda a gama de diferentes interpretações, apropriações e 

disseminações de sentidos, inclusive a partir de um mesmo discurso. Essa visão da linguagem 

e da língua como viabilizadoras das relações sociais acaba por confirmar à análise do discurso 

sua importância enquanto investigação não apenas de discursos, mas das realidades que o 

extrapolam. 

Na observação dos textos verbais pretendeu-se dar conta da análise das redações no 

twitter, as mensagens de até 140 caracteres dos candidatos no meio. Já em se tratando dos 

textos não verbais, observaram-se as imagens utilizadas nos blogs dos candidatos, desde fotos 

até ilustrações e animações. Nos perfis do twitter foram analisadas as fotos do perfil e o papel 

de parede utilizado na página de cada um dos candidatos. 
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Tanto as análises dos textos verbais quanto não verbais tiveram como finalidade 

compreender a maneira pela qual os candidatos fizeram uso das potencialidades 

comunicacionais do ciberespaço a seu favor. Assim o estudo pretendeu observar se realmente 

os dois candidatos, Dilma e Serra, usaram a internet como meio capaz de facilitar as 

estratégias de interatividade com os eleitores (usando os discursos destes como ponto de 

partida para a formulação de seus discursos ou mesmo para a formulação de resposta dirigida 

especialmente a um internauta, por exemplo), bem como de divulgação de suas plataformas 

políticas, de diálogo com seus pares partidários ou de discussão com seus adversários 

políticos. Ou se, por outro lado, as suas existências oficiais na ambiência online restringiram-

se a um uso muito semelhante à natureza de outras mídias e suportes (propaganda em TV, 

rádio, entrevistas, debates, materiais gráficos, etc.), aproveitando-se pouco ou quase nada das 

particularidades destas novas ferramentas de comunicação da web 2.0, tais como os blogs e as 

redes sociais, no caso deste estudo, o twitter. 

Os monitoramentos tanto dos blogs quanto dos seus perfis no twitter foram feitos de 

maneira aleatória acompanhando os assuntos mais relevantes discutidos em períodos de 

poucos dias até no máximo de uma semana, entre o dia 3 de julho de 2010 até o dia 31 de 

outubro de 2010. Após perceber o padrão estabelecido para cada candidato, assuntos em 

questão e notícias que estivessem em voga no dia do monitoramento tiveram maior atenção e 

foram sendo separados através de print screens para posteriormente servirem como 

ilustrações para a resposta do objetivo de pesquisa deste trabalho. 
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4. ANÁLISE DOS MEIOS ONLINE 

 

4.1 Twitter de Dilma Rousseff 

 

 

 

 

(Fig. 1) Imagem do perfil do twitter de Dilma Rousseff. 

 

 

O responsável pela campanha online da candidata do PT foi Marcelo Branco, que além 

de assessorar nos conteúdos das mensagens de Dilma no twitter foi a figura por trás de todo 

material veiculado no blog da candidata. Abaixo algumas imagens de mensagens enviadas por 

Dilma em seu twitter que caracterizaram sua maneira de interagir através desta rede social. As 

imagens escolhidas têm como função transpor para o leitor deste trabalho quais foram as 

principais bases e temas percebidos como forma de alcance aos eleitores. 

 

 

 

 

(Fig. 2) Recado para uma das diversas classes de trabalhadores. 

Por várias vezes como na imagem acima, Dilma parabenizou trabalhadores pelos dias 

de suas profissões, maneira de se aproximar de grandes grupos. Quase todos os dias havia 
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lembranças a diversas classes de trabalhadores, algo semelhante ao que faz o seu partido, 

associar-se a esta classe. 

 

 

 

(Fig. 3) Principal subterfugio da candidata, o atual presidente Lula. 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 4) Outro exemplo como na imagem da figura 3. 

  

 

Este foi com certeza o grande trunfo de Dilma durante sua campanha online, veicular 

sua imagem ao do presidente Lula, algo que além de atrair os já simpatizantes do partido, 

aproveita o momento de grande aprovação do atual presidente no país e transfere esta 

simpatia como um voto de confiança para a candidata. Nunca houve tanta ligação e 

preparação de um presidente para deixar um sucessor como houve nestas eleições. 

 

 

 

 

 

(Fig. 5) Agenda de Dilma durante sua campanha. 
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A imagem acima mostra a segunda principal função do twitter da candidata Dilma, 

passar sua agenda tanto em carreatas e comícios como no exemplo anterior como também 

para lembrar suas participações em programas de tevê e rádio. 

4.2 Blog de Dilma Rousseff 

 

 

 

(Fig. 6) Início da página da candidata. 

  

 

Acima podemos ver a atual página de Dilma Rousseff, anteriormente em formato de 

blog que acabou sendo desativado em plena campanha da então candidata, fato ocorrido 

devida a baixa frequência de atualizações por parte dos responsáveis do blog e a maior 

facilidade de acompanhamento dos eleitores através das redes sociais. 

 

 

 

(Fig. 7) Algumas fotos do novo site da presidente eleita. 
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„O exemplo das fotos de seu site acima vai de encontro com as duas principais 

estratégias utilizadas por Dilma em seu twitter, a associação de sua imagem com o atual 

presidente Lula e seus compromissos durante campanha eleitoral. 
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4.3 Twitter de José Serra 

 

 

(Fig. 8) Imagem do perfil do twitter de José Serra. 

  

A responsável pela campanha na internet de José Serra foi Soninha Francine, 

subprefeita de São Paulo que além de cuidar o que veicular sobre Serra também foi 

responsável pela filtragem de tudo o que foi dito sobre o candidato. Assim como na análise da 

candidata do PT, foram analisados os principais temas e as formas como o candidato do 

PSDB se aproximou dos eleitores. 

 

 

 

(Fig. 9) Exemplo de forma mais direta e informal de Serra para os eleitores. 
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(Fig. 10) Outro exemplo de informalidade do candidato. 

  

 

Como podemos perceber nos dois exemplos acima, primeiramente Serra aderiu uma 

forma mais natural de se dirigir aos eleitores através da internet, e diferentemente de Dilma 

veremos a seguir que ele trata de diversos assuntos além da política, pode-se dizer que ele 

tenta passar uma forma mais humana e descontraída e mesmo quando fala sobre algum 

assunto envolvido com a política o faz de forma suave e sem entrar muito no mérito. 

 

 

 

(Fig. 11) Outro assunto pessoal tratado por Serra. 

  

 

Embora o objetivo deste trabalho seja perceber apenas a forma de contato dos 

candidatos e não de como os eleitores reagem, ficou muito perceptível durante o 

acompanhamento do perfil no twitter de José Serra que na maioria das vezes em que ele tocou 

em assuntos políticos foi para responder aos seus seguidores, de outra forma os assuntos 

puxados por ele sempre caíram mais para o lado pessoal e temas fora da política. 
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(Fig. 12) Única menção ao debate encontrada tanto no perfil de Dilma quanto no de Serra. 

  

Acima o candidato Serra fala sobre o debate realizado na internet, após o 

cancelamento de outros que estavam previstos este em que ele se refere foi o único realizado, 

e como o próprio candidato afirma, embora seja um tempo extra de exposição ainda não é o 

ideal. 
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4.4 Blog de José Serra 

 

(Fig. 13) Imagem do último post do blog de Serra. 

  

É correto afirmar que este quesito foi o grande desperdício de espaço de José Serra, a 

última postagem em seu blog é do dia em que ele oficializa a sua candidatura à presidência do 

Brasil. Além de o blog não ser atualizado possui uma única foto do candidato, o que dificulta 

a análise deste quesito, e seu site que assim como Dilma fez, poderia substituir o espaço do 

blog ficou durante quase todo tempo fora do ar. 
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4.5 Comparação e estratégias dos candidatos 

 Após o acompanhamento e análise dos meios online utilizados pelos dois candidatos 

ficou evidente a diferença entre eles no modo de se posicionar perante o público da internet, 

principalmente do twitter. Enquanto Dilma Rousseff teve um tom mais partidário, politico, 

formal e ligado ao atual presidente Lula, José Serra adotou uma forma de se posicionar mais 

como um amigo dos eleitores, uma forma mais humana, ao contrário de sua forma pessoal de 

conquista de eleitores. 

 A partir da pesquisa também ficou evidente um envolvimento maior e mais direto de 

José Serra, também no twitter, isso se percebeu tanto pela frequência de suas postagens 

quanto ao modo como ele tratou a ferramenta. Já Dilma Rousseff pareceu utilizá-la de forma 

mais artificial e como algo obrigatório, uma vez que seu principal concorrente já fazia uso da 

rede social em questão. 

 A principal análise e que ambos pecaram foi a falta de informação sobre suas 

campanhas no meio online, Dilma fez mais postagens referentes à política, mas sobretudo a 

respeito do presidente Lula, pouco falou sobre ela. Esta análise serve para os dois candidatos, 

o grande defeito no aproveitamento do espaço online por ambos foi a falta de conteúdo 

relevante, não se viu propostas ou plataformas em que suas candidaturas foram apoiadas, 

muito menos soluções e promessas tantas vezes ditas na televisão, rádio e jornais. Ficou um 

sentimento de que a internet teve um tratamento secundário e por vezes como um fardo, uma 

obrigação eleitoral para dos dois candidatos. 

 O ponto mais baixo em relação à análise certamente foram os blogs dos candidatos, 

um desperdício de espaço para tirar dúvidas e deixar claras as bases da campanha e suas 

propostas, uma vez que o blog possui um espaço muito maior em relação ao microblog que é 

o twitter. No caso de Dilma, seu blog foi transformado em site no fim da campanha, porém 

deste formato se perde a rápida interação e atualização disponível em um blog. Já José Serra 

sequer atualizou seu blog, deixando apenas uma foto antiga ao lado da notícia de sua 

candidatura oficial à presidência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Após a análise dos resultados deste trabalho, três assuntos ficaram em evidência, são 

eles: a má utilização do meio online, a perda de espaço dos blogs e a força dos meios 

tradicionais de veiculação. 

 Podemos tirar como conclusão desta pesquisa uma utilização ineficiente da internet 

como forma de atingir possíveis eleitores, certamente por ser a primeira vez que este meio foi 

utilizado de forma total para uma campanha, sobretudo para presidente, não houve uma total 

concentração para oferecer todas as possibilidades que a internet dispõe aos candidatos. 

Faltaram ideias mais contundentes de ambas as partes na campanha, poucos assuntos sérios 

foram tratados e respondidos através da internet, faltaram propostas claras, a oposição 

simplesmente não existiu, não argumentou enquanto a situação se apoiou em pesquisas de 

intenção de voto e popularidade do atual presidente. 

 Quanto aos blogs foi possível constatar um desuso devido ao crescimento e 

surgimento das redes sociais, que mesmo com espaços menores que de um blog possuem uma 

atualização mais rápida e de forma quase que instantânea consegue-se um feedback dos 

assuntos em questão. É bem verdade que de forma cuidadosa e atualizando um blog é possível 

oferecer uma mais rica diversidade de assuntos de forma mais completa e também com 

interação com o público, mesmo que de forma mais lenta. 

 É difícil determinar o porquê da falta de conteúdos relevantes na campanha da 

internet, assuntos que tiveram maior repercussão foram obtidos através dos meio tradicionais 

como televisão, rádio e jornal. Logicamente estes veículos possuem maior alcance e acabam 

dividindo as atenções quanto à internet, mas mesmo assim não se deve deixar para abordar 

apenas assuntos corriqueiros no meio virtual, isso é simplesmente perder a oportunidade de 

encaixar um meio novo que cada vez cresce mais e oferece novas alternativas para nos 

comunicarmos de forma rápida e com um custo muito abaixo dos veículos de massa. 

 Finalmente o que podemos concluir é que a relação dos candidatos com o meio online 

foi de maneira tímida e deixou margem para muito crescimento para as próximas campanhas 

na internet. A verdadeira impressão deixada foi a de obrigação de possuir esta ou aquela 

ferramenta apenas pelo candidato A ou B possuí-la, e que o fato da internet ser liberada para 

as campanhas de 2010 fizeram com que a sua utilização fosse imposta e não estudada como 

uma nova fonte de atingir eleitores.  
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ANEXO 

Número de usuários 

O número de internautas no Brasil não para de crescer. De acordo com dados do Ibope 

Nielsen Online, em dezembro de 2009 éramos aproximadamente 66,3 milhões de usuários da 

internet. Os dados correspondem aos acessos do ambiente de trabalho, casa ou locais públicos 

(lanhouses e bibliotecas públicas, por exemplo). 

Nas áreas urbanas, 44% da população está conectada à internet. 97% das empresas
 
e 23,8% 

dos domicílios brasileiros estão conectados à internet. 

Internautas ativos 

27,5 milhões acessam regularmente a Internet de casa, número que sobe para 36,4 milhões se 

considerados também os acesso do trabalho (jul/2009). 38% das pessoas acessam à web 

diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 

18% uma vez por semana. Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na internet 

semanalmente
.
 

 

Tempo médio de navegação 

Tempo médio de navegação 

Posição País Tempo 

1º Brasil 48h26m 

2º Estados Unidos 42h19m 

3º Reino Unido 36h30m 

4º França 33h22m 

5º Japão 31h55m 

6º Espanha 31h45m 

7º Alemanha 30h25m 

8º Itália 28h15m 

9º Austrália 23h45m 

 

Desde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve excelentes marcas, estando 

constantemente na liderança mundial. Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26 

minutos, considerando apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71h30m se considerar 

o uso de aplicativos on-line (MSN, Emule, Torrent, Skype etc)
.
 

Veja as marcas dos outros países em julho de 2009 e compare com a do Brasil na tabela ao 

lado. 

 

 

Comércio eletrônico 
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No primeiro semestre de 2008, as compras on-line somaram R$ 3,8 bilhões (45% mais do que 

igual período de 2007). O ano fechou em R$ 8,2 bilhões (crescimento de 30% na comparação 

com 2007). A previsão para o primeiro semestre de 2009 era de R$ 4,5 bilhões, mas, mesmo 

com crise, o faturamento foi de R$ 4,8 bilhões, 27% a mais em relação ao mesmo período de 

2008. O valor médio das compras é de 323 reais. A previsão é que o ano feche em R$ 10,6 

bilhões. 

Publicidade on-line 

A internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de rádio e TV. 

87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviço. Antes de comprar, 

90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, enquanto 70% confiam em 

opiniões expressas online
.
 

 

 

 


