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Resumo 

 

O objetivo desse trabalho é identificar uma hipótese analisada há 40 anos em uma 

nova forma de comunicação. A proposta é buscar a comprovação do agenda-setting, ou 

agendamento, no Twitter durante a eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano de 2012. 

Para isso, recorremos a três portais de notícias que nos serviram como ―laboratório de fontes‖, 

que nos pautavam na busca pela repercussão dessas notícias na Internet.  A partir da definição 

de alguns termos que acompanharam os três principais candidatos à prefeitura de SP, partimos 

para uma procura por esses termos no Twitter, através da ferramenta ―The Archivist‖. Os 

termos foram divididos em ―positivos‖, ―negativos‖ e ―neutros‖, para identificarmos qual o 

tipo de conteúdo era mais repercutido. Os resultados da pesquisa identificaram uma maior 

repercussão de termos que representavam atributos negativos dos candidatos, analisando o 

agendamento dos portais de notícias como uma forma de reforço desses atributos negativos, 

comprovando a agenda da contrapropaganda política no Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: agenda-setting, Twitter, Contrapropaganda, eleições. 



Resumen 

 

 El objetivo de este trabajo es identificar una hipótesis examinada hace 40 años nesta 

nueva forma de comunicación. La propuesta consiste en buscar la confirmación de la agenda, 

o la programación, en Twitter durante las elecciones a la alcaldía de Sao Paulo en 2012. Para 

eso, se activa tres portales de noticias que sirvieron como "laboratorio de fuentes", en la 

búsqueda de impacto de esta noticia en Internet. A partir de la definición de algunas palabras 

que acompañaban a los tres principales candidatos a la alcaldía de SP, fuimos a una búsqueda 

de estas palabras en Twitter, a través de la herramienta "The Archivist". Las palabras fueron 

divididas en "positivo", "negativo" y "neutra", para identificar qué tipo de contenido se pasó 

más adelante. Los resultados de la encuesta identificó un impacto mayor en palabras que 

representan los atributos negativos de los candidatos, analizando la programación de los 

portales de noticias como una forma de reforzar estos atributos negativos, lo que demuestra el 

orden del día de la lucha contra-política en Twitter. 
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Abstract 

 

 The aim of this work is to identify a hypothesis examined 40 years ago this new form 

of communication. The proposal is to seek confirmation of the agenda-setting, or scheduling, 

on Twitter during the election for mayor of Sao Paulo in 2012. For that, we turn on three news 

portals that served as the "lab supplies", that help us in the quest for impact of this news on 

the Internet. From the definition of some terms that accompanied the three major candidates 

for mayor of SP, we went to a search for these terms on Twitter, through the tool "The 

Archivist". The terms were divided into "positive", "negative" and "neutral", to identify which 

type of content was further passed on. The survey results identified a greater impact in terms 

representing negative attributes of the candidates, analyzing the agenda of news portals as a 

way of reinforcing these negative attributes, proving the agenda of counter-politics on 

Twitter. 
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Introdução 

 

A comunicação evolui com a necessidade do indivíduo em atingir cada vez mais 

público. Foi assim desde a escrita, passando pelo rádio, televisão, até chegar à Internet. 

Chegando à Internet, conhecemos um espaço aberto para a comunicação. Vários 

canais de informação, notícias, entretenimentos, diversos pontos de vistas, entre outros. E 

tudo isso se multiplicou com o surgimento de novas ferramentas, as mídias sociais. As mídias 

sociais puderam aumentar esse fluxo de informações já existentes na Internet, para alcançar 

mais público, e também se tornou produtora e difusora de mensagens. 

 Em 2012, tivemos um ano de discussão política, onde foi colocada à pauta a eleição 

para Prefeitura nas cidades do país. Focando em São Paulo, estivemos em meio às campanhas 

dos candidatos, todos procurando mostrar o de sempre: têm o melhor plano de governo, são 

honestos e ―próximos‖ ao povo. 

No caso do primeiro ponto, uma boa equipe é capaz de estabelecer propostas que serão 

cumpridas (ou não) durante todo o mandato. Para o segundo ponto, basta ter se mantido 

íntegro durante a vida política, e não ter criado históricos ou suspeitas que o impedirão de ser 

um ―ficha-limpa‖. Porém, de todos esses objetivos que o candidato deve cumprir para realizar 

uma boa campanha, o terceiro item é o que se torna mais trabalhoso para eles. 

Para se aproximar das pessoas, eles são ―obrigados‖ a beijar mãos ou rosto de eleitores 

(ou fingir que beijam, como fez José Serra em campanha de 2012), jogar futebol com meninos 

carentes, ir a feiras, passeatas, comícios, andar de metrô ou trem lotados, visitar ONGs. É 

muita coisa para quem quer, apenas, administrar São Paulo. Essa ironia representa a imagem 

de políticos forçados a cumprirem todas essas visitas, para que no final digam: ―Tá vendo? 

Sou do povo e o povo me ama!‖. 

Esse ritual de campanhas corpo-a-corpo se arrasta há anos, sempre na tentativa forçada 

de aproximar o candidato de seus eleitores. Até que, magicamente, a Internet ganha novas 

ferramentas de comunicação, as chamadas mídias sociais, e Voilà! Estava criado o canal de 

comunicação entre o eleitor e o candidato. Com perfis criados em várias mídias sociais, o 

político poderia freqüentar o mesmo ambiente de seus eleitores e trocar mensagens, ―ouvir‖ 

problemas e prometer resoluções. Finalmente haveria essa aproximação. 

Um desses canais utilizados foi criado em 2006, com o objetivo de forçar seus 

usuários a escrever mensagens curtas, em até 140 caracteres. Como assinalaram BRAKE e 

SAFKO (2010, p. 354), o Twitter é um veículo social, ―especialmente criado para melhorar a 

comunicação‖. Abriu a possibilidade de se estabelecer comunicações eletrônicas simples, 



rápidas, em que uma pequena mensagem deveria expor todo o conteúdo necessário para o seu 

entendimento. Seu sucesso também se deu devido à possibilidade de conhecer mais sobre o 

cotidiano de celebridades, amigos ou notícias, o que contribuiu para o desenvolvimento do 

conteúdo gerado na ferramenta, como argumenta ZAGO (2011): 

Perfis de indivíduos comuns dividem espaço na ferramenta com perfis de 

celebridades, jornalistas e organizações jornalísticas, o que contribui para 

tornar mais complexas as interações que ocorrem no ambiente. (ZAGO, 

2011, p. 10) 

 

 Além disso, o sucesso do Twitter também pode ser explicado através das formas de 

acesso que ele permite.  

As atualizações curtas permitem uma maior portabilidade das 

informações. Dada a versatilidade do formato, os microblogs em geral 

podem ser atualizados a partir de ferramentas diversas, inclusive por 

dispositivos móveis, como o celular (por SMS4 ou web móvel), e 

também a partir de mensageiros instantâneos (IM), ou web convencional. 

(ZAGO, 2008, p.4) 

 

 Assim, o Twitter e outras mídias sociais representaram para o marketing político uma 

nova possibilidade de comunicação. Desde o fato de baratear uma campanha a tornar possível 

um contato com milhares de pessoas ao mesmo tempo e em tempo real. Para o planejamento 

de uma campanha, isso se tornou imprescindível. Ainda mais quando presenciamos um case 

de sucesso em 2008, com uma vitoriosa campanha virtual de Barack Obama, na corrida 

presidencial nos Estados Unidos. Desde então, todo ano político se espera um novo case de 

sucesso, agora no Brasil.  

 Para todos os meios de comunicação, devemos analisar os prós e contras que existem 

na sua relação com a sociedade. Para isso, nesse trabalho, recorremos a uma hipótese 

desenvolvida há 40 anos, sob a perspectiva dos pesquisadores Shaw e McCombs, para buscar 

a comprovação do agendamento nos dias de hoje, na Internet. Especificamente, no período 

eleitoral no Twitter. 

As hipóteses do agenda-setting fazem parte dos estudos norte-americanos 

em comunicação, pertencentes ao paradigma funcionalista, que reúne 

pesquisas preocupadas em analisar e detectar as funções dos meios e os 

efeitos causados sobre a audiência. (COLLING, 2001, p. 81) 

  

 A proposta de se analisar o agendamento no Twitter,é verificar de que forma as 

notícias veiculadas nos portais de notícias eram repercutidas no microblog entre seus usuários. 

E, se possível, enxergar um agendamento reverso e duplo entre os portais de notícias e a 

mídia social. Da forma como foi aceita, negativamente, a candidatura de alguns políticos, a 



pesquisa se volta à procura pelo agendamento da contrapropaganda, entendendo que a 

repercussão de conteúdos com atributos negativos eram maiores em relação aos positivos ou 

neutros. 

 O estudo está estrutura da seguinte forma: no primeiro capítulo, abordamos a hipótese 

do agenda-setting, a fim de explicar a sua origem e entender a forma como ela se posiciona 

nos dias de hoje. No segundo capítulo, partimos para o marketing político, definindo-o e 

enxergando a sua presença na Internet. 

 No terceiro capítulo, além de termos buscado uma reflexão sobre redes sociais e 

mídias sociais, fizemos uma leitura daquilo que seria utilizado como o ambiente da pesquisa: 

o Twitter. No quarto capítulo, expusemos o cenário da eleição para a Prefeitura de São Paulo 

de 2012, sendo este capítulo complementado no quinto, onde abordamos o perfil pessoal e 

profissional de cada candidato escolhido, de forma a entendermos alguns atributos associados 

a eles durante a eleição.  

 Por fim, o último capítulo desse trabalho retrata a pesquisa, desde a forma como foi 

elaborada aos resultados obtidos durante o período de um mês de monitoramento. 

 

Objetivos 

Geral:  

- Analisar a existência do agendamento político no Twitter, por meio dos portais de notícias. 

Específicos:  

- Análise da presença em maior número de atributos negativos de cada candidato, 

comprovando a contrapropaganda. 

- Verificar a capacidade de agendamento de atributos dos portais, assim como o agendamento 

reverso. 

 

Hipótese 

- Ocorre o agendamento político no Twitter por meio dos portais de notícias. 

 

Metodologia 

  

 Para realizarmos nossa pesquisa, usamos como metodologia a análise de 

conteúdo. Dessa forma, através dela, procuraremos identificar a presença da hipótese do 

agenda-setting no Twitter, durante as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2012, entre 



os dias 3 de setembro à 7 de outubro. Porém cabe conhecermos, primeiramente, um pouco 

mais sobre a metodologia escolhida para aplicarmos a pesquisa. 

 

História 

A utilização dessa metodologia pode ser encontrada há longos anos. 

KRIPPENDORFF (1980, p.10) afirma que seu início pode ser visto no século 17, na Igreja, 

quando religiosos cativados pela escrita defenderam algumas dissertações entre os anos 1690, 

1695 e 1699 em cursos de teologia, em anos que ficaram marcados pela propagação dos 

jornais impressos e o medo da Igreja frente a esse avanço – o que motivou algumas discussões 

entre religiosos.  

Entre 1930 e 1940, KRIPPENDORFF (1980, p.13) credita um crescimento da 

metodologia devido a alguns fatores, entre eles: o fim da hegemonia do jornal, frente ao 

surgimento da televisão e do rádio, e os desafios que surgiram na época do fascismo, o que 

levou a sociedade a enxergar as raízes dele no rádio, assim como sua disseminação. Esses 

fatores, entre outros, fizeram com que estudiosos buscassem analisar o conteúdo que estava 

sendo veiculado nos meios de comunicação, para entender a maneira como a sociedade se 

encontrava. 

Talvez o exemplo mais claro nessa época, tenha sido na Segunda Guerra Mundial, 

quando a utilização da análise de conteúdo foi com o intuito de encontrar ―propagandistas‖ 

em anúncios, seja a favor ou contra a guerra que acontecia (BERELSON, 1952). É importante 

ressaltar que esse tipo de utilização da análise de conteúdo, em situações como a descrita 

acima, já foi abordada nos cinemas. O filme ―Uma Mente Brilhante‖ (2001) leva às grandes 

telas a história verídica de John Nash, um professor de matemática, considerado brilhante e 

genial que é contratado pelo governo norte-americano para decifrar códigos russos em 

matérias de jornais e revistas antes que eles chegassem ao seu destino. Uma aparição da 

análise de conteúdo sendo utilizada na Guerra Fria para evitar mensagens escondidas e, 

consequentemente, mais ataques russos. 

 

Definição 

Para analisar os dados coletados corretamente e extrair conclusões, devemos recorrer à 

metodologia que melhor se aplique ao estudo exploratório que vem sendo abordado. Dessa 

forma, a análise de conteúdo descritiva serve para fornecer um procedimento metodológico à 

pesquisa e, assim, nos auxiliar nesse campo tão extenso que acaba se criando de hipóteses, 



possibilidades e resultados. ―Content analysis provides a strong instrument to learn and 

understand all the aspects of communication process
1
.‖ (SINGH & SINGH, s.d., p.9). 

―Quando os dados examinados são textuais, falamos de análise de conteúdo.‖ (QUIVY 

& CAMPENHOUDT, 1998, p.27). No caso deste estudo, a análise de milhares de tweets 

transforma-o numa pesquisa quantitativa, com o objetivo de se analisar os sentimentos e ações 

das pessoas, através da constituição de suas mensagens postadas na Internet. ―São extensivos 

e baseiam-se na freqüência do aparecimento de certas características de conteúdo ou de 

relação entre elas.‖ (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1998, p.28). Estudos de BERELSON 

(1952, p.519) defendem que a pesquisa quantitativa na análise de conteúdo é "a research 

technique for the objective, systematic, quantitative description of the manifest content of 

communication"
2
, ou seja, uma forma de analisar um grande campo de investigação. A autora 

Kimberly A. Neuendorf define a análise de conteúdo como ―‖istemática, objetiva e 

quantitativa análise das características da mensagem‖ (NEUENDORF, 2002, p.1). E 

considera uma metodologia que procura estabelecer um ―exame cuidadoso das interações 

humanas‖ (NEUENDORF, 2002, p.1).  

BARDIN (1979) auxilia num entendimento mais abrangente em relação à análise de 

conteúdo. Trazendo ao trabalho a definição da autora, ela afirma que a análise de conteúdo 

pode ser vista como uma metodologia que se utiliza de técnicas para permitir determinada 

interpretação, um objetivo do pesquisador.  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (p.27) 
 

WEBER (1990, p. 9) afirma que a análise de conteúdo pode ser utilizada de diversas 

formas, descritas assim pelo autor: 

 

 Divulgar diferenças internacionais em pesquisa de comunicação; 

 Comparar mídia ou "níveis" de comunicação; 

                                                           
1
Análise de conteúdo fornece um forte instrumento para aprender e compreender todos os aspectos do processo 

de comunicação. 

 
2
Uma técnica de pesquisa para o objetivo, descrição, sistemática quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação 

 

 



 Auditar conteúdo da comunicação contra objetivos; 

 Perguntas abertas - fechadas em pesquisas; 

 Identificar as intenções e outras características do comunicador; 

 Determinar o estado psicológico de pessoas ou grupos; 

 Detectar a existência de propaganda; 

 Descrever respostas atitudinais e comportamentais para comunicações; 

 Refletir os padrões culturais de grupos, instituições ou sociedades; 

 Revele o foco do indivíduo, grupo de atenção, institucional ou social; 

 Descrever tendências no conteúdo da comunicação. 

 

 WEBER (1990, p.12) ainda aponta que a premissa central da metodologia está em sua 

capacidade de transformar inúmeras palavras ou frases em categorias, o que facilita a análise 

quantitativa de um estudo. 

 

A central idea in the content analysis is that the many words of the text 

are classified into much fewer content categories. Each category may 

consist of one, several, or many words. Words, phrases, or other units of 

text classified in the same category are presumed to have similar 

meanings. (WEBER, 1990, p.12)
3
  

E a categorização definida como uma ―premissa central‖ por Weber acima, pode ser 

considerada um dos passos da análise de conteúdo. A metodologia é constituída por diferentes 

etapas, com opiniões diversas entre alguns autores. HSIEH & SHANNON (2005) defendem 

sete passos, desde a decisão do tipo de material que será estudado, a escolha de um método 

para a obtenção do material, passando pela coleta, codificação, análise do conteúdo, entre 

outros. ROURKE et al (2001, p.4) defendem apenas quatro passos essenciais, como a 

identificação das amostras, criação de um protocolo para categorização das informações, entre 

outros. Ou seja, a quantidade de passos da análise de conteúdo tem opiniões contrárias de 

diversos autores. 

Após leituras e procura do ―melhor‖ sistema de análise para esse trabalho, cinco 

passos provaram ser o suficiente para se estabelecer a pesquisa. MORAES (1999, p.7-32) nos 

mostra os seguintes passos: 
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A idéia central da análise de conteúdo é de que as muitas palavras do texto são classificadas em categorias de 

conteúdo. Cada categoria pode ser constituída por uma, várias palavras, ou outras. Palavras, frases, ou outras 

unidades de texto classificadas na mesma categoria presumem-se que têm significados semelhantes. Tradução 

própria 

 



 

 1 - Preparação das informações; 

 2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

 3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias; 

 4 - Descrição; 

 5 - Interpretação. 

 

 O primeiro item se refere à identificação do objetivo da pesquisa, ou seja, se os dados 

que iremos coletar serão úteis ou poderão trazer respostas à investigação. Se o primeiro passo 

está de acordo para com a pesquisa, passamos para o segundo, a transformação do conteúdo 

em unidades. Isso se dá da seguinte forma: para realizarmos esse item, é necessário 

transformar os dados em unidades de análise, ou seja, determinar o elemento de conteúdo que 

será levado para a classificação. 

 

A natureza das unidades de análise necessita ser definida pelo 

pesquisador. As unidades podem ser tanto as palavras, frases, temas ou 

mesmo os documentos em sua forma integral. Deste modo para a 

definição das unidades de análise constituintes de um conjunto de dados 

brutos pode-se manter os documentos ou mensagens em sua forma 

íntegra ou pode-se dividi-los em unidades menores. A decisão sobre o 

que será a unidade é dependente da natureza do problema, dos objetivos 

da pesquisa e do tipo de materiais a serem analisados. (MORAES, 1999, 

p.7-32) 

 

 No artigo intitulado Content Analysis: A Methodology for Structuring and Analyzing 

Written Material, o United States General Accounting Office (GAO), ainda complementa que 

o objetivo das unidades de análise é limitar o material, substituir algum documento extenso 

por algo mais prático, que facilite a análise do pesquisador (GAO, 1996, p.10). 

Assim, se no trabalho buscamos analisar mensagens que tenham os termos ―Haddad‖, 

―Serra‖ e ―Russomanno‖, essas se transformam nas nossas unidades de análise, que serão 

utilizadas dessa forma para prosseguirmos ao terceiro passo: a categorização das mensagens. 

Ainda, no processo de transformação do conteúdo em categorias, faremos uso de unidades de 

contexto, que serão utilizados para identificar o teor de algumas mensagens (positivas, 

negativas ou neutras).  

As unidades de contexto podem ser definidas, segundo FONSECA JUNIOR (2005, 

p.294), como necessárias para se ―fazer referência ao contexto no qual estão inseridas‖. 

Ainda, o autor afirma que ―na análise de mensagens políticas, por exemplo, a 



contextualização de palavras tais como liberdade, progresso, democracia e sociedade podem 

auxiliar na compreensão de seu verdadeiro sentido‖ (2005, p.294). 

No nosso próximo passo da análise de conteúdo, a categorização será a forma 

encontrada para analisarmos essa pesquisa quantitativa de forma mais compacta, que faça 

com que nosso objeto de estudo não se torne tão amplo e impossível de se analisar. Segundo 

MORAES (1999), é ―uma operação de classificação dos elementos de uma mensagem 

seguindo determinados critérios‖. Mas para essa classificação, o autor deixa claro que ―deve 

fundamentar-se numa definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados 

na análise de conteúdo‖. E o autor define tudo isso, da seguinte forma: 

A categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a 

parte comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou 

analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no 

processo. Estes critérios podem ser semânticos, originando categorias 

temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se categorias a partir de verbos, 

adjetivos, substantivos, etc. As categorias podem ainda ser constituídas a 

partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e seus sentidos ou 

podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas 

de linguagem. Cada conjunto de categorias, entretanto, deve 

fundamentar-se em apenas um destes critérios. (MORAES, 1999, p. 7-32) 

 

 Ainda segundo MORAES, o processo de categorização deve ser exaustivo, e deve-se 

possibilitar toda a classificação de conteúdos que possam apresentar relevância na pesquisa. 

―Cada conjunto de categorias deve ser exaustivo no sentido de possibilitar a inclusão de todas 

as unidades de análise‖ (1999). Na categorização de uma pesquisa quantitativa, deve-se levar 

em conta três fatores (GAO, 1989, p. 13): espaço, freqüência e intensidade. Assim, caso o 

objeto de estudo fosse um jornal, seria necessário analisar o espaço destinado ao tipo de 

matéria pesquisado, as datas que acompanham elas, ou seja, tudo que for possível para 

determinar um padrão de comparação. Passado o terceiro passo de categorização e 

compactação do campo de análise, partimos para a quarta etapa, a descrição. Nessa etapa, o 

objetivo é detalhar os resultados da pesquisa, e por ser uma pesquisa quantitativa, suportes 

gráficos devem ser elaborados para apreciação. Dessa forma, a descrição quantitativa deve-se 

utilizar de todas as formas para elucidar os dados e a descrição dos resultados. 

 

Quando se tratar de uma pesquisa numa abordagem quantitativa esta 

descrição envolverá a organização de tabelas e quadros, apresentando não 

só as categorias construídas no trabalho, como também computando-se 

freqüências e percentuais referentes às mesmas. Poderá haver diferentes 

tipos de tabelas, de acordo com os níveis de categorização utilizados. 

(MORAES, 1999, P. 7-32) 

 



 Nesse momento, a descrição se torna uma peça fundamental da análise. ―É o momento 

de expressar os significados captados e intuídos nas mensagens analisadas‖ (MORAES, 

1999). A descrição é importante, justamente, para entendermos a realidade da pesquisa, e que 

ela se mostra fiel no trabalho, para prosseguirmos ao quinto e último passo: a interpretação.  

Mas, afinal, como seria a interpretação em uma pesquisa quantitativa? É o momento 

de recolhermos todos os dados e identificarmos uma resposta para uma pesquisa. No caso da 

quantitativa, é o momento de trazer ―conclusões de um grupo menor para uma população mais 

ampla‖ (MORAES, 1999). Dessa forma, respondemos a questão central do trabalho, que 

motivou a pesquisa, e analisemos se foi satisfatória ou se o resultado estava nas hipóteses pré- 

definidas. ROQUE (1999) aponta dois fatores para a interpretação: 

- nunca é possível ela ser neutra, ela sempre carrega a interpretação do pesquisador; 

- na abordagem quantitativa, os objetivos devem ser definidos antes da análise dos dados. Ou 

seja, deve haver uma ideia pronta para ser atestada através dos resultados. Assim, é necessário 

apontar o que esperamos e buscamos nessa investigação. 

Portanto, enxergamos a análise de conteúdo como um procedimento que busca uma 

interpretação das mensagens, para poder concluir e determinar o sentido delas. O que torna o 

seu uso imprescindível ao estudo que esse trabalho pretende abordar. 

 

Descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. 

Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 

comum. (MORAES, 1999, p. 7-32) 

 

 Dessa forma, tal metodologia fornece ―(...) informações complementares ao leitor 

crítico de uma mensagem (...)‖ (MORAES, 1999), que podem ser analisadas por meio de 

diferentes perspectivas e possibilidades, deixando a cargo do pesquisador a escolha de um 

critério de leitura. KRIPPENDORFF (1980, p. 22) afirma que múltiplas interpretações são 

possíveis a partir de uma frase, o que transforma uma mensagem passível de diversas leituras 

e conclusões: 

In any single written message one can count letters, words or 

sentences. One can categorize phrases, describe the logical 

structure of expressions, ascertain association, connotation, 

denotation, elocutionary forces and one can also offer psychiatric, 

sociological or political interpretations. All of these may be 



simultaneously valid. In short, a message may convey a multitude 

of contents even to a single receiver.
4
 

 

 Assim, as mensagens podem ser analisadas através de múltiplas interpretações e 

leitura. E é o que transforma o quinto passo, a interpretação, em algo pessoal do pesquisador, 

afinal as respostas fazem parte de uma dúvida do mesmo, e cabe a ele fazer uma leitura 

apropriada e que atenda os seus anseios. 

 Com base em pré-testes realizados anteriormente, a pesquisa se inicia sob uma 

perspectiva curiosa acerca do agendamento dos portais da Internet no Twitter. Com as idéias 

de agendamento já discutidas e reflexões sobre as mídias sociais já expostas, partimos para a 

idéia de que há o agendamento dos portais no Twitter. Algo natural, ainda mais pelas 

inúmeras formas de compartilhar matérias em sua rede, a partir de ícones que encaminham 

tais informações para o Twitter, geralmente no topo ou no fim das matérias. Porém, também 

discutimos a chamada ―Eleição da rejeição‖, uma forma de descrever como foi o processo 

eleitoral para a disputa da prefeitura de São Paulo, em 2012. Pelo fato dos candidatos não 

terem agradado grande parte dos eleitores (por motivos expostos anteriormente), os portais de 

notícias também conviveram com inúmeras matérias negativas a respeito deles. São os 

elementos que abre a perspectiva de pesquisa do trabalho. 

E para realizarmos essa pesquisa, três portais foram utilizados como espécies de 

―fontes de notícias‖ para analisar os respectivos conteúdos acerca da política. São : IG, G1 e 

UOL, com base nos números de audiência e na forma em que é feita a cobertura política 

nesses sites. Segundo o site Alexa
5
, podemos analisar cada portal dessa forma: 

-IG: Visitantes costumam navegar cerca de quatro páginas do site por dia, sendo que 

32% dos usuários visitam apenas uma página. O perfil do usuário possui, no geral, graduação 

e com idade inferior a 34 anos (Fonte:Alexa.com). Podemos ver mais através do gráfico 

abaixo: 
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Em qualquer uma única mensagem escrita, pode contar letras, palavras ou sentenças. Podem-se classificar 

frases, descrever a estrutura lógica de expressões, como também associação, conotação, denotação e também 

podem oferecer interpretações psicológicas, sociológicas ou políticas. Todos esses podem ser simultaneamente 

válidos. Resumindo, uma mensagem pode transmitir inúmeros conteúdos, mesmo para um único receptor. 

 

 
5
 www.alexa.com. Expõe dados referentes à audiência e reputação de sites, juntamente com a presença de 

gráficos, com o objetivo de traçar um panorama geral de seu uso. 



Gráfico nº 1. Dados referentes ao público que visita o site IG 

 

 

 

-Globo.com: Cerca de 5% da navegação surge a partir de motores de busca da Internet. 

Dentre os visitantes diários, cerca de 26% tem contato apenas com uma página e o perfil de 

usuário é, em sua maioria, homens com faixa etária de 25-34 anos, com graduação. (Fonte: 

Alexa.com) 

 

Gráfico nº 2. Dados referentes ao público que visita o site Globo.com 

 

 

 

-UOL: Os motores de busca são responsáveis por cerca de 8% das navegações diárias. 

Seus visitantes acessam uma média de 5,6 páginas do site por dia. Quanto ao perfil do 

usuário, a maioria são homens com faixa etária entre 25-34 anos, que possuem graduação e 

que acessam o site através do trabalho. (Fonte: Alexa.com) 

 



Gráfico nº 3. Dados referentes ao público que visita o site UOL 

 

 

 

Analisando esses dados expostos, podemos observar que o perfil do usuário que 

navega é basicamente o mesmo nesses três sites. Ou seja, maioria homens com idade entre 20-

35 anos (ainda que podemos notar uma audiência entre a faixa etária de 55-64 anos de boa 

expressão), que não possuem filhos e com grau de escolaridade alta. Ou seja, é o público que 

tem acesso a outras mídias, que votam e o mais importante: espírito crítico. 

Podemos comparar esses dados com o perfil do eleitorado brasileiro e com o perfil do 

usuário do Twitter para traçarmos algum ponto semelhante entre os públicos que nos faz 

acreditar que realmente o mesmo indivíduo possa estar, em sua maioria, presente nas três 

estatísticas (na audiência dos portais, no perfil do eleitorado e do Twitter).  

Primeiramente, em relação ao perfil do eleitorado brasileiro, podemos nos embasar 

nos dados expostos no site www.tse.jus.br ( Tribunal Superior Eleitoral), onde afirma que: 

-No ano de 2012, eleitorados que possuem idade entre 20-35 anos (o mesmo perfil da 

audiência apontada nos portais IG, G1 e UOL) representam 32,99% de pessoas votantes no 

país, o que nos dá 46.371.714 pessoas. (Fonte: tse.jus.br) 

-O crescimento do eleitorado, do final do ano 2000 até o mês de junho de 2012 foi de 

28,012%, o que representa maior participação política e mais interesses pessoais envolvidos 

numa votação. (Fonte: tse.jus.br) 

 

 O objetivo é analisar o agendamento da contrapropaganda política no Twitter, focando 

a rejeição aos candidatos, e de que forma isso afetou as urnas. A hipótese que se busca 

comprovar é que há agendamento da contrapropaganda política no Twitter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 A questão da influência da mídia na sociedade 

 

De olho nos efeitos dos meios de comunicação de massa na sociedade, a hipótese do 

agenda-setting surgiu com a proposta de análise a respeito do agendamento de informações. 

A premissa é de que a mídia é capaz de dar determinada importância a algum assunto que, 

conforme é apresentada a informação, ela torna-se presente no dia-a-dia da sociedade. Assim, 

ela não delimita as opiniões nem fornece às pessoas um ponto de vista. A mídia, no caso, 

apresenta o assunto a ser discutido, e as opiniões seriam pessoais. 

 

As hipóteses do agenda-setting fazem parte dos estudos norte-americanos 

em comunicação, pertencentes ao paradigma funcionalista, que reúne 

pesquisas preocupadas em analisar e detectar as funções dos meios e os 

efeitos causados sobre a audiência (COLLING, 2001, p. 81) 

 

A inclusão dessa hipótese elaborada há mais de quarenta anos, em uma realidade 

totalmente tecnológica e nova que trabalharemos na pesquisa, são os traços políticos que 

foram dados ao agenda-setting. O seu objetivo, primeiramente, foi analisar de que forma as 

coberturas políticas feitas por jornalistas poderiam influenciar nos assuntos da sociedade. 

McCombs defende que ―images held by the public of political candidates and other public 

figures are the most obvious examples of attribute agenda-setting by the news media.‖ (s.d., 

p.6). Ou seja, os meios de comunicação de massa podem influenciar no pensamento da 

sociedade e, consequentemente, na política. 

WEAVER (1997, p.231) afirma que o agendamento pode influenciar em decisões 

políticas, e que em estudos anteriores tal efeito já havia sido comprovado. O autor, embasado 

pelas idéias de Berelson, Lazarsfeld e McPhee, constata que as opiniões de eleitores podem 

ser modificadas ou geradas a partir de certo contato entre a mídia e o indivíduo. 

 

Hubo incluso algunos resultados de los primeros estudios que detectaban 

un aprendizaje político de los votantes a partir de la información de los 

medios, aun cuando se produjeran escasas variaciones de opinión o 

actitud. Lo investigación de 1948 en la población de Elmira comprobó 

que las personas que dedicaban más tiempo al seguimiento de los medios 

tendían a ser las que mejor identificaban las diferentes posturas de los 



candidatos ante los diversos asuntos
6
 (WEAVER apud Berelson, 

Lazarsfeld y McPhee, 1954). 

 Maxwell McCombs e Donald Shaw aprimoraram a hipótese na década de 1970. 

Porém, em 1922, Walter Lippman foi o responsável ao afirmar que a sociedade respondia a 

estímulos de imagens na mente de cada indivíduo, e essas imagens eram elaboradas por 

emissores da informação. O autor afirma que 

 
Nós devemos assumir que o que cada homem faz é baseado não no 

conhecimento direto e certo, mas nas imagens produzidas por ele ou 

dadas a ele. Se o seu mapa afirma que o mundo é quadrado, ele não 

velejará perto do que acredita ser o fim do nosso planeta, por medo de 

despencar. Nós devemos considerar primeiramente os fatores-chaves que 

limitam o acesso das pessoas aos fatos. As imagens que formamos em 

nossa mente são os censores artificiais, as limitações do contato social, 

comparativamente o curto prazo disponível a cada dia para prestar 

atenção aos temas públicos, a distorção criada porque eventos têm que ser 

comprimidos em mensagens muito curtas, a dificuldade de fazer um 

pequeno vocabulário expressar um mundo complicado e, finalmente, o 

medo de lidar com estes fatos que poderiam ameaçar a rotina estabelecida 

na vida do homem. (LIPPMAN, 1922, p.16) 

 

 Dessa forma, os meios de comunicação seriam responsáveis por influenciar tais 

imagens e assuntos na sociedade.  E em 1963, Bernard Cohen sintetizou a hipótese: os meios 

de comunicação de massa não determinavam o que pensar, mas sim sobre o que pensar. E é 

justamente sobre essa perspectiva que os estudos sobre essa função da mídia são direcionados, 

como afirmam MCCOMBS e SHAW (1972). 

 

embora a imprensa, na maior parte das vezes, possa não ser bem sucedida 

ao indicar às pessoas como pensar, é espantosamente eficaz ao dizer aos 

seus leitores sobre o que pensar. 

 

Entendendo o agendamento como uma delimitação de temas considerados relevantes 

para a sociedade, podemos voltar à função política dos meios de comunicação de massa da 

forma como foi analisada por McCombs e Shaw (1972, p.1) quando argumentaram que ―in 

choosing and displaying news, editor, newsroom staff, and broadcasters play an important 

part in shaping political reality‖. Ou seja, o mass media seria um intermediário entre a política 

e a sociedade e caberia a ele estabelecer tal comunicação por  ser uma enorme fonte de 

informação capaz de atender aos anseios de ambos os lados: seja para a sociedade informar 
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 Havia até mesmo alguns resultados dos primeiros estudos que detectaram a aprendizagem de uma política dos 

eleitores a partir de notícias da mídia, mesmo quando produzido em pequena mudança de opinião ou atitude. A 

pesquisa de 1948, na cidade de Elmira descobriram que as pessoas que passaram mais tempo na cobertura da 

mídia tendem a ser aqueles que melhor identificaram as diferentes posições dos candidatos às várias questões. 

Tradução própria 



aos políticos seus problemas, seja para os políticos trabalharem suas campanhas e atrair seu 

eleitorado. PARK e BURGESS (1925) em The city apontam a influência da mídia na escolha 

de relevância para temas destinados à sociedade, conforme assinala BARROS FILHO (1995, 

p.174). Weaver (1997, p. 235) argumenta que não são os meios de massa que provocam esse 

agendamento, masque eles apenas se limitaram a reproduzir aquilo que políticos ou 

estrategistas de campanhas definiam como prioridade. ROSSLER e SCHENK (2000), no 

trabalho Cognitive bounding and the german unification: agenda setting and persuasion 

effects of mass media, expõem que os efeitos da mídia passam a se acentuar quando o 

indivíduo ou determinado grupo necessitam de uma orientação política, ou seja, quando falta 

o conhecimento necessário sobre o assunto e o poder crítico deixa de existir. LANG e LANG 

(1966) afirmam que ―os materiais que os meios de comunicação selecionam podem nos dar 

uma semelhança de um ―conhecimento‖ do mundo político‖. Uma falsa sensação, já que o 

assunto está sendo pautado com um objetivo. COLLING (2001, p. 91) afirma que ―à medida 

que a campanha avança, a atenção dos eleitores amplia, e eles, através da mídia, passam a 

formar um conjunto de informações mais ou menos comuns‖. 

 WEAVER (1996) analisa as eleições de 1992 nos EUA como um exemplo de agenda-

setting, quando argumenta que a pequena diferença entre os candidatos no resultado final da 

campanha, deu-se muito pela ação dos meios de comunicação de massa. Segundo ele, a mídia 

teve papel fundamental ao destacar alguns assuntos ―relevantes‖ para a sociedade e a forma 

como os candidatos se posicionavam a respeito deles. 

En la elección presidencial estadounidense de 1992, un numero incluso 

relativamente pequeño de este tipo de votantes pudo marcar la diferencia 

entre la victoria o la derroto. Los medios, tradicionales y novedosos, 

jugaron al parecer un gran papel en señalar y confirmar qué temas de 

discusión eran más importantes y cómo se pronunciaban respecto a ellos 

los candidatos, por lo que la selección de temas de controversia que 

destacar tuvo una gran importancia
7
. (WEAVER, 1996, p. 233) 

 

 DEARING e ROGERS (1996) afirmam que o agenda-setting é composto por três 

fatores distintos, que podem se relacionar entre eles. Segundo eles, há uma agenda da mídia, 

uma pública e uma política. Os autores definem que  

                                                           
6
Na eleição presidencial de 1992 EUA, um número relativamente pequeno mesmo desses eleitores pôde fazer a 

diferença entre a vitória ou a derrota. Os meios de comunicação, tradicionais e novos, aparentemente, teve um 

papel importante na identificação e confirmar que os temas de discussão foram os mais importantes e como eles 

foram pronunciados sobre os candidatos, por isso a seleção de temas polêmicos em destaque foi de grande 

importância. Tradução própria 

 

 



 

The first research tradition is called media agenda-setting because it‖s 

main dependent variable is the importance of an issue on the mass media 

agenda. The second research tradition is called public agenda-setting 

because its main dependent is the importance of a set of issues on the 

public agenda. The third research tradition is called policy agenda-setting 

because the distinctive aspect of this scholarly tradition is its concern 

with policy actions regarding an issue, in part as a response to the media 

agenda and the public agenda
8
. (DEARING e ROGERS, 1996, p.5) 

  

 Assim, a primeira (agenda da mídia) define quem controla as informações nos meios 

de massa. A segunda (agenda pública) analisa quais efeitos os meios de comunicação podem 

exercer na sociedade, enquanto que a terceira analisa como os meios podem influenciar a 

percepção de políticos em torno de algum assunto. 

Em relação aos meios de comunicação que podem ser mais influenciadores da 

sociedade, MCCOMBS (1972, p.6) afirma que  

 

Os jornais são os principais promotores da agenda do público. Definem 

amplamente o âmbito do interesse público, mas os noticiários televisivos 

não são totalmente desprovidos de influência. A televisão tem certo 

impacto, em curto prazo, na composição da agenda do público. 

 

 Para complementar os efeitos diferenciados de cada mídia, WOLF (1985) compreende 

que o jornal possuía grande o maior poder de influência na sociedade, porém acredita que a 

televisão ainda pode ser importante no agendamento. Segundo ele, só a televisão tem o poder 

de mostrar imagens que possam atrair a audiência e facilitar o agendamento. 

 

O meio televisivo - em determinadas condições e segundo características 

que lhe são próprias - também pode obter um efeito de agenda-setting. A 

cobertura televisiva determina um relevo especial em circunstâncias tais 

como a interrupção da programação normal para informar sobre 

acontecimentos extraordinários, a utilização de uma apresentação visual, 

eficaz e envolvente, dos acontecimentos noticiados, a cobertura ao vivo, 

em directo, de um acontecimento. Estas características comunicativas e 

estas condições técnicas atribuem um relevo especial à informação 
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A primeira tradição de pesquisa é chamada de mídia de definição da agenda, porque a principal variável 

dependente é a importância de um problema na agenda da mídia de massa. A segunda tradição de pesquisa é 

chamada de definição da agenda pública porque o seu principal dependente é a importância de um conjunto de 

temas da agenda pública. A terceira tradição de pesquisa é chamada de definição da agenda política porque o 

aspecto distintivo desta tradição acadêmica é a sua preocupação com as ações de política sobre uma questão, em 

parte como uma resposta à agenda da mídia e a agenda pública. Tradução própria 

 

 



televisiva e, consequentemente, uma maior capacidade para obter efeitos 

de agenda-setting. (WOLF, 1985, p.65) 

 

 Porém, devemos considerar a época analisada pelo autor, e não podemos esquecer os 

avanços midiáticos, seja na televisão e sua presença massiva em vários lares, seja no rádio e 

sua presença em dispositivos móveis e em computadores e seja na Internet, um grande meio 

de comunicação que atrai pela sua dimensão e heterogeneidade. 

Sobre a sua definição, o agenda-setting não é considerado uma teoria, mas uma 

hipótese a ser comprovada. Hohlfeldt (1997, p.43) expõe que deve ser considerada uma 

hipótese, justamente pelo fato da necessidade de sua verificação. 

 

Teoria é um paradigma fechado, um modo ―acabado‖, e neste sentido 

infenso a complementações ou conjugações, pela qual ―traduzimos‖ uma 

determinada realidade segundo certo ―modelo‖. Uma hipótese, ao 

contrário, é um sistema aberto, sempre inacabado, infenso ao conceito de 

―erro‖ característico de uma teoria.  

 

 Então, para ser comprovada tal hipótese, são necessárias pesquisas de campo que 

trabalham com análise de conteúdo e questionários como suportes metodológicos (WOLF, 

1985, p.63). E, justamente por isso, trabalhos foram destinados a encontrar o agendamento da 

mídia na sociedade, começando com McCombs e Shaw. 

 

 

1.2 A primeira análise sobre o agenda-setting: Chapel Hill 

 

A hipótese foi testada num experimento por McCombs e Shaw e o objetivo era claro e 

simples: analisar a cobertura dos meios de comunicação de massa nas campanhas 

presidenciais de 1968 nos Estados Unidos da América e, ―segundo o plano da pesquisa, pedia-

se a cada indivíduo para referir quais os temas chave, durante o período de levantamento, 

independentemente daquilo que os candidatos presidenciais asseveravam‖ (WOLF, 1985, 

p.69). Assim, procurava-se descobrir de que forma os meios elencavam temas relevantes para 

a sociedade e como isso era refletido na corrida eleitoral daquele ano. Ou seja, isso identifica 

o foco dos estudos do agendamento sendo no receptor dos conteúdos. 

Baseando-se na pergunta: ―Durante estes dias, qual é o tema que lhe interessa mais? 

Segundo a sua opinião e, independentemente daquilo que os candidatos afirmam, quais são as 

duas ou três matérias em relação às quais o governo devia fazer qualquer coisa?‖ (McCombs; 



Shaw, 1972, p. 178), os autores puderam concluir que havia uma relação entre os temas 

abordados nas campanhas de Nixon, Humphrey e Wallace e os assuntos abordados na mídia, 

o que determinava que a atenção da sociedade em torno da política se misturava entre os 

veículos de comunicação e ao próprio marketing eleitoral, o que significava que as pessoas 

estavam voltadas para todo tipo de informação, independente de onde provinha (WOLF, 

1985, p.69). 

A metodologia utilizada para realizar o estudo deu-se a partir da escolha de cinco 

jornais (Durham Morning Herald, Durham Sun, Raleigh News and Observer, Raleigh Times e 

The New York Times), duas revistas semanais (Times e Newsweek) e os noticiários noturnos 

de dois canais de televisão (NBC e CBS), conforme assinalou FORMIGA (2006, p.18). 

Os temas foram divididos em quinze categorias, entre elas política internacional, 

direitos civis, bem-estar público entre outros. McCombs (s.d., p.2) afirma que os resultados 

identificaram que as respostas dos questionários tinham certa semelhança com os assuntos 

tratados durante certa época pelos meios de comunicação que estavam disponíveis para esse 

certo grupo. 

 

When Chapel Hill, North Carolina, voters were asked to name the most 

important issues of the day – in the very first empirical study of this 

agenda-setting influence – their responses closely reflected the pattern of 

news coverage during the previous month in the mix of newspapers, 

network television news, and news magazines available to them
9
. 

 

Porém, pelo curto espaço de tempo em que a pesquisa foi feita e o resultado pouco 

satisfatório gerado, McCombs decidiu realizar outra análise, juntamente com Donald Shaw, 

com alterações. O ambiente escolhido para a segunda pesquisa foi a cidade de Charlotte Ville, 

aumentando o prazo para cinco meses (na primeira havia sido 24 dias) e a amostra para 227 

pessoas (em Chapel Hill foram 100). Após esse estudo mais aprofundado, os pesquisadores 

publicaram um artigo onde afirmavam que 

  

Embora não seja conclusiva a evidência de que os meios de comunicação 

de massa alterem profundamente as atitudes em uma campanha, é muito 

mais forte a evidência de que os eleitores aprendem pela imensa 

quantidade de informação disponível durante cada campanha. (McCombs 

e Shaw, 1972, p.2) 
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Quando os eleitores de Chapel Hill, Carolina do Norte, foram convidados a nomear os assuntos mais 

importantes do dia - no primeiro estudo empírico da influência de definição da agenda - as respostas de perto 

reflete o padrão de cobertura jornalística durante o mês anterior no mix de jornais, notícias, a rede de televisão e 

revistas disponíveis para eles. 



Contudo, Wolf (1985, p.74) alerta que para se realizar um estudo exploratório acerca 

do agenda-setting deve-se atentar ao assunto que será analisado e ao frame temporal, ou seja, 

―todo o período de levantamento dos dados das duas agendas (dos mass media e do público), 

a extensão global do tempo em que se efectua a verificação do efeito‖. A hipótese abordada 

recebe uma característica de verificação a longo prazo, onde é possível perceber a sua 

influência na sociedade. 

 

os meios de comunicação, por conseqüência, influenciam sobre o 

receptor não a curto prazo, como boa parte das antigas teorias 

pressupunham, mas sim a médio e longo prazos. Ou seja, é mediante a 

observação de períodos de tempo mais longos do que os habitualmente 

até então configurados que podemos aquilatar, com maior precisão, os 

efeitos provocados pelos meios de comunicação. (HOHLFELDT, 1997, 

p.44) 

 

Esse caráter de estudo a longo prazo ainda pode ser discutido através de suas 

variáveis. Mauro Wolf (1985, p.75) argumenta que ―apesar do agenda-setting ser uma 

hipótese sobre a influência cumulativa e sobre os efeitos a longo prazo, na realidade, a 

pesquisa limitou-se, muitas vezes, a um contexto comunicativo específico, o da campanha, 

traindo assim, em certo sentido, as premissas iniciais‖. Porém, como o autor mesmo afirma, 

isso pode ser variável já que a hipótese possui inúmeros aspectos, então o prazo de 

observação dos efeitos depende dos meios e dos temas que o pesquisador deseja abordar. 

 

O período de determinação da agenda dos mass media é também muito 

variável, indo da análise de conteúdo de uma única semana a muitos 

meses de observação. Outro aspecto importante, cuja determinação é 

ainda imprecisa, diz respeito ao intervalo de tempo a partir do qual se 

deve avaliar o conhecimento que o público tem acerca dos temas: 

tratando-se, por definição, de efeitos cognitivos e cumulativos, pode 

pensar-se que permanecem susceptíveis de ser observados mesmo após 

certo lapso de tempo. (WOLF,1985,  p. 73) 

 

Quanto à estrutura da hipótese, ainda de acordo com o autor, podemos separá-las em 

três tipos de agenda: a intrapessoal, a interpessoal e a terceira que corresponde á percepção 

que o indivíduo tem sobre a opinião pública. Em relação à primeira, podemos defini-la como 

uma agenda pessoal, onde cada um considera o que é mais relevante para si, de acordo com 

seus interesses pessoais ou afinidades. A segunda (interpessoal) baseia-se nos assuntos que 

são considerados importantes para mais de uma pessoa e que servem para estabelecer uma 

comunicação através de interesses em temas semelhantes. Como o objetivo do trabalho é 



abordar essa hipótese tomando como base uma rede de contatos diversificados e unidos pela 

Internet, como mídia, trabalharemos com as duas primeiras definições, já que será inevitável o 

encontro com trocas de informação entre os usuários nas mídias sociais. 

E pelo fato de, na época em que foi desenvolvida a hipótese, não existir a Internet, 

algumas considerações e modificações devem ser feitas para entrarmos no âmbito virtual. No 

mundo de hoje conhecemos um espaço livre de comunicação onde cada indivíduo pode trocar 

informações, conteúdos e se utilizar dessa ferramenta para qualquer propósito pessoal que 

tenha interesse, o que ainda era desconhecido na época da formulação do agenda-setting. 

Considerando que os meios de massa mais comumente utilizados para a análise dos efeitos 

eram a televisão e o rádio, podemos confrontar a hipótese em dois pontos com a nossa nova 

realidade, a Internet. 

 

1.3 A evolução do agenda-setting 

 

―O conceito de gatekeeper (selecionador) foi elaborado por Kurt Lewin, num estudo 

de 1947 sobre as dinâmicas que agem no interior dos grupos sociais‖ (WOLF, 1985, p. 78). 

Ou seja, esse ―selecionador‖ seria um indivíduo ou um grupo que tem o poder de decidir qual 

informação deve ser transmitida para a sociedade. Para os estudos a respeito do agenda-

setting, a presença desse gatekeeper é fundamental para que se analise os meios de 

comunicação de massa como influenciadores de informações, já que a presença desse 

―selecionador‖ faz com que seja feita a escolha de conteúdo.  

Outro conceito estritamente vinculado ao jornalismo é o papel do newsmaking na 

abordagem de determinadas notícias e na forma como transmite tais fatos. Esse termo define o 

profissional que produz o conteúdo (editor) e que o estruturará para chegar à sociedade. Esses 

dois termos representam profissionais ligados ao jornalismo que possuem critérios pessoais e 

empresariais de escolha, já que é desnecessário afirmar que ambos trabalham para interesses 

de uma empresa, o que significa que determinados conteúdos e notícias podem não ser 

abordados por interesses comerciais e financeiros da própria instituição que os emprega.  

Porém, o objetivo do trabalho não é se aprofundar nos dois termos, ou outros termos 

jornalísticos característicos, ou seja: não está voltada a essa área ou para discutir critérios de 

noticiabilidade que valem outras abordagens. Busca-se discutir a realidade em que foi 

desenvolvida a hipótese do agendamento e as novas formas de comunicação que se 

desenvolveram. Afinal, é possível confrontarmos essas duas realidades, acrescentarmos 

algumas variáveis e encontrarmos denonimadores comuns? 



É inegável a importância dos meios de comunicação de massa para a sociedade, porém 

devemos considerar a Internet como um forte canal de comunicação, onde tudo nela sofre 

evoluções constantes, o que torna mais difícil ainda o seu estudo. E enquanto o panorama dos 

canais de informação permitia uma análise geral sobre elas, a Internet sofre um processo 

único, em que devemos modificar a presença do gatekeeper e do newsmaking, pelo menos 

quando tratamos das novas ferramentas de comunicação, as mídias sociais. 

 

No limite, só há hoje um único computador, um único suporte para o 

texto, mas tornou se impossível traçar seus limites, fixar seu contorno. É 

um computador cujo centro está em toda parte e a circunferência em 

nenhuma (...) (LÉVY, 1999, p.47). 

 

A rede de comunicações passou a ser descentralizada, e passamos a ter vários líderes 

de opinião e emissores de informação. Esses líderes de opinião assumiram o papel dos 

editores de jornais, TV ou produtores de rádio, os chamados gatekeeper, e passaram a ser 

responsáveis em levar conteúdos e informações que podem ser consideradas relevantes para 

determinados grupos ou para a sociedade num todo. Esses novos líderes de opinião podem ser 

caracterizados por blogs, que mesmo sem possuir (muitas vezes) caráter informativo ou 

noticioso, delimitam conteúdos para a sociedade. 

 

(...) A maior parte das informações não transita diretamente de uma mídia 

para o receptor, mas é também mediada através dos chamados líderes de 

opinião, com os quais estabelecemos relações emocionais das mais 

variadas. (HOHLFELDT, 1997, p.47) 

 

 Essa situação do chamado poder diluído tornou-se presente na nossa realidade, 

justamente pela forma como é feita a comunicação na Internet. ―Todos partilham o mesmo 

grau de poder, e é isso o que confere natureza de rede à rede. Ou seja, só existe rede com o 

poder diluído‖, (MARTINHO, s.d.) Hoje em dia todo mundo é capaz de criar conteúdos, 

noticiar algo ou estabelecer um debate com sua rede de contatos. Se antes a informação vinha 

de apenas uma direção, hoje somos bombardeados por conteúdos variados de qualquer 

usuário virtual. ―A imprensa, a edição, o rádio e a televisão funcionam segundo um esquema 

em estrela, ou ―um para todos‖ (LÉVY, 1999, p. 206). Contudo, devemos nos atentar que são 

as pessoas que se apropriam dos meios de comunicação, e cabe a elas dar o sentido à 

ferramenta. Se, nos dias de hoje, temos a possibilidade de gerar conteúdos, compartilhar 

informações e discutir livremente através da Internet, também devemos considerar más 



apropriações de pessoas. Há muita informação incorreta, muito conteúdo falso, todos com 

objetivos de ludibriar (ou ―pregar uma peça‖) com outros usuários. 

 Talvez por esse motivo ainda exista um enorme poder do gatekeeper nos meios 

tradicionais de comunicação, o que os torna principal fonte de credibilidade e veracidade. 

Afinal, quando há a possibilidade de inúmeras pessoas transmitirem informações, devemos 

considerar a possibilidade de se tratar de mentiras, boatos ou até calúnias para atingir alguém 

ou determinado fim. 

 A rapidez com que transitam as informações na Internet também é intensa. À medida 

que mais conteúdo é gerado pelos usuários, o anterior passa a ser esquecido, e assim 

progressivamente. É o caso dos memes, por exemplo. 

 Esse termo concentra tudo que representa uma ―moda‖, algo que teve determinada 

repercussão e que vira febre na Internet. É um tipo de exemplo que retrata a rapidez do 

conteúdo presente no mundo virtual, pois, com os memes, anônimos tornam-se famosos numa 

curva de interesse acentuada, mas que logo cai para o esquecimento. Podemos citar um 

exemplo observado no Brasil em janeiro de 2012, que muitos conheceram, ―menos a Luíza 

que está no Canadá‖. A frase virou febre nas mídias sociais após um comercial de televisão 

em que um pai de família mostrava um apartamento com toda a família, menos com a sua 

filha que estava fora do Brasil. 

 

Figura nº 1. Imagem do comercial de Luíza no Canadá 

 

 

No texto do comercial, a frase ―menos Luiza que está no Canadá‖ apareceu. Ela tomou 

conta do cotidiano e das postagens na Internet, criando uma repercussão enorme do assunto e 

fazendo com que a mídia tradicional apresentasse a nova celebridade em seus canais de 

televisão, para quem não estivesse entendendo o assunto, ou até para quem gostaria de saber 

mais, para conhecer a personagem. Além disso, diversas matérias foram feitas por alguns 

portais de notícias e entretenimento, como podemos mostrar a seguir: 



 

 

 

 

 

Figura nº 2. Repercussão do vídeo de ―Luíza no Canadá‖ 

            

 No gráfico abaixo elaborado pelo Google Insights, podemos ver a curva no que diz 

respeito à procura dos termos ―Luíza‖ e ―Canadá‖ na web: 

 

Gráfico nº 4. Gráfico extraído do Google Insights com os termos ―Luiza‖ e ―Canadá‖ 

 

 

Pode-se perceber que a curva de interesse em relação a esse meme passageiro é 

acentuada, curta e intensa. Dessa forma, podemos considerar a possibilidade de que a 

velocidade da informação na Internet é muito grande, e isso faz com que o conteúdo nela 

veiculado tenha um ciclo de vida rápido e provoque a criação de novos conteúdos a serem 

explorados. 

Outro exemplo que podemos utilizar é o chamado ―Mendigo do Facebook‖. Um rapaz 

curitibano, morador de rua, foi fotografado por uma usuária dessa ferramenta social em 

particular (a pedido dele, segundo ela afirma) e a foto foi postada no perfil da usuária. Por ser 

um rapaz bonito, logo a quantidade de comentários e ―curtidas‖ foi aumentando, o que acabou 

expandindo a foto para outras redes. Esse caso ocorreu no mês de outubro de 2012. 



Acusado de protagonizar uma campanha publicitária disfarçada, o morador de rua mal 

sabia o quanto estava fazendo sucesso. Sucesso esse, que o fez chegar aos meios de 

comunicação como ―notícia‖.  

 
Um mendigo nas ruas de Curitiba chamou a atenção nas redações do país 

pela repercussão que ganhou no Facebook. A publicação de sua foto no 

mural da usuária Indy Zanardo já tem mais de 45 mil compartilhamentos 

em menos de 48 horas. O caso chamou atenção de jornais, portais e 

programas de TV, que já encontraram a família do rapaz. De acordo com 

as reportagens veiculadas, o mendigo se chama Rafael Nunes da Silva, 

tem 31 anos e foi modelo antes de cair no vício do crack. 

(PATROCÍNIO, 2012) 
 

Redações do país todo, vale dizer, as principais. Passando por Globo.com, Correiro 

Braziliense, Exame, R7, Yahoo, Gazeta do Povo, Estadão e Folha de S. Paulo. 

(PATROCÍNIO, 2012).  

Vale a pena entendermos e analisarmos o caso sob a perspectiva do agendamento dos 

meios de comunicação, através da Internet, pois não seria possível sem a repercussão 

alcançada no Facebook da garota que postou a foto. 

No final, o chamado ―mendigo do Facebook‖ ganhou um tratamento para o seu vício 

de crack em uma clínica de reabilitação, despertou esperança na família e angariou até fãs. É a 

vida de um homem mudando da noite para o dia, a partir da postagem de uma foto em mídia 

social, comentada até tornar-se assunto de debates e matérias relacionadas à recuperação de 

dependentes químicos. 

Baseando-se nos novos meios de comunicação e fluxos de comunicação que essa 

pesquisa analisará em tempo real os acontecimentos e as atualizações nos três portais de 

notícias e no Twitter (que tem na sua definição essa característica de rapidez da informação). 

Podemos analisar a Internet como um canal de informação capaz de elencar temas para a 

sociedade e utilizar o Twitter para determinar quais são esses assuntos e de que forma o 

agendamento funciona: dos portais de informação ao Twitter, ou se há agendamento 

recíproco. 

Maxwell McCombs esclarece alguns pontos que evoluíram na hipótese, juntamente 

com o avanço dos meios de comunicação, traçando assim um paralelo entre uma ferramenta 

da Internet especificamente (blogs) e a hipótese do agendamento em um artigo do ano de 

2005. Nele, o autor afirma: ―the news agenda, as we already have noted, is highly 

homogeneous across all the news media‖ (MCCOMBS, 2005, p.549). Ou seja, para ele não há 

alteração do conteúdo entre os meios de comunicação, sejam eles os tradicionais, seja o 



virtual. Dessa forma, segundo ele, é possível creditar a função de agendamento também à 

Internet pelo fato do seu conteúdo ser o mesmo presente na TV, no rádio ou nos jornais. 

Porém, o que torna a pesquisa válida é que o estudo sobre os efeitos da mídia será 

através de um canal diferente dos estudos de McCombs e Shaw. Os estudos anteriores 

tratavam de análises em uma perspectiva dos meios de comunicação de massa, em que a 

mensagem era emitida e recebida em uma só direção. Hoje, a complexidade dos estudos é 

maior, porém podemos obter resultados mais comprovadores em relação à hipótese e sua 

função. 

 

1.4 A hipótese do agenda-setting na propaganda 

 

 No trabalho, a hipótese do agenda-setting é analisada no campo da publicidade, 

fugindo do caráter jornalístico em que a mesma é tradicionalmente estudada. SENO OZAWA 

e BARROS FILHO (2008, p.1) afirmam que ―uma temática publicitária pode ser discutida 

enquanto agenda pública, ensejar uma reação opinativa e participar da estruturação de debates 

na esfera pública‖. Para entendermos o uso do agendamento nessa área da comunicação, 

BATISTA (2011, p.65) também afirma que o agenda-setting pode ser vista em outros 

domínios, além do jornalismo.  

 

Focando na relação dos atributos apresentados pela mídia na forma de 

notícia (conteúdo espontâneo) e de propaganda (conteúdo controlado) e 

seus efeitos na percepção do quê forma o conjunto de atributos típicos de 

uma categoria e os não típicos, é possível considerar a existência de uma 

gangorra do agenda-setting em que, de um lado, encontra-se o conteúdo 

controlado e, de outro, o conteúdo espontâneo. 

  

 O pesquisador entende que esses conteúdos pressupostos são capazes de criar um 

agendamento nos seus consumidores para a compra de um determinado produto. Ou seja, é 

uma nova visão a respeito do agenda-setting que busca estudar suas influências além do 

jornalismo. BATISTA (2011, p.67) considera que ―podemos associar o efeito do agenda-

setting também com o conteúdo controlado, principalmente em domínios onde o público 

espera receber a maior parte das suas informações deste tipo de conteúdo‖. 

 Assim, no que o autor defende as categorias de atributos típicos e não-típicos, entende-

se as características do produto que o tornam competitivo no mercado frente à concorrência, 

ou algum diferencial que ele possui que o transforma numa novidade. Dessa forma, são os 



atributos de um determinado produto ou serviço que serão utilizados na percepção dos 

consumidores e, tais atributos que podem ser agendados pela mídia.  

 

Quando uma matéria na mídia afirma que celulares são comprados 

considerando mais seu formato do que suas funções, dirige a atenção do 

receptor para os atributos relacionados ao formato destes produtos. 

(BATISTA, 2011, p. 68) 

 

 Assim, a análise do agendamento no campo da propaganda, mais precisamente no 

segmento do marketing político, é considerada viável enquanto analisarmos os candidatos e 

suas campanhas na Internet como uma lista de atributos que serão abordados de forma a 

vencer a corrida eleitoral.  

 No caso dos candidatos, quando analisamos os atributos deles, buscamos conhecer 

mais sobre o lado pessoal de cada um, a religião, seus costumes, e o lado político. Quando os 

meios de massa passam a apontar determinados atributos de um político, buscamos 

referências nos outros. Um exemplo claro disso aconteceu nas eleições para a Prefeitura de 

São Paulo em 2012, quando a mídia expôs a opção religiosa do candidato Celso Russomanno. 

De repente, tornou-se vital saber mais sobre o que os demais candidatos manifestavam a 

respeito desse assunto. Foi uma forma de agendamento, já que a partir do momento em que 

todos os debates, entrevistas e matérias nos portais noticiam a toda hora algo novo sobre a 

religiosidade de algum dos candidatos, é possível notar que o tema ganha mais repercussão do 

que merecia e outros temas ficam em segundo plano. Afinal, religião todos temos. O que era 

realmente necessário eram as propostas de cada um para a cidade, o que acabou sendo 

deixado de fora da discussão em alguns momentos. 

  

1.5 Agenda-Setting e o Twitter 

 

  Alguns trabalhos recentes tornam os estudos sobre os efeitos da mídia e da função do 

agenda-setting um campo de pesquisa contínuo. Apesar de seu longo tempo de vida, a 

hipótese ainda pode ser estudada nos dias atuais. 

 Na pesquisa denominada de ―Neofluxo‖, o Grupo de Pesquisa Comunicação, 

Tecnologia e Cultura da Rede do programa de Mestrado da Fundação Cásper Líbero 

(TECCRED), coordenado pelo professor e pesquisador Dr. Walter Lima, procurou analisar o 

agendamento da mídia e os fluxos de informação através do Twitter, nas eleições para 

presidência da República de 2010. 



 Dessa forma, a partir da escolha de algumas palavras-chave extraídas, analisou a 

repercussão do conteúdo que era abordado pela mídia, pelas redes sociais e a forma como 

transitava tal conteúdo na rede. Nesse estudo, a abordagem de temas foi realizada a partir da 

TV e da Internet, defendendo que o horário eleitoral ainda é um ponto de partida dos 

marketeiros políticos. ―É no programa de TV que os estrategistas e marqueteiros buscam 

agendar os temas que serão comentados pelos eleitores - em casa ou nas redes sociais‖ 

(TECCRED, 2010). 

 Resultados e gráficos referentes à pesquisa, que identifica um fluxo de comunicação 

relacionado entre os ambientes analisados, podem ser vistos no site http://www.neofluxo.net. 

 Outro estudo que podemos citar foi realizado pela pesquisadora Nina Santos, que 

procurou analisar o Twitter e o agendamento no artigo ―Agendamento e Twitter: um estudo 

exploratório‖. Nele, entende que a evolução da tecnologia e dos meios de comunicação faz 

com que alguns conceitos do agendamento também possam ser analisados e redefinidos nos 

dias atuais.  

 No seu estudo, a pesquisadora elaborou três possibilidades de coleta de dados: 

 

A primeira se destinou à aplicação de questionários com o intuito de 

descobrir quais os temas que as pessoas consideravam relevantes. O 

segundo se tratou de uma coleta de notícias de dois portais online, 

objetivando perceber os temas mais noticiados. E o terceiro consistiu em 

um monitoramento do Twitter para identificar os temas mais discutidos 

ali. (SANTOS, s.d., p.7) 

 

 A pesquisa foi direcionada à busca pela palavra ―Ministério‖ no Twitter, e o 

questionário visava conhecer a visão das pessoas em relação à relevância de alguns temas 

relacionados a essa palavra. Os portais analisados pela pesquisadora foram o IG e o G1. O 

objetivo da pesquisa: cruzar os resultados dos temas apontados no questionário com o 

conteúdo discutido no Twitter e com as notícias coletadas nos dois portais. O resultado, 

segundo a autora, é certa correlação entre as agendas 

 

De uma forma geral, as análises mostram uma correlação bastante alta 

entre as agendas dos media, dos sites de redes sociais e do cidadão. Os 

três grandes temas que aparecem com destaque em todas essas agendas 

são a troca de ministros no Ministério da Defesa, a crise no Ministério 

dos Transportes e as denúncias sobre o Ministério da Agricultura. 

(SANTOS,s.d., p.13) 

 

 A pesquisa ainda aponta que há a necessidade de que uma notícia seja veiculada nos 

meios de comunicação para atestar sua credibilidade entre as pessoas. O estudo também 



identificou que o ―Twitter apresenta uma diversidade de temas bastante maior em sua 

agenda.‖ (SANTOS, s.d., p.13). 

 Outra pesquisa, realizada por JUNIOR et.al. (2011), traça um paralelo entre a hipótese 

do agenda-setting e os trending topics do Twitter. Identificando a presença do agendamento 

como ―em tempo real‖, o trabalho busca comparar essa ferramenta do Twitter que aponta os 

conteúdos mais discutidos do momento com notícias vindas de outros meios. 

 Nesse trabalho, os autores identificaram as palavras nos Trending Topics e procuraram 

informações sobre o tempo de duração que ficaram expostas como ―os conteúdos mais 

comentados do momento‖, para identificar de onde elas surgiram antes de assumir a lista no 

Twitter.  

 

Segundo os dados do próprio site no dia 1 de maio de 2011, o tópico 

inception passou 39 dias, 16 horas e 31 minutos nos TT”s e chegou a ser 

reincidente 71 vezes. Todo esse impulso do filme no Twitter se deu 

durante o período de exibição nos cinemas, o que provavelmente levou 

aos expectadores, comentarem sobre ele. Outro exemplo da influência 

midiática é o caso do tópico Dilma. Ele tornou-se febre exatamente na 

semana da eleição no Brasil e no período após a sua vitória chegando a 

passar 7 dias, 18 horas e 58 minutos e voltar a lista 84 vezes. E por fim o 

oil spill apareceu 195 vezes desde o mês de maio de 2011, contando mais 

de 16 dias, 15 horas e 47 minutos. (JUNIOR et.al., 2011, p. 6) 

 

 Para os autores, o resultado da pesquisa pôde comprovar que é possível analisar o 

agendamento no Twitter, onde ―podemos considerar que o Twitter representa, junto com os 

Trending topics, uma ferramenta para a análise da agenda setting, acontecendo e quantificado 

em tempo real, as informações da agenda pública‖ (JUNIOR et.al., 2011, p. 7) 

 SAYRE em conjunto com outros estudiosos também afirma no artigo ―Agenda-Setting 

in Digital Age: Tracking Attention to California Proposition 8 in Social Media, Online News, 

and Conventional News‖ que as novas mídias que surgiram juntamente com a Internet -  as 

mídias sociais - podem ser analisadas através da hipótese do agendamento. 

 

some have suggested that the rise of new media has the potential to result 

in a reverse flow of information. Particularly due to the speed with which 

many social media outlets such as YouTube and Twitter function, they 

may actually have the ability to influence the agenda of traditional news 

outlets.
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9
Alguns sugeriram que o surgimento de novos meios de comunicação tem o potencial de provocar um fluxo 

inverso de informação. Particularmente devido à velocidade com que muitos canais de mídia social, como 

YouTube e Twitter funcionam, eles podem realmente ter a capacidade de influenciar a agenda dos meios de 

comunicação tradicionais. 



 Assim, os autores acima defendem a idéia de que as novas mídias não substituirão a 

mídia tradicional, mas serão aliadas quando o objetivo for levar a informação a alguém. As 

informações contidas na Internet podem se espalhar mais rapidamente, mas é através da mídia 

tradicional que a informação ganha mais veracidade para o público.  

 JUNIOR et. al. (2011, p.4) analisam o Twitter como uma agenda pública, e os 

Trending Topics como uma forma de agendamento em tempo real. ―O agendamento então 

acontece em tempo real, pois à medida que novos tweets vão sendo inseridos pelos usuários, 

certos tópicos podem ganhar ou não força na twittosfera”. Ainda segundo sua pesquisa,  

 

É passível de entender que cada palavra colocada para direcionar um 

assunto nem sempre parte das ―grandes mídias‖, pois, as pessoas podem 

também definir o grau de relevância de uma notícia fazendo com que, até 

mais rapidamente que as ―mídias oficiais‖, ela seja de conhecimento 

geral, levada até ao campo internacional, ou seja, há casos em que os 

comentários da ferramenta Twitter transmitem alguma informação antes 

mesmo que ela seja veiculada na mídia televisiva. JUNIOR et. al. (2011, 

p.4) 

 

 RUBLESCKI (2011) complementa que pelo fato de ser uma rede, informações 

distintas podem fazer parte de um único conteúdo e isso torna-se algo grandioso, que ganha 

repercussão nos meios de comunicação também: ―Tem-se um meio estruturalmente 

descentralizado e de difícil controle sobre o conteúdo. As mídias digitais possibilitam uma 

comunicação interativa (um para o outro) e aberta, potencialmente de todos para todos‖. É um 

agendamento inverso do tradicional, ou seja, a sociedade adquire o direito de pautar os 

temas nos meios. 

 Dessa forma, ao abordarmos esse campo de pesquisa, não estaremos adentrando em 

algo ultrapassado e de extintas pesquisas. Os novos meios de informação e comunicação 

tornam válidas as novas pesquisas com o intuito de entender as funções das novas mídias na 

nossa sociedade. Assim, toda pesquisa auxilia na busca em entender de que forma a Internet 

pode agendar os conteúdos da sociedade, exatamente como McCombs e Shaw concluíram 

que, na década de 1970, a TV exercia um papel fundamental na escolha de temas relevantes 

para o indivíduo daquela época. E agora, na nossa pesquisa, o objetivo é identificar os traços 

dessa hipótese no Twitter, de forma que comprovemos sua existência, de certo modo 

evoluída, nos dias de hoje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Definições 

Podemos perceber o marketing político constantemente na nossa sociedade. Porém, o 

que podemos entender, exatamente, como marketing político? QUEIROZ (2006, p.7) define 

como ―ciência, arte e técnica que se alimentam dos climas sociais, das identidades de atores 

principais e secundários, da geografia ambiental, do clima das circunstâncias, do sistema 

normativo, e, por conseqüência, é um espelho que projeta a imagem da própria cultura 

política‖. CANAVILHAS (s.d.) complementa afirmando que essa área do marketing se faz 

responsável pela tentativa de comunicação com o eleitor, para poder transmitir sua mensagem 

e entender os problemas da população. 

MANHANELLI (2004, p.17) também enxerga o marketing político como uma ―ponte 

de comunicação com sua comunidade‖, afirmando que, por meio dessa comunicação, o 

candidato pode ―criar um clima de aceitação e simpatia, abrir fluxos de acessos, identificar 

pontos de estrangulamento nas estruturas burocráticas de seus gabinetes, identificar anseios, 

expectativas e demandas sociais (...)‖.  RUBIM e AZEVEDO (1998) ainda citam as pesquisas 

em relação a esse tema no Brasil como algo recente, ainda que com o tempo, gradativamente, 

surgem uma maior quantidade de trabalhos relacionados a ela. Por fim, trabalharemos o termo 

marketing político, assim definido por MANHANELLI (2004, p.19): 

 

O marketing político compreende um conjunto de meios, formas, 

recursos e ações de pesquisa, comunicação e mobilização que sustente 

suas atividades e vise aumentar a dimensão pessoal/administrativa do 

executivo ou legislativo, sua gravidade política, liderança e popularidade, 

num movimento planejado para convergir com todos os fatores auxiliares 

para um ponto preciso no futuro, arrebanhando discordantes e 

reafirmando seguidores. 

 

 Assim definido, partimos para o segundo ponto: os meios que transmitem as 

mensagens dos profissionais de marketing para os eleitores. Estudos anteriores a respeito das 

mídias de massa abordam o lado influenciador, seja da TV ou do rádio, capazes de ―criar 



ruídos‖ ao seu conteúdo, pelo fato de sempre existir um interlocutor na mensagem. 

CANAVILHAS (s.d.) aponta que ―os políticos pretendem fazer chegar uma determinada 

mensagem ao público, procurando formas de anular ou reduzir a interferência do jornalismo 

no conteúdo‖. Assim, o pesquisador compreende que esse ato de mediar a mensagem faz com 

que os meios retirem a ―carga persuasiva‖ dela. STEFFEN (s.d., p.2) entende que a causa 

dessa interferência é pelo fato de a mídia, ―sobretudo a televisão, com seu poder de alcançar a 

coletividade de um país através de suas redes técnicas, passa a operar as relações entre os 

vários atores, campos e instituições sociais constituintes de um estado-nação‖.  Assim, os 

meios de massa, entre eles a TV, podem ser influenciadores sobre o conteúdo no aspecto 

positivo ou negativo. O autor ainda complementa que ―na contemporaneidade, a mídia 

assume mais e mais – se não primordialmente – o papel de negociadora e mediadora dos 

processos sociais nas democracias modernas‖ (STEFFEN, s.d., p. 3) 

 AGGIO (2011, p. 180) afirma que a diferença entre a televisão, o rádio e a Internet, é 

o fato da última oferecer possibilidade de interação e participação. Assim, a pesquisadora 

complementa que o objetivo das duas primeiras é construir uma imagem e transmitir 

determinadas mensagens com eficiência, enquanto a terceira possibilita a troca de mensagens, 

aproximando assim o eleitor da campanha. Podemos entender, então, o motivo pelo qual a 

Internet atrai tantas pesquisas em relação à política e tanta atenção do marketing de 

campanhas.  

Com todo esse poder que os meios de massa exercem sobre o conteúdo, o marketing 

político viu na Internet a possibilidade de se comunicar com o eleitor de forma direta, rápida e 

simples. As novas tecnologias comunicativas surgem com o objetivo de inovar algo e 

melhorar a qualidade ao transmitir uma mensagem. A Internet foi se aprimorando até os dias 

de hoje, o que a tornou um meio essencial para se comunicar, muitas vezes substituindo os 

meios de comunicação de massa anteriores. Hoje é natural que um canal de rádio tenha sua 

presença na web e que conteúdos antes exibidos apenas na televisão possam ser assistidos no 

computador. 

E com o crescimento cada vez maior da Internet, começaram a surgir algumas 

ferramentas dentro desse universo comunicacional online que puderam complementar e trazer 

mais usuários a ela. As chamadas mídias sociais (que iremos abordar no próximo capítulo) 

surgiram como uma evolução na forma de se comunicar, excluindo todas as fronteiras que 

podem ser formadas através das nacionalidades, classes sociais ou etnia. Além dessa 

aproximação, as trocas de mensagens entre esses usuários puderam resultar em cada vez mais 



conteúdos, desde os noticiosos até os de humor, com o objetivo apenas de divertir (fotos 

engraçadas, montagens, entre outros). 

 

2.2 Internet: um espaço para uso político 

Além de ampliar as possibilidades de comunicação entre as pessoas de um modo geral, 

a Internet passou a ser um elemento de força na luta pelos direitos dos cidadãos em busca de 

uma sociedade melhor. A comunicação dada na rede permite o debate, ao contrário da feita na 

mass media. Enquanto que na mídia de massa há veículos comunicacionais feitos para 

transmitir uma mensagem e ter a audiência do receptor, as novas mídias permitem que haja 

um diálogo entre os participantes e que cada um possa ter voz ativa para a sociedade. ―As 

mídias de massa são mídias de informação. As novas mídias de função pós-massiva são 

mídias de comunicação, de diálogo, de conversação‖, aponta LEMOS (2009, p.2).  

SORJ (2006, p.126) argumenta que o marketing político na Internet trabalha com as 

ideias do marketing viral, onde o objetivo é aumentar o conhecimento sobre a marca 

(candidato), tão rápido quanto uma ―epidemia‖. Quanto à utilização de spams nas campanhas 

políticas por marketeiros, SORJ defende a ideia de que a popularização é grande pelo fato de 

os próprios usuários trabalharem em prol da causa. 

 

O que se supõe é que, se o anuncio alcança um usuário ―suscetível‖, o 

usuário ―será infectado‖ (ou seja, ativará uma conta) e poderá, então, 

infectar outros usuários suscetíveis. Cada usuário infectado envia o e-

mail a mais de um usuário suscetível por média (ou seja, a taxa 

reprodutiva básica é maior que um). Os resultados ―standard‖ em 

epidemiologia indicam que o número de usuários infectados crescerá 

segundo uma curva logística, cujo segmento inicial é exponencial. 

(SORJ, 2006, p.126) 

 

A Internet possibilita que seus usuários possam interagir e debater a respeito da 

política na ausência de, teoricamente, um influenciador que possa exercer seu ponto de vista 

nas opiniões pessoais dos indivíduos. SORJ (2006, p.124) entende que ―a expectativa 

libertária da internet lembra a visão da economia neoclássica do mercado: quanto mais as 

pessoas forem livres para agir sem interferência ou regulação exterior, melhores serão os 

resultados‖. HAMELLE (2012) acredita que no âmbito virtual a transparência e a 

possibilidade de movimentos populares espontâneos são maiores frente a chamada ―velha 

mídia‖.  

 



Dispondo das redes sociais como o Twitter - para a rápida propagação 
do tático ou comercial - e Facebook - para compartilhamento de 
conteúdo de vídeo ou textual - todos podem fazer uma contribuição 
vital para um movimento político. HAMELLE (2012) 

 

 Assim, o autor defende a idéia que através da Internet, o indivíduo passa a ter maior 

engajamento político e social. HAMELLE (2012) argumenta que, na França, as eleições de 

2007 com Nicolas Sarkozy representou um início do uso da Internet em campanhas no país, 

quando o candidato estabeleceu um canal de contato com os eleitores através da Internet, 

assim como fez Howard Dean em 2004, nos Estados Unidos. Isso porque Dean utilizou-se de 

blogueiros com o intuito de aumentar a capacidade de alcance de suas mensagens, além de 

angariar doações para sua campanha. Assim, Nicolas Sarkozy fez uso da Internet para criar 

um espaço de contato direto com seus eleitores com uma estratégia eficaz e de forma que 

evitasse problemas: trabalhou constantemente suas mensagens a partir de vídeos que 

garantiam uma ―transmissão inalterada‖ delas. ―A eleição presidencial de 2007 foi, portanto, 

marcada por um aumento da relação entre o candidato e os eleitores e a participação das 

pessoas no campo‖, conclui HAMELLE (2012). 

 BOYD (2008) complementa que ―as pessoas participam na vida pública, por muitas 

razões: desenvolvimento da identidade, a negociação de status, a manutenção da 

comunidade, e, sim, o engajamento cívico”. Ou seja, a Internet faz sucesso no marketing 

político porque as pessoas querem estar inseridas na resolução de problemas, na cobrança ao 

político ou até em movimentos sociais. ―A Internet vai tornar-nos mais informados, e sites de 

redes sociais nos farão politicamente ativos‖, argumenta BOYD (2008). O autor afirma que, 

pelo fato de a Internet nos dar vozes e abrir um espaço para discussão, através dela teremos 

cada vez mais pessoas com engajamento político. CLARK & THEMUDO (2006) analisam a 

Internet como uma ferramenta para o ativismo, no trabalho intitulado ―Linking the web and 

the street: Internet-based ‗dot causes‘ and the ‗anti-globalization‘ movement‖. E é através 

desse poder de reunir pessoas que o marketing político poderá se utilizar – são pessoas que 

repercutam suas campanhas e seus projetos, que possam manchar a imagem de seu 

concorrente de alguma forma e que possam garantir algum tipo de sucesso na web.  

MORATO (2008) complementa que a TV perderá seu espaço na sociedade e adianta 

que a Internet fará parte de discussões políticas e sociais, já que uma nova cultura política se 

instalou: a mentalidade do indivíduo em entender que não basta participar das eleições para se 

tornar um cidadão engajado, mas sim tornar-se consciente do poder que ele tem frente ao 

político. E esse poder vem graças a Internet. 



 

podemos afirmar que el final del reinado de la televisión está próximo —

al menos su poder omnímodo sobre los ciudadanos—, y que la suma de 

tecnologías que han hecho posible el novedoso fenómeno de Internet 

abrirán el camino hacia nuevas formas de cultura, y hacia una cultura 

política que todavía no existe, y que es la que merece y espera la 

democracia de este comienzo de siglo y de milenio: la cultura política de 

una sociedad que no se limita a participar en las elecciones, sino que 

sigue y vigila a los políticos a los que ha confiado la gobernación, 

consciente de que la titularidad del poder le pertenece a ella, en tanto que 

los gobernantes son sólo administradores de unos recursos públicos que 

no les pertenecen, servidores del bien público, a los que hay que pedirles 

responsabilidad por el ejercicio de su gestión.
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 MORATO (2008) 

 

Assim vemos que a utilização da Internet em campanhas políticas fez-se presente antes 

da vitória de Obama em 2008, apesar desse ter sido um grande case de sucesso. Logicamente, 

o cenário das eleições de 2008 nos Estados Unidos era favorável ao candidato: substituiria um 

presidente criticado por suas ações de guerra e conflitos, George W. Bush, e um concorrente 

que representava alguns fracassos no passado do país. Porém, é válido entendermos que, 

mesmo com esse cenário favorável, houve uma contribuição para popularizar a tendência pelo 

mundo, pois o candidato utilizou mensagens confiantes em relação a um mundo melhor e 

contra os dois políticos adversários, nas mídias sociais e sites. Netpolitique nos traz alguns 

dados que apontam o quão vitorioso foi o uso da Internet naquelas eleições. 

Tabela nº 01. Números da utilização da Internet nas eleições/2008 nos EUA 

                                                                      Obama                    John McCain 

Número de amigos no Facebook no dia 

da eleição 
  2.397.253        622,860 

Mudança no número de amigos no 

Facebook desde o dia da eleição (a 

partir de novembro) 

  + 472,535        -2,732 

Número de visitantes únicos ao site da 

campanha para a semana que terminou 

em 01 de novembro 

    4.851.069       1.464.544 

Número de visualizações desses vídeos    889 milhões      554 milhões 

Número de vídeos feitos na campanha e 

postado no YouTube 
     1.822      330 

A quantidade total de tempo gasto pelas 14,6 milhões de horas     488.000 horas 
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pessoas ao assistir os vídeos. 

Custo da compra de equivalentes 

anúncios de 30 segundos de TV 
   46,9 milhões     1,5 milhões  

Contribuições para o candidato, 

incluindo o financiamento público, a 

partir de 15 de outubro 

    639 milhões    360 milhões 

Número de seguidores no Twitter      125.639        5.319 

Número de posts usando a frase "o voto 

para ______" 
      79.613       42.093 

Porcentagem de eleitores que disseram 

que receberam telefonemas ou visitas, 

em nome da campanha 

       26           19 
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 Podemos ver na tabela, retirada do site, dados significativos para as campanhas online. 

Pelos números, entendemos que a partir daí se popularizou, efetivamente, o uso da Internet 

nas campanhas políticas. Afinal, por meio de ferramentas da Internet, o marketing político viu 

uma oportunidade de criar um contato direto com o eleitor, obter um espaço gratuito e de 

enorme alcance e, ainda, angariar doações de voluntários para sua campanha em outros meios 

de comunicação. Além disso, o que todo mundo espera: repetir o case de sucesso de Obama. 

 

2.3 Internet e Política: limites e possibilidades 

Além de um campo de debate político livre, a Internet pode ser vista como uma 

ferramenta capaz de mobilizar pessoas em prol de uma campanha, um meio de comunicação 

que pode ser utilizado na área de marketing político ou até uma mídia que pode ser um canal 

direto entre um candidato e seu eleitor. Assim, podemos traçar breves definições, elencar e 

discutir alguns exemplos que se originam da relação entre esses dois fortes termos: a Internet 

e a Política. No final da exposição de algumas utilizações dessa relação, discutiremos mais 

profundamente o marketing político no Brasil. 

 

Ativismo digital 

As mídias sociais possibilitam uma interação, às vezes não possível no mundo off-line, 

mas que enquanto permanece on-line é capaz de fazer com que vários indivíduos com o 

mesmo ideal e interesse comuniquem-se entre si. Para definir melhor esses sites (Twitter, 

Facebook), recorremos a BOYD & ELLISON (2007), que definem como 

um serviço baseado na Internet que permite aos indivíduos (1) construir um 

perfil público ou semi-público dentro de um sistema conectado, (2) articular 
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uma lista de outros usuários com os quais compartilham uma conexão, e (3) 

visualizar e mover-se por sua lista de conexões e pelas dos outros usuários, 

no mesmo sistema. 

 

 E para completar, BOYD & ELLISON destacam o potencial desses sites de mídias 

sociais, que permitem o surgimento de grupos a partir de interesses em comum, visões 

políticas, e até manutenções de redes já existentes, agora com o apoio dessas novas mídias. 

 BATISTA & ZAGO (2010, p.131) defendem a eficácia da internet em causas sociais, 

quando afirmam que 

 

a multiplicidade de sistemas e recursos comunicacionais disponíveis nesses 

―espaços‖ passam a ser apropriações para ações coletivas como uma nova 

perspectiva de reverberação política. Dadas as possibilidades de reinventar 

as formas de interação social em cada sistema e coordenar-se coletivamente 

perante o novo em um meio de comunicação em constante transformação – 

em que se registram formas de cooperação e agregação –, os atores sociais 

estariam naturalmente convidados à ação coletiva. 

 

 A característica global e sem fronteiras da internet é um dos valores que a torna 

valiosa no ponto de vista dos defensores do seu uso em prol do ativismo digital. Como 

defende Dênis de Moraes (2007, p.7), 

 

o ideal organizativo vislumbra nas frentes conjunta a chance de entrosar 

agendas de debates e aprofundar a compreensão crítica dos acontecimentos. 

Daí porque a práxis de rede se torna valiosa, pois agrega e dinamiza apoios 

em toda parte, conjugando modos operativos que ajudem a incrementar 

campanhas nos níveis locais, regionais, nacionais e globais. 

 

 Esse grande número de pessoas que possibilita uma mobilização em torno de uma 

causa é agrupada pelas mídias sociais, que se comportam como 

 

espécies de ―multimídias‖, ou seja, mídias de multidão, espaços virtuais 

―cujas produções se dão de forma articulada e cooperativa, cujo produto 

final é exibido de forma pública e livre, para públicos específicos, que ao 

mesmo tempo, são mídias para outros públicos‖ (ANTOUN e MALINI, 

2010, p. 8).  

 

 Dessa forma, a Internet permite um espaço de debates políticos que serve para 

mobilizar e atrair pessoas para passeatas, petições online, entre outros. 

 

Democracia digital 



 A chamada democracia digital entende-se como as práticas em que cada um pode 

exercer o seu lado político, através da Internet. Dessa forma, têm-se uma visão positiva a 

respeito da rede, enxergando-se nela uma possibilidade de atrair pessoas para perto da 

política. 

 

Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de 

dispositivos (computadores, celulares, smart phones, palmtops, ipads...), 

aplicativos (programas) e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias 

sociais...) de tecnologias digitais de comunicação para suplementar, 

reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e 

dos cidadãos, em benefício do teor democrático da comunidade política. 

(GOMES, 2011, p.27) 

 

 Assim, compreende-se a Internet como uma possibilidade de participação política, seja 

em iniciativas, em aumentar a transparência do Estado ou influenciar decisões, normas ou 

leis. SORJ (2006, p. 124) aponta que  

A www (World Wide Web) e o e-mail permitiriam a criação de novos 

mecanismos de relacionamento entre as instituições públicas e os 

cidadãos, favorecendo a transparência na execução dos orçamentos 

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

relacionados a serviços, disponibilizando informação e sugerindo novas 

formas de organização dos serviços públicos. Mas,sobretudo, as novas 

tecnologias da comunicação abririam a possibilidade de uma nova forma 

de participação cidadã, horizontal, independente das grandes estruturas 

políticas e dos organismos de comunicação de massa — afinal, cada 

indivíduo poderia ter voz ativa na construção de um espaço de opinião 

pública realmente democrático. 

 

2.4 Marketing político no Brasil 

 

Apesar de não ser considerado o precursor no uso da Internet em eleições, 

reafirmamos a influência do presidente norte-americano Barack Obama na popularização do 

marketing político na web e, após ele, as tentativas insatisfatórias de outros candidatos 

políticos em estarem inseridos nessas novas formas de comunicação. 

A partir de estrategistas digitais determinando a melhor forma de utilização do Twitter 

para a campanha de Obama, criou-se uma mobilização dos americanos pelo seu plano de 

governo. No inicio, o perfil do Twitter de Obama era um canal eficiente talvez de suas ideias 

e planos e a população americana respondia a esse novo tipo de diálogo. Com a mobilização 

crescente em prol do candidato, pessoas comuns tornaram-se emissoras (produtores) e 

voluntárias da campanha, divulgando projetos do seu governo o que fez com que se 

tornassem, segundo ROMANINI (2010, p. 8), ―[...] fonte e mídia. Eles disseminam 



informações, opiniões de ideias a respeito de políticos, partidos em diferentes canais, por 

meio de redes sociais, por exemplo, o Twitter‖. 

A exemplo de Obama, os responsáveis pelo marketing político reconheceram a 

importância e a força da internet e das redes sociais como meio de divulgação imediata e a 

utilizaram em grande escala.  

O objetivo dos profissionais responsáveis pelas campanhas políticas é estabelecer um 

diálogo entre o candidato e seu eleitor, dando a idéia ao eleitor de uma possível proximidade 

entre eles, construindo uma imagem positiva que resulte em votos no dia da eleição. Para 

confirmar esse pensamento, baseamo-nos em SILVEIRA apud FIGUEIREDO (2000, p. 129): 

 

O marketing político e eleitoral procura construir a imagem de um candidato 

eliminando ou neutralizando os seus aspectos considerados negativos pelos 

eleitores e os problemas de repulsa e rejeição, fortalecendo os aspectos 

vistos como positivos, que afirmam uma imagem favorável do candidato, 

capaz de atrair simpatia e apoio. 

 

Assim, as mídias sociais contribuem de certa forma para a criação da imagem do 

político trazendo-o para perto de seus eleitores. 

Pelo fato de ser necessário abordar o maior número de pessoas, a internet cumpre essa 

função, incluindo um benefício: o barateamento da campanha por se tratar de uma mídia com 

custo mais reduzido que outras mais tradicionais (considerando apenas a mídia, sem contar 

com os custos dos profissionais responsáveis por fazê-la funcionar) . Analisando o custo dessa 

mídia e a abrangência da mesma, as redes sociais seduziram os olhos e o bolso dos 

consultores em comunicação e marketing político das campanhas e hoje se tornaram uma 

mídia importante, deixando mais variada a campanha política. 

Porém, o marketing político na Internet deve-se atentar para uma coisa: nem tudo que 

é colocado na rede, torna-se viral, atrativo e mobiliza pessoas em prol de determinada 

campanha. ―No mundo digital a agilidade é fundamental, as campanhas lentas estão fadadas 

ao fracasso. É preciso ter um líder que esteja engajado nos projetos, mas essa liderança deve 

ser proativa, ou seja, a campanha precisa ser horizontalizada‖ (ROMANINI, 2010, p.8). 

Geralmente, o uso da Internet em campanhas eleitorais está vinculado ao fato de ser uma 

mídia, teoricamente, gratuita, que agrega inúmeras pessoas e que tem a vantagem se 

estabelecer-se num canal direto de comunicação entre o candidato e o eleitor. Assim, muitas 

vezes o uso das mídias sociais, pessoais de cada candidato, fica a cargo de profissionais 

responsáveis e especializados na ferramenta. Nas eleições para Presidência da República de 

2010, apenas o Twitter de José Serra já era conhecido e acessado anteriormente e procurava 



conversar sobre temas variados (não só temas políticos), enquanto o perfil de Dilma Rousseff 

funcionava como um diário-político (os assuntos mais abordados eram reuniões de partido, 

passeatas, etc...) e o de Marina Silva foi visto como uma ferramenta essencial para sua 

campanha, visto que dentre os três candidatos era a que menor apresentava espaço para a 

campanha televisiva. 

Guardada as proporções de cultura e poder financeiro entre os dois países citados 

(Estados Unidos e Brasil), podemos citar Sam Graham-Felsen, blogueiro de Barack Obama 

em sua campanha vitoriosa, que afirma em entrevista a revista IstoÉ em 2010 (ISTOÉ, 2010, 

edição 2109): ―O futuro da política estará na Internet‖. Ele acredita que com o passar dos anos 

a TV deixará de ser parte fundamental de uma campanha publicitária, e perderá espaço para a 

Internet. Segundo ele, o seu potencial vem através do fato de ser um canal horizontal de 

comunicação com o eleitorado, possibilitando uma interação que em outros meios de 

comunicação não possuem. Logicamente esse é o ponto de vista de um profissional da web, 

que participou de uma campanha altamente vitoriosa. Porém, não podemos esquecer o fato de 

seu blog ter recebido, apenas em doações de eleitores e simpatizantes do governo, meio bilhão 

de dólares. 

 

2.5 Uso da Internet nas eleições para Prefeitura de SP/2012 

 

Veremos nesse capítulo a utilização da Internet nas campanhas para Prefeitura de São 

Paulo pelos três principais candidatos (Celso Russomanno, Fernando Haddad e José Serra). 

Podemos perceber pela tabela abaixo que o primeiro objetivo de um candidato é ter o seu 

próprio site para, ali, defender suas idéias. Analisamos os sites por serem material básico de 

campanha na web, e por apresentarem muito conteúdo que os usuários podem repercutir. 

Em seguida, conferimos de que forma cada campanha utilizou sua própria página: 

 

 

Tabela 2: Comparação dos websites dos candidatos 

Site     J. Serra C.Russomanno F. Haddad 

    

Interface com predominância da cor do partido       Sim         Sim       Não 

Foto do candidato na homepage       Sim         Sim       Sim 

Logo do partido na homepage       Não         Não       Sim 



Redirecionamento para as mídias sociais       Sim         Sim       Sim 

Espaço para conversa com o eleitor       Sim         Sim       Sim 

Álbum de fotos, vídeos       Sim         Sim       Sim 

Notícias sobre a campanha        Sim         Sim       Sim 

Formas de cadastro no site       Sim         Não       Sim 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Como podemos ver na tabela acima, os investimentos dos candidatos na Internet 

foram altos. Basicamente, os três principais concorrentes à Prefeitura de São Paulo 

trabalharam semelhantemente seus sites. Dedicaram-se em estabelecer um contato direto com 

o eleitor através de alguns links, como o ―Fale com‖, ―Cadastro‖ ou ―Envie sua reclamação‖.  

 Outra característica é a utilização do redirecionamento para as mídias sociais dos 

candidatos. José Serra em seu site utiliza-se, em maior escala que seus concorrentes, o 

Instangram para compartilhar suas fotos e mostrar um pouco mais sobre sua campanha.  

 Em relação ao posicionamento do logo (nome do candidato), os dois primeiros 

seguiram o padrão de vários sites conhecidos para facilitar a rápida compreensão e 

entendimento. Localizado na parte superior esquerda da página, o objetivo é que o usuário 

identifique rapidamente a imagem. 

 

Figura nº 03. Site de Fernando Haddad 

 

Figura nº 04. Site de Celso Russomanno 



 

Figura nº 05. Site de José Serra 

 

 

Em relação ao design, como já foi dito, os três candidatos seguiram o mesmo padrão. 

Uma curiosidade a respeito do site do candidato do PT, Fernando Haddad, foi a implantação 

de conteúdos audiovisuais e que podem se assemelhar com o objetivo de um outro político, 

que discutimos anteriormente. Foi assim na França, com Nicolas Sarkozy e seus estrategistas 

se baseando em vídeos para transmitir uma mensagem, garantindo seu sentido original. Dessa 

forma, o site do candidato Haddad foi além dos seus concorrentes e procurou estabelecer essa 

relação direta de forma mais eficaz.  

 Celso Russomanno disponibilizou um espaço para os tweets que recebe de seus 

seguidores, para assim poder mostrar interação com os eleitores. José Serra (como pode-se ver 

na última imagem) divulga fortemente sua página no Facebook. 

 Porém, o objetivo do trabalho não se restringe nos sites dos candidatos, mas sim em 

outras ferramentas que utilizarão para se comunicarem com os eleitores. O site é apenas o 

primeiro contato, é ali que são agregados os planos de governo e pode ser utilizado para 

repercutir suas notícias. A breve exposição feita acima foi apenas para mostrar que cada um 

dos três valoriza a sua mídia social e sabe levar o seu eleitor até ela. 

 

 



Panorama geral de cada Twitter 

Tabela nº 03. Números do Twitter de cada candidato 
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 A tabela acima representa algumas estatísticas do Twitter de cada candidato analisado 

neste trabalho, com números coletados no dia 24 de agosto de 2012. Através dela, podemos 

comparar os três perfis e fazer uma introdução acerca do uso da ferramenta pelos políticos 

pesquisados. Começando com José Serra, nesse dia completou 1.218 dias que utiliza o 

Twitter. Nesse longo tempo de uso, conseguiu reunir 1.014.639 seguidores, um número 

expressível quando se analisa um perfil de politico. Em relação a quantas pessoas ele segue, a 

pesquisa aponta 6.909 perfis, e no final totaliza cerca de 7.025 tweets redigidos até esse dia. 

 Fernando Haddad, dentre os três, é o candidato que apresenta os menores números. 

Inscrito há 377 dias no Twitter, o candidato conquistou 6.255 seguidores e apenas 42 pessoas 

que segue. São números bem abaixo de José Serra, onde o dado mais impressionante é o 

número de tweets desde a criação do seu perfil: apenas 85 mensagens redigidas. 

 Por último, Celso Russomanno apresenta bons números no seu perfil. Apesar de não 

ter um número de seguidores tão alto como o de José Serra, as 16.517 pessoas que o seguem 

podem considerar boa a comunicação que tem com o candidato. Presente no Twitter há 1.045 

dias, Russomanno segue 73 pessoas e apresenta 3.317 tweets redigidos desde a sua inscrição.  

O Twitter de José Serra 

 Conhecido como ―vampiro‖ (SIMÃO, 2012), por seus hábitos noturnos na Internet, 

José Serra talvez seja o político que melhor utilize o seu Twitter. Possui pouco mais de um 

milhão de seguidores e atualiza constantemente o seu perfil. Com o objetivo de debater sobre 

diversos assuntos, Serra utiliza-se dessa ferramenta para discutir sobre livros, filmes, jogos de 

futebol ou qualquer outro tema que pode fazer seus seguidores se juntarem a ele na conversa. 

 Para analisarmos o seu perfil no Twitter, podemos utilizar o TweetStats
14

, site que se 

dedica a apresentar dados acerca dos mais variados usuários no Twitter. Abaixo, vemos com 
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que freqüência a ferramenta foi utilizada em julho pelo candidato, mês em que foi liberada a 

campanha eleitoral na Internet. 

Gráfico nº 05. Frequência de postagem de Serra 

 

 

 Notamos que a partir do dia 6 de julho, data em que foi liberada a campanha virtual, 

houve um crescente uso até o seu ápice no dia 16. Apesar de alguns pontos de declínio em 

dias de poucas postagens, no geral manteve-se a média entre 10-20 tweets por mês. 

 Em relação ao horário de uso do Twitter, José Serra opta por horários após a tarde. No 

mês de julho a opção foi postar mensagens após o meio-dia, atingindo seu maior uso entre o 

final da tarde e o começo da noite. A seguir, o gráfico possibilita maior entendimento: 

 

 

 

 

Gráfico nº 06. Fluxos de postagem de Serra 

 

 



 Para detalhar melhor o uso do Twitter pelo candidato, outros dados podem ser 

fornecidos pelo Tweetstats. Em relação aos dias da semana de maior postagem e à interface 

mais utilizada para acessá-lo, nos deparamos com a seguinte situação: 

Gráfico nº 07. Dias de postagem de Serra 

 

 

 

Gráfico nº 08. Interfaces mais utilizadas por Serra 

 

  

 Em relação ao dia da semana de maior uso no mês de junho, as terças significaram, no 

total, pouco mais de 40 tweets. Porém, os dias restantes permaneceram numa média em geral, 

com números entre 20-40 postagens. Sobre a interface mais utilizada, vemos que o acesso 

através da web convencional representou cerca de 90% no quadro geral.  

 Para finalizar, a cloud de hashtags do Twitter de José Serra, que mostra os mais 

variados assuntos que tornaram o candidato em um dos maiores exemplos de uso dessa 

ferramenta por políticos. 

 

 

 

 

 

 



Figura nº 06. Cloud de Serra 

 

 Vemos que a variedade de conteúdos é presente no perfil de José Serra, onde pode-se 

encontrar desde postagens relacionadas a Paul McCartney, seu time de futebol, dias 

comemorativos até uma hashtag que mostra sua comunicação com seus seguidores 

(#serraresponde). 

 

O Twitter de Fernando Haddad 

 Apesar das pesquisas de intenção de voto apontarem chances pequenas de Haddad 

tornar-se prefeito da cidade, ele foi selecionado para a pesquisa pela força petista nas eleições. 

Com uma imagem de ―candidato novo‖ (exposta em seu site oficial de campanha) que São 

Paulo precisa, sua campanha procurou transmitir uma mensagem de renovação, onde 

personagens já conhecidos na política da cidade que já estão ultrapassados (uma clara 

referência à Serra e Kassab) dariam lugar a alguém que apresente novas idéias e faça com que 

São Paulo acompanhe o crescimento do Brasil. 

 Com a estrela do partido no peito, Haddad (assim como Serra) tem bom espaço e 

tempo para o horário eleitoral nas mídias tradicionais. Seja por esse fato que, dentre os três 

candidatos analisados, ele seja o que apresenta os menores números de uso do Twitter como 

forma de comunicação com seus eleitores. Começando pela frequência que postou mensagens 

no mês de julho, nos deparamos com a seguinte situação: 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 09. Frequência de postagem de Haddad 



 

 

 A partir da liberação do uso da Internet na campanha eleitoral, vimos uma significativa 

melhora no número de tweets redigidos, porém não foi um número tão expressivo que 

compensaria os dias posteriores que tiveram tão poucas mensagens. Apenas entre os dias 17 a 

20 de junho que apresentou um número relevante, enquanto em alguns outros dias foi possível 

coletar zero mensagens. 

 Em relação ao horário que se dedica a postar mensagens e se comunicar através do 

Twitter, temos o seguinte gráfico: 

Gráfico nº 10. Fluxos de postagem de Haddad 

 

 O gráfico mostra que os horários destinados a twittar são, em maior frequência, a 

tarde, aumentando o fluxo de mensagens após as 16 horas. No horário da manhã não houve 

nenhuma presença do candidato no Twitter. 

 Agora, sobre os dias da semana em que utiliza o Twitter em maior escala e a respeito 

de qual interface o candidato acessa a ferramenta, temos os gráficos a seguir: 

 

 

 

Gráfico nº 11. Dias de postagem de Haddad 



 

 

Gráfico nº 12. Interfaces mais utilizadas por Haddad 

 

 

 Ao contrário de José Serra que acessa seu Twitter, na sua maioria, por meio da web 

convencional, Haddad utiliza o iPhone para postar mensagens, o que pode resultar em mais 

tweets em ―tempo real‖, onde o candidato pode twittar o lugar em que está, o que está fazendo 

ou do que está participando pelo fato de ter um dispositivo móvel que o acompanha. E em 

relação aos dias da semana que mais interage, quarta-feira apresentou o dobro de tweets  dos 

dias restantes. Porém,os números de Haddad e sua presença no Twitter ainda são muito 

abaixo dos outros candidatos pesquisados.  

 Para finalizar, a cloud que representam as hashtags mais utilizadas pelo candidato: 

 

Figura nº 07. Cloud de Haddad 

 

 

O Twitter de Celso Russomanno 

 Conhecido pelo público como um ―defensor dos consumidores‖, Russomanno é 

lembrado  pelo público por sua presença durante longos anos na televisão. Sempre 

participando de matérias com objetivo de apresentar o código de defesa do consumidor, 



tornou-se candidato à prefeitura de São Paulo e logo ganhou simpatizantes e apresentou bons 

números nas pesquisas de intenção de voto. 

 Abaixo, analisamos as postagens do mês de julho, através do gráfico: 

Gráfico nº 13. Frequência de postagem de Russomanno 

 

 Podemos perceber que diferente de Fernando Haddad, o candidato mantém uma 

frequência de postagens que variam entre 20-40 mensagens no total. A frequência aumenta a 

partir do dia 15 de julho, atingindo um máximo de 40 tweets no dia 25. O número de RT‖s 

(retweets) simboliza também que há uma boa comunicação com seus seguidores, 

compartilhando  as mensagens que aparecem no seu perfil. 

 Em relação aos horários que faz uso da ferramenta, Russomanno priorizou os horários 

da tarde e da noite, considerando que sua mensagem deverá atingir um maior número de 

visualizações. Abaixo, o gráfico que simboliza esses dados: 

Gráfico nº 14. Fluxos de postagem de Russomanno 

 

 Em relação aos dias da semana que apresenta maior número de mensagens/semana e à 

interface que utiliza para acessar seu Twitter,  Russomanno possui um diferencial dentre os 

demais candidatos: além de manter uma média nos dias da semana, possui um alto número de 

postagens também no sábado. E sobre a interface que utiliza para atualizar seu perfil, a web 



convencional domina o número total de acessos, além do uso através do Android e do 

Echofon, uma ferramenta que integra o Firefox ao Twitter e permite que os usuários vejam as 

atualizações e as últimas postagens dos seus contatos.  

 Abaixo, os gráficos que representam esses números: 

 

Gráfico nº 15. Dias de postagem de Russomanno 

 

 

Gráfico nº 16. Interfaces mais utilizadas por Russomanno 

 

Para finalizar, a cloud que apresenta as hashtags mais utilizadas pelo candidato no mês 

de junho: 

 

Figura nº 08. Cloud de Russomanno 

 



 Vemos que os assuntos abordados pelo candidato são variados, e vão desde dias 

comemorativos até mensagens sobre sua campanha. Além disso, mensagens que fazem 

reclamações contra empresas ainda estão presentes nos conteúdos de seus tweets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Redes sociais e mídias sociais 

 

O impacto social da evolução tecnológica neste século foi de tal ordem 

que assistimos, no curto espaço de cem anos, ao homem criar extensões 

para suas pernas, inventando o automóvel para caminhas mais rápido, ir 

mais longe adquirindo asas e voando em objetos mais pesados do que o 

ar, estender sua capacidade auditiva escutando vozes distantes através do 

telefone e do rádio, aumentar seu poder de visão iluminando as noites e 

vendo o que se passa em terras distantes através da televisão, até 

conseguir estender seu cérebro para muito além da imaginação através do 

computador. (LIMA, 2000, p.9) 

 

 Frederico Lima, autor do livro Sociedade Digital, retrata em sua obra todo o impacto 

social, cultural e mercadológico que a tecnologia trouxe para a nossa sociedade. Nicholas 

Negroponte (1995) já havia alertado em seu livro A Vida Digital de que forma a tecnologia 

tomaria conta da sociedade, onde adiantou que os meios de comunicação de massa tornariam-

se um canal personalizado de informação, que circularia pelos dois sentidos, sendo possível 

que o leitor tivesse um jornal apenas com matérias do seu interesse. Algo inexistente naquela 

época, mas que hoje não é. E isso serve para entendermos o quão simples e, ao mesmo tempo 

complexas, tornaram-se nossas relações com os avanços da tecnologia. Com o nascimento da 

Internet, a nossa sociedade mudou. E, com o passar dos anos, evoluiu. O nosso objetivo não é 

criticar nem elogiar. A proposta do capítulo é analisarmos como a sociedade foi modificada 

com as novas tecnologias até avançarmos às redes sociais criadas a partir da Internet, através 

das novas mídias. No nosso caso, mais especificamente o Twitter – entender o que ele 

significa para o relacionamento dos usuários, como funciona e como ele alterou a forma de 

comunicação virtual. 

 ―Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de redes é uma prática 

humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se 

em redes de informação energizadas pela Internet‖ (CASTELLS, 2004, p.7). No livro A 

Galáxia da Internet, Manuel Castells expôs na citação acima o fato das redes sociais existirem 

há muito tempo, mas que acabara ganhando mais conotação após a criação da Internet. Na 

realidade, redes sociais provém de tempos antigos, desde quando o homem entendeu que a 

criação de laços o ajudaria a sobreviver e que faria parte de uma ideia, uma parte de um 

conjunto que o torna igual aos outros. Uma rede social pode ser entendida como o grupo de 

apóstolos de Jesus, que se reuniram em torno de uma ideia, de algo que eles acreditavam. E a 

partir dessa junção, tornaram-se semelhantes entre si. Isso acontece também em outras 

atividades da sociedade hoje em dia. Desde na música, onde podemos considerar os fãs da 



banda Queen uma rede social (por compartilharem opiniões sobre músicas, trocar conteúdos) 

até os fãs de um seriado televisivo. 

 Com o surgimento da Internet e o seu avanço, essas redes sociais ganharam o apoio 

das chamadas mídias sociais (Twitter, Facebook, YouTube) e fizeram com que essas redes se 

ampliasses e ganhassem novos horizontes. Como citamos os fãs de Queen acima, por 

exemplo, podemos ver que as mídias sociais são capazes da aproximação de fãs de todo o 

mundo, da troca de músicas e  de informações através da Internet. COMM & BURGE (2009, 

p.2), no seu livro O Poder do Twitter, definem mídia social da seguinte maneira: 

 

Vejamos o Facebook. Ele não é uma companhia editorial. Não cria 

nenhum de seus conteúdos. Não escreve ou posta artigos, e não insere 

filmes ou imagens para os clientes verem e apreciarem. Ele permite que 

seus usuários façam tudo isso por seu próprio interesse. 

 

 No livro, ainda acrescenta que não existe uma definição certa para a mídia social. 

Apenas o funcionamento que pode ser melhor explicado, através de ―uma forma de 

publicação em que as histórias são trocadas, em vez de publicadas, e a troca de conteúdo 

ocorre dentro da comunidade, como um bate-papo em um restaurante‖ (p.3). Ou seja, a rede 

se amplia. 

 CASTELLS entende que as redes on-line funcionam de uma forma melhor por ter 

qualidades que a tornam flexível, possível de ser moldada a partir da interação do usuário. 

 

―Por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da Internet, a 

interação on-line desempenha crescente papel na organização social 

como um todo. […] As redes on-line, quando se estabilizam em sua 

prática, podem formar comunidades, comunidades virtuais, diferentes das 

físicas, mas não necessariamente menos intensas ou menos eficazes na 

criação de laços e na mobilização‖ (2001, p.109). 

  

 E com o surgimento daquilo que se tornaria o laço comunicacional entre as pessoas, as 

mídias sociais, pudemos nos conectar com outras pessoas, seja mantendo a rede social offline 

já existente ou até criando novos laços e expandindo nossa capacidade de rede. 

Most sites support the maintenance of preexisting social networks, but 

others help strangers connect based on shared interests, political views, or 

activities. Some sites cater to diverse audiences, while others attract 

people based on common language or shared racial, sexual, religious, or 

nationality-based identities. (BOYD & ELLISON, 2007, p. 210) 

 

 O primeiro tipo de site com característica de rede social foi lançado em 1997, sob a 

alcunha de SixDegrees.com (BOYD & ELLISON, 2007, p.214).  O site permitia aos usuários 



criar perfis, sua lista de amigos e, 

começando em 1998, navegar por listas de amigos (p.214). Com o passar dos anos, outros 

sites foram surgindo (agregando o serviço de rede social) e popularizando toda essa forma de 

comunicação, seja pela possibilidade de criar conteúdo, de compartilhar sua opinião e 

expandir sua rede de amigos. 

 

Social media has exploded as a category of online discourse where people 

create content, share it, bookmark it and network at a prodigious rate. 

Examples include Facebook, MySpace, Digg, Twitter and JISC listservs 

on the academic side. Because of its ease of use, speed and reach, social 

media is fast changing the public discourse in society and setting trends 

and agendas in topics that range from the environment and politics to 

technology and the entertainment industry. (ASUR & HUBERMAN, 

2010, p.1) 

 

Através desses sites, pudemos nos conectar com diferentes culturas, conhecendo 

pessoas de vários países, e assim nos informar sobre vários problemas em tempo real. Afinal, 

quantas vezes a Internet não foi utilizada como um ―diário de guerra‖?Como uma ferramenta 

de comunicação com o outro lado do mundo, com o objetivo de mostrar toda a repressão de 

um governo? Assim, entendemos que as mídias sociais vão além de conteúdos para entreter, 

mas que também podem ter informações políticas e sociais. E justamente por isso que 

trazemos à esse trabalho o Twitter, entendendo e enxergando a sua capacidade de se discutir 

política, opinar ou até mesmo para fazer parte de um planejamento de marketing.  

Em virtude da diferença entre forças de partido e presença em outras mídias, a Internet 

ganha peso ao fornecer um espaço ―igualitário‖ a todos, deixando um campo a ser trabalho 

por diversos profissionais buscando atingir seus objetivos. Nas eleições para a Prefeitura de 

São Paulo em 2012, já vimos no capítulo anterior a presença dos três principais candidatos na 

Internet, seja em seus sites pessoais ou no Twitter. Mas, para pesquisarmos corretamente o 

objetivo desse trabalho (o agendamento da contrapropaganda política no Twitter), devemos 

primeiramente conhecer o ambiente de nossa pesquisa. 

 

3.2 Twitter 

 

Surgimento 

O Twitter
15

 é um serviço de microblogging com característica de mídia social, com 

uma premissa simples e objetiva: o usuário deve escrever uma mensagens curtas a cada 
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atualizações. ―É construído enquanto microblogging porque permite que sejam escritos 

pequenos textos de até 140 caracteres‖ (RECUERO, 2009, p.173). A premissa da ferramenta 

vem com o termo ―O que está acontecendo‖, o que já apresenta o objetivo do site com 

informações rápidas e em ―tempo real‖. Dessa forma, é um canal de comunicação que não 

tem como objetivo ser completo e informativo, mas sim que seja um canal de comunicação 

que possa ser complementado com outros, e que sirva para aproximar pessoas e estabelecer 

contatos através da relação seguidor-seguidores. ―O Twitter é um veículo social, 

especialmente criado para melhorar a comunicação‖(BRAKE & SAFKO, 2010, p.354). E 

para uma definição mais abrangente e curta possível, ASUR & HUBERMAN (2010, p.2) 

afirmam que ―It can be considered a directed social network, where each user has a set of 

subscribers known as followers. Each user submits periodic status updates, known as tweets, 

that consist of short messages of maximum size 140 characters.‖ 

 A sua característica de mídia social, Recuero define o Twitter como um tipo de site 

―de rede social apropriado‖ (RECUERO, 2008, p. 104). E complementa explicando que 

originalmente o Twitter e outros sites ―não eram, originalmente, voltados para mostrar redes 

sociais, mas que são apropriados pelos atores com este fim. ―(RECUERO, 2008, p. 104). Ou 

seja, a mistura de microblogging e mídia social vêm da função que os usuários dão a ela, pois 

segundo Recuero (2008, p.104) ―são sistemas onde não há espaços específicos para perfil e 

para a publicização das conexões. Esses perfis são construídos através de espaços pessoais ou 

perfis pela apropriação dos atores.‖ 

Seu lançamento foi oficializado em 2006, tendo sido fundado por Jack Dorsey
16

, Evan 

Williams
17

 e Biz Stone
18

, depois de ter sido utilizado como um projeto de pesquisa pela 

Obvious (BRAKE & SAFKO, 2010, p.354) e ter se tornado um sucesso. Dessa forma, o 

Twitter começou a atrair usuários pela facilidade que a mesma possui em ser uma fonte 

contínua de informações e notícias. 

A maioria dos usuários ―tweetam‖ atualizações sobre suas atividades 

diárias para se comunicar com amigos, familiares e colegas de trabalho. 

O Twitter esteve na mídia durante o ano passado inteiro devido à sua 

utilização como uma ―fonte de notícias de intenso boca a boca‖, e 

recebeu o crédito de ter noticiado, de última mão, eventos atuais e 

importantes desastres naturais. (BRAKE & SAFKO, 2010, p.354) 

 

 Quanto a sua expansão e sucesso, ZAGO (2008) credita às atualizações rápidas e ao 

número de ferramentas que tornam possíveis essas mensagens serem enviadas a partir de 
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dispositivos móveis. Ou seja, a mobilidade do Twitter o torna interessante para quem escreve 

e para quem lê. 

As atualizações curtas permitem uma maior portabilidade das 

informações. Dada a versatilidade do formato, os microblogs em geral 

podem ser atualizados a partir de ferramentas diversas, inclusive por 

dispositivos móveis, como o celular (por SMS4 ou web móvel), e 

também a partir de mensageiros instantâneos (IM), ou web convencional. 

(ZAGO, 2008, p.3). 

 

 E essa comunicação acontece através da estrutura em que o Twitter funciona, a partir 

da relação entre seguidor-seguidores é que a mensagem pode ter um destino e alguém para 

receber. ―A ênfase do Twitter em conectar pessoas também é um dos motivos que explicam 

sua intensa difusão.‖ (CHRISTOFOLETTI & SILVA, 2010) 

 

Os atores e seus papéis 

 O modelo de funcionamento do Twitter constitui-se no relacionamento entre o usuário 

e seus seguidores, e o papel que cada um pode exercer nesse contexto.‖O Twitter é 

estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada twitter pode escolher quem deseja 

seguir e ser seguido por outros.‖ (RECUERO, 2009, p.173). Diferente de outras mídias 

sociais, no Twitter não há necessidade do vínculo (SPYER et. al., s.d., p.14). Não é necessário 

que você conheça a pessoa ou que ela o conheça para agregá-la no seu microblog. Nessa 

ferramenta, é possível seguir quantas pessoas tiver interesse, sem que elas te conheçam. 

 E após essa escolha de seguidor, que a comunicação pode ser feita, e a produção e 

recepção de mensagens pode ocorrer. No Twitter, isso acontece através da divisão entre o 

―usuário‖ e o ―seguidor‖. Enquanto ―usuário‖ pode-se aproveitar todos os recursos que a 

ferramenta proporciona: compartilhar informações, comentar notícias, postar fotos ou 

qualquer outra possibilidade que o site apresente. No papel de ―seguidor‖, é possível criar 

uma lista de contatos, onde a função é estabelecer quais são os demais usuários do site que 

podem ser considerados produtores de conteúdos relevantes ou de maior afinidade, para ser 

seguido. E assim o site se divide em following e followers. 

 A partir disso, o seguidor pode receber atualizações de quem segue, e pode interagir, 

utilizando as denominações básicas que o Twitter possui para identificar as mensagens. 

Quando um usuário segue outro ele pode visualizar as atualizações de seus contatos através da 

timeline de seu próprio perfil. 

No caso de querer postar algo no Twitter, a utilização de símbolos serve para delimitar 

o tipo de mensagem que está sendo postada. Entre eles, o sinal @ que indica o 



direcionamento da mensagem ao destinatário e é necessária para estabelecer uma 

comunicação no site. 

 Para facilitar os outros usuários, é necessário também o esclarecimento do que é 

escrito, para o entendimento geral. Para que uma frase não fique fora do contexto, a utilização 

de hashtags
19

 serve para determinar o assunto da mensagem.  

 No Brasil, um caso de utilização de hashtags que se popularizou e se espalhou pela 

Internet foi a #forasarney, que tinha como objetivo o fim do mandato do Senador José 

Sarney. Nesse caso, a importância das hashtags foi no sentido de criar mais repercussão para 

o assunto, já que ela permanecia constantemente nos trending topics e provocou curiosidade 

das pessoas que não estavam inseridas no movimento. Apesar de não ter apresentado um 

resultado positivo (no caso a renúncia do político), a campanha foi efetiva quando analisamos 

a repercussão que foi dada ao problema, o que fez com que as pessoas tivessem conhecimento 

dos problemas que estavam acontecendo na política. O que não tornou a campanha um 

fracasso, mas apresentou um lado positivo de utilização das mídias sociais em mobilizações e 

campanhas. 

 Outra característica do Twitter é o fato dos seus usuários compartilharem e repassarem 

conteúdos que considerar interessantes, divertidos ou relevantes.  

 Para isso, há no Twitter algumas alternativas para quem deseja postar links de páginas 

da Internet geralmente extensos que ultrapassariam os caracteres determinados pela 

ferramenta. Graças aos ―encurtadores de URL‖ puderam-se economizar espaços nas 

postagens para tornar possível o compartilhamento de links no Twitter através de sua redução, 

onde no Brasil o mais conhecido é o migre.me. 

 Outra facilidade que o Twitter promove é não ser necessário o acesso ao site para ler 

novas publicações de seus contatos. Existem aplicativos que checam se pessoas que você 

segue publicaram mensagens novas. Um desses aplicativos é o TweetDeck, onde possibilita 

que o usuário do Twitter mantenha-se informado na sua conta, mesmo sem precisar ficar 

abrindo a página do site a todo momento.  

 E com essas características, hoje o Twitter é uma das mídias sociais mais utilizadas,  

com um total de 288 milhões de usuários identificados nas últimas pesquisas (EXAME, 

2013)E isso, como já foi citado acima, acontece também pela sua mobilidade, ou seja, poder 

ser acessada através de diversos tipos de dispositivos móveis. 
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 E o objetivo dos fundadores do Twitter é ter essa mobilidade, pelo número crescente 

de pessoas que possuem aparelhos móveis e que conseguem acesso à Internet através deles. 

Essa mobilidade que permite ao Twitter ser um canal de informações de notícias ―em tempo 

real‖, já que nos dias de hoje é possível que qualquer pessoa possa noticiar o que está vendo 

ou até fotografar o que considera relevante, para assim postar na rede e apresentar a 

informação aos demais usuários. Ou seja, o mesmo aparelho móvel que se conecta à Internet, 

também grava um vídeo e pode ser usado para tirar uma foto, o que facilita muito para quem 

quer compartilhar algo. 

 Os suportes para o acesso móvel são variados. Dependendo do modelo do celular, da 

existência de Internet nele ou wi-fi local. Contendo essas especificações, o usuário tem a total 

liberdade de twitar o seu cotidiano ou o que está fazendo em determinado momento. Isso 

proporciona a característica básica do Twitter: noticiar em tempo real. E com um aparelho 

móvel pode ser possível desde postar o que o usuário está fazendo no momento, até dar uma 

informação considerada ―em primeira mão‖ antes de canais noticiosos.  

 Esse uso do Twitter em dispositivos móveis pode ser facilmente explicado pelo 

número de usuários que possuem serviços de Internet em celulares, o que torna possível 

atualizações serem freqüentes na ferramenta de mídia social. E o crescimento desse tipo de 

celulares acaba coincidindo com a evolução das mídias sociais e acaba servindo, muitas 

vezes, em propagandas de operadoras de celulares o fato de ser possível a utilização desses 

sites em determinados aparelhos. Ou seja, tornou-se vital acessar o Twitter ou o Facebook 

com o celular. 

 

Em 2011 os acessos no Brasil pela conexão 3G ultrapassam a banda larga 

tradicional. Mesmo sem a pretensão de servir a centenas de milhões de 

pessoas, o que seria apenas para falar se transformou em um vasto filão 

de produtos e serviços em rede. (FERNANDO, 2011, p.39)  

 

 E toda essa mobilidade e o alto número de usuários geram conteúdo. Esse conteúdo 

pode ser produzido da interação de usuários, que com seus diversos pontos de vista se 

relacionam entre si. 

 

Outros serviços que o Twitter pode oferecer 

 Além dos serviços e aplicativos já citados acima, outras ferramentas podem ser úteis 

para os usuários que procuram expandir a utilização do Twitter: 

 



Tabela nº 04. Outros serviços que o Twitter pode oferecer 

 

 

 

Twitpic 

 

Você carrega a sua foto e ele 

gera e envia o link para a sua 

página no Twitter.
20

 

 

 

 

Flickr 

 

Os usuários do site também 

podem configurar o serviço para 

que as fotos disponibilizadas na 

conta sejam automaticamente 

tuitadas.
21

 

 

 

OutTwit  

 

Ele automaticamente converte as 

URL via TinyURL, o que é um 

bom economizador de espaços.
22

 

 

 

 

TweetBeep 

 

Ele permite que você possa 

acompanhar quem e o que 

estão falando sobre você, sua 

empresa, seu produto, seu blog, 

enfim: sobre o que você quiser.
23

 

 

 

 

Twitoaster 

 

Ele agrupa os replies de um 

mesmo tweet, exibe o número de 

replies na semana (e seu lugar no 

ranking geral), levanta as 

estatísticas dos dias e horários 

que você recebeu mais replies e 

lista as #hashtags utilizadas
24

 

 

 

  

 Toda essa troca de informações nesses relacionamentos, Raquel Recuero define como 

capital social gerados pelas mídias sociais, onde  
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O capital social é um conceito geralmente associado aos valores 

relacionados com o pertencimento a redes (e grupos) sociais. Quanto a 

ele, há pouca concordância na literatura. De um modo geral, há visões 

que associam o capital social à produção de valores socialmente 

relevantes, ou seja, percebendo o capital social como uma "cola" social, 

capaz de gerar valores como solidariedade e engajamento. (RECUERO, 

2011, p.4) 

 

 Dessa forma a autora atribui esse conceito como próprio das mídias sociais, pois ela é 

constituída por diversos olhares, cada um com a sua particularidade, o que motiva a troca de 

informações e conteúdo entre o produtor-receptor. E esse conteúdo gerado pode ser agregado 

por outros usuários, e utilizado nas mais diversas formas e finalidades. 

se considerarmos que as redes que estamos analisando são redes sociais, 

portanto, constituídas de atores sociais, com interesses, percepções, 

sentimentos e perspectivas, percebemos que há uma conexão entre 

aquilo que alguém decide publicar na Internet e a visão de como seus 

amigos ou sua audiência na rede perceberá tal informação. (RECUERO, 

2009, p.117) 

 

 Esse capital social pode ser dividido em capital conector e capital fortalecedor 

(RECUERO & ZAGO, 2010, p.72). Respectivamente, segundo as autoras, significam valores 

relacionados com laços distantes e grupos heterogêneos e o segundo com relações mais 

íntimas, com laços fortes. 

 Segundo pesquisa feita por RECUERO & ZAGO (2010, p. 75), ―o Twitter parece ser 

muito utilizado para que os usuários repassem notícias (46.7%), opiniões (25.3%) e 

informações gerais, normalmente acompanhadas por um link (29.1%)‖. Assim, vemos sua 

função de contribuição à distribuição de conteúdos, sendo capaz de acrescentar valores às 

noticiais. 

 Esse capital social exposto por Recuero determinaria a forma como as mensagens 

circulam pelas mídias sociais, entre elas o Twitter, pela colagem pessoal de cada autor que a 

Internet proporciona por ser um espaço aberto para discussão e debates. 

No que se refere à Internet e às redes sociais online, vários estudos 

focaram já como o capital social é construído e mobilizado pelos atores. 

Esses estudos parecem reforçar a perspectiva de que a Internet, por 

proporcionar uma maior participação e um maior controle das 

informações que circulam na rede social (RECUERO, s.d., p.6) 

 

 Essa maior participação das pessoas, através de opiniões e discussões na Internet, 

contribui também para a política, já que muito conteúdo relacionado a ele pode ser visto e lido 



no Twitter. Essa discussão, que pode ocorrer, só favorece mais a busca por cidadãos com mais 

interesses políticos e sociais. 

 

As multi-facetas do Twitter 

 Essa facilidade que ela proporciona através de sua mobilidade, ou até mesmo do 

alcance de público, fez com que ela fosse utilizada nas mais diversas áreas. Passando pelos 

esportes, uso por celebridades, publicidade e jornalismo. Primeiramente nos esportes, vimos 

um exemplo através do ex-jogador Ronaldo e sua operadora de celular e patrocinadora, Claro. 

 
O perfil @claroRonaldo alimentado pelo atacante Ronaldo ―Fenômeno‖, 

se tornou um dos perfis mais influentes entre os brasileiros. A estratégia 

levou o nome da empresa para diversas manchetes associado a tweets de 

Ronaldo que se tornaram notícia. Estipula‐se que o maior artilheiro das 

Copas do Mundo ganhe mais de R$ 2 milhões por ano para manter o 

perfil no Twitter. (ARAÚJO, 2011, p.131) 

 

  Em relação ao uso de celebridades o sucesso é facilmente explicado. A necessidade 

dos demais usuários em se aproximar de pessoas consideradas famosas ou conhecidas, as 

tornam detentoras de milhares ou milhões de seguidores. Consequentemente acabou 

aproximando as celebridades com seus fãs possibilitando casos em que o próprio artista 

responde a uma postagem de seu seguidor. E para poder conhecer mais sobre seu artista 

favorito, o usuário não depende mais de sites de notícias, agora ele pode ter sua informação 

direta da fonte oficial.  

 

Se antes dependia de visitas diárias aos portais de notícias e fofocas, por 

exemplo, para saber das novidades dos artistas favoritos, agora basta 

apenas ter uma conta no Twitter e seguir os famosos que sejam de seu 

interesse. Mais do que isso, o leitor tem a liberdade de acompanhar, em 

tempo real, uma rápida discussão envolvendo celebridades e depois 

conferir a visão dos portais de notícias sobre o acontecimento, além de 

opinar, munido com as mesmas informações sobre o assunto. 

(GUEVARA, 2011, p. 121) 

 

 Outra área que vem explorando muito as mídias sociais, entre elas o Twitter, é a 

publicidade. As ―Agências de Publicidade estão se adaptando para dar conta dessa nova 

linguagem e aprender a desenvolver campanhas de comunicação para as redes sociais.‖ 

(MESSA, 2011, p. 72). Seja pelo barateamento da campanha através das mídias sociais, até o 

alcance que ela é capaz de fornecer para a empresa. Sendo assim, as empresas perceberam que  

 



uma recomendação vinda de uma pessoa ―comum‖ – que teoricamente 

tenha tido experiências genuínas – tem mais impacto do que anúncios 

publicitários. É quase o mesmo valor que damos à imprensa, em que 

―terceiros‖ apuram e checam acontecimentos e, por isto, são como 

―vigias‖ da sociedade. (LOUREIRO, 2011, p. 79) 

 

 Ou ainda, segundo TERRA (2011, p. 87) ―As mídias sociais podem ser fonte de 

informações para que as empresas levantem, testem, confirmem ou não suposições, 

campanhas, produtos etc.‖. 

 O Twitter tem sim, entre outras coisas, inúmeras possibilidades de usos e 

apropriações. Uma dessas apropriações, que discutimos nesse trabalho, é a política. A relação 

entre os dois se estabeleceu desde que os profissionais de marketing político a enxergaram 

como uma possibilidade de aproximar os eleitores de seus candidatos em época eleitoral. Para 

os que vêem um pouco mais além, é a possibilidade de se manter sempre presente no 

cotidiano das pessoas, seja discutindo política, seja discutindo sobre futebol, filmes ou 

situações do dia-a-dia. Vide o Twitter de José Serra. 

 A importância do Twitter para esse trabalho é identificar, através dele, os conteúdos 

gerados pelos usuários durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo de 2012, através de 

uma investigação profunda que busca a comprovação da existência do agendamento da 

contrapropaganda política entre os portais de notícias e a mídia social. E é importante 

conhecermos o ambiente da nossa pesquisa. 

 Assim, a análise abordará o Twitter como uma ferramenta para o marketing político 

capaz de repercutir positivamente ou negativamente sobre um candidato. O motivo de sua 

escolha é a sua grande utilização pelos usuários. 

 Além disso, soma-se a presença dos candidatos à ferramenta. Conforme vimos 

anteriormente, os três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2012 estão 

presentes, utilizando-a como um material a mais de campanha política. Porém, esse trabalho 

busca compreender se as mensagens do Twitter recebem algum tipo de interferência externa, 

ou seja, se há algum outro tipo de ―gerador de conteúdo‖ que pauta os assuntos comentados 

pelos usuários ou se, no caso das eleições para a Prefeitura do ano de 2012, atributos pessoais 

de cada candidato já conhecidos anteriormente pelos eleitores influenciaram na 

contrapropaganda política no Twitter. 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em uma eleição marcada pela rejeição dos candidatos, pela contrapropaganda e 

ataques políticos em horário eleitoral realizados entre partidos e pelos eleitores, é pertinente 

um breve histórico sobre a história pessoal de cada candidato para identificarmos as origens 

de determinadas polêmicas que vieram à tona durante as campanhas de cada político ou de 

que forma surgiu a rejeição por candidato A, B ou C. 

 Levantando parte da biografia dos candidatos, da história política e das atividades 

recentes, podemos identificar a origem de determinadas polêmicas que, mesmo há quase vinte 

anos passados, continuaram a assombrar alguns políticos nesses meses que antecederam as 

votações. 

  

4.1 O candidato que transformou eleitores em consumidores indignados 

 

Celso Ubirajara Russomanno nasceu no dia 20 de agosto de 1956, jornalista e bacharel 

em direito. Tornou-se famoso por atuar em quadros de determinados programas que buscavam 

auxiliar consumidores insatisfeitos ou em busca de soluções em seus direitos. (IG, s.d.) 

Sua fama deu início na década de 90, onde após a morte de sua esposa em um hospital, 

devido à falta de atendimento e estrutura, decidira registrar esse episódio com uma câmera 

para que outras pessoas tivessem consciência de seu problema. Após esse caso conquistou um 

espaço na televisão, no programa Aqui Agora, com o objetivo de retratar problemas e 

insatisfações de pessoas com determinados serviços ou produtos. 

Nessa época tornou-se uma espécie de ―Justiceiro dos Consumidores‖, algo que 

deveria deixar empresas que não prestassem um serviço de qualidade, preocupadas com uma 

possível denúncia em seu programa ou que fizesse com que ele os visitasse juntamente com o 

cliente insatisfeito. 

Talvez por essa fama tenha se tornado o Deputado Federal mais votado no ano de 

1994, um dado que comprovava a imagem positiva que o país havia adquirido dele. A seguir, 

uma imagem que retrata a sua popularidade na época: 

 

 

 

 

 

 

 



Figura nº 09. Capa da Revista Veja de Outubro/1994 

 

 

 E sua carreira política não parou no final deste mandato, em 1999. Também foi 

Deputado Federal entre os anos 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011. Em 2011 saiu do partido 

do qual fazia parte, o PP, para o PRB, devido a problemas e desentendimentos com Paulo 

Maluf. 

Voltando a sua carreira na televisão, passou por diversas emissoras: TV Manchete, 

Band, Rede TV! até chegar na Record. Alguns programas nos quais fez parte: Circuito Night 

and Day (Rede Gazeta), Aqui Agora (SBT), Cidade Alerta (Record), Programa Celso 

Russomanno (Rede Gazeta), Notícias e Mais (CNT), Jogo do Poder (CNT), Pra Valer (TV 

Manchete) e, por último, Balanço Geral (Record) quando se ausentou para a candidatura para 

a prefeitura de São Paulo, como regulamenta a lei eleitoral. (Fonte: Site oficial) 

 Talvez por ter despontado em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, 

inúmeras polêmicas (antigas e recentes) apareceram à tona na Internet, em alguns sites 

voltados à contrapropaganda do candidato. Um desses espaços pode ser visto no endereço 

―http://forarussomanno.tumblr.com/‖, onde o objetivo das postagens era repercutir 

negativamente alguns fatos do candidato para impedir a sua vitória nas urnas. 

 A imagem de Celso Russomanno foi arranhada por alguns problemas ao longo de sua 

carreira como jornalista, advogado e político. Começando por um desses casos, envolvendo o 

seu exercício de atividade como advogado. Em 1998 foi acusado de exercer tal atividade 

ilegalmente por alguns motivos: o primeiro, por ser apenas bacharel e não ter sido aprovado 

no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o que impede a prática da profissão. O 

segundo motivo foi devido a um serviço cobrado que ele possuía, onde um sistema 0900 

oferecia orientação sobre direitos dos consumidores. Era um serviço que atraía pessoas 

indignadas e que queriam obter soluções. Era um serviço interessante, que cobrava de R$ 3,95 



por minuto, na época. Outro problema que tal serviço rendeu a Russomanno foi ser acusado 

de aliciamento de clientes, já que era a voz dele que se apresentava no telefone. (ROVAI, 

2012) 

 Em outubro de 2002, uma nova polêmica: foi acusado de desacatar e agredir um 

funcionário do INCOR (Instituto do Coração) e danificar a porta do Pronto-Socorro do local. 

Tornou-se réu no Supremo Tribunal Federal para se defender de tais acusações. 

(ROVAI,2012) 

 Em 2000, Russomanno foi acusado pelo Supremo Tribunal Federal por falsidade 

ideológica, sob o argumento de que teria simulado um contrato de imóvel para alterar seu 

domicílio eleitoral e concorrer à Prefeitura de Santo André (a lei eleitoral determina que o 

candidato more na cidade três meses antes de solicitar a transferência do título). Algumas 

informações dão conta que o consumo de energia no apartamento de Russomanno foi de zero 

kWh em dois meses e de 12 kWh no outro, uma média de consumo impossível de existir se 

houvesse algum morador na residência. Acabou sendo proibido pelo TRE de participar do 

horário eleitoral. (ROVAI, 2012) 

 Em 2010, foi autor de uma emenda que tinha o objetivo de reservar 1,1 milhão de reais 

para uma ONG que administra juntamente com parentes, porém livrou-se informando que iria 

redistribuir esse dinheiro para outras entidades. (ROVAI, 2012) 

 Em 2012 foi envolvido no episódio do esquema de corrupção de Carlinhos Cachoeira, 

durante a operação Monte Carlo, onde é citado como proprietário de uma conta de R$ 7 

milhões que seria operada pelo esquema de Cachoeira. Ele negou a acusação. (ROVAI, 2012) 

 Porém, o que mais afetou a sua campanha foram os ataques feitos pelos outros 

candidatos, no que transformou-se numa espécie de ―telhado de vidro‖ do candidato. Assuntos 

como inexperiência e, principalmente, religião agendaram pautas nos meios de comunicação, 

o que o deixou instável e aparentemente irritado frente às câmeras, frente a um repórter. 

 Talvez o caso mais repercutido e que pode evidenciar bem isso, foi a discussão que 

teve com o jornalista e apresentador da TV Globo, César Tralli, durante o programa SPTV 1ª 

Ed. do dia 20 de setembro. No decorrer da entrevista, César Tralli questionava algumas 

polêmicas de Russomanno para que ele expusesse seu lado quando a conversa acabou se 

direcionando para uma discussão entre o jornalista e o candidato (G1, 2012). Outros 

jornalistas também acabaram sendo ―vítimas‖ de suas perguntas a Russomanno, mas pela 

ligação dele com a TV Record e o bispo Edir Macedo, ter a maior emissora do país contra ele 

foi um erro. A TV Globo não passou a perseguir Russomanno. Só o deixou em segundo plano, 

o que já é muito pelo potencial de influência que ela tem. 



Figura nº 10. Imagem do Programa SPTV 1ª Ed. 
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 Talvez tenha sido um erro para um candidato que apresentava tanta força nas pesquisas 

anteriores à eleição se apresentar de forma antipática em determinadas emissoras de televisão. 

Enquanto no Programa do Gugu, da TV Record, mostrava o seu lado emocional, onde era 

apresentado ao público o fato que o levou a apresentar quadros que defendiam o consumidor 

(a morte de sua esposa em um hospital devido a falta de atendimento), por outro lado em 

outras emissoras ou canais ele se apresentava como um candidato nervoso quando indagado 

sobre suas polêmicas. 

 

foi assim na sabatina Folha/UOL quando discutiu com Bárbara Gancia; 

foi assim em sua sabatina pelo portal Terra; com Fabíola Cidral na Rádio 

CBN; em todos os veículos que ele deu entrevista e quando foi 

questionado sobre tais assuntos, esta ―deselegância‖ aconteceu. Discutir 

com Tralli foi o maior erro de Russomanno. Até então, as pessoas 

desconheciam esse lado ―desconversador‖ do candidato, uma vez que os 

veículos citados acima são de elite. Quando isso caiu no eleitorado 

popular, que é justamente o público do SPTV... começou o declínio. 

(Valentim,2012) 

 

 Valentim (2012) ainda credita que a queda nas pesquisas surgiu após essa discussão na 

Rede Globo, que acabou repercutindo negativamente para a imagem de Russomanno. 

 

Na primeira pesquisa pós-entrevista SPTV, o candidato manteve a 

liderança. O que já foi um sinal de alerta. Deixou de subir. Após isso, caiu 

para 30% e, na última pesquisa, ficou com 25% das intenções de voto, 

ficando tecnicamente empatado com José Serra. O vídeo da entrevista foi 

compartilhado aos montes e isso também influenciou, e muito, nessa 

mudança de pensamento do eleitorado. E a TV Globo, que sempre é 
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 Imagem do SPTV, quando a discussão se inicia. 



julgada por sua manipulação, neste caso nada de esforço fez para derrubar 

e desmascarar alguém.(Valentim, 2012) 

 

 Vale lembrar que depois do vídeo citado anteriormente, montagens começaram a 

surgir na Internet com a frase ―Vamos falar sobre São Paulo?‖ (frase dita pelo candidato 

durante a entrevista) e começou a repercutir mais ainda a discussão, o que tornou-se pior para 

o candidato. 

 

Figura nº 11. Montagem ―Vamos falar sobre São Paulo?‖ 
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 Assim, no que seria um político que ficaria ao lado das pessoas, lutaria pelos direitos 

para uma vida melhor aos eleitores, passou a ser um candidato apático, instável, que fugia de 

certas perguntas e chegando até a tratar mal algumas pessoas. Com isso, seus números caíram. 

 

4.2 Aquele que representa o passado 

 

 Nascido no dia 19 de março de 1942, na Mooca, José Serra é considerado um dos 

maiores políticos brasileiros. Formado em economia, concluiu seu primeiro mestrado, em 

1972, no Chile e seu segundo mestrado, em 1976, nos Estados Unidos. Na mesma 

Universidade fez doutorado em Economia. 

 Tendo uma infância humilde, José Serra sempre foi incentivado pelos pais a estudar, 

sem ter a obrigação de trabalhar ao mesmo tempo. Foi assim que chegou à Universidade para 

cursar engenharia civil (faculdade que logo seria impedido de concluir). Na Universidade, 

começou a se interessar por movimentos estudantis e acabou ingressando em reinvidicações 
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com o objetivo de obter melhorias para os demais alunos. 

Como candidato pela Ação Popular (sendo ele um dos fundadores da AP em 1962) 

venceu a eleição para a Presidência da UNE em 1963. ―Foi o último presidente da União 

Nacional dos Estudantes antes do golpe militar, há 40 anos, quando a UNE tinha status de 

partido. Aos 21 anos, Serra já dividia palanques com políticos de proa, como o então 

presidente João Goulart.‖ (COSTA, 2004) 

Com os militares comandando o país, Serra refugiou-se na Embaixada da Bolívia, 

ficando lá durante três meses. “De lá, partiu para o exílio de 14 anos que marcaria profundamente sua formação pessoal e 

intelectual. Serra chegou a morar na França, mas foi no Chile e nos Estados Unidos que passou a maior parte do tempo.” (PILAGALLO & 

DUAILIBI, 2002) 
Durante esse período no Chile recebeu uma grande formação para o preparo para a política. 

Foi no Chile que Serra trabalhou ao lado do sociólogo Fernando 
Henrique Cardoso e conheceu a economista Maria da Conceição 
Tavares - duas influências que, então, não eram conflitantes. Vem 
dessa época sua convicção num modelo econômico 
desenvolvimentista que o tornaria o maior crítico, dentro do 
governo, de um certo liberalismo que caracterizou a presidência 
de FHC. (PILAGALLO & DUAILIBI, 2002) 

 

Casou-se em 1967 com Mônica, no Chile, e lá tiveram dois filhos. Porém, quando a direita assumiu o poder no País, Serra foi para o 

seu segundo exílio, nos Estados Unidos, até retornar ao Brasil em 1978. “O economista que voltou ao Brasil em 1978 -um dos poucos a ter se 

arriscado a voltar antes da anistia do ano seguinte- soava, portanto, bem mais moderado do que o estudante dos anos 60. José Serra estava 

pronto para entrar no "mainstream" da política.” (PILAGALLO & DUAILIBI, 2002) 
José Serra entrou na política elaborando o programa de governo da campanha de Franco Montoro. Quando o candidato se elegeu, 

Serra foi convidado para assumir a Secretaria de Planejamento em 1983. Pelo endividamento que assombrava o Estado, Serra conquistou uma 

fama de saneador (COSTA, 2004). 
Entre 1986 até 1994 foi Deputado Federal, sendo que no seu segundo mandato obteve 340 mil votos. Em 1994 também conquistaria 

recorde de votos quando disputou o Senado, com 6.497.664 votos. 
Em 1988 foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. 
Mas, foi em 1998 que José Serra ganhou maior notoriedade. Assumiu o Ministério da Saúde até o ano de 2002, e durante o mandato 

criou um programa de combate à AIDS que foi copiado por diversos países, sendo considerado exemplar para a ONU (DÁVILA, 2001). Além 

disso, foi durante o mandato de Serra que houve lei de incentivo para medicamentos genéricos, que oferece queda nos preços para os 

consumidores (FREITAS, 2009). 
Outras melhorias que trouxe foram: criou o Sistema Nacional de Transplantes, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

iniciou a vacinação dos idosos contra a gripe e enviou um projeto de lei que visava a campanha anti-tabagismo. “De acordo com as 

novas regras, todas as embalagens de produtos derivados do tabaco deverão apresentar figuras 

ilustrativas sobre os perigos do tabagismo. As ilustrações vão enfatizar as mensagens de 

advertência exibidas nos produtos‖ (ANVISA, 2001) 

Pelo sucesso atingido através do Ministério da Saúde, concorreu à Presidência do 

Brasil com Luiz Inácio ―Lula‖ da Silva. Porém, Lula saiu-se vitorioso da disputa quando 

obteve cerca de 53 milhões de votos contra 33 milhões de Serra (Fonte: TRE - SP). Essa não 

foi a primeira derrota de Serra nas urnas. Anteriormente, em 1996 havia perdido a disputa 

para a prefeitura de São Paulo para Celso Pitta e Luiza Erundina e em 2010 perderia a disputa 

presidencial para Dilma Rousseff. 



No balanço de vitórias e derrotas, ele acumulou boas conquistas também. Serra saiu-se 

vitorioso como Senador em 1996, com 6,5 milhões de votos (FOLHA ONLINE, 2006), em 

2004 como Prefeito de São Paulo (vencendo a candidata do PT, Marta Suplicy) e em 2006 

como Governador de São Paulo com 12.381.038 votos (FOLHA ONLINE, 2006 – 2). 

Em 2010 concorreu novamente à Presidência da República, com Dilma Rousseff como 

sua maior adversária. Conseguiu levar a eleição para o segundo turno (tendo conquistado 33,1 

milhões de votos no primeiro) com a atual Presidente. No segundo turno, inúmeras polêmicas 

cercaram a disputa entre o candidato tucano e a petista. Algumas polêmicas mais repercutidas 

foram a questão do aborto no país, o casamento de pessoas do mesmo sexo, as antigas 

administrações do PSDB e do PT (com FHC e LULA), entre outras. Neste segundo turno, 

Serra obteve cerca de 44 milhões de votos, o que não garantiu a sua vitória. 

Em março de 2012, Serra venceu as prévias de seu partido e foi lançado como 

candidato à prefeitura (PIZA, 2012). Seu nome foi visto com muita força dentro do partido, 

porém para os eleitores houve certa rejeição com seu nome, o que o levou a fazer campanhas 

de ataque contra seus adversários (e vice-versa) e juntamente com seus adversários, foi alvo 

de polêmicas. 

Em um vídeo intitulado ―E agora, José?‖ divulgado pela equipe de marketing da 

campanha do PT no site de Haddad, o candidato tucano é comparado a Adolf Hitler – o que 

logicamente gerou revolta no PSDB (G1, 2012 – 2) – e culminou com uma crise na campanha 

de Haddad (GALHARDO, 2012) e um funcionário demitido. No vídeo, a imagem de Serra 

era comparada com o líder fascista e logo o vídeo foi retirado do ar devido a enorme 

repercussão que obteve. 

Segue, um exemplo da repercussão do vídeo nos portais de notícias do país: 

 

Figura nº 12. Repercussão de vídeo sobre Serra  

                        

 

                   

  

  

 

 

 



Ainda é possível encontrar o vídeo de Serra sendo comparado a Hitler na Internet. 

Talvez isso signifique que o objetivo de quem fez o filme foi atingido, afinal a repercussão era 

o que buscava. 

 

4.3 Nova estrela em São Paulo 

 

 Nascido no ano de 1963 em São Paulo, Fernando Haddad vem de uma família libanesa 

onde, no Brasil, seu pai se tornou um comerciante atacadista de tecidos na Rua 25 de março 

(SAMPAIO, 2012). Talvez por esse motivo que Haddad adquiriu boa comunicação com seus 

eleitores mais humildes ou em campanhas corpo-a-corpo com o povo paulistano. 

 Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, ainda com Mestrado em 

Economia e Doutorado em Filosofia na mesma Instituição. Em seu terceiro ano de faculdade 

começou a militância estudantil. Naquela época, seu pensamento se aliou com as idéias da 

Escola de Frankfurt (HADDAD, 2006), o que tornou conveniente defini-lo como um 

socialista (PINHO & MENDONÇA, 2012). 

 Envolveu-se com um grupo político na época da Faculdade (RACY & BONELLI, 

2012). ―The Pravda‖ buscava ações voltadas à cultura para os jovens estudantes da época. 

Nesse início de mobilização política, participou de passeatas contra a ditadura militar no 

Brasil. 

 Em 1988 iniciou seu trabalho como analista de investimento do Unibanco até que, em 

1997, foi aprovado em concurso para tornar-se professor de Ciência Política na Instituição no 

qual estudou, a USP. Em 1998 adquire outro cargo, dessa vez como consultor da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas, quando cria a Tabela Fipe, ―uma lista com os preços de 

carros novos e usados vai facilitar a vida dos que trabalham com o setor automobilístico.‖ 

(Diário de Pernambuco, 2000). 

 Haddad foi nomeado, em 2001, subsecretário de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico na gestão de Marta Suplicy como prefeita de São Paulo, ficando no cargo até 

2003 (IG, s.d. – 2). Viu-se cercado por um cenário de dívidas vindas de gestões anteriores, a 

mais clara de Celso Pitta, o que forçou a prefeitura a negociar dívidas. 

 Em 2003 fez parte do Ministério do Planejamento de Guido Mantega até que, no ano 

seguinte, integrou o cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Educação, desenvolvendo 

um projeto que lhe garantiu repercussão e que o acompanha em suas campanhas atuais: o 

ProUni. 

 



Figura nº 11. Repercussão do ProUni na Internet  

 

 

Nas figuras acima, várias notícias da época, ano de 2004, que mostram o tamanho da 

repercussão que o ProUni e Fernando Haddad tiveram no país. Esse projeto envolvia pessoas 

carentes (que não poderiam pagar por uma faculdade), a educação no país e, o mais 

importante, oportunidades. Através do ProUni, um milhão de estudantes tiveram bolsas de 

estudo em universidades particulares (BLOG DO PLANALTO, 2012). Como recompensa 

desse trabalho, Haddad tornou-se Ministro da Educação em 2005. Ainda criou outros bons 

projetos, como o FUNDEB e aumentou em 22% o piso salarial do professor (MACHADO, 

2012). 

 Porém, algumas situações atrapalharam a sua imagem como Ministro da Educação. A 

principal e mais repercutida envolveu o Exame nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2009 

houve o vazamento da prova, sendo necessária nova elaboração das questões, culminando 

com quatro pessoas condenadas pelo furto e divulgação da prova e com uma indenização de 

R$ 73,5 milhões de reais que o Consórcio Connasel (responsável pela aplicação da prova) 

deveria pagar para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

(MOURA, 2011). 

 Outro problema aconteceu no ano seguinte, em 2010, quando cerca de 3,5 mil queixas 

foram registradas em decorrência de problemas de impressão das provas, o que fez com que 

uma juíza do Ceará entrasse com uma liminar que suspendeu a prova (G1, 2010). O resultado 

de tudo isso foi a realização de novas provas para os estudantes afetados. Em 2011, outro caso 

manchou a imagem do ENEM, quando 639 estudantes do Ceará, todos do Colégio Christus 

(ESTADAO, 2011), tiveram seus exames cancelados por supostamente terem tido acesso às 

questões dias antes da realização da mesma. Isso fez com que os alunos tivessem que realizar 

novamente o exame. Com todos esses problemas, ficou evidente que o ENEM seria usado por 

seus concorrentes à Prefeitura para atacar a gestão de Haddad, tendo sido apontada como uma 



―vidraça de Haddad‖ (GOIS, 2012). 

 Outra polêmica que foi explorada no início de sua campanha envolveu Haddad e sua 

família. Acusado de transportar a família em jato oficial (VAZ, 2012), coube ao petista se 

defender de forma que não repercutisse mais ainda para que seus concorrentes não tivessem 

mais forças de ataque contra ele. 

 Porém, outras duas polêmicas seriam a maior arma dos concorrentes contra Haddad. A 

primeira vêm de sua gestão como Ministro da Educação. Em 2006, deu-se início o projeto 

Brasil sem Homofobia, defendido pelo petista, com o intuito de educar estudantes através de 

materiais didáticos que erradicassem o preconceito e promovessem o respeito à diversidade 

sexual. Em 2011, alguns vídeos foram produzidos e acabaram circulando pela Internet, o que 

fez com que os críticos do projeto batizassem o material de ―Kit Gay‖. 

 Na época o governo foi atacado por tais críticos, especialmente por políticos e pastores 

evangélicos, que entendiam que a finalidade dos vídeos era ―transformar‖ uma pessoa em 

homossexual. Tudo isso culminou com o veto da Presidente Dilma Rousseff ao projeto em 

2011 e a desistência do governo em continuar a idéia (G1, 2011). 

 Dessa forma, o chamado ―Kit Gay‖ voltou à pauta no segundo turno das eleições de 

forma mais acentuada, quando o candidato José Serra se aproveitou desse fato para atacar o 

petista. Na briga para a desmoralização de Haddad, Serra recorreu à religião e buscou aliados 

para discutir o problema, mais especificamente, alguns pastores evangélicos que possuem 

certo poder influenciador sobre seus seguidores e, o mais importante, têm acesso à mídia para 

atacar Haddad. Para isso, seu maior aliado nesses ―ataques‖ foi o Pastor Silas Malafaia, que 

produziu até vídeos criticando o material e Fernando Haddad. Dono de algumas polêmicas, 

Malafaia prometeu até ―arrebentar‖ o petista (TERRA, 2012). 

 Porém, isso não resultou positivamente para José Serra. Seus números oscilaram para 

uma queda nas pesquisas, como explica o colunista de Política do Estadão, José Roberto de 

Toledo 

 

Uma das possíveis explicações para o recuou da intenção de voto em 

Serra é que o eleitor reage mal a campanhas negativas, especialmente 

quando elas extrapolam o limite tênue entre a crítica legítima e a 

manipulação. Serra diz que não é ele que trouxe o ―kit gay‖ para a 

campanha. Ele culpa a imprensa, como de hábito. Mas o que o resultado 

do Ibope sugere é que o eleitor está debitando a exploração do assunto na 

sua conta. (TOLEDO, 2012) 

 

 Segundo o colunista, os eleitores não aprovaram a tática e perceberam o que estava 



havendo dentro desses ataques ao ―famoso Kit‖. A crítica constante e, até em alguns 

momentos ―fortes‖, fizeram com que os eleitores indecisos enxergassem esse exagero e 

reprovassem a atitude.   

 A segunda polêmica que também foi utilizada de forma constante pelo candidato José 

Serra, foi o julgamento do mensalão. Pelo fato de muitos petistas estarem envolvidos em um 

esquema de corrupção, isso serviu como forma de atacar a candidatura de Haddad e, assim, 

tirar a confiança de seus eleitores. 

 

4.4 Analisando a eleição para a Prefeitura de São Paulo/2012 

 

 O fator predominante e decisivo nessas eleições foi, assim aclamado por 

pesquisadores, cientistas políticos e colunistas, a taxa de rejeição dos candidatos. Foi graças a 

ela que Celso Russomanno alcançou a primeira colocação nas pesquisas, mesmo sem ter 

apresentado um plano de governo consistente. O motivo de sua liderança foi, principalmente, 

pela rejeição que Serra sofria e a relutância para votar em outro candidato do PT. 

 

A própria natureza contraditória da política faz com que qualquer 

candidato seja rejeitado por algum setor do eleitorado. Se não o for por 

sua imagem pública, o será pelo partido pelo qual concorre, pelos 

políticos com os quais está associado e/ou pelas ideias e propostas que 

patrocina. (FERRAZ, 2012) 

 

 E por essa taxa expressiva de rejeição que contaminou as eleições, outros candidatos 

viram-se com mais chances de surpreender, como foi o caso de Chalita quando apostou na 

rejeição de outros candidatos para crescer 

Tem muita gente que teme o Russomanno no segundo turno. E gente que 

não quer o PT, mas uma pessoa com 45% de rejeição (Serra) não 

consegue ganhar no segundo turno. É nesse vácuo que a gente vai 

crescendo", disse o candidato. "Está nas mãos de Deus e do povo. O povo 

escolhe no dia." (AGÊNCIA ESTADO, 2012) 

 

 CAMAROTTI (2012) afirma que o resultado dessa rejeição é possível observar nas 

urnas, já que ―no primeiro turno, as pesquisas já indicavam o crescimento da rejeição dos 

principais candidatos. O resultado disso foi possível conferir nas urnas: cerca de 900 mil 

votos brancos ou nulos, quase 13% do eleitorado paulistano.‖ 

 Em relação às pesquisas de intenção de votos, indicavam a ida de Celso Russomanno 

para o segundo turno. Ibope ou Datafolha, o candidato permanecia sempre em primeiro lugar. 

Mas os ataques somados de Serra e Haddad à sua candidatura o seu (a falta de) plano de 



governo e sua ligação com a Igreja Evangélica fizeram com que ele não chegasse ao segundo 

turno. A seguir, gráficos do Ibope e do Datafolha, feitos até duas semanas antes da eleição, 

produzidos pelo Estadão. 

Gráfico nº 17. Pesquisa de intenção de votos - IBOPE 
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Gráfico nº 18. Pesquisa de intenção de votos - Datafolha 
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 Apesar de todas as pesquisas indicarem Celso Russomanno como franco favorito à 
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 Gráfico da pesquisa feita pelo Ibope, disponível em http://politica.estadao.com.br/eleicoes/pesquisas/prefeito-

2012,sao-paulo,sp 
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 Gráfico da pesquisa feita pelo Datafolha, disponível em 

http://politica.estadao.com.br/eleicoes/pesquisas/prefeito-2012,sao-paulo,sp 

 



Prefeitura de São Paulo, surge a apuração e surpreende todos os eleitores com o seguinte 

quadro: 

 

Tabela nº 05. Resultado da eleição em São Paulo no 1º turno 
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Com isso, além do fato de Russomanno não ter seguido para o segundo turno, José 

Serra ainda ficou em primeiro lugar na apuração e um número extremamente alto (cerca de 1 

milhão de eleitores) não enxergaram opções  e/ou preferiram não dar o seu voto. Vale a pena 

destacar que, no resultado final da eleição, Fernando Haddad saiu-se vitorioso no segundo 

turno com 55,57% dos votos, contra 44,43% de José Serra. (FONTE:TRE) 

Os números de Russomanno são os mais intrigantes nesses dados. Dono da maior 

estabilidade política no primeiro turno, viu todo o seu favoritismo ser perdido durante a 

apuração dos votos. Um dos motivos que podem explicar essa acentuada queda, foi a 

contrapropaganda sofrida por ele, por meio de seus concorrentes, que o deixou instável, expôs 

suas fragilidades e o deixou cada vez mais aberto à polêmicas. 

A Internet tornou-se um grande foco de atenção ao marketing político, seja pela 

possibilidade de barateamento da campanha ou pelo fato de atingir uma variedade enorme de 

pessoas (entendamos como eleitores) como já foi dito neste trabalho. Por esse ponto de vista, 

a Internet ganha força a cada eleição e torna-se totalmente necessário o seu uso por qualquer 

disputa de candidatos. 

Porém, por outro lado, justamente por tal variedade de usuários, encontramos diversas 

opiniões a respeito de algo, o que pode confrontar com todo o trabalho de uma propaganda 

política: a qual já chamamos de contrapropaganda. 
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 Retirado de http://politica.estadao.com.br/eleicoes/apuracao/prefeito-2012,2o-turno,sao-paulo,sp 

 



A contrapropaganda é figura presente quando encontramos a concorrência no mercado. 

O seu objetivo é destacar aspectos negativos da outra marca (ou, no nosso caso, candidatos de 

outros partidos) para influenciar a escolha do público. Ou seja, sua função é associar 

negativamente o concorrente e agir contra tais imagens ou ideias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa elaborada consistiu na busca por três termos mais utilizados na citação dos 

candidatos à prefeitura de São Paulo que detinham a maior porcentagem de votos do 

eleitorado e que concorreram fortemente até o segundo turno eleitoral. 

Como foi citado em outros capítulos, a escolha pelos candidatos Fernando Haddad, 

Celso Russomanno e José Serra deu-se por questões de números divulgados em pesquisas de 

intenção de votos, que mostraram os políticos fortalecidos para a disputa. Assim, para ter a 

certeza que o maior número de dados seria coletado na pesquisa, a busca partiu para três 

termos: ―Haddad‖, ―Russomanno‖ e ―Serra‖, alcançando resultados de usuários que 

postassem apenas com uma parte do nome (mais conhecido) do candidato. 

A ferramenta utilizada para realizar a coleta de dados foi ―Tweet Archivist
30

‖, ou, 

como a tradução retrata fielmente o seu trabalho, ―O Arquivista‖. A partir dela, tweets são 

coletados e disponibilizados através de uma planilha de Excel, com data, horário e alcance da 

mensagem. É um serviço pago por pesquisa, mas que preencheu todas as expectativas de 

busca e resultado do pesquisador. Com o ―The Archivist‖, pôde-se acompanhar atualizações 

em tempo real e acompanhar uma prévia dos resultados, que indicavam o conteúdo que estava 

sendo postado no Twitter. Por meio dessa prévia, já era possível identificar a repercussão que 
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 http://www.tweetarchivist.com/ 



os portais de notícias eram capazes de fazer por meio dos internautas. Assim, tudo que era 

noticiado, era repercutido e comentado. 

Com o auxílio das prévias nos resultados citadas acima, pôde-se criar uma expectativa 

em torno do resultado e definir o ponto de vista sob o qual seria realizada a pesquisa. Se no 

começo era impossível detectar qual seria o sentimento dos usuários e o conteúdo que seria 

postado no Twitter, com a primeira prévia (de uma pesquisa que perduraria por trinta dias), 

pudemos identificar algo significante e que comprovaria uma idéia pensada (porém ainda não 

sistematizada) de que tanto a eleição municipal na cidade de São Paulo, quanto o conteúdo e 

sentimento dos usuários do Twitter em torno dela, seriam de rejeição por parte dos 

candidatos. Seja pelo passado político deles, por falta de confiança ou por desconhecimento, o 

que começou a ser visto foi a repercussão negativa de atributos negativos dos candidatos na 

mídia social, ultrapassando as positivas, que previram qual seria o tom durante toda a 

campanha: a contrapropaganda tendo o agendamento de notícias dos portais como um reforço 

para aspectos já conhecidos dos candidatos. 

 

 

5.1 Unidades de análise 

 Já definidos os três candidatos para a pesquisa (com o critério de escolha já 

explicado), partimos para passo seguinte. A segunda etapa da pesquisa consiste em criar 

unidades de análise e de contexto que facilitem a pesquisa. Para isso, foram delimitados três 

termos que abrigariam o maior número de resultados possíveis. Assim, trabalharemos com 

três termos que representam os políticos, os sobrenomes, que representarão as nossas 

unidades de análise. ―Serra‖, ―Russomanno‖ e ―Haddad‖ são mais do que sobrenomes, são 

termos que facilitam na citação das pessoas, o que pode garantir um maior resultado na 

pesquisa. 

 Dessa forma, as unidades de análise puderam contabilizar um bom número de tweets 

arquivados e confirmaram a escolha em relação aos termos pesquisados. As mensagens, em 

sua maioria, continham apenas o termo, principalmente pelo fato de que a mídia utilizada para 

intermediar essa mensagem (o Twitter), permite apenas 140 caracteres, o que provoca a 

necessidade de se ―encurtar‖ palavras, nomes ou o que for escrito.  

 Em números, nossa pesquisa contabilizou 468.750 tweets entre os dias 3 de setembro a 

7 de outubro, divididos assim entre os candidatos: 

Tabela nº 06. Resultado da pesquisa 



Russomanno Serra Haddad 

75.749 263.952 129.049 

 

 Alguns fatores podem explicar alguns números em relação ao termo ―Serra‖. Pelo fato 

dessa palavra ter outras representações no nosso cotidiano, alguns tweets foram coletados em 

mensagens que continham ―Serra do Mar‖, ―Serra Talhada‖ e até mesmo ―O Massacre da 

Serra Elétrica‖. Conteúdos que não interessavam à essa pesquisa. Para esses termos, as 

unidades de contexto serviram para eliminá-los dos resultados e não permaneceram nesse 

trabalho. 

 Determinando assim nossas unidades de análise, faremos, também, uso de unidades de 

contexto visando uma diferenciação do conteúdo que pesquisaremos nas mensagens. Para a 

escolha dessas unidades de contexto, partiremos para as notícias mais relevantes que surgiram 

durante o período eleitoral, buscando identificar os termos que mais acompanharam os 

candidatos como forma de representação dos atributos dos mesmos. O critério utilizado foi, 

além de pesquisas pessoais de cada candidato (que definiram alguns atributos), notícias 

veiculadas que obtiveram boa repercussão na Internet – com três portais (UOL, G1 e IG) que 

indicavam alguns assuntos discutidos no dia. 

Assim, levantamos, a partir dos portais e do histórico pessoal dos políticos, quais 

foram as notícias que mais circularam e repercutiram sobre os candidatos, criando assim 

nossas unidades de contexto, para, em seguida, partirmos para a outra etapa. Categorizar essas 

unidades de contexto em: negativas, positivas e neutras. 

5.2 Unidades de contexto de Russomanno 

 É possível resgatar de capítulos anteriores (em relação ao perfil de cada candidato), 

alguns atributos que acompanharam Celso Russomanno nessas eleições e comprovar por 

notícias veiculadas nos portais. Esses atributos acabam por tornarem-se associações ao nome 

do candidato, fazendo parte de sua campanha. 

 No caso de Russomanno, podemos identificar tais termos como unidade de contexto 

(as notícias encontram-se anexadas ao trabalho): 

- Maluf: Pelo fato de Russomanno ter sido do mesmo partido de Paulo Maluf por 14 anos, 

costuma ser bastante associado e lembrado aos eleitores. Leva-se ao lado negativo pelo 

histórico policial de Maluf. 

Fonte: ANEXO 1 – Fonte para unidade de contexto ―Maluf‖ 



- Collor: Russomanno é um novo Collor? Dessa forma, um título de uma matéria, a imagem 

de Russomanno foi associada à de Collor. 

Fonte: ANEXO 2 – Fonte para unidade de contexto ―Collor‖ 

- Cai: Iniciando bem nas pesquisas de intenção de voto, com o decorrer da campanha 

Russomanno houve uma oscilação e seus números sofreram uma queda. O objetivo desse 

termo é comparar a data da pesquisa de intenção de votos que registrou o início de sua 

derrocada e uma espécie de ―comemoração‖ dos usuários quando repercutiam esses números. 

Fonte: ANEXO 3 – Fonte para unidade de contexto ―Cai‖ 

- SPTV: Algo que marcou, e já foi exposto em um capítulo anterior, foi a briga entre 

Russomanno e o apresentador da Rede Globo, César Tralli, durante o programa SPTV 1ª 

edição. 

Fonte: ANEXO 4 – Fonte para unidade de contexto ―SPTV‖ 

- Universal: Sua ligação com a Igreja Universal foi vista como uma associação negativa, 

tendo ainda dito que ―gostaria de criar uma Igreja em cada quarteirão‖. Isso acabou 

repercutindo mal para ele, mostrando-se um candidato com eleitores de apenas uma religião. 

Fonte: ANEXO 5 – Fonte para unidade de contexto ―Universal‖ 

- Religião: Seguindo a linha do termo acima, sua imagem de ―candidato religioso‖ foi 

noticiada de forma negativa para ele. 

Fonte: ANEXO 6 – Fonte para unidade de contexto ―Religião‖ 

- Edir Macedo: O mesmo ocorre com esse termo. Por sua história polêmica, o bispo Edir 

Macedo teve seu nome lembrado através de Russomanno. 

Fonte: ANEXO 7 – Fonte para unidade de contexto ―Edir Macedo‖ 

- Falsidade Ideológica: Por ter sido acusado de falsidade ideológica anos atrás, esse fato 

voltou às notícias nessa eleição. 

Fonte: ANEXO 8 – Fonte para unidade de contexto ―Falsidade Ideológica‖ 

- Carnaval: Um vídeo que mostra Russomanno na época de repórter da Rede TV! na 

cobertura de um carnaval nos anos 90. O título da matéria já explica o porquê da repercussão. 

Fonte: ANEXO 9 – Fonte para unidade de contexto ―Carnaval‖ 

- Plano de governo: Acusado de não ter um plano de governo pronto durante a campanha, 

isso repercutiu negativamente para o candidato. 



Fonte: ANEXO 10 – Fonte para unidade de contexto ―Plano de governo‖ 

- Católica: Por ter esse atributo religioso, ligado à Igreja Universal, Russomanno recebeu 

críticas da Igreja Católica. 

Fonte: ANEXO 11 – Fonte para unidade de contexto ―Católica‖ 

- Dom Odilo: Arcebispo que criticou e criou uma discussão com Russomanno durante a 

campanha. 

Fonte: ANEXO 12 – Fonte para unidade de contexto ―D. Odilo‖ 

- Russomannoeh10: Slogan de sua campanha na Internet. 

Fonte: Site oficial 

- Líder: Na fase inicial da campanha, quando os números de intenção de votos mostravam 

Russomanno em primeiro lugar, esse termo pode ser utilizado para avaliar a repercussão desse 

fato. 

Fonte: ANEXO 13 – Fonte para unidade de contexto ―Líder‖ 

- Fundação Cafu: Durante a campanha, Russomanno visitou a Fundação Cafu  

Fonte: ANEXO 14 – Fonte para unidade de contexto ―Fundação Cafu‖ 

- IBOPE : Instituto de pesquisa que apresentava número de intenções de votos. 

Fonte: ANEXO 15 – Fonte para unidade de contexto ―Ibope‖  

- Datafolha: Outro Instituto de pesquisa. 

Fonte: ANEXO 16 – Fonte para unidade de contexto ―Datafolha‖ 

- Regularização de Shoppings: Um dos projetos dele seria orientar os shoppings nesse 

processo de regularização. 

Fonte: ANEXO 17 – Fonte para unidade de contexto ―Regularização de Shoppings‖ 

- Celso Pitta: Até o nome do ex-Prefeito de SP, e já falecido, Celso Pitta foi associado ao de 

Russomanno, buscando prever uma gestão ruim do candidato em São Paulo. 

Fonte: ANEXO 18 – Fonte para unidade de contexto ―Celso Pitta‖ 

Assim, com vinte unidades de contexto escolhidas, partimos para a terceira etapa: o 

processo de categorização. A terceira etapa visa categorizar a pesquisa para identificarmos o 

conteúdo e facilitar a análise. Nesse estágio, o objetivo será segregar as mensagens da 

pesquisa de cada candidato em três tipos: 



 Positiva: O comentário reproduz um conteúdo pró candidato, ou seja, os tweets vêm 

em forma de apoio ou contribuição à campanha, buscando divulgar sua preferência e 

convencer seus seguidores. Exemplos: 

 

- “@celsorussomanno vamos lah russomanno prefeitooooooooooooo” 

- “Haddad, estamos com você companheiro! #Alfredinho13110 #2012Ã©13 #HaddadPrefeito 

http://t.co/yufLYtaH‖ 

- “VERMELHO HADDAD #HaddadPrefeito” 

- “PT E  HADDAD TUDO DE BOM #LulaComHaddad e #HaddadPrefeito” 

 

 

 Neutra: Geralmente, os comentários não defendem personagens A, B ou C. Por 

muitas vezes, opõem-se a todos ou mostram-se imparciais em relação à eleição. 

Exemplos: 

 

- “Meu Deus, eu não sei a quem votar. Estou perdido. ;-( http://t.co/PcHnFis9‖ 

- “Teremos que votar no "menos pior". E entre @celsorussomanno, @Haddad_Fernando e 

@joseserra_, prefiro anular meu voto.” 

 

 Negativa: A mensagem carrega um conteúdo que procura denegrir a imagem do 

candidato, através de uma divulgação de notícia ou opinião do usuário. Exemplos: 

 

- “Será o fim da picada, a eleição desse representante de igreja em S. Paulo SP. 

http://t.co/GO49JFZY‖ 

- “Tem que ser mentecapto pra votar no Russomano. O sujeito tem o pior histórico dentre 

todos os candidatos. http://t.co/b4b5kIxi‖ 

- “Como alguém pode votar em um candidato sem plano de governo? http://t.co/pUMIv8Mg‖  

 

Assim, comparando notícias veiculadas nos portais durante o mês, com os tweets, e 

diferenciando a repercussão das mensagens entre positiva, negativa e neutra, esse processo de 

categorização será o primeiro passo para determinarmos se realmente a rejeição saiu-se 

vitoriosa frente o apoio eleitoral, no conteúdo repercutido na Internet. Dessa forma, 

poderemos comprovar a repercussão de notícias negativas vinda dos portais para o Twitter.  

 



Tabela nº 07. Categorização de termos da pesquisa ―Russomanno‖ 

Positivo Negativo Neutro 

#Russomannoeh10 Maluf IBOPE 

Líder Collor Datafolha 

Fundação Cafu Cai  

Regularização Briga  

 Universal  

 Religião  

 Edir Macedo  

 Falsidade Ideológica  

 Carnaval  

 Plano de governo  

 Católica  

 Dom Odilo  

 Celso Pitta  

 SPTV  

 

Dividindo por categorias, comecemos pelas positivas durante a campanha de Celso 

Russomanno. Abaixo, um quadro sintetizando os resultados obtidos na pesquisa: 

Tabela nº 08. Unidades de contexto positivas de ―Russomanno‖ 

Positivas Mensagens encontradas 

#Russomannoeh10 72 tweets 

Líder 2289 tweets 

Fundação Cafu 47 tweets 

Regularização 87 tweets 

 

 Sintetizando os números em um gráfico, temos o seguinte cenário: 

Gráfico nº 19. Gráfico de unidades de contexto positivas - Russomanno 



 

Partindo para as mensagens neutras, ou seja, aquelas que buscavam representar 

somente o resultado das pesquisas, vemos o seguinte quadro: 

Tabela nº 09. Unidades de contexto neutras de ―Russomanno‖ 

Neutras Mensagens encontradas 

IBOPE 3721 tweets 

Datafolha 3874 tweets 

 

 Por último, as mensagens que continham um contexto negativo para o candidato, ou 

seja, uma palavra que facilmente era associada com algum fato que servia para abalar o status 

do político. 

 

 

Tabela nº 10. Unidades de contexto negativas de ―Russomanno‖ 

Negativas Mensagens encontradas 

Maluf 1649 tweets 

Collor 412 tweets 

Cai 3823 tweets 

SPTV 961 tweets 

Universal 2561 tweets 

Religião 984 tweets 

Edir Macedo 1423 tweets 

Falsidade Ideológica 78 tweets 

Carnaval 68 tweets 



Plano de governo 704 tweets 

Católica 1433 tweets 

Dom Odilo 483 tweets 

Celso Pitta 480 tweets 

 

 Em gráfico, podemos visualizar o cenário abaixo com todas as unidades de contexto 

de Russomanno: 

Gráfico nº 20. Gráfico de unidades de contexto negativas - Russomanno 

 

Iniciando pelas unidades de contexto positivas, temos os seguintes termos, acompanhados de 

algumas mensagens coletadas, dentre os resultados, que mostram o contexto em que elas eram 

geradas (a pesquisa completa segue em ANEXO 41 – Resultado das pesquisas): 

 

#Russomannoeh10:  

- ―RT @lfdurso: O Russomanno continua sereno, humilde, calmo, competente e dando um show! 

@celsorussomanno #RussomannoEh10‖ 

- ―A pesquisa Datafolha mostra que @CelsoRussomanno cresceu 4 pontos e segue na liderança! 

http://t.co/MKO3hHne #RussomannoEh10‖ 

- ―Russomanno sobe, Serra e Haddad caem, diz IbopeCandidato do PRB pulou de 31% para 35% 

@celsorussomanno #RussomannoEh10‖ 

- ―A Globo faz tudo para queimar a candidatura de Russomanno! Não adianta, aqui é 10! 

#RussomannoEh10‖ 

- ―RT @Alan_Polegar: Nossaaaaaa Russomanno humilha o Gianazi!!!! Brinca com o líder, brinca!!! 

#RussomannoEh10 #debatesp‖ 



- ―RT @flaviodurso: RT @flaviodurso: São Paulo quer Russomanno Prefeito e D‖Urso‖ 

Líder 

- ―RT @folha_com: RT @folha_com: Datafolha: Russomanno (25%) e Serra (23%) estão 

tecnicamente empatados na liderança. http://t.co/hmgvq4ra‖ 

- ―RT @UOLPolitica: RT @UOLPolitica: Russomanno e Serra estÃ£o tecnicamente empatados na 

liderança  http://t.co/6ULjL67y #Eleicoes2012 #UOL‖ 

- ―Russomanno oscila 3 pontos, mas mantém liderança em SP http://t.co/p5jHoIgh‖ 

 

Fundação Cafu 

- ―Celso Russomanno visita Fundação Cafu http://t.co/4AnaEaOC‖ 

- ―Russomanno 10, do PRB, visitou a fundação Cafu nesta quarta: O candidato à prefeitura de SÃo 

Paulo pelo PRB, Cel... http://t.co/O6rDaSn0‖ 

- ―Ao lado de filho, Russomanno visita crianças da Fundação Cafu:  http://t.co/fUztidVv‖ 

- ―#SPTV Celso Russomanno visita Fundação Cafu http://t.co/v8nkqWyK‖ 

 

Regularização 

- ―Russomanno diz que irá orientar shoppings sobre regularização http://t.co/MZG13Ekx 

#TeamFollowBack‖ 

- ―RT @RochaPeritos Russomanno diz que irá orientar shoppings sobre regularização 

http://t.co/MWYqi1ga #pericia #contabil‖ 

- ―Russomanno diz que irá orientar shoppings sobre regularização‖ 

 

 Analisando as unidades de contexto neutras, que visavam apenas noticiar ou manter-se 

isento de opiniões, temos as seguintes mensagens geradas: 

 

IBOPE 

- ―RT @TvibopeOficial: RT @reinaldoazevedo Datafolha novo - Russomanno 32%; Serra 20%; 

Haddad 17%; Chalita 8% e Soninha 5%‖ 

- ―RT @JornalOGlobo: Ibope: Russomanno tem 35% das intenções de voto; Serra e Haddad em 

empate técnico. Lista: http://t.co/sf4QxUo3‖ 

- ―RT @g1politica: Russomanno tem 35%, Serra, 19%, e Haddad, 15%, diz Ibope 

http://t.co/NChCvQMc‖ 

- ―Russomanno tem 35%, Serra, 19%, e Haddad, 15%, diz Ibope: Levantamento foi realizado entre 

segunda (10) e quarta... http://t.co/FuJ2blR2‖ 

DATAFOLHA 



- ―RT @Estadao: Datafolha: Russomanno abre 14 pontos de vantagem Ã  frente de Serra em SP 

http://t.co/h9rTglJc‖ 

- ―Russomanno oscila 3 pontos, mas lidera em SP, aponta Datafolha http://t.co/De8UdtEU‖ 

- ―Russomanno tem 32%, Serra, 20% e Haddad, 17%, aponta Datafolha: Levantamento foi realizado 

na segunda e na terça... http://t.co/4xcDSiyx‖ 

- ―Russomanno tem 32%, Serra, 20% e Haddad, 17%, aponta Datafolha http://t.co/bKKFuqmn‖ 

 

 Agora, em relação ao conteúdo gerado a partir das unidades de contexto com 

associações negativas, conseguimos obter: 

Maluf: 

 

- ―Russomanno representa "novo malufismo" http://t.co/PpnFPX6q‖ 

- ―RT @joaor2: Na moral...esses eleitores paulista são loucos, já elegeram Maluf, tiririca e agora vão 

eleger o russomanno.‖ 

- ―RT @MSavarese: Por hora apenas o PSTU cumpre o civico papel de ligar Russomanno ao 

malufismo.‖ 

- ―Esse RUSSOMANO é cria do MALUF, imagina como vai ficar a capital com um cara desse no 

governo, vão ―limpar‖ a cidade... http://t.co/0vE8xy5X‖ 

Collor 

- ―Russomanno é um novo Collor? http://t.co/1BAjinSQ via @folha_com‖ 

- ―RT @lannamorais: Quem será a nova Zelia, não é mesmo? RT @gheisalessa Russomanno é um 

novo Collor? http://t.co/ujfJeIg1‖ 

- ―Blog do Leandro Leite: Para vice de Giannazi, Russomanno é um novo Collor 

http://t.co/OEhehUYk‖ 

- ―Russomanno se recusa a participar e debate Folha/UOL Ã© cancelado. Método Collor de disputar 

eleições?‖ 

Cai 

- ―RT @ZehdeAbreu: Saiu RT @caroltypes: Nova pesquisa Datafolha: Haddad tecnicamente 

empatado com Serra. Russomano cai 3 pontos. http://t.c ...‖ 

- ―Russomanno começando a cair nas pesquisas = &lt;3‖ 

- ―RT @RenatoBacon: Saiu datafolha: Russomano caiu 3 ponto, Serra caiu 1, Haddad subiu 1. 

Rejeição de Serra chega a 46% http://t.co/hcz5kisO‖ 

- ―Russomanno caiu três pontos e Serra está na frente de Haddad http://t.co/v4TSj0b1‖ 

 

Briga 

- ―@RealEden acho que Russomanno ainda vai brigar ao vivo haha‖ 

- ―RT @OficialGalo: Russomanno briga com o reporter da globo notícias em Eleições 2012 em SÃo 

Paulo http://t.co/ly0CufrZ via @g1‖ 



- ―Quase deu briga. // Celso Russomanno fala sobre suas propostas de governo no SPTV 

http://t.co/AlB73CbO‖ 

- ―VEJA O VIDEO: Celso Russomanno briga com jornalista César Tralli na Globo 

http://t.co/wkYGtyhN‖ 

 

 

Universal 

- ―blog do beto: CELSO RUSSOMANNO É O CANDIDATO DA IGREJA UNIVERSAL... 

http://t.co/sswmNzc9 

- ―RT @marfliberal: Russomanno tem a Record e a Universal ao seu dispor e Haddad a máquina 

federal.‖ 

- ―RT @marfliberal: Obreiros da Universal são recrutados para atuar na campanha de Russomanno. 

http://t.co/JRIO389Y‖ 

- ―@UOLNoticias: Pastores da Universal chefiam a campanha do líder Russomanno 

http://t.co/GepYPBNOâ€‖ 

Religião 

- ―Misturam religião com política! Bando de víboras, assim diz a Bíblia! http://t.co/VP5pbujW‖ 

- ―Russomanno quase ameaça uma pobre jornalista: ―Sou religioso, me respeite‖.‖ 

- ――Religião é religião e política é política‖, diz Russomanno http://t.co/1DHBROgF‖ 

Edir Macedo 

- ―@Dnl2Silva @felipesimon Russomanno está com Edir Macedo... Edir Macedo anda fazendo 

campanha pra ele‖ 

- ―Paulista não vota, faz besteira:Maluf...pita... Kassab e...russomanno...o pau mandado de edir 

macedo.Ô povinho!‖ 

- ―RT @nairpessoaf: EDIR MACEDO QUER ROUBAR DIRETO DA PREFEITURA impondo a 

seus pastores meta d votos p/eleger Russomanno!‖ 

- ―RT @CarlinhosVP: #BOMBA! Assembléia de DEUS exige que fiéis votem em RUSSOMANNO 

(CUIDADO).: Parece que virou moda. Edir Macedo ex... htt ...‖ 

Falsidade Ideológica 

- ―Russomanno Ã© acusado de falsidade ideológica pelo Ministério Público. link via @cofemac1 

http://t.co/rBPHhduA‖ 

- ―RT @VEJA: Russomanno é acusado pelo MP de falsidade ideológica http://t.co/2BuIxh6e‖ 

- ―RT @RadioRockPuro: Em 2000 Celso Russomanno, tornou-se réu por falsidade ideológica no 

Supremo Tribunal Federal, acusado pelo Ministério ...‖ 

Carnaval 

- ―RT @exame_com: Russomanno critica divulgação de vídeo dos anos 90 onde aparece apalpando 

uma passista de carnaval http://t.co/bFW30sYQ‖ 



- ―Qta maldade /Russomanno critica divulgação de vídeo dos anos 90 onde aparece apalpando uma 

passista de carnaval http://t.co/Os3wGIXc‖ 

- ―Gente q vota no Russomanno só pq acha q vai poder sair apertando peitinhos durante o Carnaval na 

cidade #debatesp‖ 

Plano de governo 

- ―O RUSSOMANNO VAI FICAR FALANDO QUE GANHOU E AGRADECENDO, MAS NÃO 

APRESENTA NEM UM PLANO DE GOVERNO‖ 

- ―Qual é o plano de governo de Russomanno? Opa, essa é uma boa pergunta #Haddadnouol‖ 

- ―Haddad diz que Serra não tem limites e chama plano de governo de Russomanno de "esboço" 

http://t.co/gbnqJy6v. Inescrupuloso, Serra é isso.‖ 

Dom Odilo 

- ―São Paulo: Russomano diz q ligará pro arcebispo D. Odilo Scherer pra dizer que quem governará 

SP é ele e não a IURD http://t.co/Kd8hBnRd‖ 

- ―Em nova nota, arcebispo critica campanha de Russomanno: Texto assinado pelo cardeal d.Odilo 

Scherer volta a repu... http://t.co/NLSxQn2b‖ 

- http://t.co/uZD8mv9e DOM ODILO CRITICA RUSSOMANO 

Católica 

- ―EDIR MACEDO TA BANCANDO O RUSSOMANO ?? Igreja Católica ataca Universal e chefe da 

campanha de Russomanno http://t.co/RVKciCek via @folha_com‖ 

- ―Russomanno minimiza carta da Igreja Católica contra PRB | Eleições 2012 | http://t.co/r0Ln3WWW 

http://t.co/4jf6m0ob #eleicoes2012‖ 

- ―O UFC da política entre Igreja Católica X Universal &gt;&gt; http://t.co/b99WGbea‖ 

Celso Pitta 

- ―Ex braço direito de  Pitta entra na campanha de Russomanno http://t.co/DbyVQWui via 

@osamigosdolula‖ 

- ―Russomanno chama ―gerentão‖ de Pitta para conquistar idosos http://t.co/Jxh2gJCb‖ 

- ―RT @emilio_baracal: Maluf, Pitta, Serra e Kassab. Agora, provavelmente, Russomanno. Sério, 

paulistanos, o que há de errado com vocês? ― 

SPTV 

- ―RT @patriciafjb: Celso Russomanno fala sobre saude e ensino no SPTV. Trali esta bravo e nao o 

deixa falar! Hahaha‖ 

- ―RT @katylene: pra quem perdeu o xiliq do russomanno no SPTV: http://t.co/6ih3P9tK 

#vamosfalardesãopaulo‖ 

- ―RT @CaioB43: Fight no SPTV - Celso Russomanno-César Tralli - http://t.co/4dHzbaf5‖ 

 Podemos ver que os resultados, em números, das unidades de contexto que continham 

um atributo negativo foram maiores em relação aos positivos. Isso já nos identifica que o 



conteúdo das mensagens nesse período era mais tendencioso ao lado negativo do candidato, o 

que caracteriza a contrapropaganda. 

 

5.3 Unidades de contexto de José Serra  

 Assim como foi explicado anteriormente (nas unidades de contexto de Russomanno), 

também é possível resgatar alguns fatos positivos ou negativos de José Serra em capítulos 

anteriores. Porém, ainda houve a necessidade de resgatar nos portais as notícias que tratavam 

de tais temas, para comprovarmos a utilização desses termos, também, em matérias dos 

portais.  

 Para o candidato José Serra, é menor o número de menções negativas, porém ainda é 

possível identificar algumas. Seguem abaixo, termos positivos, negativos e neutros que 

circularam ao redor do nome ―Serra‖ nas eleições. Essas são nossas unidades de contexto: 

- Serra45: Esse termo foi utilizado na campanha de José Serra como slogan. 

Fonte: site oficial 

- #Serraja: O mesmo que o item anterior. 

Fonte: site oficial 

- Kassab: Por sua ligação com Kassab (em relação ao partido e pelo mesmo ter sido vice-

prefeito de Serra), essa associação é perigosa justamente pelo alto índice de rejeição de 

Kassab. 

Fonte: ANEXO 19 – Fonte para unidade de contexto ―Kassab‖  

- Rejeição: Um termo que acompanhou José Serra durante as eleições. Isso pode ser explicado 

com resultados de pesquisas que avaliavam o índice de rejeição do político. 

Fonte: ANEXO 20 – Fonte para unidade de contexto ―Rejeição‖ 

- Beijo: Um fato inusitado que marcou a campanha de José Serra. Uma eleitora aproveitou o 

descuido do candidato e deu um beijo na boca do mesmo. Algo visto como negativo e 

engraçado para quem praticava a contrapropaganda. 

Fonte: ANEXO 21 – Fonte para unidade de contexto ―Beijo‖ 

- Mensalão: Um aliado de José Serra era, justamente, o julgamento do mensalão que ligava 

integrantes do PT à práticas ilegais. Para ele, era possível associar Haddad com toda a crise 

que o partido de seu oponente sofria. 

Fonte: ANEXO 22 – Fonte para unidade de contexto ―Mensalão‖ 

- Participa: Termo que representa as ações e campanhas que o candidato participou. 



Fonte: ANEXO 23 – Fonte para unidade de contexto ―Participa‖  

- Mentir: Fama que acompanhou o candidato durante a eleição. 

Fonte: ANEXO 24 – Fonte para unidade de contexto ―Mentir‖ 

- Vampiro: Apelido dado à José Serra. 

Fonte: ANEXO 25 – Fonte para unidade de contexto ―Vampiro‖ 

- IBOPE : Instituto de pesquisa que apresentava número de intenções de votos. 

Fonte: ANEXO 26 – Fonte para unidade de contexto ―Ibope‖ 

- Datafolha: Outro Instituto de pesquisa. 

Fonte: ANEXO 27 – Fonte para unidade de contexto ―Datafolha‖ 

- Cancela: Termo que representa alguns eventos que José Serra deixou de participar durante a 

campanha. 

Fonte: ANEXO 28 – Fonte para unidade de contexto ―Cancela‖ 

 - FHC: A presença do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso foi vista como algo 

negativo para Serra.  

Fonte: ANEXO 29 – Fonte para unidade de contexto ―FHC‖ 

- Tatuapé: Bairro de São Paulo que recebeu a visita de José Serra durante campanha. 

Fonte: ANEXO 30 – Fonte para unidade de contexto ―Tatuapé‖ 

Agora, com as unidades de contexto já definidas, buscamos categorizá-las em três 

categorias. Vemos isso no quadro abaixo: 

 

Tabela nº 11. Categorização de termos da pesquisa ―Serra‖ 

Positivo Negativo Neutro 

Serra45 Kassab IBOPE 

#Serraja Rejeição Datafolha 

Mensalão Beijo  

Participa Mentir  

Tatuapé Vampiro  

 Cancela  

 FHC  



 

 Passada a categorização das unidades de contexto, partimos para a exposição dos 

resultados, iniciando pelo conteúdo positivo, conforme quadro abaixo: 

Tabela nº 12. Unidades de contexto positivas de ―Serra‖ 

Positivas Mensagens encontradas 

Serra45 383 tweets 

#Serraja 743 tweets 

Mensalão* 2005 tweets 

Participa 1126 tweets 

Tatuapé 116 tweets 

*O termo ―Mensalão‖ poderia ter sido utilizado de forma mais positiva pelo candidato, porém também 

houve uma forte repercussão negativa, o que explica o alto número de resultados. 

 

Visualizando esses números em forma de gráfico, temos o seguinte cenário: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 21. Gráfico de unidades de contexto positivas - Serra 

 

 Agora, em relação ao conteúdo neutro, temos os seguintes números: 

Tabela nº 13. Unidades de contexto neutras de ―Serra‖ 

Neutras Mensagens encontradas 



IBOPE 5843 tweets 

Datafolha 7703 tweets 

Por último, temos um quadro que expõe a quantidade de resultados encontrados que 

continham um conteúdo negativo para o candidato, ou seja, termos que eram associados à 

algum fato ou qualidade que diminuía o status do político. 

Tabela nº 14. Unidades de contexto negativas de ―Serra‖ 

Negativas Mensagens encontradas 

Kassab 4800 tweets 

Rejeição/Rejeitado 6482 tweets 

Beijo 2452 tweets 

Mentir 1189 tweets 

Vampiro 737 tweets 

Cancela 1280 tweets 

FHC 3491 tweets 

 

A seguir, um gráfico com as unidades de contexto negativas do candidato José Serra: 

 

 

 

Gráfico nº 22. Gráfico de unidades de contexto negativas - Serra 

 

Agora, usaremos nossas unidades de contexto para entendermos quais eram os contextos nos 

quais elas eram utilizadas pelos usuários ao postarem. Nossas unidades de contexto, 

acompanhadas por alguns exemplos encontrados na pesquisa (a pesquisa completa segue em 

ANEXO 41 – Resultado das pesquisas), são: 



Serra45 

- “RT @Welbi: Convite #Serra45: Avança São Paulo Ipiranga - 04/09 http://t.co/WdoGM7PO 

#BlogdoWelbi” 

- “Serra45 RT @ Dia 7 vote em quem vai administrar SP com honestidade http://t.co/jCPKXFps 

#SerraJa: Dia 7 vote em quem vai admin...  Serra” 

- “Convite #Serra45: Avança São Paulo Aricanduva - 12/09 http://t.co/BHjCxgQ2 #BlogdoWelbi” 

- “Serra45 RT @ Artista inteligente, que não mama nas tetas do governo, não apoia a corrupção e os 

mensaleiros É assim. http://t.c” 

#Serraja 

- “RT @SerraJa: Obra de Serra, Rede Lucy Montoro Ã© sinônimo de excelência no atendimento a 

deficientes físicos! http://t.co/vjfznEfE #SerraJa” 

- “Tendencia: Serra disputará 2o turno com Haddad, afirmam analistas http://t.co/2MFHBLb8 

#SERRAJA” 

- “@SerraJa: 39% das urnas apuradas. José Serra com 31,84% dos votos. Ã‰ Serra na liderança!” 

Mensalão 

- “tadinho do menino malufinho! Que maldade! Haddad acusa Serra de “ataque pessoal” por usar 

mensalão na TV http://t.co/5tnUeFyl” 

- “RT @ricardope: O “mensalão” é a última esperança tucana. Terminado o julgamento, Serra perde 

para Haddad em SP e Dilma é reeleita em 2014.” 

- “Tremei Serra: Empresário afirma que mensalão tucano vem da educação http://t.co/1PRbPnVr” 

- “RT @VEJA: FHC repete Serra e usa mensalão em campanha na TV http://t.co/EQlPwa9B” 

Participa 

- “#Serraja RT @SerraJa Serra participa daqui a pouco de Encontro com Trabalhadores, na Casa de 

Portugal! http://t.co/Hv0sot3B #SerraJa!” 

- “RT @SerraJa: Confira como foi a participação de @joseserra_ no debate da TV Cultura! 

http://t.co/V3Z2Hved #SerraJa” 

- “RT @JovensSerraJa: Não deixem de participar. São Paulo merece e precisa de um Prefeito como 

@JoseSerra_ ! A juve... http://t.co/zJA9URup” 

Tatuapé 

- “Agenda @joseserra_: Tatuapé 26/09 http://t.co/Q0mBQeMs #BlogdoWelbi” 

- “Muita animação na Praça Sílvio Romero, no Tatuapé, que recebe a visita de Serra daqui a pouco! 

http://t.co/tMPGZ5W5” 

- “RT @SerraJa: Serra em visita ao Tatuapé. :) http://t.co/a69yE4Oi #SerraJa” 

- “Serra visita Tatuapé e diz que avanço no Metrô deve melhorar transporte http://t.co/RyDmv9Cd” 

Kassab 

- ―Serra, você se orgulha do Kassab?‖ 



- ―RT @perguntadodia: Por que Serra e Kassab paralisaram o programa de prevenção a incêndios em 

favelas de SP? http://t.co/BBXYQPAl‖ 

- ―RT @dump: Serra vai defender a gestão Kassab. Ótimo, assim aumenta ainda mais sua rejeição 

#debatesp‖ 

- ―Kassab-Serra-Alckmin (os Três Patetas Caipiras) fazem São Paulo pagar mico diante do país com 

medidas ridículas http://t.co/NC8uYosc‖ 

 

Rejeição 

- “RT @GersonCarneiro: "Minha rejeição é alta porque sou bastante conhecido" - SERRA, José.  // É 

mesmo. Ninguém conhece o Lula.” 

- “Serra confessaria no debate de ontem que até ele mesmo se rejeita? Sinceridade e coragem. A 1ª o 

Coiso não tem; a 2ª, só para baixarias.#PIG” 

- “RT @palmeriodoria: Diga, espelho meu, existe alguém mais rejeitado do que eu? --  José Serra” 

- “RT @JornalismoWando: Exemplo: a rejeição de José Serra em La Paz é de 0%.” 

Beijo 

- “RT @Estadao: RT @Estadao: FOTO: Serra ganha dois beijos na boca: É “gostoso” e deu 

“vontade”, disse eleitora http://t.co/Oqox1ksX” 

- “RT @anterogreco: RT @anterogreco: Na boa, a eleitora que deu beijo na boca do Serra deve estar 

numa secura que vou te contar... Desespero de causa total!!!” 

- “ZEROU O DIA RT @Estadao FOTO: Serra ganha dois beijos na boca: É “gostoso” e deu 

“vontade”, disse eleitora http://t.co/sf87OiAN” 

Mentir 

- “SERRA O MENTIROSO.O peemedebista questionou Serra sobre o fechamento de escolas em tempo 

integral em sua... http://t.co/GnNaO5nZ” 

- “Chalita na cara de Serra: "Não tenho histórico de mentiroso. Quem disse que não sairia da 

Prefeitura para se candidatar não fui” 

- “RT @valter_jornal: @ssoljunior RT @brasil247: Em queda nas pesquisas, Serra é pego na 

mentira http://t.co/2o5LMOTx Tucano” 

Vampiro 

- “colando o SERRA no KASSAB vai distanciar o vampiro da mooca do segundo 

turno..KKKKKKKKKKKKKKKK” 

- “Mas ninguém consegue bater o vampiro Serra num debate... ele é muito cara de pau! Nem o Levy 

Fidelix conseguiu, e olha que” 

- “Tenho a impressÃ£o de que o Serra, no íntimo, fica feliz com os 46% de rejeição. Os vampiros 

curtem o medo e as sombras.” 

Cancela 

- “RT @anabellbar: Serra cancela "super comício" do dia 27, FHC já havia declinado participação, 

falta dinheiro no "caixa" para pagar figur ...” 



- “RT @Pereio1: Serra cancela comício no centro de SP: sem povo, em queda nas pesquisas, rejeição 

monstro e medo de vaias.” 

- “RT @maria_fro: Uai como assim o véio não tá bombando no DataFraude?  RT @Pereio1: Serra 

cancela comício no centro de SP: http://t.co/Egc ...” 

FHC 

- “Carta Capital - O estranho mundo de FHC: O ex-presidente apoia-se nas cinzas de Serra para 

tentar renascer polit... http://t.co/Futx6IH4” 

- “Brigando com Dilma, FHC ajudou muito ao Serra. Só que ao contrario. A presidenta, ate então na 

dela, acabou de gravar para Haddad.” 

- “RT @VEJA: FHC repete Serra e usa mensalão em campanha na TV http://t.co/EQlPwa9B” 

IBOPE 

- “Haddad passa Serra em tracking do IBOPE para Chalita http://t.co/Z7rtvo5t via @luisnassif” 

- “RT @BlogdoMiro: Haddad passa Serra em tracking do Ibope http://t.co/HT7fSXv8” 

- “@renato_rovai  @Marly_Rosa  Tracking IBOPE 1. Celso Russomano 30% 2. Fernando Haddad: 

20% 3. José Serra: 18% 4. Gabriel Chalita: 8%.” 

Datafolha 

- “Se o segundo turno fosse entre Serra e Haddad, o petista venceria por 46% contra 37% do tucano. 

Datafolha.” 

- “Pesquisa Datafolha mostra Russomanno 14 pontos Ã  frente de Serra http://t.co/mlrAukP9 Via 

#maxbezerra” 

- “Apenas um rapaz latino-americano? RT @Estadao: Datafolha: Russomanno abre 14 pontos de 

vantagem Ã  frente de Serra http://t.co/uc56tsCr” 

- “se manter a vantagem é campeao brasileiro RT @Estadao Datafolha: Russomanno abre 14 pontos 

de vantagem à  frente de Serra em SP” 

 

5.4 Unidades de contexto de Fernando Haddad 

 Por último, determinamos os termos que eram facilmente associados durante a 

campanha do candidato do PT, Haddad. Analisando notícias, chegamos às seguintes palavras: 

- Pensenovo: Slogan da campanha de Haddad. 

Fonte: site oficial 

- Lula: Um forte nome político e popular que apoiava Haddad nas eleições. 

Fonte: ANEXO 31 – Fonte para unidade de contexto ―Lula‖  

- Dilma: O mesmo que o item anterior. Atual Presidente do país, com um bom índice de 

popularidade. 

Fonte: ANEXO 32 – Fonte para unidade de contexto ―Dilma‖ 



- Mensalão: Um termo que representava perigo para o candidato, principalmente pelo uso do 

julgamento de integrantes do PT, pelos candidatos concorrentes. 

Fonte: ANEXO 33 – Fonte para unidade de contexto ―Mensalão‖ 

- ENEM: por ter sido Secretário da Educação, Haddad enfrentou algumas crises com o 

ENEM, como já foi explicado no trabalho. 

Fonte: ANEXO 34 – Fonte para unidade de contexto ―ENEM‖  

- Participa: Termo utilizado para divulgar a presença de Haddad em eventos de campanha. 

Fonte: ANEXO 35 – Fonte para unidade de contexto ―Participa‖ 

- Kit gay: Projeto criado pelo MEC para ser distribuído em escolas, como uma tentativa de 

diminuir o preconceito contra homossexuais.  

Fonte: ANEXO 36 – Fonte para unidade de contexto ―Kit gay‖ 

 - Pastor Silas Malafaia: Apoiando o candidato José Serra, o pastor entrou em conflito com 

Haddad, criticando-o duramente. 

Fonte: ANEXO 37 – Fonte para unidade de contexto ―Pastor Silas Malafaia‖  

- Maluf: Uma imagem que valeu por mais de mil palavras. A polêmica imagem que mostra o 

político Paulo Maluf cumprimentando Lula e Haddad. 

Fonte: ANEXO 38 – Fonte para unidade de contexto ―Maluf‖ 

- IBOPE : Instituto de pesquisa que apresentava número de intenções de votos. 

Fonte: ANEXO 39 – Fonte para unidade de contexto ―IBOPE‖  

- Datafolha: Outro Instituto de pesquisa. 

Fonte: ANEXO 40 – Fonte para unidade de contexto ―Datafolha‖ 

 Com as unidades de contexto já definidas, partimos para a categorização dos termos 

conforme o quadro abaixo: 

Tabela nº 15. Categorização de termos da pesquisa ―Haddad‖ 

Positivo Negativo Neutro 

Pensenovo Mensalão IBOPE 

Lula Enem Datafolha 

Dilma Kit gay  

Participa Malafaia  



 Maluf  

 

 Iniciando pelas unidades de contexto com conteúdo positivo, encontramos os 

seguintes resultados: 

Tabela nº 16. Unidades de contexto positivas de ―Haddad‖ 

Positivas Mensagens encontradas 

Pensenovo 2380 tweets 

Lula 13857 tweets 

Dilma 8107 tweets 

Participa 1532 tweets 

 

 Em forma de gráfico, temos o seguinte cenário para visualização das unidades de 

contexto positivas: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 23. Gráfico de unidades de contexto positivas - Haddad 

 

 Identificando agora as mensagens neutras, podemos observar os seguintes resultados: 

Tabela nº 17. Unidades de contexto neutras de ―Haddad‖ 

Neutras Mensagens encontradas 



IBOPE 5522 tweets 

Datafolha 4290 tweets 

 

 Por último, na categoria de mensagens com conteúdo negativo, encontramos os 

seguintes resultados, expostos no quadro abaixo: 

Tabela nº 18. Unidades de contexto negativas de ―Haddad‖ 

Negativas Mensagens encontradas 

Mensalão 2646 tweets 

ENEM 594 tweets 

Kit gay 1207 tweets 

Malafaia 1714 tweets 

Maluf 2883 tweets 

 

 Quanto ao gráfico das unidades de contexto negativas de Haddad, podemos ver a 

seguir: 

 

 

 

 

Gráfico nº 24. Gráfico de unidades de contexto negativas - Haddad 

 

 Para entendermos melhor o contexto no qual eram citadas nossas unidades de 

contexto, recorremos a alguns exemplos abaixo (a pesquisa completa segue em ANEXO 41 – 

Resultado das pesquisas): 



Pensenovo 

- “RT @DeniseCaputo: \o/ #pensenovo SP @pauloteixeira13 Haddad anuncia: bilhete único mensal 

vai custar RS 140,00 e para estudantes RS 70,0 ...” 

- “RT @profgiba13130: Professor Giba acaba de chegar na Praça da Matriz, no aniversário de 432 

anos da Freguesia do Ó“. #SP #Pensenovo #Hadd ...” 

- “RT @pensenovotv: #HaddadPrefeito: Haddad defendeu a gestão de Marta. Foi a que mais investiu 

em Educação de São Paulo: CEUs, Vai e Volta, Uniformes” 

- “@pensenovotv @Haddad_Fernando Um novo homem para um novo tempo !!! 

http://t.co/vcSHCpLD” 

Lula 

- “Lula quer integrar Eduardo Campos à  campanha de Haddad em SP http://t.co/thF71pCQ” 

- “RT @NelioJunior: Toda pergunta para Haddad tem o Lula como resposta. Haddad, porque vc 

casou com sua esposa? "Pq eu aprendi com o presid ...” 

- “Motivos para não votar no Haddad? E não aceito Lula e Dilma como resposta.” 

Dilma 

- “#10MotivosParaSorrir 6- A presidenta Dilma ter barrado o Kit Gay, ideia genial de Fernando 

Haddad.” 

- “Marta e Dilma entram na campanha em São Paulo neste mês, afirma Haddad - Política - iG 

http://t.co/h2bv8mY4 via @ultimosegundo” 

Participa 

- “Após boicote, Marta marca seis comícios com Haddad em SP: A senadora Marta Suplicy (PT-SP) 

vai participar de pel... http://t.co/ThthgAt8” 

- “Lula e Haddad participam de plenária de sindicalistas na terça-feira http://t.co/wcV2S0ig via 

@ptbrasil” 

Mensalão 

- “RT @ZehdeAbreu: Podem inventar 10, 100, 1000 mensalões, não vão iludir o povo. Haddad 

passou Serra no tracking de ontem. E vai ganhar.” 

- “RT @Estadao: Haddad Ã© questionado sobre mensalão e responde falando sobre como foi 

escolhido para ser candidato #debatesp” 

- “Contra Haddad, Serra leva mensalão a propaganda de TV http://t.co/Ioc1OrDs” 

Enem 

- “Haddad agora quer se agarrar a quando era ministro da educacao, enem foi um fiasco nao?” 

- “@Dnl2Silva e pra coroar o Haddad teve toda aquela merda com o ENEM tb” 

- “RT @FabioGuere: Tá certo Haddad... reconstruir São Paulo é facil... distribuir as provas do Enem 

é que é dificil, né?!” 

Kit gay 



- “#10MotivosParaSorrir 6- A presidenta Dilma ter barrado o Kit Gay, ideia genial de Fernando 

Haddad.” 

- “As propostas do #haddad para a Educação em São Paulo são ótimas. vai implantar o kitgay para 

ensinar as crianças a... to fora! #vejabandida” 

Malafaia 

- “RT @PastorMalafaia: RT @PastorMalafaia: Povo de São Paulo! Gostaria de me omitir nesta 

eleição, mas não podemos deixar q Haddad, autor do kit gay, vá p/ o 2 ...” 

- “Meu Pr @PastorMalafaia acaba de declarar apoio a @joseserra_ vamos vencer o povo de Deus 

unido contra o Haddad/KitGay e do Russomano/Macedo.” 

- “@Lan_Torres O queridinho da ultradireita - Pastor Malafaia apoia Serra e critica Haddad: 

http://t.co/hjYx9Cx4” 

Maluf 

- “Estadão: Prova Brasil - novos resultados, velhas mazelashttp://t.co/MG7r5FU0 // Devem ser o 

"novo" Haddad e o velhos Lula e Maluf...” 

- “#10MotivosParaSorrir 3- Paulo Maluf apoiar a candidatura de Fernando Haddad do PT. Isso 

significa derrota certa. http://t.co/5ZWAZYJf” 

- “E o Maluf, Haddad? – Soninha” 

IBOPE 

- “RT @JPT13: Haddad continua subindo e já divide segunda posição com Serra, aponta Ibope 

http://t.co/cx35pUdH” 

- “RT @Hupsel: Tracking IBOPE: 1. Celso Russomano: 30% 2. Fernando Haddad: 20% 3. José 

Serra: 18% 4. Gabriel Chalita: 8%.” 

Datafolha 

- “RT @flaviogomes69: Datafolha de quinta-feira já vai dar Haddad na frente do vampiro da bolinha 

de papel. Que fim de carreira desse sujei ...” 

Agora, para nos aprofundarmos aos resultados, partimos para o 4º passo da análise de 

conteúdo: a descrição dos resultados de cada candidato. 

 

5.5 Descrição dos resultados 

 A nossa pesquisa coletou mensagens no Twitter que continham os termos ―Serra‖, 

―Haddad‖ e ―Russomanno‖, com o objetivo de encontrar o agendamento da contrapropaganda 

na mídia social. Entre os dias 3 de setembro a 7 de outubro, o termo ―Serra‖ contabilizou 

263.952 resultados, ―Haddad‖ teve 129.049 e ―Russomanno‖ totalizou 75.749. O total obtido 

foi de 468.750 tweets. 

 Para exemplificar melhor a pesquisa, é válido fazermos uso de gráficos que facilitem 

nosso entendimento e que evidenciem melhor os resultados encontrados.  



Começando com a procura pelo termo ―Russomanno‖, encontramos o seguinte cenário 

em relação ao volume das mensagens: 

Gráfico nº 25. Gráfico de volume com o termo ―Russomanno‖ 

 

  

Esse gráfico nos mostra o volume de utilização do termo ―Russomanno entre os dias 3 

a 26 de setembro. Podemos visualizar alguns picos quase alcançando o número de 8000 

tweets, como ocorreu nos dias 18, 21 e 25 de setembro. Nos dias 18 e 25 de setembro, esse 

alto número pode ser explicado devido aos Debates que reuniram os candidatos à prefeitura 

de São Paulo. Porém, no dia 21, o alto número pode ser explicado devido a participação do 

candidato no programa SPTV 1ª edição, da TV Globo, quando promoveu uma discussão com 

o apresentador César Tralli. Esse gráfico evidencia o agendamento através desses picos de 

tweets relacionados aos assuntos citados acima.  

 Na pesquisa realizada a partir do termo ―Serra‖ foram coletadas 263.952 mil 

mensagens, durante o período do dia 3 de setembro a 7 de outubro. E, para exemplificarmos o 

agendamento, recorremos a um gráfico de volume de tweets entre os dias 25/09 a 30/09. 

Gráfico nº 26. Gráfico de volume com o termo ―Serra‖  



 

 O alto número de mensagens do dia 28/09 foi devido à repercussão que teve quando, 

durante um passeio na Zona Leste de São Paulo, José Serra chamou um repórter de ―sem-

vergonha‖. 

 O gráficos mostraram que houve picos no volume de tweets quando havia alguma 

notícia envolvendo aspectos negativos dos candidatos. O que caracterizou o agendamento da 

contrapropaganda. 

 

5.6 Interpretação dos resultados. 

 A princípio, a premissa básica da pesquisa era identificar o agendamento eleitoral nas 

mensagens dos usuários do Twitter. Para identificarmos esse agendamento, recorremos aos 

três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo e definimos unidades de contexto para 

buscarmos esse objetivo. Essas unidades de contexto foram definidas a partir da leitura de 

notícias, estabelecendo uma escolha a partir de um padrão de repetição de certas palavras, de 

três portais de notícias que nos serviam como um laboratório de fontes: IG, G1 e UOL (após 

verificarmos que existiam inúmeras fontes de notícias). A partir da leitura de notícias no 

mesmo período da pesquisa, entre os dias 3 de setembro a 7 de outubro, identificamos 

algumas palavras que começavam a ser facilmente associadas aos candidatos. Essas palavras 

nós definimos como ―atributos‖. 

 Depois de definidos esses ―atributos‖ e ―associações‖, fizemos a pesquisa através de 

uma ferramenta chamada ―Tweet Archivist‖ e pudemos constatar mais alguns dados. O 

primeiro seria em torno da dificuldade em estabelecer um estudo quantitativo em mensagens 

na Internet, pelo fato da variedade de pensamentos e modo de escrita das pessoas. Uma 

mesma frase pode ser escrita de diversas formas, exemplo: 



- “José Serra cancela debate com Fernando Haddad” 

-“Candidato do PSDB evita confronto com adversário” 

-“Serra foge e não enfrenta Haddad” 

- “Vampiro-tucano fica com medo e não quer debate” 

 

 Então, como vimos no exemplo básico acima, as pessoas têm diferentes formas de 

escrever, seja abreviando, seja com erros de português ou até mesmo ofendendo os 

candidatos. É necessário desenvolver formas de evitar ao máximo o erro na análise dessas 

mensagens e, uma delas, é na escolha das unidades de contexto.  

 Outro dado relevante que pode ser inserido na pesquisa é a quantidade de mensagens 

baseadas em algum tipo de informação. Na internet, especificamente no Twitter, podemos ver 

isso através de links no final de cada mensagem que nos mostra que aquele tweet fora 

repercutido de algum outro site.  

Na pesquisa envolvendo ―Russomanno‖, dentre o total de 75.749 mensagens 

coletadas, tivemos 42.825 tweets que continham uma referência a algum link externo (seja site 

de notícias, blogs ou site oficial do candidato). É um número que já nos mostrava também a 

presença do agendamento, já que essas mensagens estavam baseadas em algum tipo de 

informação dada e que deveria ser pensada e discutida. 

Na pesquisa de ―Haddad‖, dentre um total de 129.049 mensagens coletadas, 44.808 

tweets também se baseavam em alguma fonte externa, que fazia com que os usuários 

quisessem discuti-la. E, por último, na pesquisa de ―Serra‖, com 263.952 mensagens 

arquivadas, tivemos 96.715 tweets com algum tipo de endereço eletrônico no final da 

postagem. 

Esses números já nos mostram também o agendamento, já que os usuários estavam 

discutindo uma notícia veiculada pelos portais de informação que pensavam ser relevantes e 

necessárias. E vendo através por meio do resultado (em números) de nossas unidades de 

contexto, onde as palavras negativas superaram as positivas, vemos que houve um 

agendamento de notícias negativas dos candidatos. Ou seja, seguindo o mesmo caminho da 

eleição, chamada de ―Eleição da Rejeição‖, as mensagens no Twitter também buscaram 

associar os candidatos à fatos ou termos ruins e dar-lhes atributos com cargas negativas, 

criando uma espécie de contrapropaganda. Aquele que tivesse uma carga menor dessa 

contrapropaganda poderia sair vitorioso nas urnas, e foi o que aconteceu. 

Mas nem tudo o que vimos, do agendamento negativo, podemos considerar por culpa 

da mídia. Também temos que refletir que os candidatos que buscaram a eleição já eram 



conhecidos de longa data, com várias histórias e atributos negativos já conhecidos. As pessoas 

já carregavam associações antigas para esses políticos, e assim conquistarmos nossa segunda 

conclusão: há uma espécie de agendamento duplo, onde os usuários das mídias sociais 

definem os atributos e os utilizam de uma forma acentuada. Por outro lado, a mídia reforça 

esses atributos aumentando a freqüência de uso nas discussões e opiniões no Twitter. 

 

Considerações finais 

Ao longo do trabalho, tivemos como objetivo analisar de que forma a hipótese do 

agenda-setting poderia estar presente em uma forma de comunicação contemporânea. 

Baseando-se na vertente política dos primeiros estudos de McCombs e Shaw, esse trabalho 

buscou transitar para outra área de estudo em relação ao original. Enquanto que nos pioneiros 

trabalhos da década de 70 a TV era alvo de estudos, e o seu efeito no público também, 

utilizamos a Internet como fonte de conteúdo e opiniões, especificamente o Twitter, para 

comprovar o agendamento durante as eleições para Prefeito de São Paulo no ano de 2012. 

 Tínhamos três candidatos principais nessas eleições: seja por terem uma imagem 

pública já conhecida e famosa ou por ter um partido forte, onde profissionais saberiam 

trabalhar bem a imagem de um candidato durante a sua campanha. Porém, logo vimos que as 

notícias veiculadas nos portais e o clima criado pelo eleitor seria de rejeição aos candidatos e 

à eleição, por vários motivos que foram expostos nesse trabalho. Dessa forma, os 

profissionais de marketing de cada campanha tentaram apaziguar essas opiniões, porém a 

tarefa se torna mais difícil quando essa opinião se concentra num meio tão aberto e 

incontrolável como a Internet e suas mídias sociais. 

 Para um candidato, não há muito o que fazer. Justamente por isso, baseamos nossa 

pesquisa na contrapropaganda política, ou seja, numa forma adversa de um marketing 

convencional. Se um usuário no Twitter é partidário de algumas das campanhas, repercutia 

melhor para o seu candidato associar atributos negativos aos oponentes do que apenas postar 

uma mensagem divulgando o número de seu político preferido. Ou seja, quando se há um 

histórico já conhecido, e que alguns atributos negativos já são dados pelas pessoas aos 

políticos, é muito difícil alterar essa imagem, o que acaba repercutindo durante toda a sua 

campanha. Às vezes mais do que suas propostas, vide o caso de Celso Russomanno e a sua 

ligação com a Igreja Universal. 

 Então, para iniciar nossa pesquisa e embasar nossos estudos, buscamos primeiramente 

a definição de marketing político para entender que tudo aquilo que é feito pelo candidato 

durante sua campanha, parte de um planejamento de profissionais que cuidam de sua imagem, 



e que para isso tenta lhes associar a todos os atributos positivos possíveis. E, num meio de 

comunicação como a Internet, isso parte do princípio de aproximar o político dos eleitores 

através de mensagens, uma boa comunicação e formas de se estabelecer um contato – ou seja, 

estar presente em várias mídias sociais. 

 Porém, a Internet é um campo aberto a discussões, opiniões e debates de diversos 

temas, inclusive o político. E aí há a possibilidade tanto do político espalhar sua mensagem 

através da rede, quanto sofrer com a rejeição espalhando-se pelos usuários através de 

mensagens negativas e contrárias à sua imagem. Então, para entender tudo isso, elaboramos 

um capítulo sofre redes sociais e mídias sociais, para entendermos de que forma a mensagem 

se espalha no mundo virtual e como se torna impossível a tarefa de centralizar essas 

mensagens negativas e combatê-las, já que a Internet é um espaço totalmente descentralizado.  

 Ainda, para analisarmos o agendamento, seria necessário entender essa hipótese para 

sabermos de que forma trabalhá-la nesse outro ambiente em relação ao original. Para isso, 

houve uma busca por trabalhos que mostravam a importância de analisar a presença do 

agenda-setting na Internet, já que nela há um campo totalmente exploratório e aberto a novas 

discussões. Depois de definições acerca da hipótese e da forma que a encontraríamos nos dias 

de hoje, há a busca para definir de que forma comprovaríamos ela. Para inserir essa hipótese à 

publicidade, buscamos compreender cada característica marcante dos candidatos (sempre 

noticiadas pelos portais) como atributos e, que dessa forma, seriam utilizados para agendar 

debates em torno dos mesmos. Ou seja, se Celso Russomanno era ligado à Igreja Universal, 

aquele tema merecia ser discutido no lugar da política, e esse atributo servia como base de 

comparação com outros candidatos. 

 Para isso, estabelecemos uma pesquisa entre os dias 3 de setembro a 7 de outubro, 

analisando simultaneamente as notícias de três portais que nos serviram como ―laboratório de 

temas do dia‖ de cada candidato com o Twitter. Porém, vimos que existiam inúmeras fontes 

de notícias. A importância dos três portais foi de nos apresentar alguns atributos sempre 

noticiados de cada candidato e que, no decorrer da pesquisa, tornaram-se nossas unidades de 

contexto. Assim, coletamos as mensagens no Twitter durante esse período através de uma 

ferramenta que apresentava diariamente algumas tendências de conteúdo que estavam sendo 

veiculados, que nos reforçava cada vez mais a contrapropaganda.  

 Mas, ainda não seria possível de certificar esse agendamento da contrapropaganda 

antes de, dentro de cada pesquisa individual dos três candidatos, pesquisar cada unidade de 

contexto (defendidas como ―atributos‖) para vermos, em números, quais as repercussões de 

mensagens positivas ou negativas. Nos portais, percebemos que as notícias de conteúdo 



negativo veiculavam mais em relação às positivas, o que fortalecia a rejeição dos eleitores 

com os candidatos. 

 Após a pesquisa individual de cada unidade de contexto, categorizadas em negativas, 

positivas e neutras, expusemos números que mostravam que a repercussão de atributos 

negativos era muito maior e de longa duração em relação aos positivos. Além disso, nas 

pesquisas, a ferramenta utilizada para arquivar todas as mensagens no período, identificou os 

links de outros sites mais utilizados como fontes, que vinham após o conteúdo da mensagem. 

Nesses endereços, a quantidade de matérias negativas também são bem superiores às 

positivas.  

 Ainda identificamos, através de gráficos da pesquisa, picos no volume de mensagens 

diárias que correspondiam a algum fato que ocorrera no dia e que havia sido algo negativo 

para a imagem do candidato. Como exemplos, a discussão de Celso Russomanno durante um 

programa da Globo ou a briga de José Serra com um repórter durante a campanha.  

Esses dados nos levam a crer que, nesse período, houve um agendamento duplo. Por 

se tratarem de candidatos com históricos já conhecidos, as pessoas já tinham atributos e 

associações já definidas para cada um – com um peso muito maior para as negativas – e que 

já estavam presentes no Twitter desde o início das eleições. E assim, os portais de notícias 

reforçavam esses atributos, aproveitando-se da repercussão negativa de cada candidato. Ou 

seja, não eram os portais que criavam certos atributos negativos, eles apenas repercutiam. Um 

exemplo dessa forma de isenção ocorreu em um Debate televisivo, onde o candidato do 

PSOL, Carlos Giannazi, ao perguntar algo para Russomanno, começa dizendo: ―Você está 

sendo considerado um Collor do século XXI‖. Isso significa uma crítica de Giannazi a 

Russomanno, isentando-se totalmente da criação desse atributo à imagem do outro político, 

quando apenas repercute algo que já está sendo dito e divulgado entre as pessoas. E depois 

que esses atributos são criados, é difícil mudar a opinião das pessoais. 

Muito se analisa e espera, antes de períodos de eleições, que haverá um case de 

sucesso como o de Barack Obama. Por toda a repercussão que Obama criou nas redes, sempre 

esperamos que alguém conseguirá repetir esse feito. Muitas vezes a crítica atinge os 

responsáveis pelo planejamento de marketing virtual por não terem realizado um ―trabalho 

como aquele do Presidente norte-americano‖. Pode ser mais fácil justificar uma campanha 

sem grandes repercussões na Internet, utilizando esse argumento. Porém, temos que entender 

que até mesmo Obama não teve tanto êxito na Internet em sua reeleição em 2012. Por qual 

motivo? Justamente o fato das pessoas já conhecerem todos seus atributos, os positivos e os 



negativos, e, na hora de repercutir e discutir, todos eles vêm à tona. E não há planejamento 

forte que o sustente. 
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