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Resumo 
 

Nas eleições de 2014, alguns candidatos se destacaram mais do que os seus próprios 

partidos, em termos de adesão positiva de votos, principalmente pela afinidade com o 

perfil e as ideologias do candidato. Entre eles, pode-se destacar o apresentador de 

televisão e atual deputado federal Celso Russomanno (PRB-SP), que obteve mais de 1,5 

milhão de votos e foi o candidato mais votado em São Paulo e no Brasil, tornando-se 

recordista de votos no pleito. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise das 

estratégias de comunicação digital da campanha eleitoral do candidato, passando por 

todos os tópicos que envolvem o planejamento estratégico, entrelaçando conceitos de 

Internet, comunicação, marketing político, sistemas eleitorais, estratégias de campanha 

e trajetória política do candidato. Além disso, a pesquisa busca avaliar se as redes 

sociais do candidato contribuíram para que ele obtivesse um amplo número de votos nas 

eleições de 2014 para o Legislativo Brasileiro. As principais conclusões mostram que as 

redes sociais podem ter influenciado em sua vitória nas urnas, devido à intensa 

divulgação de conteúdos que reforçaram a sua imagem pessoal. 

 

Palavras-Chave: Eleições de 2014; sucesso eleitoral; comunicação digital; estratégias 

de campanha eleitoral; comunicação política; redes sociais.



10 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 11 

1  A MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA ................................................................................................ 14 

2 MIDIATIZAÇÃO NA ERA DA INTERNET ...................................................................................... 18 

3  INTERNET E POLÍTICA .............................................................................................................. 19 

4 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM CAMPANHAS ELEITORAIS ............................................ 25 

4.1. O período eleitoral e a governabilidade ............................................................... 25 

4.2. As campanhas online ........................................................................................... 27 

4.3. Estratégias de campanha x marketing político..................................................... 30 

5 O SISTEMA DE ELEIÇÕES PROPORCIONAIS............................................................................... 33 

5.1. O sistema proporcional ........................................................................................ 33 

5.2. Quociente eleitoral e os puxadores de votos ........................................................ 34 

6 TRAJETÓRIA POLÍTICA DO DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO ................................................. 37 

6.1. Quem é Celso Russomanno? ............................................................................... 37 

6.2. O personalismo na política .................................................................................. 38 

7. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 DO DEPUTADO CELSO 

RUSSOMANNO ............................................................................................................................ 41 

7.1. Procedimentos Metodológicos ............................................................................. 41 

7.2. Análise dos dados ................................................................................................ 44 

7.2.1. O volume de posts e seguidores nos perfis do Instagram e do Facebook ................ 44 

7.2.2. Análise dos critérios observados em relação ao conteúdo dos posts de ambas as 

redes .................................................................................................................................... 46 

7.2.2.1. Tipo do conteúdo ................................................................................................... 46 

7.2.2.2. Foco geográfico ...................................................................................................... 50 

7.2.2.3. Recursos de multimídia .......................................................................................... 50 

7.3. Análise dos critérios observados em relação aos comentários dos posts de ambas 

as redes ........................................................................................................................ 51 

7.3.1 Tipos de comentários ................................................................................................. 51 

CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 56 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 59 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

O trabalho diário com os atores políticos dentro do Parlamento, seja de partidos 

de oposição ou de governo, permite observar de perto as dificuldades e peculiaridades 

do trabalho parlamentar, propondo medidas que beneficiem o seu eleitorado e, ao 

mesmo tempo, que consolidem a sua carreira política. Outro ponto comum ao cargo 

político e de extrema importância profissional é a obtenção de visibilidade e 

reconhecimento de sua atuação nos meios de comunicação, que é algo, principalmente 

na era digital, o desejo de qualquer parlamentar. A experiência como assessora de 

imprensa e repórter na área política possibilitou-me ver os dois lados da moeda, ou seja, 

ver a realidade do trabalho dos parlamentares no dia a dia, que são cobrados 

constantemente pelo eleitorado e que necessitam apresentar propostas que podem 

favorecê-los, e também, por outro lado, ter a chance de descrevê-los para o público em 

matérias jornalísticas, mas observando-os com olhos de mediadora, entre o eleitor e o 

político, transcrevendo projetos de lei e ações executadas por eles, dentro e fora do 

Congresso Nacional.  

Quando um ator político consegue alinhar os dois fatores positivamente, unindo 

um trabalho bem estruturado e desenvolvido no ambiente parlamentar e ainda uma 

abertura favorável de sua imagem na imprensa, ele pode conquistar uma ampla 

vantagem no período das eleições. Foi o que aparentemente ocorreu com o atual 

deputado federal Celso Russomanno, que alcançou o maior número de votos no pleito 

de 2014. A luta pela defesa de direitos do consumidor brasileiro e as interações com os 

seus seguidores nas redes sociais podem ter justificado o seu recorde nas urnas. Essa é a 

afirmativa que será explorada neste estudo de caso. 

Contudo, o fator comunicação será a peça chave da análise do conteúdo das 

redes sociais Instagram e Facebook, que foram utilizadas durante a campanha eleitoral 

do candidato, dando consistência ao objetivo da pesquisa e mostrando a importância do 

presente trabalho, tanto para quem vive no universo político, como parlamentares, 

assessores e jornalistas, quanto para quem é unicamente da área de comunicação social 

ou até mesmo para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a temática.   

Partindo do princípio que, racionalmente, as pessoas analisam os candidatos e 

suas propostas para darem o seu voto, é preciso entender o reflexo da propaganda e o 

que o eleitor “faz” com as mensagens das campanhas. Sabe-se que: 
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“os eleitores comuns podem ser classificados enquanto racionais, no 

sentido desenvolvido por Downs (1957), citado por Veiga (2002), 

para quem o eleitor ao decidir o seu voto, age a partir de cálculos de 

interesse e utilidade pessoal, a fim de maximizar ganhos. O eleitor 

imagina como cada candidato governaria uma vez eleito e identifica 

que ganhos teria em cada uma daquelas possíveis gestões. Então 

decide pela opção que acredita lhe render maior ganho. “Contudo, esta 

avaliação dos elementos da disputa é realizada a partir de 

conhecimentos e informações fragmentadas.” (VEIGA, 2002, p.184) 

No presente estudo de caso serão analisadas as peculiaridades das estratégias 

de comunicação digital da campanha de 2014, do candidato a deputado federal Celso 

Russomanno, evidenciando a justificativa que mostre o interesse do público em votar 

em um candidato midiático, dentre vários inseridos no mesmo pleito.   

Neste sentido cumpre questionar: se as estratégias de comunicação digital da 

campanha eleitoral do candidato influenciaram em seu sucesso das urnas?  Quais foram 

às ferramentas digitais utilizadas por ele para expandir a sua imagem como candidato? 

As redes sociais auxiliaram na campanha? Se sim, de que maneira? As propostas de 

Russomanno influenciaram na sua votação?  

Estas são algumas das perguntas que se pretende trabalhar no estudo de caso e 

buscar respostas para saber se realmente as estratégias de comunicação as redes sociais 

adotada influenciaram na vitória do candidato nas últimas eleições para o Legislativo. 

Dessa maneira, pretende-se analisar as plataformas digitais mais utilizadas pelo 

candidato Celso Russomanno para realizar a sua campanha eleitoral de deputado federal 

no ano de 2014. Além disso, como objetivos mais específicos da pesquisa, deve-se 

observar a frequência de suas aparições nas redes sociais e quais eram os temas mais 

debatidos, também se verificará quais fatores contribuíram (ou não) para uma maior 

atenção a determinados temas e serão analisadas as peças publicitárias elaboradas para 

divulgação em período de campanha eleitoral. 

Diante dessas premissas, o trabalho será dividido em sete capítulos. O primeiro 

trata da midiatização da política, mostrando como a atuação da mídia informativa pode 

influenciar na representação das ações parlamentares. Já no segundo, a questão da 

midiatização é tratada somente na Era da Internet, mostrando a importância da 
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aproximação dos políticos com o seu eleitorado, por meio da web. No terceiro capítulo é 

descrita a relação entre a Internet e a política. Em seguida, no quarto capítulo são 

evidenciadas as estratégias de comunicação, passando pela história eleitoral do Brasil e 

pelos conceitos de governabilidade, explicando como funciona o período eleitoral, as 

formas de campanhas online, comparações entre as estratégias de campanha versus as 

estratégias de marketing político. O quinto capítulo descreve como a democracia 

representativa escolhe os seus representantes por meio do voto, expondo como funciona 

o sistema proporcional nas eleições para deputado federal e seus mecanismos 

associados ao sistema, que ‘empurram’ políticos com poucos votos para uma vaga no 

Congresso Nacional. Como o estudo é sobre o candidato a deputado federal Celso 

Russomanno, o capítulo seis é exclusivo para mostrar a trajetória profissional do 

político, incluindo-se nesse contexto os conceitos de ‘outsider’ e personalismo político. 

Por fim, no capítulo sete é destrinchada a análise de conteúdo das redes sociais, 

Instagram e Facebook, extraindo dados a partir dos posts publicados nos perfis oficiais 

do candidato. 
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1  A MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

A sociedade civil se encontra em crescente dependência dos recursos da 

comunicação social, para conhecimento do mundo e da atualidade. A esfera política não 

consegue chegar de modo efetivo e eficiente à esfera civil sem mediação deles (os 

medias1). Os meios de comunicação passam a se tornar parte integrante do ambiente em 

que a vida política acontece. No nosso sistema político, conforme Noleto Filho (2014) 

descreve: 

“a atuação da mídia informativa na representação das ações 

parlamentares tenderia a reproduzir preconceitos cumulativamente 

nutridos na cultura política nacional em relação ao papel das 

instituições do Estado e especificamente quanto ao Parlamento. Assim 

como a maioria dos cidadãos, os jornalistas selecionam enquadram os 

acontecimentos políticos por meio de suas influências, seus 

condicionamentos e valores culturais e profissionais em que tais 

preconceitos também se encontram menos ou mais presentes.” 

(NOLETO FILHO, 2014, p.13 e 14) 

Segundo o autor, a imagem pública do Congresso Nacional seria formada pelo 

“conjunto de representações coletivamente compartilhadas a respeito da atuação dos 

deputados e senadores que compõem a instituição parlamentar” (NOLETO FILHO, 2014, 

p.73), assim, pode-se dizer que é uma imagem institucional para o mesmo fim.  

No processo de midiatização da política, esses atores políticos são influenciados 

a adaptar a sua atuação e, sobretudo, o seu discurso e a sua linguagem, às demandas e 

características da mídia, não só em termos de tempo e espaço, mas principalmente 

tentando adequar-se aos formatos e a lógica operacional dos meios de comunicação. 

A midiatização da política não é um processo recente. Teve seu início com os 

jornais e revistas, ampliando-se com o rádio e adquiriu maior projeção com a 

emergência e consolidação da televisão. Seu início se deu pela demanda da sociedade 

civil por publicidade acerca das ações parlamentares que, na monarquia inglesa, eram 

desenvolvidas longe de escrutínio público. Com o passar do tempo, 

                                                 
1 “Entende-se os media como instituição (COOK, 1998, p. 84), pois, ao aplicar o conceito do novo 
institucionalismo, o autor argumenta que os media possuem os três atributos necessários para serem 
considerados instituições sociais: padrões de comportamento e funcionamento comuns, rotinas e 
suposições que sobrevivem para além do limite de espaço e tempo. “ (REHBEIN, 2013, p.252) 
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“o acesso cada vez maior dos jornalistas às atividades parlamentares e 

também governamentais, fez com que a imprensa passasse a se 

constituir, simbolicamente, como ‘quarto poder’, institucionalizando-

se, até ao ponto de, em vez de complementar o Parlamento a 

representação da sociedade, tende a substituí-lo. Restaria ao campo 

político, para manter a sua comunicação com a sociedade, adaptar-se 

as necessidades operacionais da mídia.” (NOLETO FILHO, 2014, 

p.74).   

A atuação da TV na disseminação de imagens e discursos políticos, inclusive na 

programação não noticiosa, é expressiva para a compreensão do papel atual dos media 

na sociedade brasileira, no que se refere à midiatização da política (BARROS, 2013). 

Contudo, a TV não foi pioneira nesse processo, o que justifica uma breve retomada dos 

antecedentes. Sodré (1983), citado por Barros (2013), identifica nas revistas ilustradas 

um dos relevantes antecedentes da midiatização da política no Brasil, especialmente em 

função de grandes reportagens sobre projetos governamentais. Entre essas revistas 

destacam-se O Cruzeiro (1928-1975), Manchete (1952-2000) e Realidade (1966-1968) 

que exploravam “assuntos de atualidade”, com vasto material fotográfico de elevado 

impacto visual.  

A grande audiência das telenovelas e seu potencial simbólico-dramático 

contribuiu para torná-las um produto televisivo por excelência e consolidar a TV como 

veículo de maior alcance de público e uma vitrine para a inserção de tramas políticas 

nos folhetins eletrônicos. A hegemonia mediática da televisão consolidou-se devido ao 

aparato tecnológico, mas também em função da relação construída com o público, de 

modo a se consolidar uma cultura de visibilidade social em que os assuntos, para se 

tornarem relevantes, devem ser contemplados pela programação televisiva, apesar de 

perspectivas analíticas de que a TV empobrece a cultura e simplifica os processos 

socioculturais e políticos.2 Por outro lado, devido a seu poder de penetração e de 

sedução, a TV continua a ser uma das principais fontes de informação e de 

representações sobre os mais variados temas, inclusive a política, a ponto de ser 

considerada uma das protagonistas na formação de uma opinião pública antipolítica 

(BARROS, 2013). 

                                                 
2 São vários os estudos brasileiros que criticam a TV, de cariz frankfurtiniano, tais como: A Noite da 
Madrinha, de S. Miceli; A Moderna Tradição Brasileira, de R. Ortiz; O Capital da Notícia, de C. 
Marcondes Filho; Televisão e Capitalismo no Brasil, de S. Caparelli; e Notícia, um produto à venda, 
Cremilda Medina 
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Dessa maneira, pode-se dizer que a midiatização seria o poder no qual se origina 

as atividades de produção, transmissão e repetição dos significados das formas 

simbólicas, moldando as informações para serem disseminadas, sendo uma referência 

da realidade.  

De acordo com Noleto Filho (2014), as funções sociais da mídia nas 

democracias liberais de mercado são as que costumam ser invocadas pelos próprios 

meios de comunicação, com o objetivo de: 

“nutrir a sua legitimidade institucional e tentar impor o seu poder de 

agendamento temático e de mobilização da opinião pública, não raro 

em confronto discursivo e, portanto, simbólico com os poderes 

republicanos. Assim é que, partindo do contraste entre funções 

institucionais do poder legislativo e os seus correlatos normativos da 

mídia nas democracias, busca-se compreender os porquês da imagem 

pública cronicamente negativa do Congresso Nacional.” (NOLETO 

FILHO, 2014, p.15) 

Para Bühlmann, Merkel e Wessels (2007), “a democracia depende de princípios 

fundamentais e idéias básicas sobre o regime democrático. Eles argumentam que a 

democracia depende de três princípios fundamentais e complementares: igualdade, 

liberdade e controle.” (BÜHLMANN, MERKEL e WESSELS, 2007, p. 13).  

A ideia é que um princípio está interligado com o outro, ou seja, se classificamos 

um determinado sistema político como democrático pode-se afirmar que este garante 

liberdade e igualdade. Além disso, se há democracia é preciso que seja controlado esse 

sistema, seja do governo ou pelo governo, para que ele se mantenha equilibrado. 

Quando escândalos ou assuntos que geram impacto da vida das pessoas são 

noticiados pela mídia, como desvios de dinheiro da Petrobras ou o ajuste fiscal, os 

atores (parlamentares) aproveitam a situação de imagem negativa do governo para 

‘ganhar mídia’ e se publicizarem em meio ao alvoroço político.  

Nesse sentido, a mídia tem se tornado, cada vez mais, um espaço de disputas 

entre imagens públicas, 

“configurando-se um processo contínuo de construções e 

desconstruções de imagens individuais e institucionais, que afeta de 

forma marcante não só a política contemporânea, mas o que se 

entende por imaginário social, bem como os mitos políticos derivados, 

dentre outros fatores, do carisma pessoal de líderes do campo político 



17 
 

institucionalizado e/ou da propaganda em torno deles.” (NOLETO 

FILHO, 2014, p.75).  

Entre outras palavras, “as imagens públicas são influenciadas pelo capital 

simbólico (associado à fama, a reputação, a credibilidade) dos grupos sociais que 

concorrem pelo controle da formação da chamada opinião pública.” (NOLETO FILHO, 

2014, p.76).  

O capital simbólico está associado ao poder simbólico, definido por Bourdieu 

(1989) como um poder que se estabelece pela força das imagens, das palavras e dos 

símbolos. “Trata-se de uma modalidade de poder, que não recorre à força nem à 

violência, mas se estabelece pela construção de imagens positivas ou negativas em 

relação a determinados atores políticos e sociais.” (BOURDIEU, 1989, p. 11) 

Segundo Wolf (1995, p. 82), nesse panorama, “o newsmaking3 teria um papel 

essencial, principalmente, para editar e moldar o material a ser divulgado pela 

imprensa.” Isso porque ele fabrica a realidade, incorporando os critérios universais de 

seleção daquilo que distingue fatos de acontecimento e os seleciona de acordo uma 

seleção já determinada pelas agências de notícias. “Esse editor da informação pode ser 

conhecido como um gatekeeper (“guardião do portão”) ao selecionar e produzir o que 

será notícia.” (WOLF, 1995, p. 178) 

O valor-notícia, mensurado pelos critérios de noticiabilidade, agendados por esse 

guardião, estão sempre ligados a polêmica, atualidade, conflito, interesse humano, 

notoriedade, escândalos, descobertas, disputa, greve, entre outros. Nesse sentido, a 

mídia ajuda a construir e desconstruir conceitos, por isso, a política precisa tanto da 

comunicação.  

Com o avanço da tecnologia e a chegada da Internet, as possibilidades de 

midiatização da política foram ampliadas, assumindo também funções das mídias 

impressas, do rádio, da publicidade e da televisão, além de possibilitar formas próprias 

de visibilidade e interação inerentes ao ambiente virtual.  

 

 

                                                 
3 Esse conceito diz respeito aos processos responsáveis pela configuração final da página ou da sequência 
das notícias, bem como daquelas que serão manchetes. Trata-se do processo que envolve a definição da 
noticiabilidade, ou seja, aqueles temas que são selecionados como os mais relevantes (com maior ou 
menor valor-notícia). 
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2 MIDIATIZAÇÃO NA ERA DA INTERNET 

 

A relação entre a mídia, a Internet e a política é estreita. Por meio da Internet, é 

possível mostrar o Congresso Nacional, local onde se fala, discute, debate, concorda, 

diverge, polemiza e delibera. O Parlamento – maior palco da política brasileira – é um 

local destinado ao processamento das demandas sociais, onde a sociedade pode, por 

meio de seus representantes, ao menos em tese, propor e fiscalizar políticas públicas. 

Aliada no processo de interação entre os indivíduos, a Internet tem facilitado o processo 

de comunicação, fazendo com que as pessoas influenciem, cada vez mais, nas principais 

decisões para o Brasil. Porém, no espaço cibernético, os atores políticos acabam 

sofrendo um impacto importante, que é comum nesse cenário: a busca e a disputa por 

visibilidade nas redes sociais. Na mídia é corriqueiro ter visões de mundo conflitantes, 

entre representações sociais concorrentes que, no conjunto, ajudam a construir a 

realidade política. Com essa diversidade de opiniões, os políticos enfrentam 

dificuldades em se posicionarem de forma adequada na web. 

Por isso, manter ativos os perfis públicos nos sites de redes sociais não uma 

tarefa fácil, pois é necessário se pensar todas as vias de comunicação que se estenderá o 

conteúdo publicado. Além disso, a forma de informar os seguidores e definir as 

informações publicadas deve estabelecer padrões e alinhar-se a uma direção que 

converse tanto com a realidade da população brasileira, quanto com as convicções de 

seu eleitorado e da mídia em geral.  

Tendo em vista os desafios para manter perfis ativos as redes sociais e, o mais 

importante, ser aceito pela sociedade virtual, a preocupação a seguir torna-se presente 

no entendimento da relação entre a Internet e a política. 
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3  INTERNET E POLÍTICA 

 

As pessoas têm cada vez mais acessado à Internet para descobrirem novas 

realidades e conteúdos diversos, acompanhar notícias de todo o mundo, criar espaços de 

compartilhamento de ideias e pensamentos, fazer novos amigos e até bisbilhotar a vida 

de pessoas famosas ou anônimas. Com isso, o uso da Internet cresceu e fez com que os 

antigos meios de comunicação: televisão e os jornais impressos passassem por uma 

revolução urgente.  

“Enquanto a televisão estaria passando por uma revolução com a 

televisão digital, que aumentou astronomicamente o número de canais 

disponíveis, com características cada vez mais interativas, o segundo 

está vivendo uma significativa queda no número de exemplares e 

leitores (concentrados, majoritariamente, em faixas etárias mais altas). 

Cada vez mais procuram-se informações na internet, não somente nos 

sites dos próprios jornais mas também em blogs, que hoje se contam 

em milhões. Até mesmo a televisão, que em seu momento desbancou 

os jornais, estaria perdendo importância como principal fonte de 

notícias.” (SORJ, 2006, p. 2).  

Para Bernardo Sorj (2006) um impacto benéfico seria: 

“o de quebrar os antigos sistemas de monopólio dos meios de 

comunicação de massa -, ele tende a marginalizar um player central 

do sistema democrático, isto é, alguns periódicos que eram referência 

do jornalismo sério, nos quais o cidadão podia procurar informações 

“confiáveis”. É possível – e muitos acham que isto já está acontecendo 

– que, com o tempo, os blogs sofram um processo de declinação, e 

alguns poucos se sobressaiam como referência de informação séria e 

confiável.” (SORJ, 2006, p. 3). 

Na evolução digital, Di Felice (2012) apresenta que “com o avanço das 

tecnologias e com o advento da banda larga, que passaram a permitir a produção, a 

distribuição e a armazenagem online de vídeo, áudio, sons, etc., assistiu-se a um 

incremento não somente das quantidades de informações, mas ao desenvolvimento de 

redes sociais digitais temáticas (social networks) que multiplicaram as relações sociais 
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online e desenvolveram novas práticas de interação e de ativismo.” (DI FELICE, 2012, 

p.29) 

No que se refere a essas relações sociais, Di Felice (2012) explana que “os 

processos de formação das conexões podem ter origem em laços associativos ou 

dialógicos, ou seja, através de uma interação que resulta de uma reação de resposta a um 

estímulo ou de uma interação colaborativa, que ocorre através da construção coletiva.” 

(DI FELICE, 2012, p.30) 

Diante dessa construção coletiva, Castells (2003) evidencia que “a Internet é um 

meio de comunicação que permite a comunicação de muitos com muitos, num momento 

escolhido, em escala global.” (CASTELLS, 2003, p.8) Ou seja, a web é uma ferramenta 

que tem expandido as formas de comunicação em todo o mundo. 

Segundo ele, “é uma lição comprovada da história da tecnologia que os usuários 

são os principais produtores da tecnologia, adaptando-se a seus usos e valores e 

acabando por transformá-la.” (CASTELLS, 2003, p.28) 

Por meio desse meio de comunicação, pode-se observar: 

“novos usos da tecnologia, bem como as modificações reais nela 

introduzidas que são transmitidos de volta ao mundo inteiro, em 

tempo real. Assim, o intervalo entre o processo de aprendizagem pelo 

uso, e de produção pelo uso, é extraordinariamente abreviado, e o 

resultado é que nos envolvemos num processo de aprendizagem 

através da produção, num feedback intenso entre difusão e o 

aperfeiçoamento da tecnologia. Foi por isso que a Internet se 

expandiu, e continua crescendo, numa velocidade sem precedentes, 

não só no número de redes, mas no âmbito de aplicações.” 

(CASTELLS, 2003, p.28) 

Nesse sentido, pode-se dizer que a Internet é um meio de comunicação com o 

objetivo de buscar a interatividade social, que acaba por desenvolver também uma 

familiaridade com os meios eletrônicos e digitais, favorecendo o domínio de novas 

linguagens. Castells (2002a) defende ainda que há um forte ponto negativo do uso 

constante da atividade social online, que é o de minimizar a sociabilidade entre as 

pessoas em modo offline. Segundo ele, é importante que se limite o tempo de uso e 

associe esse período com relações sociais externas ao ambiente virtual.  

Embora existam estudos que afirmam a tendência de que “as pessoas adaptam a 

Internet às suas vidas, em vez de transformarem o seu próprio comportamento sob o 
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impacto da tecnologia” (CASTELLS, 2002a, p. 158), visualiza-se também que apesar 

da ideia da Internet ser a de criar interações sociais, infelizmente, sua predominância 

está baseada no individualismo, deixando de lado, por vezes, as relações familiares e de 

profissionais.  

Em contrapartida veremos que a Internet é uma excelente ferramenta de 

interação social entre os cidadãos e os atores políticos, possibilitando que as redes 

sociais permitam o compartilhamento de ideias e informações de peso que influenciam 

no processo decisório público.  

Na dinâmica política, a Internet vem tomando corpo e se enraizando, cada vez 

mais, na formação de comunicação virtual. As redes sociais, por exemplo, trouxeram 

uma nova cara aos políticos que se propuseram a utilizar esse novo caminho da 

comunicação. Constantemente, essas personalidades divulgam suas rotinas profissionais 

e pessoais, no intuito de estreitar as suas relações com os usuários da rede, 

principalmente com o seu eleitorado. O Facebook, o Instagram, o Twitter e o Youtube, 

são redes sociais que tem ganhado o gosto dos políticos brasileiros, pois nelas é possível 

divulgar suas atuações, dentro e fora do Parlamento, além, é claro, de ter contato direto 

com os seus seguidores. Devido ao seu potencial de servir de suporte para a manutenção 

e o estabelecimento de relações entre as pessoas, as redes sociais podem ser definidas 

como espaços em que mobilizações, das mais diversas, podem ocorrer.  

O acesso à Internet vem aumentando no Brasil. Conforme dados do NetView, da 

empresa Nielsen IBOPE (2014), o acesso à Internet em domicílios disparou e chega a 

quase 90 milhões. O novo impulso chegou a 87,9 milhões em maio. O número é 14, 2 

milhões maior do que os 73,7 milhões registrados no mesmo período de 2013, 

representando um crescimento anual de 19%.  

Em setembro de 2016, a empresa Instagram divulgou que ultrapassou a marca de 

500 milhões de contas ativas por mês, com usuários que publicam mais de 95 milhões 

de fotos por dia, registrando cerca de 4,2 bilhões de "curtidas" em todo o mundo 

diariamente. Dessas contas ativas, 35 milhões são brasileiras, ou seja, 7% do total 

mundial. O número de pessoas que navegam no Instagram todos os dias é de 300 

milhões em todo o mundo.  

Segundo a empresa dona da rede social, o número de usuários mais que dobrou 

em dois anos. A base brasileira foi ampliada em um milhão de usuários por mês desde 

novembro de 2015. 
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Apesar de atingir o meio bilhão de usuários, a rede social de foto e vídeos ainda 

está distante dos outros serviços conectados que pertencem ao Facebook. A rede social 

presidida por Mark Zuckerberg tem 1,65 bilhão de usuários mensais, dos quais 99 

milhões são brasileiros, ou seja, 8 a cada 10 brasileiros estão na rede social. De acordo 

com a empresa, diariamente são 1,04 bilhão de pessoas conectadas à rede, sendo que, 

destas, 934 milhões realizam essa conexão também via mobile (através de celulares ou 

tablets) –  das quais 823 milhões estão no Facebook exclusivamente no mobile. No 

Brasil, são 89 milhões de usuários móveis ativos mensais no Facebook – quase 90%. 

Com essa expansão, 

“o cidadão tem a oportunidade de se manifestar sobre importantes 

decisões diretas da sua residência ou do trabalho, as atividades das 

prefeituras, câmaras municipais de vereadores, assembleias 

legislativas e, no plano federal, das instituições dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. A transparência tornou-se aliada 

do combate à corrupção, um instrumento de estímulo à prestação 

permanente de contas sobre os gastos públicos, além do 

acompanhamento dos serviços públicos prestados à população.” 

(BARROS, BERNARDES e RODRIGUES, 2015, p. 19) 

Barros, Bernardes e Rodrigues (2015) explanam que: 

“a Internet possui um grande potencial para visibilidade, 

audibilidade e discutibilidade. A discussão faz parte da crítica ao 

conceito de esfera pública, no qual são consideradas duas 

dimensões analiticamente estruturantes: a visibilidade e a 

discutibilidade. A primeira se refere ao poder dos media de 

conferir publicidade a certos temas, enquanto a segunda diz 

respeito à troca de razões públicas, ou seja, ao debate coletivo, à 

discussão desencadeada pela publicidade (LYCARIÃO, 2011). 

A audibilidade é a capacidade da Internet de permitir que muitos 

possam falar e ser ouvidos, característica também destacada por 

Castells (2003).” (BARROS, BERNARDES e RODRIGUES, 2015, 

p. 21) 

No que se refere às redes sociais, é importante lembrar que determinadas 

plataformas de comunicação digital, dependem exclusivamente da disposição individual 

do representante em utilizá-las. Os atores políticos, ao registrarem um perfil, 
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estabelecem o tom a partir do qual desejam empregar a ferramenta: as freqüências de 

atualização variam consideravelmente, assim como o modo de abordar os usuários 

interessados em acompanhar o que dizem as figuras públicas.  

Para Aquino, Marques e Miola (2014), a depender do grupo de cidadãos ao qual 

se esteja referindo, 

“as redes sociais online podem desempenhar um papel fundamental no 

provimento e na aquisição de informação política. Saber de um 

acontecimento, ou de uma opinião, por meio de um amigo que 

comentou algo publicado por uma determinada personalidade política 

pode ter tanta credibilidade (ou até mais) do que ler o material 

produzido pela assessoria do parlamentar.” (MARQUES, MIOLA e 

AQUINO, 2014, p. 2).  

De acordo com os autores, “a oportunidade de interagir com aqueles que são 

autorizados a compor o processo de produção da decisão política é um ponto positivo 

das redes sociais, pois possibilita o envolvimento político dos cidadãos.” (MARQUES, 

MIOLA e AQUINO, 2014, p. 2).  

“Há uma série de trabalhos na área de Comunicação e Teoria 

Democrática que apontam como aspectos fundamentais para 

promover um maior envolvimento político dos cidadãos: a) a 

motivação (ao interagir diretamente com aqueles que detêm o poder 

de decidir, aumenta-se a possibilidade de que a demanda endereçada 

seja ouvida) e b) a discussão sobre temas que cercam o cotidiano dos 

indivíduos.” (MARQUES, MIOLA e AQUINO, 2014, p. 3).  

Atualmente, as redes sociais já fazem parte da gestão estratégica dos atores 

políticos, fazendo com que esse novo instrumento de comunicação digital seja o palco 

para: discussões variadas, disputa de visibilidade pública e, principalmente, uma 

plataforma de administração da imagem do personagem político. 

Com as redes sociais, o fator visibilidade se tornou ainda mais proeminente no 

âmbito político. Hoje os representantes e agentes públicos sentem uma necessidade 

própria de testar suas opiniões.  

“Assim, os sites de redes sociais configuram a oportunidade para que 

personalidades políticas possam avaliar se sua mensagem está ou não 

sendo compreendida e bem recebida por outros usuários. 
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Adicionalmente, amplia-se o grau de exposição de determinados 

posicionamentos políticos dos agentes eleitos.” (MARQUES, MIOLA 

e AQUINO, 2014, p. 4).  

Marques, Miola e Aquino (2014) citam Druckman (2009) para explicar os 

motivos pelos quais alguns candidatos tendem a adotar de maneira mais ou menos 

ousadas determinada plataforma de comunicação. “Entre eles estão: a) a disponibilidade 

de recursos financeiros; b) o partido ao qual pertence o candidato; c) o gênero e, por 

último; d) o cargo por ele ocupado (ou seja, tentar a reeleição é aspecto que influencia 

nas formas de uso).”  (MARQUES, MIOLA e AQUINO, 2014, p. 4).  

Porém, sabe-se que essa concentração de conteúdo no período eleitoral é breve e 

focada em objetivos de curto prazo. É importante que a comunicação regular entre 

eleitos e cidadãos (aquela que abrange os mandatos) seja feita com uma atenção 

específica, para que não comprometam a imagem do ator político. 

“É comum um progressivo abandono dessas redes de comunicação 

digital, uma vez que o candidato é eleito. Eles exemplificam com o 

caso do perfil da ex-presidente da República Dilma Rousseff no 

Twitter, quando concorreu à Presidência da República em 2010, a 

candidata do Partido dos Trabalhadores utilizou de maneira regular a 

referida rede social. Contudo, após ter assumido o cargo de chefe do 

Poder Executivo, a utilização da ferramenta foi interrompida por 

completo.” (MARQUES, MIOLA e AQUINO, 2014, p. 5). 

Com a disseminação do uso das redes sociais, os veículos de comunicação têm 

se pautado, cada vez mais, pelo conteúdo que é divulgado pela assessoria de imprensa 

ou pelos próprios agentes políticos, mas o uso eficaz dessas ferramentas de 

comunicação digital ainda é um desafio a ser vencido. A seguir, veremos a influência da 

mídia na maneira com que os atores políticos utilizam as redes sociais como estratégias 

de comunicação em campanhas eleitorais.  
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4 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM CAMPANHAS 
ELEITORAIS 

 

            4.1. O período eleitoral e a governabilidade 

               O período eleitoral é o momento em que se “escolhem quem deve governar, 

quem vai ocupar lugares determinados de exercício de poder em instituições do Estado 

– sejam elas do Executivo, do Legislativo ou, em alguns países, do Judiciário (caso da 

Bolívia).” (RUBIM, 2001, p.2, adaptado)  

 Dessa maneira, “as eleições escolhem aqueles que estarão em lugares de 

comando. Isto é, em lugares e situações, em que se dispõe de modo privilegiado de 

parcela de poder para governar, inclusive porque têm a sua disposição vários tipos de 

recursos que permitem viabilizar o governo na sociedade.” (RUBIM, 2001, p.2) 

               Contudo, é fato que a escolha dos ocupantes dos lugares de poder não assegura 

a eles permanentemente o poder de governar. Conforme Rubim (2001), essa realidade 

se deve primeiro porque “a escolha quase sempre está associada a um mandato com 

tempo determinado. Segundo porque apenas coloca os escolhidos em lugar especial e 

privilegiado para poder começar a governar, mas não pode garantir que o poder de 

governar se mantenha durante o mandato. (RUBIM, 2001, p. 2).  

               Nessa premissa, entende-se que “a governabilidade seria um conjunto de 

condições políticas para governar, devendo ser pensada como sendo um objeto 

constante de embate entre os ocupantes do governo e as oposições, sejam elas: partidos, 

políticos profissionais e/ou cidadãos. Essa relação conflituosa entre governo e oposição 

é considerada natural e imprescindível para consolidação de uma dinâmica democrática. 

”(RUBIM, 2001, p. 3). 

         De acordo com Rubim (2001), o poder de governar seria, sem dúvidas, o fator 

motivador da investidura em um cargo político.  

“As eleições funcionam como procedimento social e fundamental de 

distribuição do poder de governar, periódico e de caráter momentâneo, 

pois, a rigor, esta distribuição transcende a excepcionalidade do 

episódio eleitoral, acontecendo ordinariamente através da persistente 

disputa do poder de governar, das condições de governabilidade. 
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Assim a escolha e investidura, via eleições, propicia a ocupação dos 

lugares nos quais se concentra poder e define o programa vencedor, 

mas não pode assegurar, nem dar garantias plenas da realização deste 

projeto. Em situações democráticas, a governabilidade resulta desta 

permanente disputa do poder de governar.  Este momento e 

procedimento periódico de distribuição social de poder acontece 

porque em um regime democrático cada cidadão, pelo menos 

formalmente, detém uma parcela de poder, que se encontra 

formalmente pulverizado na sociedade.” (RUBIM, 2001, p. 3 e 4). 

            A competitividade eleitoral é uma situação de forte presença nas eleições, 

devido, principalmente, ao caráter de tempo delimitado e específico para disputa de 

poder e da percepção social. 

           Além da competitividade, outro aspecto importante e almejado pelos atores 

políticos é a visibilidade social. Apesar de ser um momento esperado e programado 

socialmente. De acordo com Rubim (2001), 

 “as eleições adquiram um caráter eminentemente público e 

publicizado, porque pretendem a participação de um contingente 

significativo da população, gerando mais atenção e interesse por esse 

momento talvez mais que nunca se acredita em alguma possibilidade 

de participar e intervir no governo da sociedade. Periodicidade, ritmo 

acelerado, caráter público, esforço de publicização, atenção e interesse 

garantem, deste modo, um agendamento temático manifesto e uma 

visibilidade especial no momento eleitoral para a política na 

sociedade.” (RUBIM, 2001, p. 172). 

           Sabe-se que para a concretização das campanhas eleitorais é necessário acionar 

vários componentes da política moderna, como candidaturas, programas e partidos.  

“Além disso, os atos de campanha são compostos por: comícios; 

passeatas; caravanas, embate corpo a corpo, materiais políticos 

específicos como panfletos, cartazes, símbolos, jingles, entre 

outros. Em sua versão moderna, ela acontece em espaços 

fechados ou, com a universalização do número de eleitores, 

abertos. As ruas e praças tornam-se os espaços (geográficos) por 

excelência da disputa eleitoral, auxiliados de modo incipiente 
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pela nascente imprensa, com sua limitada repercussão, pelo 

menos, até meados do século XIX.” (RUBIM, 2001, p. 173). 

       Como já vimos, a imprensa se pauta pela política e vice-versa. Rubim (2001) 

defende que “a eleição é um momento singular da política, que exige de todos os seus 

atores – desde os conservadores aos revolucionários – um admirável investimento em 

comunicação, por meio do acionamento de um leque de dispositivos e instrumentos 

comunicacionais.” (RUBIM, 2001, p. 173). Para ele, o processo de comunicação é 

imprescindível no período eleitoral. 

“Afinal, trata-se de comunicar idéias e propostas, convencer, 

sensibilizar, emocionar. Enfim de mobilizar mentes e corações em 

uma disputa do poder político na sociedade. E tal embate acontece 

acordado em normas e, dado fundamental, realizado em ambiente 

público, buscando reconectar o sistema político e a população, 

oxigenando-o através da avaliação, da decisão e inclusive da 

participação dos cidadãos.” (RUBIM, 2001, p. 173). 

 

         4.2. As campanhas online  

 

           Com a recente Lei da Reforma Política - aprovada pelo Congresso Nacional, em 

2015, que fez com que o tempo de propaganda no rádio e na televisão diminuísse, 

caindo de 45 dias para 35 dias – a adesão dos candidatos pelas redes sociais nas 

campanhas eleitorais aumentou consideravelmente. No entanto, os atores políticos ainda 

enfrentam dificuldades em utilizar as redes sociais e são diariamente desafiados a fazer 

uso de forma correta e eficiente.  

“As campanhas online vêm se tornando objeto de relevância no campo 

da política e da pesquisa em comunicação, sendo um processo que 

vem se desenvolvendo há quase vinte anos. Desde as primeiras 

experiências, que remontam às campanhas norte-americanas de 1992, 

um conjunto de questões caras à comunicação política é levantado e 

discutido na literatura especializada.” (AGGIO, 2010, p.2)  

          Com o passar dos anos uma série de transformações tecnológicas ocorreram e as 

campanhas digitais começaram a tomar corpo, bem como se consolidou a necessidade, 
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praticamente imprescindível, da utilização dos meios de comunicação digital nos 

eventos eleitorais, que por sua vez, geraram grandes expectativas e as concretizações da 

comunicação digital política.  

         Em 2004, por exemplo, nas campanhas presidenciais americanas surgiu o 

fenômeno da blogosfera, que fez com que o político Howard Dean fosse o primeiro 

candidato a criar um blog especifico para sua campanha. A ferramenta permitiu que ele 

tivesse contato direto com o eleitorado e ao mesmo tempo conseguiu arrecadar milhões 

de dólares para apoio à sua candidatura. Bush e Kerry também apostaram no novo 

dispositivo e criaram diários de campanha.  

O sucesso da blogosfera, a partir de 2003, demonstrou que as novas 

aplicações (a que chamaremos dispositivos) não eram um fenômeno 

exclusivo das novas gerações, mas o início de um fenômeno com 

potencial para se alargar a toda a sociedade. A adesão às redes sociais 

e, mais recentemente, ao Twitter, confirmaram essa tendência, e hoje 

estes novos dispositivos online fazem parte do cotidiano de milhões de 

cidadãos em todo o mundo. (CANAVILHAS, 2009, p. 2) 

           Tempos depois, com o avanço da tecnologia, o candidato Barack Obama também 

fez uso da Internet em sua campanha eleitoral, utilizando-se de quase todas as 

aplicações online disponíveis na época. 

          Para Camilo Aggio (2010) com a ampliação da Internet, “passou-se a suscitar 

debates e especulações sobre as possíveis mudanças nos governos democráticos, como a 

ampliação do aumento de valores e práticas atrelados à transparência, publicidade, 

participação e accountability, as campanhas eleitorais ganharam novas perspectivas e 

expectativas sobre suas configurações e modos de funcionamento, incrementados, 

logicamente, por possibilidades e potencialidades específicas da internet.” (AGGIO, 

2010, p.2) 

           Contudo, Aggio (2010) argumenta que,  

“as campanhas online não compõem uma paisagem uniforme sobre as 

questões, problemas e discussões no âmbito da pesquisa e na 

arquitetura dos esforços de comunicação de campanha. Com uma 

literatura cujo embrião se desenvolve na primeira metade da década de 

1990, atinge o ápice de produção entre 2000 e 2004 e se estende em 
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conteúdo e reconfiguração das questões até o ano de 2009, as 

campanhas online merecem, a essa altura, uma revisão de literatura 

que explore como o fenômeno tem se desenvolvido e como se 

definem os universos do discurso, das práticas, questões e problemas 

desse objeto. (AGGIO, 2010, p.2) 

          Ao decorrer dos anos, sabe-se que a web sofreu mudanças tecnológicas que 

permitiram ampla velocidade e volume de tráfego de dados, e, por isso, é possível 

garantir maior participação dos internautas na produção e publicação de conteúdos, 

atingindo o status de web 2.0. Em período eleitoral, a interação nas redes sociais se 

direciona na ênfase no potencial de participação e mobilização do eleitorado desejado. 

“Se em um primeiro momento da literatura o valor maior das 

campanhas na web estava atrelado à possibilidade de comunicação 

direta entre cidadãos e candidatos e da interferência daqueles no 

processo de configuração das campanhas, no atual estágio do 

processo, o diálogo mais importante dá-se entre os próprios eleitores, 

e prescinde de uma comunicação dialógica com o partido ou os 

candidatos, em vista da criação de mobilizações e atividades políticas 

em prol de uma candidatura.” (AGGIO, 2010, p.2) 

         Sabe-se que o comportamento dos parlamentares nas redes é determinado por 

aspectos institucionais, político ideológicos e individuais. Além disso, esse 

comportamento pode ser influenciado também por estratégias de comunicação que, se 

bem utilizadas, podem garantir o sucesso eleitoral de um candidato.  

           Ao observar a massa, podemos nos remeter aos estudos da teoria empírico-

experimental ou da persuasão, pois: 

“[...]ressaltam a possibilidade de se obter efeitos de persuasão desde 

que as mensagens sejam estruturadas de uma forma adequada às 

características psicológicas dos destinatários. Ou seja, é a dinâmica 

interna dos processos comunicativos que define o campo de interesse 

da teoria dos mass media.” (ARAUJO e SOUZA, 2008, p. 69) 

            Ellis Regina e Elizete Cristina (2008) explicam que “a persuasão só é possível se 

a forma de preparo da mensagem for adaptada aos fatores pessoais que o destinatário 

ativa quando interpreta a própria mensagem.”(ARAUJO e SOUZA, 2008, p. 69) Porém, 
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ao decorrer do percurso da comunicação seria possível ocorrer variações na recepção 

das mensagens, devido às diferenças individuais. 

                   Pode-se pensar, dessa maneira, em um “mercado de massa” que segmenta 

informações direcionando-as a um público específico e fragmentando-as em um 

marketing customizado. Com isso, imaginamos uma campanha eleitoral, cujo foco é 

eleger uma figura pública para representar o povo, que, para isso, precisa apresentar 

ideologias e pensamentos coerentes as necessidades e realidades de seus eleitores. A 

escolha de um público alvo, a definição de propostas concretas e que satisfaçam o 

interesse da sociedade, a segmentação e delimitação de temas estratégicos, entre outros 

aspectos, devem fazer parte de um plano de comunicação.  

                   Quando se menciona estratégias de comunicação, logo se vêm em mente os 

conceitos de marketing. Veremos a seguir, como define Philip Kotler (KOTLER, 2000, 

p. 30), que o “marketing é um processo social por meio das quais pessoas e grupos de 

pessoas obtém aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros” (MARCONI E SILVA, 2011, 

p. 2).                 

                4.3. Estratégias de campanha x marketing político 

 

                 Sabe-se que a visão que as pessoas têm dos políticos é um reflexo do que eles 

mesmos transmitem por meio dos dispositivos de comunicação. Para Canavilhas (2009), 

“a imagem projetada é previamente estudada pelas assessorias, com o objetivo de 

explorar a conveniência das diferentes características de cada dispositivo de 

comunicação. Observar-se, assim, a necessidade da criação de “arenas” para a 

construção da imagem de um político, e por isso tem crescido o recurso aos chamados 

spindoctors ou criadores de imagens que utilizam todas as estratégias e dispositivos ao 

seu dispor com o intuito de favorecerem o político para quem trabalham.” 

(CANAVILHAS, 2009, p. 2) 

                 Já para Figueiredo (1994) é preciso adequar o candidato ao seu eleitorado 

potencial, unindo um conjunto de técnicas e procedimentos conhecido como marketing 

político. 
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“[...] procurando fazê-lo, num primeiro momento, conhecido do maior 

número de eleitores possível e, em seguida, mostrando-o diferente de 

seus adversários, obviamente melhor do que eles. Adequar o 

candidato ao seu eleitorado potencial significa, basicamente, saber o 

que pensam e o que querem os eleitores em determinado momento.” 

(FIGUEIREDO, 1994, p. 10) 

             Conforme Figueiredo (1994) ao se tomar posse dessas informações, “é possível 

compatibilizar o discurso do candidato com os anseios do eleitorado, fazendo com que 

ele se posicione de acordo com as preocupações da sociedade, sem contrariar sua 

história política. Ele enfatiza ainda que há uma diferença entre o marketing político e o 

marketing eleitoral.” (FIGUEIREDO, 1994, p. 10) 

“O marketing político é algo mais permanente, é quando o político no 

poder se preocupa em sintonizar sua administração com os anseios dos 

cidadãos. Isso acontece através da realização de pesquisas regulares, 

boa assessoria de comunicação, correção em possíveis falhas, 

publicidade dirigida, etc. Trata-se de um trabalho a longo prazo. Já o 

marketing eleitoral aparece na hora do “vamos ver”, quando todos os 

candidatos saem à procura de um mandato.” (FIGUEIREDO, 1994, p. 

11) 

             Figueiredo (1994) define que o marketing político é uma estratégia.  

“E, numa competição eleitoral, deve-se estar sempre de olho no que 

fazem e no que dizem os adversários, tentando, por exemplo, 

antecipar o posicionamento dos concorrentes, dirigir o discurso para 

os segmentos mais susceptíveis a entender a sua mensagem, atacar os 

concorrentes ou não, tudo isso faz parte da dinâmica de uma 

campanha que é acompanhada por meio das pesquisas. 

(FIGUEIREDO, 1994, p. 21) 

              Além de ter uma visão ampla de uma campanha eleitoral, “o assessor de um 

candidato, para Manhanelli (1988), tem que espelhar no que é o próprio candidato, ou 

seja, evidenciando a melhor imagem possível. Dentro desta linha, o assessor é uma 

pessoa de confiança, que figura o sentido de staff, devendo ser uma pessoa sociável, de 

fácil assimilação pelos militantes do partido e pelos eleitores, e com bom trânsito em 

todos os níveis sociais.” (MANHANELLI, 1988, p. 63) 
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             Não obstante, é importante lembra que outro ponto essencial, que contribui para 

o marketing político, é o bom relacionamento com a imprensa em geral. Antes mesmo 

de começar o horário eleitoral gratuito, muita coisa pode ser feita para que o candidato 

ganhe mais visibilidade.  

“É fundamental que o candidato seja conhecido e, para isso, ele deve 

aparecer com freqüência nos meios de comunicação que interessam. O 

caminho mais utilizado é apresentá-lo aos chamados “formadores de 

opinião” (jornalistas, comunicadores, empresários, líderes de classe, 

etc.), que podem amplificar suas mensagens.” (FIGUEIREDO, 1994, 

p. 89) 

            Em campanhas eleitorais, sabe-se que os meios de comunicação são usados para 

se alcançar um importante resultado direto: o aumento da quantidade de votos de um 

candidato.  

“É possível medir resultados que se pretende; no entanto, os efeitos 

colaterais dos meios de comunicação nas campanhas são indefiníveis, 

porque as pessoas que recebem tais mensagens não o fazem da mesma 

maneira que aqueles que as planejaram. Em um debate na televisão, 

por exemplo, os telespectadores não são segmentados na área eleitoral 

e isto pode gerar um problema para os estrategistas políticos quando 

da implantação da propaganda, pois a maioria das vezes o discurso é 

segmentado, principalmente em campanhas proporcionais.” 

(MANHANELLI, 1988, p. 63) 

             Desse modo, pode-se definir que o marketing político consegue, por meio de 

estratégias, moldar um candidato e fazê-lo eleito. O marketing também tem como 

objetivo destacar as qualidades do político, podendo direcionar algumas táticas para 

atingir o eleitorado que mais se identifique com estas qualidades, e por outro lado, 

amenizar as deficiências que o candidato possua. Além disso, Manhanelli (1988) 

destaca que “o assessorado consegue se eleger quando possui o dom de persuasão e 

convence um bom número de pessoas de que suas aspirações coincidem com as do 

povo. Portanto, o marketing político não ganha eleições; ajuda a quem tem condições de 

fazê-lo a chegar lá.” (MANHANELLI, 1988, p. 70) 
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5 O SISTEMA DE ELEIÇÕES PROPORCIONAIS  

  

Na democracia representativa a escolha de representantes é feita pelo sufrágio 

(voto). Há diversas formas de organização para consolidar a escolha dos candidatos e 

contabilizar os votos, a fim de que a representação corresponda o mais fielmente 

possível à vontade popular, pois se sabe que esse é o principal objetivo da democracia.  

“Em uma democracia representativa ou indireta, os cidadãos elegem 

representantes, que deverão compor um conjunto de instituições 

políticas (Poder Executivo e Poder Legislativo) encarregadas de gerir 

a coisa pública, estabelecer leis e/ou executá-las, representantes que 

devem visar os interesses daqueles que os elegem: a 

população.”(MEDEIROS, 2013, p.1) 

Sendo assim, é necessária a implantação de sistemas eleitorais para organização 

da escolha de candidatos. Existem vários tipos de sistemas eleitorais, que podem ser 

utilizados de forma exclusiva ou, como é mais comum, de forma combinada. Os 

sistemas mais conhecidos são o majoritário, proporcional, o distrital e o distrital misto.  

“O Brasil adota nas eleições para presidente, governador, prefeito e 

senador o sistema majoritário [aquele em que o candidato com o 

maior número de votos válidos é o eleito]. Já no caso de deputados 

federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema utilizado é o 

proporcional com lista aberta (aquele em que os eleitores votam em 

partidos e na ordem dos candidatos na lista desse partido). Nesse 

sistema, a lista só é definida após a apuração dos votos.” (PORTAL 

JUSBRASIL, 2010)  

         5.1. O sistema proporcional 

O sistema proporcional possibilita a representação das minorias que têm poucas 

chances pelo sistema majoritário, favorecendo o pluralismo político. Com a 

multiplicação de partidos, estende-se a possibilidade de candidatos de um partido com 

grande votação ou com um “puxador de votos” poderem ser eleitos com um número de 

votos menor do que candidatos mais votados de outros partidos. 

“O cálculo da representação proporcional é feito dividindo-se o 

número de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher, 
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totalizando o quociente eleitoral, mas também se dividindo a votação 

do partido (ou coligação) pelo quociente eleitoral, totalizando, por sua 

vez, o quociente partidário. O resultado do quociente partidário será o 

número de cadeiras a que o partido (ou coligação) tem direito. Pelo 

sistema de lista aberta (usado no Brasil), as vagas de cada partido são 

preenchidas pelos candidatos mais votados, por ordem de votação. 

Pelo sistema de lista fechada, o partido apresenta previamente uma 

lista, com a ordem de preferência dos candidatos, preenchendo as 

vagas conquistadas segundo essa ordem.” (Portal do TSE-SC, 2016)  

No sistema adotado pelo Brasil, um mecanismo eleitoral interessante é o 

quociente eleitoral individual e partidário, mas popularmente conhecido como os 

“puxadores de votos”. Esses são candidatos que somam um grande número de eleitores 

e fazem a diferença nas eleições proporcionais, como é o caso do pleito para deputado 

federal.  

“Ele se resume em calcular a soma de todos os votos válidos para o 

cargo no estado, dividido pelo número de cadeiras para o mesmo. 

Feito isso, todos os votos dados aos candidatos do partido e à legenda 

(no caso de coligação são considerados todos os partidos) são 

somados e divididos pelo quociente eleitoral. Esse resultado é o 

número de vagas que cada partido ou coligação terá. Entram os mais 

votados, de acordo com o número de vagas que coube à legenda. 

Assim, os puxadores de votos ajudam a eleger integrantes do partido 

ou da coligação que tiveram menos votos, já que podem ampliar a 

quantidade de cadeiras a que a sigla tem direito.” (Portal do TSE-SC, 

2016)  

          5.2. Quociente eleitoral e os puxadores de votos  

O Código Eleitoral Brasileiro (Lei 4737/65), no art. 106, define o quociente 

eleitoral como o “resultado da divisão do número de votos válidos dados na 

circunscrição pelo número de cadeiras a preencher”. Para Backes (2015), o objetivo da 

regra é impedir que candidatos com poucos votos cheguem à Câmara dos Deputados, 

trazidos pelas regras do sistema proporcional. Como o número de cadeiras do partido 

(seu quociente partidário) resulta do conjunto de votos de todos os candidatos, somados 

aos de legenda, é possível que candidatos pouco votados se elejam pelas vagas do 

partido.  
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“Um exemplo disso tornou-se conhecido em 2002, quando a 

expressiva votação de Enéas Carneiro elevou o quociente partidário 

do PRONA, possibilitando a eleição de outros cinco deputados, quatro 

dos quais com votação irrisória. A barba exagerada, as frases de efeito 

e o tom de voz incisivo fizeram com que ele conquistasse a 

popularidade. Para evitar a possibilidade de perda de 

representatividade do Parlamento envolvida nesses casos, discute-se a 

mudança das regras atuais.” (BACKES, 2015, p.3)  

Alguns analistas classificaram sua eleição na categoria de ‘voto de protesto’, 

uma espécie de descontentamento generalizado na política. Mas, independente do 

objetivo real do voto, essa escolha influenciou efetivamente as eleições de 2002 e gerou 

um expressivo número de votos para o candidato e seus colegas de partido. 

De acordo com Backes (2015), esse “problema é tão grave que justificaria a 

mudança do sistema eleitoral, abandonando-se o sistema proporcional.” Segundo a 

autora, para evitar o “efeito Enéas” seria necessário simplesmente a exigência de um 

quociente individual mínimo para cada candidato. Dessa forma, “seria eliminada a 

possibilidade de eleitos sem votos sem fazer mudanças radicais do sistema (como seria 

o caso da mudança para sistemas majoritários como o distritão), e sem impedir que os 

votos de um candidato beneficiem o partido.” (BACKES, 2015, p.3 e 4) 

Recentemente, surgiram mais dois novos candidatos que obtiveram sucesso 

eleitoral nas urnas: Celso Russomanno e Tiririca. Titular da segunda maior votação da 

história da Câmara dos Deputados, com 1,5 milhão de votos, o candidato Celso 

Russomanno (PRB-SP) foi eleito em 2014 ao cargo de deputado federal e ainda puxou 

mais outros quatro deputados de seu partido: o cantor sertanejo Sérgio Reis, que 

recebeu 45.330 votos, o hoje primeiro-secretário da Casa, Beto Mansur, com 31.305, 

Marcelo Squassoni, com 30.315, e Fausto Pinato, com 22.097 votos.  

 Já Tiririca (PR-SP), foi o segundo mais votado da atual legislatura, com 

mais de um milhão de votos, que garantiram a eleição de mais dois candidatos do PR: 

Capitão Augusto (PR), com 46.905 votos, e Miguel Lombardi (PR), com 32.080. No 

caso de Tiririca e Russomanno, o excedente foi rateado entre companheiros de partido. 

Mas, nem sempre é assim. Como já foi dito, em diversos casos o beneficiado é de outra 
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legenda, que faz parte da mesma coligação. Ou seja, o eleitor pode votar em um 

candidato de determinada sigla e ajudar a eleger o de outra sigla. 

Um fato de semelhança entre eles é que ambos os políticos são personalidades 

da mídia televisiva. Russomanno é apresentador de um programa da TV Record e 

conhecido por ser defensor de causas que envolvem o direito do consumidor. Tiririca é 

humorista e faz parte do elenco do programa Pânico na TV, da TV Bandeirantes. Eles 

são figuras públicas que utilizam suas imagens e os meios de comunicação, nos quais 

têm mais abertura, para mostrarem suas qualidades e suas principais bandeiras 

ideológicas, como forma estratégica de evidenciar a sua imagem pública e galgar, em 

paralelo, uma carreira política no âmbito federal. 
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6 TRAJETÓRIA POLÍTICA DO DEPUTADO CELSO 
RUSSOMANNO  

 

          6.1. Quem é Celso Russomanno? 

           Após a perda da sua minha primeira esposa, Adriana Russomanno, vítima de 

negligência médica, em 1990, Celso Russomanno começou a lutar pelo Direito de 

Defesa do Consumidor. Apesar de ter formação acadêmica em Direito e não na carreira 

jornalística, atuou como repórter de telejornais em diversas emissoras de rádio e 

televisão, como a Rádio Manchete, a Rádio Record, a Rádio Bandeirantes, a Rádio 

Tupi, a TV Gazeta, o SBT (no programa Aqui Agora), a Rede Record (no programa 

Cidade Alerta e Balanço Geral), a Rede Bandeirantes, a Rede TV e a CNT. Atualmente 

está no Programa da Tarde, no quadro “Patrulha do Consumidor”, na Rede Record. 

Suas aparições na TV e no Rádio, desde então, são pautadas principalmente por 

denúncias de imperícias, imprudências, erro médico e qualquer outro tipo de abuso ao 

consumidor brasileiro: 

“Na época, Adriana chegou ao hospital com um quadro infeccioso 

grave, foi atendida por uma médica equatoriana, sem registro no 

Brasil e contratada ilegalmente pelo hospital particular. Ela chegou em 

estado de choque, a médica decidiu interná-la sem a devida 

medicação. Naquele dia, a TV transmitia a final do campeonato 

mundial de vôlei e o Brasil era finalista. Os médicos abandonaram o 

hospital para assistir o jogo. Ela começou a apresentar hematomas por 

todo corpo. Eu havia saído para buscar roupas. A mãe dela, neste 

intervalo me ligou e disse que Adriana gritava que os órgãos do corpo 

dela estavam parando de funcionar. Revoltado, retornei para o hospital 

e peguei no carro uma câmara de filmagem que usava para trabalhar. 

Entrei com o equipamento ligado, caminhei andar por andar para 

mostrar que não havia médicos para atender os pacientes, entre eles, 

minha esposa que agonizava. Quando cheguei à UTI recebi a notícia 

da morte de Adriana. Desde então, comecei minha luta para que outras 

pessoas não passem pelo que passei. Levantei uma bandeira na saúde 

contra injustiças e qualquer imprudência que possa lesar o cidadão 

brasileiro.” (RUSSOMANO, 2016) 
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Na política, deu os seus primeiros passos em 1994, no PSDB, quando foi eleito 

deputado federal com 233.482 votos, sendo a maior votação do Brasil. Em paralelo a 

vida política, no ano seguinte fundou o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor 

(Inadec), uma instituição sem fins lucrativos, que já atendeu, gratuitamente, mais de 350 

mil pessoas até hoje. 

Em 1997 filiou-se ao PPB (atual PP), onde novamente em 1998 foi eleito para 

seu segundo mandato como deputado federal. Em 2000, candidatou-se à prefeitura de 

Santo André (SP) pelo PPB, mas foi vencido pelo candidato Celso Augusto Daniel 

(PT), que obteve 70,1% dos votos válidos. Perdeu em âmbito estadual, mas permanecia 

na Câmara dos Deputados. 

Em 2010 candidatou-se pelo PP ao Governo de São Paulo, mas acabou 

terminando em 3° lugar com 1.233.897 votos. Em 2011 desfiliou-se do Partido 

Progressista devido a desentendimentos com o deputado federal Paulo Maluf e filiou-se 

ao Partido Republicano Brasileiro (PRB) para disputar a eleição em 2012, no qual se 

lançou como candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele chegou a ficar em primeiro nas 

pesquisas, obtendo 1.324.021 votos, mas acabou perdendo no 1º turno. Em 2014, foi 

novamente candidato a deputado federal, sendo eleito com a segunda maior votação da 

história: 1.524.286 votos.  

Em 2016 foi mais uma vez candidato à Prefeitura de São Paulo. Apesar das 

pesquisas inicialmente apontarem uma liderança isolada de Russomanno, a partir do 

início do horário eleitoral, a sua intenção de votos diminuiu, e ele foi mais uma vez 

derrotado em 1º turno, pelo candidato João Dória (PSDB-SP), que obteve 3.085.187 

votos, correspondendo a 53,29% dos votos válidos. 

Além de ser jornalista, advogado e político, Russomanno também ministra 

palestras, cursos, seminários, conferências e congressos. 

          6.2. O personalismo na política 

 

Há muitos anos o cenário político não era tão propenso para o surgimento de um 

“outsider”. Essa, sem dúvidas, é a nova tendência na política brasileira. Em 1988, 

ninguém imaginava que um ano depois um quase desconhecido governador de Alagoas 

(Fernando Collor) pudesse ser eleito presidente da República. Além dele, tantas outras 
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personalidades externas ao cenário político começaram a ter interesse a essas vagas de 

representatividade no poder do Brasil. 

Os candidatos desvinculados a partidos políticos, chamados de “outsiders” têm 

ganhado cada vez mais espaço na política.  

“No Brasil, o surgimento do personalismo na política, evidenciado 

pelas figuras dos líderes políticos de expressão que, quase sempre são 

revestidos de carisma e principalmente de respaldo popular não é raro 

na história do país. Políticos com tal característica, normalmente 

possuem uma identificação popular tão intensa que chegam a ponto de 

serem até venerados por seus eleitores. Observa-se que na história do 

Brasil, são vários os exemplos de personalidades políticas detentoras 

dessa característica. Nomes como: Getúlio Vargas, Leonel Brizola, 

Fernando Collor, Antônio Carlos Magalhães, Lula, entre outros, 

compõe o rol de líderes que impactaram seus governos a partir da 

cordialidade e carisma.” (SANTOS, 2014, p. 8) 

Com o descrédito da categoria política e o descontentamento em relação aos 

políticos e suas atuações, eleitores passaram a ser ainda mais céticos. Com o 

aparecimento de novas figuras na política, esse ceticismo intensificou as bases do 

personalismo eleitoral. 

Para o apresentador de TV e o deputado federal Celso Russomanno, essa 

premissa faz sentido. Ele afirma que a sua aceitação na política é fruto de sua 

aproximação com a população na defesa de direitos do consumidor: 

“[...]é importante lembrar que o meu trabalho não acontece só durante 

a campanha eleitoral. Ele é feito fora desse período também, pois 

tenho uma equipe especializada em Direito do Consumidor no meu 

Instituto que faz atendimentos gratuitos diariamente. Além disso, 

claro, sou apresentador de televisão e isso me proporciona mais 

visibilidade. Mas, sem dúvidas, as pessoas ao votar em mim apostam 

no meu trabalho como defensor e não no que o meu partido prega.” 

(CELSO RUSSOMANO, 2016) 

Quando se fala sobre a avaliação das características pessoais de um candidato, 

pensa-se de imediato sobre a imagem que o político transmite. Como anteriormente dito 

sobre o papel do marketing político, transmitir a imagem de competente e honesto não é 
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a mesma coisa de sê-lo. A verdade é que muito das características que definem o voto 

podem não ser exatamente incorporadas pelo candidato, mas vendidas como se fossem. 

Ao eleitor, cabe buscar as propostas reais e factíveis dos candidatos, que atendam as 

demandas do povo. 

O personalismo, “além de ser considerado uma característica da cultura política 

brasileira”(NUNES,2010), também é considerado consequência do avanço da 

midiatização da política, como explica Manin (1995; 2013), ao propor o conceito de 

audience democracy ou democracia do público.  

“com o avanço da midiatização e suas interferências nos jogos de 

composição política, a democracia de audiência enfraqueceu a 

hegemonia dos partidos, reforçando o voto personalista (já que se abre 

a possibilidade de comunicação direta com o público), além de reduzir 

a importância do parlamento como órgão de mediação política e 

fórum de debates.  Os media passam a assumir cada vez mais esse 

papel. E “o eleitorado se apresenta, antes de tudo, como um público 

que reage aos termos propostos no palco da política.” (MANIN, 1997, 

p. 29). 

Em decorrência disso, os parlamentares passaram a recorrer aos mecanismos 

midiáticos tanto para as campanhas eleitorais como para manter o vínculo eleitoral e 

prestar contas aos eleitores, numa relação quase pessoal com o eleitorado.  
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7. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA ELEITORAL 
DE 2014 DO DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

 

7.1. Procedimentos Metodológicos 

           Para entender melhor a respeito das estratégias de comunicação digital utilizadas 

pelo candidato Celso Russomanno foram analisadas as postagens dos perfis públicos do 

candidato a deputado federal nas eleições de 2014, nas redes sociais Instagram e 

Facebook, no período compreendido entre o dia 1º de julho até o dia 5 de outubro de 

2014. O período para análise foi escolhido com base nos 90 dias de campanha eleitoral 

que antecedem a votação em primeiro turno. 

            O trabalho tem dois focos de análise: de conteúdo (tipo de conteúdo, foco 

geográfico, tipo de comentários) e potencial interativo dialógico (número de posts, 

curtidas, compartilhamentos e comentários). Com relação, mais especificamente, ao 

último potencial foram avaliados os comentários de: apoio, elogios, críticas, sugestões, 

desabafos, respostas do candidato aos seguidores e outras manifestações dos seguidores.  

           Como técnica de pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (1977), pode dizer-se que: 

“a análise de conteúdo é um método muito empírico, dependente do 

tipo de «fala» a que se dedica e do tipo de interpretação que se 

pretende como objetivo. Não existe o ‘pronto para vestir’ em análise 

de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes 

dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada 

ao domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada 

momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o caso do 

escrutínio próximo da descodificação e de respostas a perguntas 

abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por 

temas.” (BARDIN, 1977, p. 30). 

            Ela pode ser entendida ainda como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. “Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, 

com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade 

de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações.” 

(BARDIN, 1977, p. 31)            
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            Já para Krippendorff (1990), “antes de tudo, permite aceitar como dados, 

comunicações simbólicas comparativamente não estruturadas e, em segundo lugar, 

permite analisar fenômenos não observados diretamente através dos dados relacionados 

com eles”. (KRIPPENDORFF, 1990, p. 45). 

             Nesta pesquisa, procura-se analisar como foi à estratégia de comunicação digital 

evidenciada pelos perfis do candidato Celso Russomanno, nas redes sociais Instagram e 

Facebook, observando, principalmente, como o candidato interagia com seus 

seguidores. Essa constatação, gerada após a análise de conteúdo, ainda segundo 

Krippendorff (1990), tratar-se-ia de uma “análise de afirmações, que proporciona a 

frequência com que certos objetos são caracterizados de um modo particular, ou seja, 

equivale a uma análise temática”. (KRIPPENDORFF, 1990, p. 46). 

Na parte de conteúdo, foram avaliados o tipo de conteúdo, o foco geográfico e 

os recursos multimídia utilizados, para poder observar mais aspectos, conforme consta 

no Quadro 1: 

Quadro 1 – Critérios observados em relação ao conteúdo dos posts do Instagram e 

Facebook 

Tipo do conteúdo 
 

Notícias próprias: 78 
Diário de campanha: 151 
Respostas ao cidadão: 2 
Mensagens de otimismo: 28 
Mensagens publicitárias: 60 
Reforço da imagem: 73 

Foco geográfico do post Nacional: 202 
Regional: 136 

Recursos de multimídia Apenas texto: 0 
Texto e foto: 334 
Texto e vídeo: 2 

Fonte: Elaboração própria. 

            Quanto e ao potencial interativo dialógico de cada rede social, as categorias 

estão detalhadas abaixo no Quadro 2 e 3.  

Quadro 2 - Critérios observados em relação ao caráter interativo dos posts do 

Instagram 

Número de seguidores 428 mil  

Número de posts 224 
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Número de curtidas  50.503 

Número de comentários  2.255 

Tipo de comentário Apoio: 765 

Elogio: 429 

Crítica: 211 

Desabafo: 332 

Outras manifestações: 415 

Respostas do candidato ao 

usuário: 103 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 3 - Critérios observados em relação ao caráter interativo dos posts do 

Facebook 

Número de seguidores 689.041 

Número de posts 112 

Número de compartilhamentos 2.103 

Número de curtidas 24.534 

Número de comentários 7.300 

Tipo de comentário Apoio: 2.962 

Elogio: 2.817 

Crítica: 51 

Desabafo: 197 

Outras manifestações: 542 

Respostas do candidato ao 

usuário: 731 
 

Fonte: Elaboração própria.  

Com estes dados, espera-se poder observar o potencial interativo em termos de 

relação (ou não) com este público, além do comportamento do próprio público a partir 

do tipo de comentário feito. A intenção é observar como são feitas as interações ao usar 

o perfil das redes sociais. Ao final, espera-se poder avaliar como o candidato fez uso do 

Instagram e do Facebook, identificando, se houve ou não, alguma influência das redes 

sociais em seu sucesso eleitoral de 2014.       
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       7.2. Análise dos dados     

 

       7.2.1. O volume de posts e seguidores nos perfis do Instagram e do 

Facebook 

            Durante os noventa dias analisados, observa-se no Quadro 2, que no perfil do 

Instagram foram publicados 224 posts, obtendo 50.503 curtidas e 2.255 comentários. 

De julho a outubro, o estudo identificou que o mês de agosto foi o período em que mais 

se foram feitas publicações na página oficial do candidato, totalizando 91 posts, além de 

18.601 curtidas e 593 comentários. 

Quadro 4 - Número de publicações, curtidas e comentários por mês no Instagram 

Mês Postagens Curtidas Comentários 

Julho 38 7850 474 

Agosto 91 18.601 593 

Setembro 81 19.565 696 

Outubro  

(até o dia 5) 

14 4.487 492 

  TOTAL: 224 50.503 2.255 

                      Fonte: Elaboração própria. 

        Quanto ao número de publicações, destaca-se no Quadro 4 que, embora no mês de 

setembro o volume de posts tenha sido menor do que o mês anterior, passando de 91 

para 81 publicações, o número de curtidas e comentários foi bem maior, recebendo 964 

curtidas e 133 comentários a mais do que no mês de agosto. Esse crescimento nas 

interações será destacado mais a frente, quando se destrinchar sobre o caráter interativo 

das postagens. 

         Outro ponto interessante do volume de posts evidenciou-se em outubro. Ainda 

que, analisando somente os primeiros cinco dias do mês de outubro, o estudo mostra 

que apesar de serem publicados somente 14 posts, estes obtiveram um número de 

comentários superior ao primeiro mês de campanha, subindo 474 em julho para 492. 
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Durante 30 dias de julho, mesmo que fosse um período importante para prospecção das 

primeiras imagens de Celso como candidato, aproveitou-se pouco da rede social para 

isso, sendo publicadas apenas 38 vezes no Instagram. Porém, um ponto positivo foi que 

ao decorrer dos meses, principalmente em agosto, houve um interesse maior em 

publicar informações gerais, iniciando-se, de fato, sua campanha de marketing político 

na web.  

Quadro 5 - Número de publicações, curtidas e comentários por mês no Facebook 

Mês Postagens Curtidas Compartilhamentos Comentários 

Julho 27 4.275 163 1.068 

Agosto 48 10.183 720 3.534 

Setembro 31 7.510 989 1.727 

Outubro  

(até o dia 5) 

6 2.566 231 963 

             Fonte: Elaboração própria.         

          Já no perfil do Facebook, sobressai-se no Quadro 5 que foram publicados 112 

posts, obtendo 24.534 curtidas, 2.103 compartilhamentos e 7.300 comentários. Em 

consonância ao perfil do candidato no Instagram, agosto também foi mês em que foram 

feitas mais publicações, totalizando 48 posts, com mais de 10 mil curtidas e 3.534 

comentários. Nota-se, no entanto, que o número de compartilhamentos foi maior em 

setembro, com mais de 900 seguidores disseminando o conteúdo e as informações 

publicadas na página do candidato em seus perfis pessoais. 

          Outubro novamente surpreendeu. Quanto aos compartilhamentos, na reta final de 

campanha, o volume de seguidores que ajudaram a difundir as publicações de Celso 

Russomanno foi superior ao mês de julho, quando a candidatura foi anunciada, 

crescendo de 163 para 231. 

         Além disso, ao se comparar as duas redes sociais, é possível analisar que o volume 

de posts do Facebook foi visivelmente menor do que no Instagram, mostrando que o 

candidato se identifica muito mais com uma rede do que com a outra. Enquanto, no 

Instagram contabilizaram 38 post em julho, 91 em agosto, 81 em setembro e 14 outubro. 

Na outra rede social as publicações diminuíram de quantidade, sendo 27 em julho, 48 

em agosto, 31 em setembro e 6 em outubro. 



46 
 

 

 

          7.2.2. Análise dos critérios observados em relação ao conteúdo 
dos posts de ambas as redes      

 

          7.2.2.1. Tipo do conteúdo 

Como podemos observar no Quadro 1, as publicações nas redes sociais se 

referiam a notícias próprias, ao diário de campanha, respostas ao cidadão, mensagens de 

otimismo, mensagens publicitárias e reforço de sua imagem.  

Identificou-se que o cotidiano do período de campanha eleitoral era o tema de 

maior importância, totalizando 151 postagens. Nas postagens eram divulgadas as fotos 

com eleitores e personalidades, registradas em eventos e visitas as cidades do estado de 

São Paulo. Além disso, também eram publicadas as entrevistas concedidas para 

emissoras de rádio e televisão da mídia local. As fotos com os eleitores são comuns nos 

perfis de políticos, principalmente, no período eleitoral, cuja intenção é mostrar uma 

imagem pública mais popular e um perfil de político interessado em saber um pouco 

mais sobre as demandas locais, tendo contato direto com a população.    

 

 

 

 

                            

 

                           

                            

                            Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Facebook. 

                Em segundo lugar, de acordo com o Quadro 1, ressalta-se que os conteúdos 

relacionados às notícias sobre o próprio candidato, como ações como parlamentar, 

apresentador ou até mesmo como defensor de causas que estimam os direitos do 
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consumidor, são valorizadas nas publicações dos perfis. Pode-se notar isso na figura a 

seguir: 

 

 

 

                             

 

 

                                     Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram.           

          Das 78 postagens nas redes sociais referentes às notícias próprias, a imagem 

acima mostra uma das divulgações mais curtidas e comentadas das redes sociais do 

candidato, contabilizando 482 curtidas e 55 comentários. O post traz a notícia sobre o 

seu afastamento temporário do quadro Patrulha do Consumidor, no qual apresenta 

durante um programa de televisão da Rede Record.   

         Quase que empatado ao número de notícias sobre o candidato, o reforço da 

imagem está em terceiro plano nas publicações das redes sociais do político, sendo 

realizados 73 posts. As postagens que se enquadravam em reforçar a imagem de Celso 

Russomanno eram compostas de, em sua maioria, por fotos com a família e 

personalidades da mídia, em eventos de cunho político e pessoal, como se vê no 

exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

                                      

                      

                      Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 
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          Mas, nesse tema também se destacavam as peças publicitárias que incentivavam a 

memorização de sua candidatura para o cargo de deputado federal. Como podemos 

observar na peça abaixo, que traz o seu jingle de campanha.  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

            Ainda sobre as peças publicitárias, identificou-se 16 postagens referentes a 

mensagens de otimismo, com frases motivacionais e de impacto aos seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

             Diferentemente das mensagens motivacionais postadas, as redes sociais do 

candidato, continham, em sua maioria, de peças publicitárias voltadas a dicas para o 

consumidor. Das 88 peças analisadas, 60 delas eram focadas em alertas e temas sobre a 

lei de defesa do consumidor, como está exposto na figura abaixo: 
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                            Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

            No que se refere às respostas ao cidadão houve apenas duas manifestações nas 

redes sociais. Um ocorreu no dia 1º de agosto de 2014, quando o candidato se propôs a 

fazer um post especial para responder o questionamento de uma seguidora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

            Na postagem, apesar do esforço do candidato em fazer uma publicação 

diferenciada para responder a uma pergunta da seguidora Beatriz Pereira, sobre sua 

insatisfação diante da saúde pública. O post, apesar de altamente explicativo, incluindo 

a letra da lei, não propiciou tantas interações, conquistando 156 curtidas e somente 

quatro comentários. Talvez, por isso, a ocorrência de postagens nesse estilo não tenham 

se vinculado nas redes sociais do político.  
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          Já a segunda publicação se referia a um desenho de uma seguidora, que ele 

recebeu e se propôs a agradecer por meio de seu perfil no Instagram. Como se pode ver 

na imagem abaixo: 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

         7.2.2.2. Foco geográfico  
 

Ao decorrer do estudo foram identificadas 202 publicações voltadas para ao 

âmbito nacional e 136 para o regional. Estariam enquadradas a categoria nacional as 

postagens que não tivessem nenhuma manifestação das localidades de São Paulo, ou 

seja, todo o conteúdo proposto que manifestasse informações de interesse e 

conhecimento de toda a população brasileira e não somente paulista. As de cunho 

regional eram compostas de carreatas de campanha, visitas aos municípios, entrevistas 

concedidas a veículos de comunicação da capital e das cidades paulistas, presença em 

feiras, congressos e eventos beneficentes, entre outras aparições ocorridas em São 

Paulo, que não se estenderiam em ações de cunho nacional.  

         7.2.2.3. Recursos de multimídia 
 

Para fazer uma postagem no Instagram é sempre necessário que se incluam fotos 

ou vídeo, embora se tenha um campo para legenda nem sempre é obrigatória a sua 

inclusão. Já no Facebook é possível postar somente uma legenda ou mais conhecido na 

rede como ‘status’. Das 336 postagens nas redes sociais, 334 eram combinadas de texto 

e foto e apenas 2 faziam a combinação de texto e vídeo. Em nenhuma das redes sociais 
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o candidato optou por postar só uma legenda. Embora seja um apresentador nato e ter 

muita intimidade com as câmeras, o político não aproveitou as redes para mostrar o seu 

plano de trabalho para um possível novo mandato.        

Nas duas ocorrências de vídeos, foram utilizados aplicativos de celular para a 

produção de vídeos com fotos: um vídeo feito em homenagem aos filhos pequenos e 

outro em comemoração ao aniversário de casamento dele com a sua esposa. Ambos sem 

nenhum vínculo, de fato, com a sua campanha eleitoral, embora o intuito também fosse 

o de reforçar a sua imagem de bom pai e marido. O ponto positivo da postagem foi que 

a intenção deu certo e a publicação conquistou 562 curtidas e 20 comentários de elogios 

a iniciativa. 

 
           Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

        7.3. Análise dos critérios observados em relação aos comentários 
dos posts de ambas as redes 

 

        7.3.1 Tipos de comentários 

  
           Para sabermos como é a reação aos posts, foram elaboradas tipologias para os 

comentários que, como veremos mais abaixo, são bastante expressivos em ambos os 

perfis. Ao analisar no Quadro 2 e 3, chama a atenção que dos 2.255 comentários, 765 

são somente de apoio ao candidato, evidenciando que ele tem um público fiel, já que 

sua imagem não é vinculada a partidos políticos, mas sim ao seu perfil midiático e 

político. 
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Em seguida, podemos observar, por meio dos Quadros 2 e 3, que os seguidores 

fizeram 429 comentários de elogio, que revelam um pouco mais do que a simples 

concordância com o tema proposto, mas também com a identificação dos seguidores 

com a imagem carismática e principalmente do respaldo popular adquirido em suas 

ações em defesa do direito do consumidor. 

Por tratar com atenção a lei que rege o direito do consumidor, muitos brasileiros 

postam nas redes sociais do candidato mensagens de desabafos, descrevendo situações 

em que foram lesadas e prejudicadas financeiramente e socialmente, para que Celso 

Russomanno auxilie na resolução positiva do caso. Como no exemplo a seguir: 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

No dia em que se comemora 24 anos da criação do Código de Defesa do 

Consumidor, dia 11 de setembro, foi publicada uma peça publicitária sobre o assunto. 

Nos comentários mais da metade dos 30 comentários se referiam a uma empresa 

chamada @Lucunhastore, que lesou milhões de pessoas vendendo produtos eletrônicos 

de primeira linha, como Iphone, Ipads e Macbooks a ‘preço de banana’ na Internet. Esta 

é somente uma das empresas mencionadas nos comentários. Deu-se destaque a esse 

desabafo pelo fato de ser o comentário mais enviado por seguidores em ambas as redes 

sociais, parecendo que um grupo de pessoas se uniu em prol da resolução da causa, 

fazendo parte, assim, do total dos 332 comentários enviados que dizem respeito a 

desabafos. 
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Contudo, embora tenha recebido muitas mensagens de elogios, de apoio e até 

desabafos, o candidato foi criticado 211 vezes. Em uma postagem do dia 29 de agosto, 

no Instagram, dos 17 comentários feitos por seguidores, 13 eram de críticas ao 

candidato e ao conteúdo das peças publicitárias. Veja abaixo: 

 
                                Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

Alguns dos mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, manifestaram-se 

de formas aleatórias e diversas ao que era informado na postagem. Foram 415 

comentários incluídos na tipologia ‘outras manifestações’. Esses, por sua vez, eram 

manifestações a respeito de seu retorno a televisão, pedidos para seguir a página pessoal 

do seguidor, pedido de envio da lei do Direito do Consumidor, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Facebook. 
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Com podemos observar na imagem anterior, os internautas enviam comentários 

de todos os tipos, mandam recado para mãe e até criticam uns aos outros. Como não há 

possibilidade de filtros de assuntos nos comentários, não há como evitá-los, mas se 

algum comentário vir a denegrir a imagem do candidato muito possivelmente a equipe 

de comunicação irá ocultá-lo ou excluí-lo, dependendo do caso até denunciá-lo ao 

Facebook ou bani-lo da página. Os comentários da imagem anterior não influenciam 

negativamente no fluxo da página, portanto, são totalmente aceitáveis, já que ao 

comentar no post os amigos do seguidor podem ver o comentário e também começar a 

seguir a página do candidato. 

           Por fim, chegando finalmente ao potencial de interação, não obstante de tantos 

comentários adquiridos, descobriu-se por meio da análise das redes que Celso 

Russomanno se propôs a responder aos seus seguidores 834 vezes, aproveitando 

bastante a oportunidade de interagir com os usuários da web. 

            Na imagem abaixo, a qual o candidato está com a esposa e a filha mais nova, 

publicada no dia 9 de julho, no Instagram, Celso Russomanno respondeu a 41 

internautas, sendo essa uma das postagens em que mais se deu feedback nas redes 

sociais. 

 
              Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russomanno no Instagram. 

Como citado anteriormente, a despeito de uma postagem especial em que o 

candidato respondeu a um questionamento de uma seguidora, no dia 1º de agosto de 



55 
 

2014, podemos extrair que nem sempre as boas intenções nas redes sociais conquistam 

resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do perfil do candidato Celso Russsomano no Instagram. 

            O post acima não propiciou tantas interações, conquistando 156 curtidas e 

somente quatro comentários. Dos quais, o primeiro era referente a uma mensagem 

enviada na área privada da página, o segundo e o terceiro era um elogio o trabalho do 

parlamentar. Já o último era um comentário de apoio a uma possível candidatura a 

Presidência da República. Embora 156 pessoas tenham curtido a publicação, nenhum 

seguidor se manifestou com comentários associados ao conteúdo proposto na postagem.         
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CONCLUSÃO 

 

           De modo geral, em ambos os perfis analisados há predomínio da lógica da 

política de visibilidade do candidato, com o objetivo de usar as redes sociais para 

divulgação de informações próprias, de cunho pessoal e profissional, evidenciando 

assim, a representação de um candidato mais personalista. Dessa maneira, como 

abordado ao decorrer do estudo, no capítulo que tratou sobre o personalismo político, 

para escolher em quem votar o eleitorado faz uma avaliação das características pessoais 

do candidato. Por isso, é importante que a assessoria de imprensa em conjunto com a 

equipe de marketing político molde um político, para que ele transmita boas impressões 

e saiba lidar com as ferramentas interativas disponíveis na Internet. Com esse 

argumento, pode se justificar a intensa postagem de fotos e vídeos de homenagem a 

família, mostrando, dessa forma, uma imagem de celebridade e não de político.   

 É notável que o enquadramento dado às publicações segue um formato bem 

definido e variado. O elenco temático é dominado pela importância em se priorizar as 

notícias sobre o candidato, mesclando informações de sua campanha eleitoral, de sua 

atuação como parlamentar e de defensor dos consumidores, além, é claro, da sua vida 

pessoal com a família e amigos. Embora seja comum na comunicação política a busca 

por visibilidade das ações e discursos dos atores políticos, no caso do candidato 

analisado nesta pesquisa, o foco das postagens era mais na pessoa do candidato e não 

em sua candidatura para uma cadeira no Parlamento Brasileiro. 

Um ponto interessante do estudo é que não foi identificado nenhum confronto de 

apoiadores ou não do governo, mostrando com mais intensidade que o candidato se 

desvincula totalmente de partidos políticos. Ele direciona as suas publicações em duas 

vertentes: na sua atuação em prol da defesa dos direitos do consumidor e em sua vida 

pessoal, como artista da televisão. 

Ao avaliar se as estratégias de comunicação digital influenciaram ou não em seu 

sucesso eleitoral nas redes sociais, concluiu-se que apesar de não ser o principal 

mecanismo que contribuiu para sua vitória nas urnas, as redes sociais auxiliaram no 

principalmente no reforço de sua imagem como celebridade, já que pouco postou sobre 

suas propostas ou intenções de melhorias para o estado de São Paulo. Portanto, no 

momento em que a persona não era o objeto da postagem, o conteúdo era naufragado. 
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Ou seja, observou-se as postagens não eram sobre a vida do político, e sim, da vida de 

apresentador. Além disso, pode-se dizer que as suas aparições em um programa na TV 

aberta, sem dúvidas, fizeram com que os telespectadores migrassem nas redes sociais e 

aterrissar nos perfis oficiais do candidato, para garantirem proximidade e soubessem um 

pouco mais sobre a vida do político e apresentador. 

As conclusões mostram também, de maneira geral, que não há interesse do 

candidato em envolver atores da sociedade civil no debate político, pois não se 

protagoniza situações para tanto nos perfis das redes sociais, limitando as interações 

entre o político e os eleitores. Os conteúdos postados nas páginas de Celso Russomanno 

são considerados leves, sem conflitos, disputas eleitorais e controvérsias, bem diferente 

de perfis de candidatos mais polêmicos, que buscam no confronto vencer a luta por 

votos. Ao optar por essa estratégia soft de propaganda eleitoral, Russomanno evitar 

“politizar” ou “partidarizar” sua campanha, apresentando-se a seus eleitores mais como 

um amigo do que como candidato propriamente dito. Se a política é feita de disputas e 

conflitos, Russomanno prefere atuar como uma personalidade da mídia nas redes 

sociais, fazendo posts sobre seu cotidiano, sua família ou seus amigos, mostrando 

bastante a sua vida pessoal, a fim de compartilhar o seu dia a dia com os seus fãs e não 

exatamente com os seus eleitores. Observou-se, portanto, que não faz parte de seu perfil 

gerar polêmicas com os demais candidatos, como costuma acontecer em campanhas 

eleitorais típicas.  

No que se refere à interatividade, os dados mostram que muitos questionamentos 

foram respondidos aos seguidores, totalizando 834 comentários de feedback. A 

preocupação não é apenas em publicar os conteúdos previamente selecionados, mas 

também é de responder os comentários dos cidadãos. Entretanto, observa-se que os 

cidadãos parecem ter entendido bem a estratégia de Russomanno e não fizeram 

comentários polêmicos. Isso mostra que os seus seguidores nas redes sociais são seus 

eleitores e admiradores, sem intenção de criticá-lo ou de causar situações em que ele 

tivesse que se referir aos seus opositores políticos. Nesse sentido, os seguidores / 

eleitores contribuíram para o clima de leveza da campanha. 

Na análise geral dos perfis, observa-se que no plano da interação entre os 

cidadãos o elemento característico predominante é a opção “curtir”, contabilizando mais 

de 75 mil curtidas somando-se as duas redes sociais. Em segundo lugar estão os 

comentários, que se somados totalizam 9.555. Como só se analisou um perfil do 
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Facebook não há como se enumerar uma escala comparativa. Não se trata somente, 

portanto, de uma interação passiva, em que os usuários só se manifestam apenas por 

meio de um clique no mouse, como é o caso do ‘curtir’ e ‘compartilhar’. O estudo 

mostra que há, predominantemente, uma interação ativa, ou seja, o comentário é 

composto pela expressão de opinião, de crítica ou de perguntas, exigindo-se mais 

atenção, habilidades cognitivas e com a escrita, além de exigir mais tempo hábil do 

cidadão conectado.  
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