estudo de caso

voto contagioso
COMO AS REDES SOCIAIS INFLUENCIAM
E MOBILIZAM ELEITORES

cenário
O ano era 2010. Os Estados Unidos, país onde o voto não é obrigatório, iria
realizar eleições para governadores, senadores e para as cadeiras da Câmara dos Representantes, algo como nosso Congresso Federal, no dia 2 de novembro. Para entender o comportamento dos eleitores norte-americanos e a
influência das redes sociais nas eleições, o Facebook testou uma ferramenta
nova até então e, segundo estudo, conseguiu fazer com que 340 mil eleitores
a mais votassem nas eleições parlamentares daquele ano. Isso é bastante significativo e mostra que o voto é contagioso.

experimento
O experimento do Facebook dividiu os usuários em três grupos:
A Um grupo de cerca de 60 milhões de pessoas recebeu uma mensagem
social no topo do feed de notícias, no dia da eleição, encorajando o usuário a
ir votar, mostrando os locais de votação mais próximos do usuário, segundo
geolocalização, e um botão “eu votei”, para compartilhar com amigos. Ao lado
do botão aparecia o número de demais usuários do Facebook que haviam
votado (clicado no botão) e a foto dos amigos do usuário que afirmaram ter
votado.
B Outras 600 mil pessoas receberam praticamente a mesma interação, mas
não apareciam as fotos dos amigos que declararam ter votado. Esse box foi
chamado de mensagem informacional.
C Outras 600 mil pessoas não foram impactadas de forma alguma pela ação.

O uso do link com os locais de votação era importante para entender se as
mesmas pessoas que se interessaram em declarar o voto para sua rede social
se importavam também em votar de fato ou, ao menos, clicar no link para
identificar locais de votação. Os dados dos usuários que clicaram em “eu votei”
foram cruzados com registros eleitorais de cada localidade e esse cruzamento
mostrou que a ação gerou, no mínimo, 60 mil votos diretamente e outros 280
mil indiretamente.
Esse estudo, mais um experimento social, na verdade, indica o que nós, no
fundo, já sabíamos: quando os outros estão olhando somo pessoas melhores:
mais engajadas, politizadas e compromissadas com o país. Comparando os
grupos de teste, os usuários que receberam a mensagem social e, consequen-
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temente, viram as fotos dos amigos, clicaram proporcionalmente mais vezes
no botão “eu votei” e no link com informações do local de votação do que os
demais participantes.
O estudo ainda levou em conta as relações entre os usuários e provou que
temos mais chances de nos identificar e engajar com amigos que temos uma
relação mais próxima. Ver familiares e amigos próximos declarando que votaram faz com que sigamos o mesmo comportamento. Isso vale para o simples
ato de sair às ruas para votar e em quem votar.
Diversos estudos sobre estratégias eleitorais afirmam que a maioria das técnicas para obter votos dão resultados pouco expressivos e aí se enquadram
propaganda na TV, santinhos, palanques e ações online. No entanto, apesar
de pouco expressivos, podem ser fundamentais na vitória de uma eleição
quando falamos de mídias de grande impacto, como a internet.
Na eleição presidencial de 2000, também nos Estados Unidos, George Bush
venceu Al Gore na Flórida por apenas 537 votos (menos de 0,01% dos votos
totais do estado). Se Al Gore tivesse vencido na Flórida, ou seja, se tivesse conquistado apenas 600 votos a mais, teria ganho a eleição.

brasil
Aqui no Brasil temos casos semelhantes de candidatos que ganharam muita
força graças à campanha online. Em 2010, Marina Silva, então no PV, usou a
internet como um de seus maiores diferenciais para disseminar as ideias de
desenvolvimento sustentável e angariar parte de seus mais de 19 milhões de
votos. Apesar da movimentação, as iniciativas ainda pareceram muito tímidas
quando comparadas à campanha de Barack Obama de 2008, nos Estados Unidos, quando a internet foi a principal plataforma de arrecadação de pequenas
doações e diálogo entre candidato e eleitorado.

beto richa aumentou
sua intenção de votos
em 26,7%

As eleições de 2014, no entanto, tiveram na internet um fator essencial de
fato. A mesma Marina Silva, agora no PSB, representava um risco real à reeleição de Dilma Rousseff. Após a morte de Eduardo Campos, então o candidato
principal do PSB, Marina começou a aparecer de forma significativa em todas
as redes sociais. Esse diferencial foi muito bem trabalhado pela campanha
que, com tempo de TV inferior ao de Dilma e Aécio, investiu pesado no digital.
Dias antes das eleições, Marina possuia 9,1 milhão de interações no Facebook,
enquanto Dilma tinha 6,6 milhões e Aécio 4,9. Apesar de não ter ido para o
segundo turno (por pouco), a candidatura de Marina serviu como uma lição
para os demais candidatos: gastar dinheiro apenas na TV não funciona mais,
as pessoas esperam relações pessoais e a internet possibilita esse diálogo em
escala.
Outro político que foi capaz de transformar as eleições com base nas redes
sociais foi Beto Richa, atual governador do Paraná pelo PSDB. O então candidato à reeleição enfrentava uma crise política: confrontado pela população
pelo aumento do preço da passagem de transporte público, pelos professores
por melhoria de salários e questionado sobre corrupção envolvendo irmão. A
saída encontrada foi a digital.
Por meio dos perfis sociais, Richa foi capaz de dialogar com os cidadãos do
estado, esclarecer assuntos e amplificar feitos durante seu primeiro mandato.
Criou uma espécie de SAC 2.0 eleitoral, o SAE - Serviço de Atendimento ao
Eleitor, que atuava real time nas dúvidas e questionamentos identificados no
monitoramento.
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A jornalista Fernanda Costa, consultora da campanha, conta que foi possível
acompanhar ativistas, mapear agressores e medir a reação dos eleitores a
cada aparição do candidato ou divulgação de novidades do projeto de governo.
“Quando uma notícia era publicada, nós fazíamos um cruzamento entre o que
foi divulgado pela mídia tradicional e sua repercussão nas redes sociais. Esse
termômetro, obtido pelo monitoramento no Scup e pela análise do noticiário,
passou a guiar a reação e a postura de Beto Richa e dos ativistas do candidato
nos canais sociais”, revelou Fernanda.
O trabalho deu certo. Beto Richa foi eleito no primeiro turno com 55,7% dos
votos válidos e, para consultores, o que diferenciou a campanha e garantiu o
sucesso nas urnas foi o diálogo nas redes sociais. A campanha digital não foi
apenas propositiva, que pedia compartilhamentos ou curtidas, mas recebia
demandas dos internautas e respondia de forma a transformar simpatizantes
em apoiadores. Algo diferente até então.

reverberação
A culpa dessa influência das redes sociais no Brasil pode ser explicada pela
popularidade dos smartphones no Brasil. Atualmente, o país conta com mais
de 306 milhões de dispositivos conectados a internet, sendo que 154 milhões
são smartphones. Além disso, o tempo de utilização do smartphone por brasileiros já supera a média global (84 minutos no Brasil versus 74 no mundo).
Outro ponto importante de destaque é que para ser impactado pelo que acontece nas redes sociais, você não precisa, necessariamente, estar nela. Isso porquê existe um fenômeno chamado remediação, que é quando uma plataforma influencia outra. Como, por exemplo, o que aconteceu nas manifestações
de junho de 2013: a repercussão da violência policial não encontrava lugar na
cobertura da mídia tradicional, mas após intensa divulgação na internet, as
redes de televisão e rádio tradicionais se viram obrigadas a noticiar a mobilização digital.

154 milhões
de smartphones
no brasil

Vale ressaltar que mentiras e boatos muitas vezes ganham mais destaque
que informações oficiais. Quando falamos de política, o comportamento do
usuário em aceitar informações de procedência duvidosa passam a ser muito
explorados. Grupos de ativistas se unem para reproduzir em blogs anônimos
e pouco conhecidos ataques a adversários. A estratégia é contaminar a rede
com links e compartilhamentos e enganar a indexação do Google, para que os
boatos apareçam no topo das páginas de busca, como se fossem fatos.
Dentre os aplicativos mais usados, se destacam dois onde as conversas políticas são muito frequentes: Whatsapp (citado por 63% das pessoas) e Facebook
(60,5%). Não é possível monitorar o Whatsapp, mas já existem serviços, como
o Scup Analytics, que usam dados provenientes do Facebook topic data, provido pelo DataSift, para extrair insights e informações relevantes do maior banco de dados social. É possível, por exemplo, entender dentro de um tópico que
está sendo monitorado, quais os principais tópicos associados, possibilitando
um completo entendimento do cenário.
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mas e aí?
O cenário político é cada vez mais imprevísivel (o ano de 2016 está de prova),
por isso se torna necessário entender a sociedade, seus anseios, desejos e
pontos de stress. As redes sociais são a maior vitrine dessa sociedade, com
dados que podem ser coletados e transformados em insights para campanhas
políticas. Se bem usados, esses insights podem se tornar uma estratégia eleitoral de sucesso.
Já vimos que como ferramenta de marketing, está provado que as redes sociais, mais especificamente o Facebook, são essenciais para criar diálogo e
influenciar eleitores. O que sua campanha está fazendo a respeito?
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