
Monitoramento 28/08

O Monitor do Debate Político no Meio Digital realizou um levantamento sobre a repercussão

do debate realizado em 28/08/2022 pelo pool formado pela Band, Cultura, Uol e Folha.

As análises foram realizadas no Facebook e no Youtube, nas abrangendo os perfis dos

candidatos, partidos e páginas com mais de 10 mil seguidores que declararam e realizaram

postagens de apoio a um dos participantes do debate.

Facebook

O candidato Jair Bolsonaro foi o responsável pelas postagens de maior engajamento na rede

social, em especial cortes de suas participações no debate, seu perfil foi responsável por 6 dos

10 posts com mais reações, compartilhamentos e comentários. Sua rede de apoio que conta

nomes como Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro fez as 30 postagens de maior

engajamento em nossa coleta de dados, grande parte delas em vídeos, o que não ocorreu com

os demais candidatos.

Numericamente Lula possui mais perfis em sua base de apoio no Facebook (136 contra 131 de

Bolsonaro) no entanto, as contas ligadas a Bolsonaro foram responsáveis por 81,8% das

interações, enquanto as de Lula tiveram 16,3% e de Ciro Gomes 1,9%.

O vídeo da participação de Bolsonaro no debate em que ele cita que seus ministros seguido

por críticas ao judiciário foi o post com mais likes (mais de 100 mil), seguido por um corte de

falas e críticas à Lula (93 mil). Todas as postagens seguintes de mais interação, foram também

de momentos do debate, a exceção ficou pela postagem de agradecimento aos que assistiram

o debate, uma sátira à entrevista de Lula ao Jornal Nacional do Canal Hipócritas e uma crítica a

corrupção feita por Flávio Bolsonaro.



Conta Curtidas Compart. Coment. Tema Link

Jair Bolsonaro 100000 13559 7750 Crítica ao Judiciário facebook.com/watch/?v=797968194972124

Jair Bolsonaro 92746 23658 8019 Crítica à Lula facebook.com/watch/?v=762819738388087

Danilo Balas 89993 41229 8555 Crítica à Lula facebook.com/watch/?v=597251668536733

Even Tube 85547 18814 30119 Crítica à Lula/Corrupção facebook.com/watch/?v=690813499332654

Carla Zambelli 66716 41193 6393 Crítica à Lula facebook.com/watch/?v=827995851910414

Even Tube 64482 14227 18226 Crítica à Lula facebook.com/watch/?v=1351174979039610

Jair Bolsonaro 58765 11098 4172
Programa Econômico/ Critica
à Corrupção facebook.com/watch/?v=658829409148112

Jair Bolsonaro 51567 11116 6519 Críticas ao isolamento social facebook.com/watch/?v=3380872225519092

Jair Bolsonaro 50726 2001 9469 Agradecimento à audiência facebook.com/100044022914395/posts/663801108430647

Canal Hipócritas 49856 25410 3422 Sátira Lula no Jornal Nacional facebook.com/watch/?v=5568633466590319

Por parte das contas ligadas ao candidato Lula, uma postagem da página Mídia Ninja sobre o

apoio da cantora Anitta e uma imagem sua no VMA fazendo o sinal de L com as mãos, seguida

por uma postagem de Gleisi Hoffmann sobre uma resposta de Lula a candidata Soraya

Thronicke, em que citou que ela pode não ter visto qualidades em seu governo, mas que a

população mais carente viu, este corte do debate também esteve presente outra 3 vezes entre

os 10 posts com mais interações. As demais postagens de maior engajamento foram da página

do próprio candidato, mesclando críticas a Bolsonaro, vitórias do candidato na justiça e

conquistas de seu governo, chama a atenção o candidate não ter cortes de sua participação no

debate em sua página.

Conta Curtidas Compart. Coment. Tema Link

Mídia Ninja 29472 2038 4577 Apoio de Anitta facebook.com/164188247072662/posts/2625882640903198

Gleisi Hoffmann 22300 3566 2706

Conquistas de seu
governo para os mais
pobres facebook.com/100044360472979/posts/639859480836062

Lula 21795 2175 2676

Conquistas de seu
governo para os mais
pobres facebook.com/100044310762261/posts/662518825235137

Lula 19958 3077 3705

Críticas à educação
no governo
Bolsonaro facebook.com/watch/?v=787379029197798

Lula 17424 2927 2680
Vitórias Judiciais de
Lula facebook.com/100044310762261/posts/662470951906591

Lula 17029 1776 2086
Convocação para o
debate facebook.com/100044310762261/posts/662174618602891

Marcio Maia 16137 3464 1898

Conquistas de seu
governo para os mais
pobres facebook.com/100044664873551/posts/633808698117954

Mídia Ninja 14746 472 1179 Apoio de Anitta facebook.com/164188247072662/posts/2625852610906201

Humberto Costa 12115 1895 2118

Conquistas de seu
governo para os mais
pobres facebook.com/100044413840130/posts/656037372553385



Paulo Pimenta 11359 4154 1997

Conquistas de seu
governo para os mais
pobres facebook.com/watch/?v=1047056852580450

Quanto ao candidato Ciro Gomes, as principais postagens de maior engajamento no Facebook

são da página do próprio candidato com 8 dos 10 posts com mais interações. Assim com

Bolsonaro, Ciro teve vídeos e cortes do debate com muitas curtidas e compartilhamentos, bem

como seus projetos e críticas ao atual presidente, com relação a pandemia, machismo, fome e

armas.

Conta Curtidas Compart. Coment. Tema Link

Ciro Gomes 10854 2151 1035
Vacina e críticas à
Bolsonaro facebook.com/watch/?v=815642423149705

Ciro Gomes 10309 3701 1171
Resposta à Bolsonaro
sobre machismo facebook.com/watch/?v=749073236150827

Ciro Gomes 6370 1360 1171 Fome no Brasil facebook.com/watch/?v=612191927176367

Ciro Gomes 4246 1379 1419
Armas no Brasil e
crítica à Bolsonaro facebook.com/watch/?v=787439719062284

Ciro Gomes 3654 221 699
Fome no Brasil e
crítica à Bolsonaro

facebook.com/100044408317111/posts/63382799144080
6

Ciro Gomes 3282 278 286

Mudança na posição
dos candidatos no
debate

facebook.com/100044408317111/posts/63376060144754
5

Time Ciro
Gomes 3136 147 325

Apoio de Ingrid
Guimarães

facebook.com/100044725980660/posts/61223743694378
4

Time Ciro
Gomes 2627 420 468

Críticas à
Bolsonaro/Polarização facebook.com/TimeCiroGomes/videos/474544104247786/

Ciro Gomes 2558 720 2117
Atribui Bolsonaro à
Lula facebook.com/watch/?v=378056741165718

Ciro Gomes 2413 1119 495

Conquistas de seu
Governo no Ceará
sobre Educação

facebook.com/100044408317111/posts/63382124810814
7


