Monitoramento 26/08
O Monitor do Debate Político no Meio Digital apresenta o seu terceiro relatório de
monitoramento diário das redes sociais dos 4 principais candidatos à Presidência da
República e de sua rede de apoiadores. Lembrando que as análises são realizadas em
perfis com mais de 10 mil seguidores que declaram e realizam postagens de apoio nas
seguintes redes sociais: Twitter, Youtube e Facebook.
O principal fato político dos últimos dois dias foi a realização da sabatina do Jornal Nacional
com Lula, conduzida por William Bonner e Renata Vasconcellos. Os dados analisados são
referentes ao conjunto de comentários circulados pelo Twitter até 00h, ao conteúdo
compartilhado pelo Youtube até às 03h, e pelo Facebook até às 13h do dia 26/08.
Facebook:
No Facebook, observamos que a rede de apoio de Lula predominou as interações durante
as horas que sucederam o debate até 00h, com queda durante a madrugada e baixas
interações no dia seguinte. Já o conjunto de página de apoiadores de Bolsonaro passaram
a reagir com maior ênfase no dia seguinte, com seu ápice no início da tarde do dia de hoje.
O gráfico a seguir ilustra a cronologia das interações:

A soma total gerou um dado diferente do apontado por outras metodologias. Ao rastrear as
interações em um ecossistema isolado dos maiores influenciadores, observamos que
Bolsonaro liderou a repercussão. Com 139 contas em apoio explícito à Bolsonaro foi gerado
o total de 681.408 compartilhamentos (66%) da quinta-feira para sexta-feira, contra 339.754

(32,6%) compartilhamentos produzidos por 137 contas pró Lula. As contas relacionadas à
Ciro Gomes movimentaram 10.645 compartilhamentos.(1%).

No ranking entre as postagens, o comentário de Bolsonaro criticando a condução
supostamente amena da Globo na sabatina com Lula, com a justificativa de que seu
adversário aumentaria o financiamento da emissora e incentivaria a propagação de pautas
ligadas às guerras culturais teve 126.112 reações. Em seguida, a postagem de Janones
denunciando um caso de agressão dos seguranças de Bolsonaro e fazendo a defesa do
auxílio emergencial se manteve na casa das 120 mil interações, com praticamente o mesmo
número de comentários. Essa postagem ocorreu antes do debate. Entre a terceira
postagem com maior número de interações e a nona, se tratam da sabatina da Globo, com
alternância entre os dois maiores adversários: 3. Lula; 4. Bolsonaro - na casa das 90 mil
interações; 5. Lula - com 80 mil interações; 6. Bolsonaro; 7. Lula; 8. Bolsonaro; 9. Lula; 10.
Bolsonaro - essas últimas entre 60 e 50 mil. O conteúdo predominante do Lula foi a
interação com apoiadores sobre a sabatina e uma frase dita pelo candidato: “Eu não gosto
de usar a palavra governar. Gosto de usar a palavra cuidar. Esse país é um do futuro que
precisamos construir”. Já Bolsonaro teve visibilidade com a divulgação de sua live semanal
de quinta-feira, com críticas à Lula associando-o à corrupção e com a defesa de sua política
ambiental em oposição às políticas internacionais relacionadas à pauta.
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Youtube:
No monitoramento do youtube (que costuma ser uma rede com conteúdos mais
elaborados e com um tempo um pouco mais lento do que facebook e twitter) encontramos
que, nos últimos dois dias, 74,3% dos conteúdos foram produzidos pelo que classificamos
como imprensa, 14,3% pela direita bolsonarista e 10,8% pela esquerda. Observamos que
entre os 10 vídeos mais visualizados nessas últimas horas, 7 são sobre política, 3 são
pró-Bolsonaro, 1 critica a condução da Globo na sabatina com Ciro, 1 é anti-PT e 1 é
anti-Bolsonaro. Chama a atenção o vídeo compartilhado pelo canal “Os Pingos nos Is”, da

rede Jovem Pan, classificada como “imprensa”, de uma suposta pesquisa que mostraria
“Bolsonaro quase 10 pontos à frente de Lula” com mais de 140 mil visualizações.
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Twitter:
A nossa coleta de dados do twitter foi realizada às 00h. Bolsonaro liderou as interações
dentro do nosso universo de investigação. Monitoramos interações realizadas por 902
contas (57,6%) de influenciadores apoiadores de Bolsonaro e 649 contas (41,5%) de
influenciadores apoiadores de Lula. Foram 401.969 retuítes pró-Bolsonaro, totalizando 76%
das interações; contra 125.558 retuítes pró-Lula, 23,7% das interações.
Janones lidera as interações pró-Lula na rede social, sendo que os primeiros 4 tuítes com
mais curtidas foram feitas antes da sabatina da globo, relacionadas às polêmicas entre
Janones e seguranças de Bolsonaro, Janones e Jovem Pan e Janones e Luciano Hang. Os
tuítes seguintes com maior número de curtidas são de elogios de Janones ao desempenho
de Lula no debate, o tuíte de Geraldo Alckmin ressaltando o seu apoio e de Randolfe
compartilhando a sabatina.
Do lado de Bolsonaro, as contas são mais diversificadas, tocam no tema da corrupção,
crítica ao STF e crítica à condução da rede globo.
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Eita que o dia começou bem!!!

E pela 1ª vez, fechamos o dia sem
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😁

nesAdv

1.616

14.845

@LulaOficial E hoje estarei lá ao seu
lado. Pela democracia, pela paz e pelo geraldoalck
min
826
Brasil! Vamos juntos @LulaOficial

14.080

O homem transformou a entrevista em
AndreJano
um comício! Tá fazendo discurso já!
nesAdv
MONSTRO!

1.239

11.231

randolfeap

1.040

8.391

É hoje! https://t.co/SFFmkhdCWf

Pró-Bolsonaro:
Tuíte

conta

retuítes

curtidas

A selfie de milhões.
https://t.co/mVOQAqZq5d

nikolas_dm

3.551

38.364

Acabo de saber que o ministro
Alexandre de Moraes mandou
bloquear as contas bancárias e
as redes sociais da esposa do
Daniel Silveira, mesmo ela não
sendo réu em qualquer processo.
Não há mais lógica jurídica no
andreporci
país.

6.046

28.652

WILLIAM BONNER PASSOU
PANO PRA CORRUPÇÃO???

3.024

24.592

kimpaim

A Jornazista Eliane Cantanhede,
foi tratorada, asfaltada e lavada..
melhor ir se acostumando..
Tarcísio
GigiPatriota
chegou pra “ficar” em SP!!
B22
https://t.co/eOjtvuOlNO

6.717

24.504

É A ÚNICA COISA QUE POSSO
FALAR DEPOIS DA SABATINA
NA GLOBO E VER A MULTIDÃO
QUE RECEPICIOU
BOLSONARO HOJE EM MINAS. kimpaim

3.538

24.431

Qual o medo do celular? A Urna
não é inviolável? Assim, só
perguntando mesmo…

nikolas_dm

2.839

21.643

Lula acaba de admitir que sabia
de uma operação da PF antes da BolsonaroS
P
hora! Meu Deus!!!

3.525

20.483

Minas mandou um bom
recadinho nessa quarta:
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URGENTE: Ex-Ministro Marco
Aurélio admite que o Lula foi
ressuscitado politicamente pelo
STF, e suas condenadões são
inapagáveis.
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VAMOS VENCER!

