DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

Expediente
FGV/DAPP
Diretoria de Análise de Políticas Públicas | Fundação Getulio Vargas
DIRETOR
Marco Ruediger
•
As

manifestações

expressas

por integrantes dos quadros da Fundação

Getulio Vargas, nas quais constem a sua identificação como tais, em
artigos e entrevistas publicados nos meios de comunicação em geral,
representam

exclusivamente

as

opiniões

dos

seus

autores

e

não,

necessariamente, a posição institucional da FGV.

O DAPP Report é uma publicação sem vinculação política ou partidária,
produzida pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação
Getulio Vargas (FGV DAPP), que tem o objetivo de disponibilizar uma
análise do cenário político brasileiro a partir do debate público nas
redes sociais.

A metodologia de análise de redes sociais aplicada pode ser aferida na
publicação "Nem tão #simples assim: o desafio de monitorar políticas
públicas

nas

redes

sociais",

em

http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2017/03/web-nem-tao-simples-assi
m-corrigido-18-12-17-941-1.pdf.
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1. Sumário-Executivo
- Desistência de Joaquim Barbosa de se candidatar à Presidência
movimenta interações nas redes sociais entre grupos que fogem da
polarização entre Lula e Bolsonaro e beneficia especialmente as
discussões em torno de Ciro Gomes.
- Apesar do aumento das menções a Barbosa na semana, o volume de
referências ao ex-ministro (51,1 mil) foi bem mais baixo do que o
provocado por Guilherme Boulos (119,7 mil), principalmente com a
repercussão de entrevista à TV Cultura.
- Com expressivo aumento, o debate sobre o pré-candidato do PSOL é
dividido entre grupos engajados em seu favor e contrários aos seus
posicionamentos expostos na entrevista e após o desabamento de prédio
em São Paulo.
- Entrevista de Boulos mobiliza também o debate monitorado sobre temas
econômicos e faz com que ele supere as menções ao ex-ministro
Henrique Meirelles e ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin nas
discussões sobre economia.
-

A

crise

na

Argentina

também

provocou

menções entre os

influenciadores no debate econômico, principalmente em tom crítico e
comparativo com a situação brasileira.

2
DAPP REPORT

DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

2. O debate sobre atores políticos
Com a desistência de Joaquim Barbosa de disputar a Presidência, o fluxo
de interações nas redes sociais entre os grupos que não integram a
polarização entre Lula e Jair Bolsonaro acompanhou a movimentação no
xadrez de articulação política entre partidos e atores políticos. Até o
momento, o maior beneficiário da desistência de Barbosa nas discussões
nas redes foi Ciro Gomes, cujo núcleo de seguidores se aproximou do
grupo que orbitou a partir do anúncio do ex-ministro no Twitter.
Até a 0h desta quinta-feira (10), foram 41,1 mil tuítes sobre Joaquim
Barbosa relacionados à repercussão da desistência — volume elevado para
um ator político (sem contar Lula e Bolsonaro), mas baixo em função do
impacto que suscita no ambiente político. Guilherme Boulos, engajado por
ativa militância nas redes sociais, pela participação em um programa de
TV e pela presença maior da temática de habitação no debate público, foi
muito mais mencionado que Barbosa: de 03 a 09 de maio, o candidato do
PSOL é citado 119,1 mil vezes. No mesmo período, o ex-ministro do STF
apareceu em 51,1 mil publicações.
Mesmo na terça-feira (08), quando Joaquim Barbosa tuitou a saída da
disputa, ainda pela manhã, Boulos teve maior impacto (em termos de
volume): 52,3 mil postagens. No entanto, é importante ressaltar que as
discussões sobre o líder do MTST se articulam a partir de dois eixos quase
sem diálogo: um que conta com perfis ligados ao PT e ao PCdoB e que
mantém constante atividade no Twitter; e outro, de oposição à esquerda,
que foi à internet questionar as posições de Boulos na TV e em relação ao
desabamento de um prédio em São Paulo, na semana passada.
Quanto

a

Barbosa,

apesar

da

repercussão

entre

a

esquerda

(PT/PCdoB/PSOL) e a direita pró-Bolsonaro (que entrou no debate para
criticar o ex-ministro após as entrevistas concedidas à imprensa), foram os
grupos de centro que se modificaram de forma mais significativa. Além da
aproximação do grupo de Ciro ao grupo de Barbosa, perfis do núcleo de
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Marina Silva também se aproximaram do perfil @joaquimboficial — cujo
tuíte gerou ainda piadas e publicações de teor ácido, que analisam as
razões que o levaram à desistência. O grupo de Geraldo Alckmin não fez a
mesma aproximação e segue bastante discreto.

2.1. O debate no Twitter
Com o debate sobre Barbosa, cresceu a discussão sobre Bolsonaro — seja
capitalizada por perfis a favor do deputado federal, que fazem críticas ao
ex-ministro e a outros atores mais próximos da esquerda, seja a partir de
postagens que analisam de maneira mais abrangente de que forma
Bolsonaro, o PT e as demais candidaturas se realinham para atrair o
eleitorado de Barbosa. Quem também aumentou foi Ciro, que, assim como
Boulos, participou de um programa na TV. Até o momento, o candidato do
PDT permanece discutido sob a ótica de questões relacionadas à sua
personalidade, mas, esta semana, já se iniciou maior associação entre
Ciro e tópicos da agenda econômica.
Por outro lado, Michel Temer, muito pouco vinculado ao debate geral sobre
os atores políticos, despontou ao longo da semana por conta do episódio
com o cachorro da família, resgatado pela primeira-dama, Marcela Temer,
pela discussão sobre a sua possível desistência em se lançar candidato
pelo MDB em favor de Henrique Meirelles, e o noticiário de corrupção.
No Twitter, Lula foi pouco impactado pelos movimentos políticos e a
desistência de Barbosa, a despeito de perfis alinhados ao PT
manifestarem oposição a uma aliança de chapas de esquerda, em defesa
da candidatura do ex-presidente ou do lançamento de um petista como
novo candidato.
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Evolução de menções no Twitter - Top 10 - 03.mai a 09.mai

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

A questão habitacional, levada ao epicentro do debate de políticas públicas
(e levando, em conjunto, a agenda eleitoral de Boulos), impulsionou
referências econômicas associadas ao candidato do PSOL, também
porque inclui discussões sobre programas sociais, o combate à
desigualdade e o papel do Estado na condução do país. Desde o fim de
abril, mantém-se em regular crescimento o fator econômico (antes
vinculado aos atores políticos apenas de forma marginal) no debate
cotidiano dos pré-candidatos, superando, inclusive, a agenda de
segurança pública, ainda fortemente capitaneada por Bolsonaro e de
relevante associação a Temer.
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Temas associados aos atores políticos - Top 10 - 03.mai a 09.mai

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

Também Manuela D'Ávila aumentou presença na discussão de assuntos
econômicos. A deputada do PCdoB tem ampliado as críticas ao governo
Temer e aberto debate sobre agendas desvinculadas da situação eleitoral
de Lula. Bolsonaro, sob outro foco, vem da mesma forma se engajando na
apresentação de posicionamentos sobre a economia do país e, em
especial, a abrangência do Estado e a situação fiscal do governo.

2.2. Mapa de Interações
O mapa de interações da semana, composto por 2.578.693 tuítes e
875.020 retuítes coletados entre os dias 2 e 9 de maio, mostra que se
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mantêm três principais grupos de debate no Twitter sobre os
pré-candidatos à Presidência. O maior deles (rosa) apresenta uma
discussão que gira em torno de memes e piadas típicas de internet,
debochando de políticos tradicionais. O segundo (azul) é composto por
perfis mais alinhados à direita, incluindo eleitores do deputado Jair
Bolsonaro. Já o grupo pintado de vermelho concentra perfis alinhados à
esquerda, comportando também pré-candidatos à Presidência como
Guilherme Boulos e Manuela D’ávila.
As discussões sobre Joaquim Barbosa, por sua vez, aparecem em um
pequeno grupo distinto dos três principais aqui descritos, mas que se
coloca de forma central no mapa uma vez que o anúncio de sua
desistência da disputa presidencial apresenta repercussões tanto no grupo
da direita, quanto no da esquerda.
Mapa de Interações sobre atores políticos
875.020 retuítes | Data de análise: 2.mai a 9.mai

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP
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GRUPO ROSA
O grupo rosa, além de ser o que mobilizou mais perfis (45,69%) na
discussão sobre os atores políticos, foi o mais central no mapa de
interações. Ele estabelece muitas conexões com os outros grupos
principalmente pelo fato de criticarem e fazerem postagens em tom
irônico sobre políticos tradicionais, especialmente sobre o presidente
Michel Temer. Os seus principais influenciadores foram @fannVEVO,
@higorpaiva_

e

@tlmota

com

10.807,

9.875

e

8.918

retuítes

respectivamente.
O principal tuíte do grupo fala que a primeira-dama Marcela Temer já fez
mais que seu marido pelo Brasil ao pular em lago para salvar seu cachorro
de estimação. Outras postagens também falam do assunto, sempre em
tom elogioso a Marcela Temer e crítico ao presidente. Um dos tuítes com
maior compartilhamento no grupo ironizou Temer por ter dito que o
desemprego não cresceu, o "número dos que procuram emprego" que
aumentou. Muitas postagens criticam e debocham de Jair Bolsonaro,
colocando seus eleitores em uma lista de coisas odiadas.

GRUPO AZUL
O grupo azul mobilizou 23,23% dos tuítes engajados no debate. Possui
como

principais

influenciadores

@jairbolsonaro,

@BolsonaroSP

e

@joaoamoedonovo, com 15.016, 12.273 e 9.142 retuítes. O grupo é
formado por perfis alinhados à direita, e de forma geral advoga pelo fim da
impunidade e critica a esquerda e seus representantes. Parte dos perfis do
grupo também demonstram apoio ao pré-candidato Bolsonaro. O
pré-candidato à presidência João Amoedo (@joaoamoedonovo) aparece
em destaque por conta de tuíte no qual fala que vai participar do programa
Roda Viva no dia 21 de maio.
A postagem mais compartilhada pelo grupo foi feita pelo pré-candidato à
presidência Jair Bolsonaro, no qual o deputado federal posta um vídeo
humorístico mencionando falas racistas, misóginas, homofóbicas e de
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incitação à violência proferidas por políticos da esquerda. A segunda
postagem mais difundida no grupo mantém o mesmo tema, defendendo
Bolsonaro de acusações de misoginia ao classificar Lula, Ciro Gomes e
Joaquim Barbosa como os verdadeiros misóginos. Outro tuíte com alta
repercussão do deputado federal critica a visão disseminada na imprensa
de que ele não teria apoio no meio militar.
Ademais, Felipe Moura (@BlogDoPim) critica o ministro Dias Toffoli por
dizer que o STF não garante a impunidade, apesar de ter votado a favor do
habeas corpus de Lula e Antonio Palocci. O colunista da Veja Augusto
Nunes (@augustosnunes), por sua vez, critica Boulos ao dizer que o
“Código Penal informa que é crime cobrar aluguéis e taxas de ocupantes
de prédios invadidos”. Joaquin Teixeira (@JqTeixeira) faz tuíte elogioso a
Marcela Temer por ser bela, recatada, do lar, salvar seu cachorro de
estimação, e aproveita para cutucar Temer ao colocar na lista de
qualidades de Marcela.

GRUPO VERMELHO
O

grupo

vermelho

mobilizou

22,28%

dos

perfis.

Os

principais

influenciadores foram @GuilhermeBoulos, @sensacionalista e @brasil247
com 12.766, 11.119 e 8.988 compartilhamentos. O grupo de forma geral
critica o presidente Michel Temer e elogia a participação de Guilherme
Boulos no programa Roda Viva. Algumas postagens ainda mostram
solidariedade em relação à prisão de Lula.
O perfil do sensacionalista foi articulado pelo grupo por conta de uma
postagem na qual brinca que Temer está ocupando irregularmente prédio
em Brasília, trazendo risco para o país. Em outra postagem amplamente
difundida, o sensacionalista avisa que Temer será contratado por eles por
conta das contribuições do presidente ao humor nacional, ironizando a fala
do presidente a respeito do aumento do “número dos que procuram
emprego”, e não do desemprego.
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O pré-candidato à presidência Guilherme Boulos aparece em destaque por
conta de sua participação no Roda Viva. No tuíte mais disseminado do
pré-candidato, ele defende as ocupações dizendo que 6,2 milhões de
famílias não possuem casa enquanto 7 milhões de imóveis estão
desocupados. Outros tuítes populares do grupo falam sobre o assunto
defendendo as ocupações e também o posicionamento de Boulos.

JOAQUIM BARBOSA
Quando o mapa de interações é conformado apenas por postagens que
mencionam Joaquim Barbosa, é possível observar quatro grupos principais
que mobilizam o debate sobre o ex-ministro do STF.
Mapa de Interações sobre Joaquim Barbosa | Data de análise: 2.mai a
9.mai

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

O maior deles (azul) agrega 38,74% dos perfis em debate e é composto por

10
DAPP REPORT

DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

usuários de direita que se mostram críticos a Barbosa. De forma geral, eles
comentam a desistência do ex-ministro, que é visto como mais um
representante da esquerda. No entanto, apesar da maior parte das
postagens tratar da corrida presidencial, o principal tuíte do grupo critica a
visão de que Bolsonaro seria misógino enquanto ninguém diz o mesmo de
outros políticos, como Joaquim Barbosa.
O grupo cinza, por sua vez, foi puxado pelo perfil oficial do ex-ministro e
mobilizou 22,95% dos perfis. Os usuários compartilham tuítes noticiando a
desistência da candidatura — a principal publicação foi justamente a do
anúncio. O segundo principal tuíte do grupo foi de @geraldoalckmin,
lamentando a decisão de Barbosa.
De forma similar ao grupo cinza, os tuítes do grupo amarelo, na maior parte
dos casos, limitam-se a noticiar apenas a desistência do ex-ministro. O
grupo mobiliza majoritariamente perfis de imprensa, contabilizando cerca
de 8% dos perfis em debate sobre o tema.
Finalmente, o grupo vermelho representou 12,71% do debate. Dentre as
principais postagens estão o questionamento sobre quem será o próximo
a desistir da corrida presidencial, uma pesquisa de intenção de votos feita
no Rio Grande do Norte, e um tuíte dos Jornalistas Livres (@J_LIVRES) que
cita as três maiores preocupações de Barbosa: a possível vitória de
Bolsonaro, a continuação do governo Temer e a volta da ditadura. Alguns
tuítes cogitam uma união da esquerda como solução para a atual
conjuntura. A @carmaior questiona se, diante do atual cenário, seria a hora
das “forças progressistas” conversarem. @minc_rj, por sua vez, espera que
agora o PSB apoie uma candidatura de Ciro Gomes e Haddad.

2.3. O debate no Facebook
Assim como no Twitter, Boulos foi destaque no Facebook. A atuação no
debate associado à questão habitacional e a entrevista dada à TV Cultura
expandiram o seu alcance na rede social, agregando maior engajamento
de perfis alinhados ao PSOL e maior potencial de difusão a outros grupos
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(inclusive entre opositores ao projeto político da esquerda). Desde a
intensa participação de Boulos e Manuela D'Ávila junto a Lula em São
Bernardo do Campo, ambos mudaram de patamar quanto ao volume de
interações no Facebook, mas é a primeira semana em que Boulos obteve
maior destaque que Manuela.
A deputada do PCdoB, inclusive, conseguiu atingir o mesmo nível de
impacto e engajamento de Álvaro Dias, com estratégia organizada por
intensa atividade na rede social para atrair seguidores estáveis. De forma
ainda mais bem-sucedida, João Amoêdo, com volume bem inferior de
postagens, consegue agregar o mesmo volume de interações — em
recuperação frente à semana passada, com ênfase discursiva na igualdade
de oportunidades, na redução da carga tributária e do combate à
burocracia estatal.
Engajamento nas páginas de atores políticos
Top 10 - 03.mai a 09.mai
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Fonte: Facebook | Elaboração: FGV DAPP

Por conta da visita a Lula em Curitiba, Jaques Wagner também aumentou o
volume de interações esta semana, e Flávio Rocha se manteve no patamar
intermediário de atores políticos, que ainda inclui Marina e Ciro Gomes. A
candidata da Rede faz poucas postagens e não usa diariamente o
Facebook para interagir com seus seguidores, mas tem melhor média de
interações/postagem que Ciro — cujo perfil da rede social ainda está em
processo de ampliação da base de seguidores (houve divulgação do vídeo
da entrevista à TV) e do volume de publicações. Joaquim Barbosa, por sua
vez, não tem um perfil público no Facebook.
Média de engajamento por dia nas páginas de atores políticos
Top 10 - 03.mai a 09.mai

Fonte: Facebook | Elaboração: FGV DAPP
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Engajamento nas páginas x número de postagens
Top 10 - 03.mai a 09.mai

Fonte: Facebook | Elaboração: FGV DAPP
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3. O que observar na política
● Saída de Barbosa - A desistência do ex-ministro do STF Joaquim
Barbosa deve impactar nas campanhas de Alckmin, Marina e Ciro
Gomes. O líder do PSB na Câmara, deputado Julio Delgado, disse
nessa terça-feira (08) ao Broadcast/Estadão que o PSB “não tem um
plano B” para a eleição presidencial. A corrida eleitoral avança, a
campanha este ano será mais curta e a inicial pulverização de
candidaturas passa a dar lugar a novas alianças, em busca não só
dos votos de Barbosa, mas também de tempo de televisão e
recursos para as campanhas.
● Plano de Alckmin – Em reunião da Executiva tucana ontem (09), o
economista Pérsio Arida foi apresentado como responsável pela
formulação do programa econômico de Geraldo Alckmin. Arida
defendeu que o próximo presidente faça uma política fiscal dura, que
permita zerar o déficit público em, no máximo, dois anos e destacou
a necessidade de se investir em uma agenda de desburocratização,
privatizações, abertura econômica e mudanças constitucionais que
permitam melhor manejo do orçamento. Apesar da aparente
continuidade das políticas adotadas por Temer, a formalização de
uma aliança do PSDB com o MDB ainda é incerta.
● Lula e o STF – A decisão da Segunda Turma do STF de rejeitar
pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente
sinaliza que Lula não deve sair da cadeia antes da eleição. A
Segunda Turma tem uma maioria de ministros garantistas, que
frequentemente

concede

habeas

corpus

aos

réus.

O

enfraquecimento das mobilizações e o receio de que o tempo esfrie
o poder de transferência de votos de Lula fazem crescer a pressão
por um plano B do PT.
● Ciro Gomes - Crescem as expectativas em torno da candidatura de
Ciro Gomes, mesmo com a negativa do PT em apoiá-lo. Benjamin
Steinbruch, Presidente da CSN, pode ser seu vice. Steinbruch filiou-se
ao PP em 4 de abril e representaria o setor produtivo do Sudeste.
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4. O debate econômico
O teor predominantemente econômico da entrevista de Guilherme Boulos à
TV Cultura na segunda-feira (07) fez com que o pré-candidato do PSOL
fosse amplamente mencionado também no debate sobre temas da
economia nas redes sociais. Assuntos como a necessidade de
investimento em saúde e educação pública, a alta taxa de juros e a
desigualdade econômica foram endossados pelos apoiadores do
candidato do PSOL, que evidenciaram a crise econômica do país. Em
oposição, repercutiram também comentários a respeito do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), com questionamentos sobre a relação
do movimento com o programa Minha Casa Minha Vida.
Menções aos atores políticos no debate econômico: 03 maio - 10 maio

Fonte: Twitter, Sites e Blogs | Elaboração: FGV DAPP
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Com a repercussão da entrevista, Boulos ultrapassou Bolsonaro, o
ex-ministro Henrique Meirelles e o ex-governador de São Paulo Geraldo
Alckmin e foi o terceiro ator mais comentado dentro do debate econômico
em sites, blogs e no Twitter.
Em primeiro lugar, segue o ex-presidente Lula, que é mencionado em
comentários com temáticas variadas como o custo mensal de
manutenção de sua prisão em Curitiba, a possibilidade de sua candidatura
às eleições 2018 e até menções e especulações quanto a políticas que
entraram em vigor durante seu mandato de presidente, especialmente as
ligadas a transações do BNDES.
O presidente Michel Temer aparece em segundo devido sobretudo a
especulações a respeito de sua possível candidatura. Repercutem também
afirmações do presidente com relação a indicadores econômicos do seu
governo, como sua recente declaração a respeito da atual taxa de
desemprego. As investigações da Polícia Federal sobre benefícios
indevidos envolvendo o presidente e sua filha aparece no debate
relacionado a Temer mas repercutiram em menor proporção que os
demais assuntos.

4.1 O debate da rede de influenciadores
A entrevista em rede de televisão do pré-candidato Guilherme Boulos
também mobilizou a maior parte do debate entre os influenciadores. A
discussão envolveu as mais variadas questões econômicas levantadas na
entrevista, no entanto, deu destaque à fala do pré-candidato que menciona
haver espaço para a redução da taxa básica de juros no país. Além disso, o
viés político da discussão ficou bastante evidente nos comentários feitos a
partir de um tuíte da economista Laura Carvalho em que defendia o
preparo como candidato e o conhecimento econômico de Boulos.
O preço do petróleo e do dólar, por sua vez, assim como todo o debate
envolvendo as decisões do presidente Trump nos últimos dias assumiram
papel

central

no

debate

entre

os influenciadores. Os usuários
17
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compartilharam notícias sobre o aumento de preço da moeda fazendo um
comparativo com seu desempenho similar em países emergentes e as
subsequentes questões econômicas.
A crise na Argentina impulsionou uma discussão ácida entre os usuários
que a todo tempo usaram questões do Brasil como critério de
comparação. A rede discutiu o resgate financeiro do FMI à Argentina e
especularam quanto aos custos de manutenção de subsídios pela
economia brasileira nos últimos 15 anos. Em outra parte do debate,
usaram os indicadores da economia Argentina para fazer um comparativo
entre as escolhas econômicas desse país e do Brasil.
Tendências de predominância do debate da rede de influenciadores
em Twitter, sites e blogs: 03 maio - 10 maio

Fonte: Twitter, Sites e Blogs | Elaboração: FGV DAPP

O aniversário de dois anos do processo de impeachment da ex-presidente
Dilma foi lembrado pelos usuários que também fizeram uma comparação
entre os indicadores econômicos atuais e do governo de Dilma. Em tom
negativo, os tuítes faziam referência à evolução da inflação durante o
governo passado, o aumento sucessivo da taxa de juros e o fraco
desempenho da bolsa brasileira.
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4.2 A semana do debate econômico nas redes sociais
A notícia sobre o fechamento de agências de correios e a demissão de
milhares de funcionários registrou um número alto de compartilhamento
entre os usuários, como destacado pela nuvem de palavras. As discussões
em torno do assunto tiveram o teor comum das críticas relacionadas ao
desemprego, que costumam predominar no debate em economia.
Nuvem de palavras do debate econômico em Twitter, sites e blo

gs: 03 maio - 10 maio
Fonte: Twitter, Sites e Blogs | Elaboração: FGV DAPP

Ainda pela repercussão do Dia do Trabalhador, muitas discussões ficaram
centradas na reforma trabalhista e no seu impacto no mercado de
trabalho, tendo como destaque o compartilhamento de tuítes sobre a
precarização do trabalho e o alto índice de desemprego. A alta carga
tributária no país também foi destaque no debate geral em função da
repercussão da entrevista de Boulos. A discussão ficou polarizada entre os
apoiadores e críticos do pré-candidato que defende um sistema de
tributação mais justo, com maior taxação sobre a parcela mais rica da
população e o fim dos privilégios como a isenção de impostos a grandes
empresas.
Ainda em tom negativo, outro debate tratou de temas adjacentes a
impostos, como os tributos que incidem no preço da gasolina e do gás,
assunto que também está relacionado com inflação. Nesta última
categoria, a discussão reverberou também a questão do déficit
populacional, questionada principalmente sob o viés do preço alto dos
aluguéis. O sucessivo aumento do dólar frente ao real reverberou nas
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redes de forma mais branda que os demais assuntos, trazendo à tona o
medo do impacto ser negativo para o país.

5. O que observar na economia
● Dólar — A valorização do dólar frente às demais moedas e os
possíveis impactos na economia dos países emergentes. Isso não é
diferente para o Brasil, que pode sofrer ataques especulativos devido
à incerteza das eleições.
● Taxa de juros — Tópico que deve repercutir no debate dos atores
políticos, principalmente no que diz respeito à possibilidade de queda
da taxa de juros brasileira e as perspectivas de futuro.
● Crise na Argentina — Ainda que não tenha um impacto direto na
economia do Brasil, a atual situação do país vizinho evidencia como
o fracasso das reformas do governo Temer contribui para aumentar
as incertezas políticas.
● Mercado financeiro — O forte desempenho da Petrobras na bolsa
brasileira, em função do aumento do preço do petróleo, deve
continuar nas próximas semanas em decorrência da retirada dos
EUA do acordo nuclear do Irã e das novas sanções econômicas que
podem reduzir a oferta de petróleo no mercado.
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