DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA FUNDAÇÃO GETULIO 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-assim-corrigido-18-1217-941-1.pdf.
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Apoio do Centrão alavanca debate sobre
Alckmin nas redes
Em uma semana agitada para o debate político nas redes sociais - no Twitter,
por exemplo, os presidenciáveis mobilizaram 46% mais referências do que
nos 7 dias anteriores - o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, ampliou
sua participação na discussão eleitoral em mais de dez vezes, na
comparação com a semana anterior. O crescimento tem origem, em especial,
na manifestação de apoio do Centrão à sua candidatura, divulgada na última
quinta-feira (19), e na participação do tucano no programa de TV “Roda Viva”,
na segunda-feira (23). Com 218 mil referências (contra 19,6 mil no período
anterior), Alckmin foi o 3o presidenciável mais citado no Twitter, atrás apenas
de Jair Bolsonaro (694 mil) e Lula (231 mil).
O maior volume de interações sobre Alckmin na rede social foi verificado na
terça-feira (24), quando os dois assuntos - Centrão e “Roda Viva” - se
somaram. Neste momento, o tucano chegou a superar o volume de menções
a Lula (52.267 contra 52.182 citações). Sobre a possível aliança, o tom das
publicações é bastante crítico, destacando, em geral, a “falta de credibilidade”
desse grupo político, tomado por alguns usuários como corrupto. Também
foram muito comentadas, negativamente, a ideia de que Alckmin seria o real
sucessor do presidente Michel Temer e a negativa de Josué Alencar (PR) para
ocupar a vaga de vice-presidente na chapa tucana. Os tuítes positivos
apontam a conquista de maior tempo de TV pelo PSDB e a reação positiva do
mercado à perspectiva de coligação.
Com relação ao programa de TV, destacaram-se na rede declarações sobre o
financiamento sindical - inicialmente motivadas por uma das exigências do
Centrão para apoiar o pré-candidato - e sobre a suposta postura amigável da
bancada de entrevistadores, que não teria insistido em temas polêmicos,
como a investigação de irregularidades nas obras do Rodoanel durante a
gestão do tucano em São Paulo.
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Mapa de interações
Foram identificados quatro grupos principais a partir das interações sobre o
debate dos presidenciáveis durante a semana no Twitter. No total, foram
coletados 1.172.001 retuítes e 1.689.495 tuítes entre os dias 19 de julho até
25 de julho.
Mapa de Interações sobre os presidenciáveis
1.172.001 retuítes Data de análise: 19.jul a 25.jul

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

O grupo rosa, que conseguiu agrupar cerca de 43,71% dos perfis que
participaram do debate, se une principalmente por fazer oposição a Jair
Bolsonaro, mas sem expressar claro apoio a nenhum outro candidato. As
postagens mais populares do grupo criticam o deputado por ter feito um sinal
de uma arma com a mão de uma criança. Outras mensagens se opõem a ele
por conta de seu apoio a pautas vistas como conservadoras.
O grupo azul, composto de pouco mais de 24% dos perfis, também se organiza
em torno da figura de Bolsonaro, mas em manifestações de apoio ao
pré-candidato, que é o principal influenciador do grupo. A postagem de
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destaque no grupo foi uma crítica feita a Ciro Gomes pelo humorista Danilo
Gentili, que fala sobre o silêncio dos que chamam o humorista de machista em
relação aos xingamentos de Ciro. Outros tuítes que ganharam proeminência
no grupo defendem Bolsonaro das críticas que aparecerem em outros grupos,
como o gesto de arma feito na mão de uma criança.
O terceiro maior grupo no debate da última semana foi o vermelho, alinhado à
esquerda tradicional, e aglomerou cerca de 23,17% dos perfis. O principal
tuíte do grupo ironiza o “cidadão de bem contra corrupção”, que na realidade
reclama da ascensão de parte da população. Muitas postagens criticam
Bolsonaro, inclusive uma do pré-candidato Guilherme Boulos. Lula, por sua
vez, é o principal influenciador do grupo, e fala em seus tuítes
primordialmente da ilegalidade de sua prisão.
Por fim, o grupo verde (2,69% dos perfis) é encabeçado pelos pré-candidatos
Marina Silva e Geraldo Alckmin e compartilha três tipos de postagens:
contrárias a Bolsonaro, a favor de Marina ou a favor de Alckmin. Dentre os
tuítes com maior repercussão estão uma crítica de Marina a Bolsonaro por ter
feito o gesto de arma com uma criança, seguido por um tuíte de Alckmin no
qual o candidato assegura que não vai cortar nenhum ponto da Reforma
Trabalhista nem trazer de volta a contribuição sindical. No quarto tuíte mais
compartilhado do grupo, Marina critica Alckmin ao lembrar que sua aliança
durante as atuais eleições são as mesmas de Dilma-Temer em 2014, dizendo
que “aqueles que criaram os problemas, não vão resolvê-los”.
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1. O debate sobre atores políticos
1.1. O debate no Twitter
Jair Bolsonaro teve volume de menções 76% superior ao registrado na
semana

anterior,

aumento

motivado

pela

oficialização

de

sua

pré-candidatura no domingo (22), quando o principal pico de citações ao
deputado federal foi registrado. O pré-candidato responde por pouco mais de
40% de todos os tuítes coletados. Se, por um lado, Bolsonaro é mencionado
em postagens de apoio que o qualificam como um homem honesto e como
única verdadeira opção para o eleitorado conservador, por outro - e em maior
volume -, seu nome aparece em críticas diversas a suas declarações e à sua
postura - em especial no que tange às fotos com crianças fazendo com a mão
um gesto imitando armas de fogo.
Lula mantém a segunda posição no debate, ainda que ocupando fatia menos
expressiva - uma queda de 29,7%, na semana anterior, para 14,5%, nos
últimos 7 dias. O maior volume de referências ao ex-presidente foi verificado
na quinta-feira (19), principalmente, a partir de duas notícias: o texto
publicado na folha, "afaste de mim esse cale-se", em que Lula escreve uma
carta após a decisão da juíza, Carolina Lebbos, que voltou a negar que Lula dê
entrevistas dentro da cadeia; e a decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que
rejeitou o pedido para que Lula seja inelegível antes do registro da
candidatura no TSE.
A confirmação da pré-candidatura também gerou aumentos pontuais do
volume de menções a outros candidatos, como Guilherme Boulos (Psol) e Ciro
Gomes (PDT). Este, no entanto, teve seu nome citado, principalmente, em
função de outros pré-candidatos - Lula, por conta da declaração do pedetista
de que sua eleição seria a única chance de soltura do ex-presidente e Marina
Silva (Rede), que colocou-se em entrevista como contraponto ao
ex-governador do Ceará. Além disso, a presença de uma questão em concurso
público no Ceará em que a família de Ciro é citada gerou bastante
repercussão na quarta-feira (25).
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Evolução de menções no Twitter - Top 10 - 19.jul a 25.jul

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

Na análise de temas associados aos pré-candidatos, corrupção e economia
seguem pautando grande parte do debate. Segurança pública mantém-se
como uma pauta majoritariamente relacionada a Jair Bolsonaro, ainda que
tenha mobilizado também associação relevante com Boulos e Manuela
D’Ávila. Tal associação se deve às críticas dos dois pré-candidatos à foto em
que Bolsonaro aparece com uma criança imitando com as mãos uma arma.
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Temas associados aos atores políticos - Top 10 - 19.jul a 25.jul

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP

1.2. O debate no Facebook
A página oficial de Jair Bolsonaro no Facebook superou a de Lula em
volume de engajamentos, com destaque para as publicações do fim de
semana - período próximo ao lançamento oficial de sua pré-candidatura, o
que também motivou pico de menções a ele no Twitter. João Amoedo (Novo)
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passou a ocupar a terceira posição no ranking, principalmente graças a
críticas a Ciro Gomes e ao PT, publicadas na quarta-feira (25).
Manuela alcançou maior volume de interações em sua página no Facebook na
terça-feira (24), quando publicou vídeos de sua viagem a João Pessoa (PB).
Ainda que se mantenha na sexta posição, Marina registrou aumento de mais
de 30% no engajamento, o que pode ser, em parte, atribuído à repercussão de
um vídeo transmitido ao vivo pela pré-candidata da Rede também no dia 24.
Engajamento nas páginas de atores políticos
Top 10 - 19.jul a 25.jul

Fonte: Facebook | Elaboração: FGV DAPP
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Engajamento x Posts de atores políticos
Top 10 - 19.jul a 25.jul

Fonte: Facebook | Elaboração: FGV DAPP

Bolsonaro mantém-se com a melhor média de engajamento por post do
período, seguido por Lula e Amoedo. Alckmin, que assume protagonismo
entre as menções desta semana no Twitter, não encontra a mesma
ressonância no Facebook, ficando em 9o lugar entre os pré-candidatos mais
mencionados na rede.
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1.3. A repercussão de notícias
De 19 a 25 de julho, os dez pré-candidatos à Presidência cujas notícias
tiveram maior engajamento no Facebook e no Twitter somaram, juntos, 8,8
milhões de interações ‒ entre comentários, compartilhamentos e curtidas ‒
em 10,6 mil links. Os pré-candidatos que alcançaram as cinco primeiras
posições foram Bolsonaro (com 3,2 milhões de interações), Lula (2,8 milhões),
Alckmin (1,1 milhão), Ciro (920 mil) e Boulos (182,5 mil).
Engajamento das notícias sobre os dez pré-candidatos à Presidência com
mais interações no Facebook e no Twitter ‒ 19.jul a 25.jul
Engajamento

Pré-candidato

Links

Facebook

Twitter

Total

Bolsonaro

2.231

3.244.178

31.288

3.275.466

Lula

2.842

2.804.350

44.445

2.848.795

Alckmin

2.801

1.129.579

28.054

1.157.633

Ciro

1.619

904.892

15.181

920.073

Boulos

333

180.043

2.494

182.537

Haddad

214

166.949

3.954

170.903

Marina

199

110.997

2.686

113.683

Manuela

100

71.869

904

72.773

Meirelles

221

64.960

1.050

66.010

Collor

55

25.001

186

25.187

Total

10.615

8.702.818

130.242

8.833.060

Fonte: Facebook e Twitter | Elaboração: FGV DAPP

Das notícias sobre cada pré-candidato que atraíram maior engajamento nas
redes no período analisado, os top 3 links abordam um discurso de Bolsonaro
em Goiânia (94,1 mil interações); declarações de Ciro sobre a possibilidade
de liberdade de Lula (75,4 mil); e a defesa da contribuição sindical por
Alckmin (45,3 mil).
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Notícia com maior engajamento de cada pré-candidato à Presidência, no
Facebook e no Twitter ‒ 19.jul a 25.jul
Publicação

Manchete

Twitter

Facebook

Total

19/jul

No aeroporto de Goiânia, Bolsonaro faz
discurso em trio elétrico com foco no
agronegócio

4

94.148

94.152

24/jul

Lula só tem chance de sair da prisão 'se a
gente assumir o poder', diz Ciro

846

74.558

75.404

23/jul

Alckmin cede e já defende ‘contribuição
sindical’

378

44.960

45.338

22/jul

Campanha de Boulos defenderá aborto, fim
da Polícia Militar e soltura de Lula

365

27.447

27.812

22/jul

Articulador político de Temer propõe
tribunal acima do STF, anistia ao caixa 2 e
SUS pago (Meirelles)

522

25.539

26.061

20/jul

Presidenciáveis criticam Bolsonaro após o
pré-candidato ensinar criança a imitar arma
(Marina e Manuela)

224

21.175

21.399

24/jul

Collor, Pré-candidato a presidência diz que
não se arrepende de confisco da poupança e
que faria de novo

0

16.531

16.531

25/jul

Fernando Haddad:“A ideia de uma chapa
com Ciro não morreu na praia. Está na ilha
ainda”

201

15.576

15.777

Fonte: Facebook e Twitter | Elaboração: FGV DAPP

2. O debate econômico
Os últimos acontecimentos em torno do presidenciável Geraldo Alckmin
fizeram com que ele fosse o mais citado no debate econômico, superando até
mesmo Lula, figura que usualmente lidera o número de menções.
O anúncio de apoio do Centrão a Alckmin e os desdobramentos das
discussões que fecharam o acordo contribuíram com o alto volume de
menções ao candidato, gerando um pico na sexta-feira (20) e outro entre
segunda-feira (23) e terça-feira (24).
Sobre o primeiro momento, destaca-se a reação positiva do mercado
financeiro ao anúncio de apoio do Centrão a Alckmin. Os apoiadores
aproveitaram o fato para exaltar o papel pró-mercado do presidenciável,
ainda que a movimentação na bolsa de valores estivesse mais associada a
movimentações exteriores, principalmente relacionadas às manifestações de
Trump contra a alta dos juros americanos.
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No entanto, uma tensão sobre a possibilidade de volta da obrigatoriedade do
imposto sindical predominou nas discussões econômicas relacionadas ao
pré-candidato, após declarações contraditórias entre sexta e terça-feira, que
evidenciaram a falta de uma posição definitiva de Alckmin sobre o assunto,
repercutindo fortes críticas de seus apoiadores. O candidato ora afirmou que
poderia rever acordos da Reforma Trabalhista, ora disse que concentrará
esforços para aprovar outras reformas.
Esse assunto só foi encerrado após sua declaração no programa de TV “Roda
Viva” na segunda-feira (23), onde voltou a defender a existência de uma
contribuição voluntária e afirmou que a decisão sobre o imposto sindical é
um critério que deve ser definido pelos próprios trabalhadores. Além disso, o
anúncio da possível criação de um “marco regulatório sindical” que prevê a
reorganização e a diminuição do número de sindicatos, repercutiu entre os
usuários, mas deixou dúvidas se existe um apoio claro em relação a isso.
Menções aos 10 presidenciáveis mais citados no debate econômico — 19.jul
a 25.jul

Fonte: Twitter  | Elaboração: FGV DAPP
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Em relação a Bolsonaro, também repercutiram suas declarações sobre
economia, durante convenção partidária que oficializou sua candidatura pelo
PSL. Em discurso que reforça sua agenda liberal, o candidato mencionou
principalmente o foco na privatização das estatais, sem dar mais detalhes de
seu

plano

econômico.

Esse

assunto

acaba

sempre

repercutindo

positivamente entre seus apoiadores, que também gostaram da fala do
economista e coordenador do programa econômico do candidato Paulo
Guedes, que focou na defesa de que, para governar bem, não é preciso saber
sobre economia.
As menções a Ciro Gomes arrefeceram nesta última semana, ainda que as
declarações sobre seu plano econômico tenham repercutido pontualmente.
O candidato anunciou que entre suas prioridades está o combate à volta da
fome, a criação de programas de renda mínima a idosos e programas de
geração de emprego. Sem o apoio do Centrão, o candidato passou a focar em
um discurso fortemente popular em uma tentativa de atrair apoio de
eleitores de esquerda. Seus apoiadores criticaram exatamente essa mudança
de tom nos discursos e deixaram clara a insatisfação com a postura volúvel
do candidato.
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