Projeto Eleições 2018
Avaliação da dinâmica da comunicação durante o processo eleitoral em tempos digitais

O hub SocialData reuniu seus parceiros altaMedia e Stilingue em torno da proposta de
acompanhar o processo eleitoral de 2018 para o entendimento da dinâmica das
relações entre a Mídia, as Redes Sociais e a performance das candidaturas, através do
monitoramento das menções aos candidatos durante os dois turnos das eleições.
Durante esses quase cinco meses de trabalho, acompanhamos também a publicação
das pesquisas de intenção de voto, e ao final do primeiro turno, o resultado das urnas,
com o objetivo de identificar possíveis correlações entre o que acontece na mídia e nas
redes sociais com as pesquisas e o resultado das eleições.
No primeiro turno, dedicamos nossos esforços ao acompanhamento das campanhas
presidenciais. No segundo turno, incluímos o monitoramento das campanhas para o
governo de São Paulo.
Em síntese, o objetivo geral do trabalho foi buscar um melhor entendimento a respeito
de duas questões:
(1) A relação entre o contexto da mídia (marcas de mídia, incluindo blogs e páginas
reconhecidamente relevantes) e as redes sociais, principalmente no tocante ao
conteúdo (pauta);
(2) A relação entre o contexto das redes sociais (publicações, compartilhamentos
comentários), o resultado das pesquisas de intenção de voto e a conversão
dessa intenção.
Nas duas últimas eleições presidenciais dos EUA, as redes sociais foram apontadas
como decisivas para conquista de votos. No Brasil, havia a expectativa de que as
eleições de 2018 seriam as primeiras a refletir esse fenômeno e, por isso mesmo,
consideramos o momento oportuno para o aprendizado.
Chegamos a algumas conclusões interessantes.
Logo no início do primeiro turno, confirmamos nossa hipótese de que, em se tratando
de eleições, a mídia pauta as redes sociais.

Consideramos as publicações nos canais monitorados pela altaMedia entre 24/08 e
24/09/18, e nas redes monitoradas pela Stilingue entre 01/09 a 29/09/18. À parte das
questões individuais, as conversas coletivas relacionadas com a eleição tenderam a
girar em torno de assuntos tratados pela mídia. Os mesmos cinco temas mais pautados
pela mídia lideraram as conversas nas redes sociais quando o assunto foi a política.
Entretanto, nem todos os candidatos foram mencionados com a mesma frequência em
todos os temas tratados pela mídia.

No gráfico, elaborado a partir das informações de monitoramento da altaMedia, o
tamanho dos círculos é proporcional ao volume de menções, e a distância do círculo
‘Mídia’ indica o ‘alinhamento’ com os temas pautados pela mídia (sobre eleições) no

período. Bolsonaro, seguido por Haddad, Alckmin e Ciro, foram os candidatos que mais
receberam atenção da mídia no período, mas Bolsonaro esteve significativamente
mais presente, e com ênfase em temas mais relevantes para o cotidiano do eleitor,
como segurança e saúde.
Comparando os volumes de menções na mídia e nas redes sociais, encontramos que o
capital midiático (exposição acumulada na mídia) é muito importante, mas não
determinante, para o desempenho dos candidatos nas redes. Seu peso é maior no
início do processo eleitoral, justamente por amplificar a notoriedade e associar cada
candidato aos temas que serão discutidos nas redes, podendo gerar um ‘momentum’
(um impulso inicial) para a candidatura e estabelecer um rumo primário para as
campanhas.
Nesse contexto, acreditamos que as primeiras entrevistas com os candidatos nos
canais de televisão foram determinantes para alimentar o tom polarizador das
discussões nas redes sociais, potencializando a presença dos candidatos mais
‘polêmicos’ pelas características de suas candidaturas, Bolsonaro e Haddad.

Esse quadro se manteve até o final do primeiro turno quando, à luz da concretização
da votação, pudemos realizar mais algumas inferências relevantes.
Percebemos que a quantidade e o tom (positivo ou negativo) das menções aos
candidatos nas redes é menos relevante para estimar o desempenho dos candidatos
do que o alcance potencial das publicações
Isso se dá, muito provavelmente, pelo efeito das famosas ‘bolhas’ (‘bubble’) da
Internet, um fenômeno que é alimentado pelos algoritmos das principais redes sociais,
que tendem a nos apresentar os conteúdos pelos quais demonstramos interesse e nos
conectar com as pessoas com as quais interagimos com maior frequência. Com isso, as
opiniões, comentários e compartilhamentos das pessoas ficam circunscritos a um
universo limitado, reduzindo seu poder de influência. Nessas condições, criticar um

candidato nas redes sociais aumenta sua exposição, incluindo-o na ‘bolha’ de quem
critica. É a velha máxima do marketing: “falem mal, mas falem de mim”.

Ao compararmos o alcance potencial das publicações na véspera da eleição com o
resultado das urnas, e considerando o resultado das pesquisas de intenção de votos
publicadas anteriormente pelos institutos, inferimos que o alcance potencial das
publicações poderia ser um bom estimador do ‘teto’ orgânico das campanhas. O
ranking do alcance potencial do dia anterior ao da eleição teve grande correlação com
o resultado das urnas e as diferenças poderiam ser ‘explicadas’ pelo movimento do
‘voto útil’ que animou a semana anterior à votação.
Aplicamos, a posteriori, esse mesmo raciocínio ao cenário da eleição para governador
em São Paulo. Embora o assunto estivesse mais ‘frio’ nas redes e as decisões dos
eleitores menos ‘amadurecidas’ até a véspera, avaliar o alcance potencial também
poderia ajudar a vislumbrar as perspectivas. Neste caso, utilizamos a média dos
últimos 7 dias anteriores à eleição (30/09 a 06/10) para atenuar as oscilações.

O volume de votos recebido por Luiz Marinho foi bastante superior ao seu alcance nas
redes sociais. Atribuímos esse desempenho à força do partido (PT) e registramos
como um fenômeno a ser estudado posteriormente.
A partir desse ponto, passamos a acompanhar o segundo turno das eleições para
presidente e para governador (em SP) utilizando dois indicadores, que batizamos de
Bubble-reach e Bubble-share.
Bubble-reach corresponde ao alcance potencial das publicações que mencionam os
candidatos, no universo de perfis envolvidos nas discussões sobre as eleições, e nossa
hipótese é a de que seria um bom estimador do limite superior orgânico da
candidatura.

Independentemente da comprovação de sua capacidade preditiva, o Bubble-reach
indica a proporção de perfis que estão envolvidos na discussão de temas relacionados
com a política que são potencialmente alcançáveis por menções aos candidatos em um
dia ou em um período acumulado (temos usado 3 dias como referência). Em outras
palavras, indica o tamanho da ‘bolha’ onde o candidato está inserido.
Bubble-share corresponde à distribuição percentual desse universo de forma
proporcional aos alcances (com soma 100%), calculado a partir do indicador diário, e
nossa hipótese é a de que poderia ser um estimador do resultado mais provável para a
distribuição dos votos.

Gráfico – Evolução do Bubble-share – Presidentes - segundo turno: a proporção entre os alcances
potenciais dos candidatos (bubble-share) no segundo turno esteve sempre muito próxima das pesquisas
de intenção de voto e do resultado da eleição

Gráfico – Evolução do bubble-share – governadores – segundo turno: a evolução do bubble-share para
o governo de SP foi acompanhada com uma média móvel de 7 dias para atenuar a oscilação dos
indicadores que estiveram sempre muito próximos das pesquisas de intenção de voto e do resultado da
eleição. (D7 – Doria | F7 – França)

No gráfico relativo à disputa do governo de São Paulo, ‘D7’ e ‘F7’ correspondem,
respectivamente, à média móvel de 7 dias para Doria e França.
Independentemente de sua capacidade preditiva, o Bubble-share dá uma ideia da
proporcionalidade entre os alcances das menções aos candidatos no universo de perfis
envolvidos nas discussões sobre os temas relacionados com a política.
A experiencia vem demonstrando que a análise dos dados das redes sociais (‘big
data’), contextualizada pelo acompanhamento da mídia, pode contribuir com ‘insights’

interessantes e com indicadores estratégicos para quem conduz as campanhas, desde
que tenhamos as perguntas certas em mãos e saibamos interpretar os dados
considerando suas limitações (acesso limitado pelas políticas de privacidade de cada
rede).
O volume total de publicações nas redes, por exemplo pode dar uma noção do
‘ativismo’ dos apoiadores.

Podemos observar que a quantidade das publicações relacionadas com a eleição
presidencial na rede vinha diminuindo logo após o estressante embate da véspera do
primeiro turno, mas os apoiadores das candidaturas recuperaram parte de sua
motivação com a publicação dos resultados da primeira pesquisa de intenção de votos
(DataFolha) na noite do dia 10 e, novamente, no dia 15 (Ibope). No dia 18/10, o PT
solicitou ao TSE a inelegibilidade de Bolsonaro pela suposta compra de distribuição de
pacotes de mensagens contra o PT em redes sociais, estimulando as menções ao
candidato. Uma nova subida acontece, apenas, às vésperas da eleição, quando novas
pesquisas são publicadas e os apoiadores ativos se motivam para a reta final.
É curioso notar que todas as oscilações significativas no número de publicações têm
causas prováveis identificadas, geralmente associadas à mídia (publicações de
resultados de pesquisa ou repercussão de notícias relevantes da mídia).

A quantidade de interações é um bom indicador da ‘temperatura’ da campanha, na
medida em que as pessoas se dispõem a comentar (rebatendo ou apoiando) e
compartilhar as publicações relacionadas a seu candidato de preferência ou ao
oponente. As interações costumam ser motivadas pela natureza das publicações e
podem se estender um pouco mais no tempo, já que nem todos comentam ou
compartilham imediatamente. A publicação de ‘Fake News’ também tem o poder de
disparar interações de contestação.
Na véspera da votação, os apoiadores de Haddad ampliaram significativamente sua
atividade nas redes, aumentando o número de publicações e, pela primeira vez,
superando o concorrente em número de interações. O esforço, contudo, não
contribuiu para as proporções entre os alcances potenciais significativamente, o que
limitou seu poder de modificação do cenário.
Outra informação interessante é a temática das pautas da mídia e das discussões nas
redes sociais.

Na mídia digital, Bolsonaro seguiu levando alguma vantagem sobre Haddad no número
e na favorabilidade das menções durante o segundo turno, de acordo com a
metodologia utilizada pela altaMedia. Haddad supera Bolsonaro apenas quando o
tema das matérias esteve relacionado com a imigração, e teve desempenho
equivalente para Educação, Meio Ambiente e Mobilidade, perdendo para o
concorrente nos demais temas. A altaMedia monitorou os dez temas mais relevantes
do cenário político.

A plataforma de Stilingue foi configurada para uma avaliação temática mais
abrangente, considerando a maior diversidade dos temas das conversas nas redes. É
possível identificar que neste segundo turno, embora temas como Segurança e
Corrupção seguissem presentes, os ataques e defesas aos candidatos dominaram as
conversas, com grande destaque para Bolsonaro.
Embora não tenhamos monitorado formalmente a propaganda eleitoral do horário
político em Rádio e Televisão durante o projeto, foi possível observar a predominância
de ataques ao opositor em relação às propostas do candidato detentor do horário. A
menção ao oponente foi tão constante e intensa que, em alguns momentos, o eleitor
desavisado teve dificuldades para identificar qual candidato era o autor do discurso.
Como isso foi feito de parte a parte, tanto para a campanha presidencial quanto para a
do governo de São Paulo, o impacto nas conversas das redes sociais não foi
discriminador.

Considerações sobre o impacto da Mídia e das Redes Sociais na dinâmica eleitoral
Durante o estudo, pudemos inferir que a Mídia tem grande influência sobre as
discussões nas redes sociais e o que acontece nas redes sociais guarda forte correlação
com o resultado das eleições, apesar do conjunto de perfis não ser representativo da

totalidade da população brasileira e do acesso ao conteúdo das redes ser limitado
pelas políticas de privacidade.

Tabela 1: comparativo do bubble-share com os resultados das pesquisas de intenção de votos publicadas
pelos institutos e o resultado final das eleições (SD – SocialDatal | DF – DataFolha | IB – Ibope)
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Tabela 2:o indicador bubble-share foi o único a apontar para a maior probabilidade de um resultado
favorável ao candidato João Doria na véspera da eleição (SD – SocialData | DF – DataFolha | IB – Ibope)

Como ambas as plataformas, da altaMedia e da Stilingue, facilitam o acesso ao
conteúdo de cada publicação (e não apenas às estatísticas), pudemos observar que as
conversas nas redes aconteceram de forma predominantemente orgânica, estimuladas
prioritariamente pelos conteúdos divulgados pela Mídia.
Embora os candidatos tenham contribuído com conteúdos para compartilhamento em
suas páginas proprietárias, não observamos uma influência significativa na dinâmica
das redes sociais. Os materiais de combate foram utilizados de forma equivalente.
As redes sociais têm um papel importante como caixa de ressonância, amplificação e
discussão de temas e posições, ajudando a formar e consolidar opiniões, constituindo
um fórum de debate permanente. Nestas eleições, priorizaram temas sociais que
surgiram a partir da estigmatização do discurso do candidato que liderou a eleição
presidencial de um lado, e a estigmatização do PT em relação à corrupção do outro,
distanciando-se das propostas de governo.
Essa dinâmica começou a tomar forma ainda antes do início do primeiro turno das
eleições e, ao que tudo indica, foi potencializada pelas primeiras entrevistas com os
candidatos nas emissoras de Televisão, onde os entrevistadores priorizaram esses
temas e acentuaram a polêmica, de certo modo definindo o rumo das discussões em
torno da eleição. Os candidatos que buscaram trazer a discussão para planos de
governo não foram bem-sucedidos.
Nossas observações não permitem concluir que o fenômeno norte-americano das
últimas eleições, quando o uso das redes e das ‘fake news’ pelos candidatos foi

apontado como determinante para o resultado, estaria se repetindo por aqui. A
exceção fica por conta da publicação do ‘vídeo íntimo’ atribuído ao candidato Doria
(governo de SP), na semana anterior à votação, que ampliou significativamente o
alcance potencial das conversas com menção ao candidato nos dias que se seguiram.
Até o presente momento, tudo indica que a influência direta dos candidatos sobre o
ecossistema das redes sociais tem sido muito menor do que a da mídia.
O acesso da população brasileira à mídia digital e às redes sociais é mais restrito do
que nos EUA, mas, ainda assim, ambas parecem ter um papel relevante no processo
eleitoral e, dada sua dimensão, esses ‘megacanais’ acabam por refletir o que se passa
em todo país no que se refere à dinâmica eleitoral.

Sobre a Stilingue:
Fundada em 2014, a STILINGUE é líder nacional de monitoramento de redes sociais,
imprensa digital e atendimento ao cliente com Inteligência Artificial (IA). Com uma
ferramenta online fortalecida por Machine Learning, Processamento de Linguagem
Natural (PLN) e Visão Computacional - que analisa 50 milhões de conteúdos diários -, a
empresa amplia a inclusão digital do País no acesso à Inteligência Artificial, na língua
portuguesa, para impulsionar ideias e envolvimento com públicos, comunidade e
influenciadores. A Inteligência de Negócios da STILINGUE fortalece e auxilia
corporações, agências, ONGs e figuras públicas por meio do monitoramento e pulso
das redes sociais e imprensa digital, insights para investimentos em mídia e Serviços de
Atendimento a Clientes via Canais de Redes Sociais (SAC 2.0). No Brasil, possui uma
equipe de aproximadamente 100 colaboradores e um leque de mais de 200 clientes
dos mais diversos segmentos e portes. www.stilingue.com.br

Sobre a altavive e a altaMedia:
Para apoiar seus clientes a alcançarem seus objetivos, a altavive aplica uma
combinação de conhecimentos em comunicação estratégica, marketing, modelagem
de negócios, gestão de mudança, redes sociais, tecnologia de informação e inovação.
Desta mistura emergem insights, novas metodologias de análise e trabalho e
ferramentas de alta efetividade para a comunicação do seu negócio. A altaMedia é
uma startup criada em 2013 para oferecer ao mercado produtos de gestão do risco da
imagem corporativa, produzindo indicadores interpretativos, em tempo real, para os
riscos de imagem e a efetividade das ações de comunicação. www.altavive.com.br

Sobre a UNIT34 |SocialData:
SocialData é o Hub colaborativo da UNIT34 que reúne soluções integradas para
atender demandas de gestão de informação, particularmente as endereçadas ao
conhecimento da sociedade. Opera segundo o princípio de “People Intelligence”,
sistemas analíticos para entendimento (e previsibilidade) das ideias, motivações,
atitudes e comportamentos das pessoas e seu impacto em situações específicas. Seu
propósito é encontrar e reunir informações, tecnologias e metodologias capazes de
oferecer soluções efetivas, eficazes e eficientes para gestão de dados e suporte à
decisão, orientadas pelas necessidades dos clientes. www.socialdata.com.br
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