Redes Sociais
e eleições

Diante de um mundo que é cada vez mais
conectado, no qual milhões de opiniões e de
dados são disponibilizados diariamente, não
são poucos aqueles que têm se debruçado
sobre o desafio de extrapolar tendências reais
a partir dos dados virtuais. O desafio é ainda
mais interessante quando buscamos alcançar
tal objetivo pela ótica das tendências políticoeleitorais, que refletem dinâmicas demográficas,
sociais e econômicas.
Cientes da importância desse tema,
desenvolvemos o presente estudo para
aproximar o leitor dessa discussão, falando sobre
as novas redes sociais e suas particularidades
a partir de referências que incluem estudos
acadêmicos, entrevistas e diferentes bases
de dados. Por fim, apresentaremos aqueles
que consideramos ser os pontos cruciais para
pensarmos qual será a influência das redes sociais
nas eleições de 2018.
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Redes Sociais
e Eleições
Nas últimas décadas, vimos diversos estudiosos se debruçarem
sobre os temas políticos, ressaltando sua importância como uma
ciência social em constante evolução. Como era se de esperar, uma
das perguntas que sempre esteve por trás desses esforços e que
continua surgindo dia após dia é: em termos de posicionamento
político, o quanto as pessoas são influenciadas pelo ambiente no
qual se encontram, pelas redes sociais das quais participam?
Por um longo período, quando pensávamos em redes sociais,
nos vinham à mente outros indivíduos com os quais uma pessoa
mantinha contatos em uma frequência elevada, tais como a família,
os colegas de trabalho e os amigos próximos. Graças ao advento
das redes sociais digitais, essa expressão passou a trazer consigo
outra conotação. Se antes as pessoas eram expostas e se expunham
para um conjunto relativamente limitado de pessoas, hoje elas
podem acessar e compartilhar informações com centenas
de milhares de pessoas de um jeito relativamente simples e
eficiente.
Com a emergência das redes sociais digitais, acompanhamos
também um aumento do interesse sobre os seus efeitos na vida das
pessoas e na sociedade de uma maneira geral. Se o espaço político
é o ambiente onde os desejos dos cidadãos e a organização da
sociedade podem ser expressos de forma democrática, é natural se
questionar como o posicionamento das pessoas em um ambiente
virtual pode indicar quais serão as suas escolhas na vida real. Seria
possível extrair informações a partir desse posicionamento virtual e
extrapolar essas conclusões para a esfera política? Mais do que isso,
será que as decisões dos indivíduos são afetadas pelas informações
expostas nas redes sociais digitais? Se sim, seria essa mudança mais
forte do que o era nas suas versões “analógicas”?

As (novas)
redes sociais
Ao contrário das relações sociais tradicionais, que eram
influenciadas por considerações práticas tais como a proximidade
geográfica, as redes sociais digitais permitem o contato constante
de indivíduos que até seu surgimento teriam tido dificuldades
de trocar ideias de forma eficiente e barata. Até mesmo barreiras
linguísticas foram significativamente suavizadas à medida que
parte dessas plataformas incorporou, por exemplo, a possibilidade
de um texto ser automaticamente traduzido. Em outras palavras,
ferramentas como o Facebook ou o Twitter facilitam a difusão de
novas ideias e permitem que isso seja feito em uma escala antes
inimaginável.

possuem as ferramentas necessárias para participar deste
ecossistema, que inclui o acesso à internet e a posse de celulares
e/ou computadores. De fato, a penetração do uso de internet é
notável em vários países, inclusive no Brasil. Até a virada do século
XXI, uma proporção menor de brasileiros tinha acesso à internet
do que a população no mundial, uma realidade que mudou após
2002. De acordo com o Banco Mundial, a penetração da internet
na população brasileira alcançou 59,7% em 2016, com algumas
fontes apontando para um alcance ainda maior1. É interessante
notar que, apesar do alto grau de disparidade econômica
registrado entre as diferentes regiões do nosso país2, o percentual
de brasileiros com acesso à internet dobrou na última década.

Como podemos notar no Gráfico 1, cada vez mais pessoas
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Fonte: International Telecommunication Union (ITU) - Data Base: Fevereiro 2018.
Elaboração: Itaú Asset Management. Data: Fevereiro 2018.

Gráfico 2
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Fonte: World Bank e International Telecommunication Union – ITU. Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

¹ O site InternetWorldStats estima que a penetração tenha alcançado mais de 65% nos últimos 18 meses (http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm).
² Para maiores informações sobre o acesso à internet nos diferentes estados do país, sugerimos a leitura dos estudos desenvolvidos em 2003 e 2006 por Caio Bonilha
(DAI – DIGITAL ACCESS INDEX).
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Em alguma medida, é
provável que essa expansão
do acesso guarde relação
com a redução do custo3 dos
equipamentos usados para
acessar a internet, como
computadores e celulares.

Diante dessas tendências, o Brasil viu crescer significativamente
o número de pessoas que usam a internet para fins que incluem
desde a comunicação via e-mail até a obtenção de informações
para o seu dia-a-dia. Tal hipótese é confirmada pelos dados
da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, da Secretaria Especial
de Comunicação Social (SECOM) e a Pesquisa sobre o uso das
tecnologias de informação e comunicação nos domicílios
brasileiros, produzida pelo Comitê Gestor da Internet (CGI).
Como é possível notar no Gráfico 3 , ainda que a TV continue
sendo o principal meio de comunicação, a internet apresentou
a maior evolução nos últimos anos e tem sido um veículo de
informação cada vez mais importante para os brasileiros5. O
patamar próximo de 50% para o uso da internet como fonte
de informação identificado pela SECOM é consistente com o
percentual de brasileiros que afirmam ter usado a internet para
ler jornais, revistas ou notícias online segundo o CGI.

Nesse sentido, vale
destacar
principalmente a
criação e a
proliferação dos
smartphones na
última década, que
permite que os
usuários estejam
conectados a
qualquer hora do
dia em praticamente
qualquer lugar.4
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Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia (2016)
Elaborado: Itaú Asset Management. Data: Fevereiro 2018.

³De acordo com os dados disponibilizados pela CGI (2016), a principal razão citada por aqueles que não tem acesso à internet continua sendo o custo, seguido por
questões como preocupações com segurança e privacidade.
4
A questão do acesso à internet depende, no entanto, da provisão de uma infraestrutura adequada, variando de país para país. Segundo o jornal O Globo, o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estima que cerca de 4,5 milhões de brasileiros sejam “excluídos digitais” (https://oglobo.globo.com/economia/brasil-tem-45milhoes-de-excluidos-digitais-22286508).
5
Estima que cerca de 4,5 milhões de brasileiros sejam “excluídos digitais” (https://oglobo.globo.com/economia/brasil-tem-45-milhoes-de-excluidosdigitais-22286508).
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Redes Sociais e Eleições

Outras conclusões interessantes podem ser extraídas a partir da pesquisa de opinião pública sobre o clima para as eleições gerais de
2018 conduzida pelo Ibope (2017). Ao avaliarmos as respostas sobre a influência das redes sociais na escolha do candidato à Presidência
da República, notamos, por exemplo, que os indivíduos mais jovens admitem que a internet terá muita influência sobre sua escolha.
Entre aqueles que revelaram acreditar que os diferentes canais terão um grau de influência elevado, mais de 80% afirmaram que
as redes sociais terão muito impacto.
Como podemos observar na Tabela 1, as séries do Ibope sugerem que o binômio Internet/Redes Sociais será um dos maiores atores no
contexto das Eleições de 2018, supostamente exercendo influência comparável somente à da mídia, e significativamente mais forte do
que a dos agentes políticos (tanto na ótica partidária quanto na ótica individual).

Tabela 1 – Resposta à pergunta sobre influência dos diferentes atores na escolha do candidato à Presidência da República nas Eleições
2018:

Partidos Políticos Movimentos
Políticos Influentes
Sociais

Igreja /
Internet /
Líderes
Redes
Artistas /
Sociais
Celebridades Relegiosos

Amigos

Parentes

Mídia

Muita Influência

29%

27%

35%

24%

23%

28%

36%

16%

21%

Pouca Influência

29%

29%

21%

22%

22%

26%

20%

19%

22%

Nenhuma Influência

40%

42%

42%

51%

52%

43%

40%

62%

54%

Não sabe/Não Respondeu

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Fonte: Ibope Inteligência (Pesquisa JOB0372/2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Outra particularidade das redes sociais digitais diz respeito ao
registro das informações nelas proferidas. Antes delas existirem,
somente alguns indivíduos contavam com os meios para
emitir suas opiniões publicamente, muitas vezes em ambientes
controlados ou por meio de veículos de imprensa. Hoje é
possível participar do debate de diversas formas, registrando sua
opinião através de mensagens curtas, textos, vídeos e outros. Ao
reverberar uma mensagem, passando-a adiante ou endossando
as ideias nela contidas (curtindo, retweetando, compartilhando),
as pessoas registram seu posicionamento sobre assuntos que
incluem temas como saúde, educação, economia, esportes,
religião e tantos outros que são relevantes para a sociedade.

entender suas demandas quanto para amplificar suas mensagens.

As possibilidades associadas à existência de um conjunto de
informações tão único, especialmente diante da importância
crescente das mídias e das redes sociais na vida das pessoas
não podem ser desprezadas. Para os usuários, a internet e as
plataformas sociais permitem um maior acesso a todo tipo
de informação, criando um ambiente no qual os cidadãos
podem exprimir seus anseios e debater os temas que julgarem
interessantes. Para os agentes políticos, o mundo virtual permite
que seja estabelecida uma nova relação com o público, tanto para

O fato é que, a partir da quantidade enorme de dados disponíveis
online, surge a possibilidade de identificar tendências e, na
visão de alguns, de fazer inferências sobre eventos futuros –
inclusive aqueles de natureza eleitoral. Nas próximas páginas
buscaremos elucidar brevemente alguns aprendizados associados
à experiência internacional, bem como explicar como as
particularidades brasileiras tornam os efeitos das redes sociais nas
eleições ainda mais incertos.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a Lei nº 13.488 (Reforma
política)6, promulgada em outubro de 2017, permite o
impulsionamento de conteúdos online e a priorização de
resultados em ferramentas de busca. Isso significa que os
candidatos poderão, já no contexto das Eleições de 2018,
direcionar de forma ágil, barata e escalável o conjunto de
informações que julgarem ser interessantes para o seu
eleitorado ou para prováveis apoiadores, possivelmente com
um grau de assertividade maior do que em outros meios de
comunicação.

6

Conforme indicado no site da Câmara dos Deputados, os candidatos deverão incluir o gasto com tais ferramentas na declaração de gastos da campanha junto ao
Tribunal Superior Eleitoral: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/551569-POSTAGENS-PAGAS-NAS-REDES-SOCIAIS-SERAO-PERMITIDAS-NACAMPANHA-ELEITORAL-DESTE-ANO.html
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As redes sociais e as
tendências eleitorais
A partir da análise de dados angariados nas redes sociais, a
consultoria NewsWhip7 identificou três grandes aprendizados
em meio aos eventos eleitorais recentes na Europa e nos Estados
Unidos; em primeiro lugar, a presença de especialistas em
mídias sociais nas equipes dos principais candidatos é uma
realidade nos processos eleitorais modernos, e o uso dos
canais de comunicação operados por esses especialistas se
intensifica com a proximidade das votações. Em segundo lugar, as
mensagens que possuem opiniões mais polarizadas atraem
mais a atenção dos internautas do que aquelas que possuíam
uma linguagem menos inflamada ou imagens mais controversas.
Por fim, em terceiro lugar, não são somente as páginas
oficiais de partidos e candidatos que atraem as atenções e
influenciam a opinião pública. A partir da análise de eventos
eleitorais na Alemanha, na França no Reino Unido e nos Estados
Unidos os analistas notaram que as chamadas “páginas não-

oficiais” tendem a ter um papel de destaque na elaboração
e disseminação de conteúdos para um público que não
necessariamente tem afiliação política ou predileção por um
determinado candidato. Isso é particularmente importante
tendo em vista que nem sempre existe clareza sobre quem
são os agentes por trás desses perfis online.
As conclusões descritas acima foram extraídas a partir de
contextos específicos, mas elas corroboram ideias que têm
sido debatidas ao redor do globo. Elas ressaltam, sobretudo, o
papel das redes sociais não como plataformas propícias para
o debate democrático, mas sim como um ambiente onde as
informações não necessariamente fluem livremente para os
indivíduos. Nas próximas páginas apresentaremos algumas
das razões por trás desta interpretação e quais podem ser as
suas implicações para o caso brasileiro.

A rede social e a câmara de ressonância
De acordo com o Instituto Edelman (2017), 53% das
pessoas afirmam não escutar regularmente pessoas
e/ou organizações que emitem opiniões das
quais elas frequentemente discordem. De fato, as
estatísticas compiladas por este instituto sugerem
que somos quase quatro vezes mais propensos a
ignorar informações que sirvam de apoio a teses ou
posições nas quais não acreditamos.
Nesse contexto, diversos especialistas têm
chamado atenção para intensificação de um
fenômeno conhecido como “echo chamber” ou
“câmara de ressonância”. A ideia por trás de
tal conceito é de que as pessoas tendem a
procurar ambientes nos quais elas se sintam
reconfortadas pelas interações e informações às
quais se veem expostas, que apoiem sua própria
ideologia e seus vieses. Assim como definido no
dicionário, a câmara de ressonância teria o efeito de
amplificar as mensagens e convicção dos que dela
participam.

7

“A polarização ocorre quando
as informações são filtradas
até o ponto em que somente
somos expostos àqueles que
já somos propensos a escutar,
às fontes que já estamos
dispostos a ler e às pessoas
com as quais já poderíamos
conversar.8”
Vincent F. Hendricks , professor de filosofia da Universidade de Copenhagen

http://www.newswhip.com/2017/09/three-takeaways-year-elections-social-media/
http://theconversation.com/is-anyone-immune-to-the-social-media-echo-chamber-30426
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Segundo Steve Rubel, estrategista chefe do Instituto Edelman
(2017), a emergência da câmara de ressonância guarda relação
com a era das plataformas online, pois é cada vez mais através
delas que um grande contingente de pessoas se informa – muitas
vezes de forma a isolar visões contrárias às suas.
Em um estudo aplicado realizado a partir da análise de usuários
do Facebook nos Estados Unidos, os autores Bakshy, Messing e
Adamic (2015) encontraram evidências de que, ao definir as suas
afiliações nas redes sociais, os individuos acabam por limitar a sua
exposição a notícias que divirjam de suas próprias convicções9. Na
visão dos autores, ainda que os algoritmos possam influenciar
o nível de impermeabilidade da câmara de ressonância, é
o grau de homofilia ideológica10 da rede de cada usuário
que seria a maior razão por trás da redução da exposição
acidental a notícias e artigos.
Apesar da defesa enfática da existência de uma câmara de
ressonância, existem aqueles que defendem que a importância
desse fenômeno seja menor do que alguns supõem. Segundo o
Instituto Reuters para o Estudo de Jornalismo (2017), somente
um percentual muito pequeno de pessoas usa exclusivamente as
redes sociais como fonte de informação. Com isso, se torna mais
provável que um usuário se depare com notícias ou artigos de
outras fontes que não aquelas com as quais ele costuma interagir.
De fato, o relatório vai além, afirmando que, mesmo que as
pessoas tenham maior controle sobre as informações que
consomem, as empresas por trás dos algoritmos que definem
quais matérias irão sobressair nas redes sociais e em aplicativos
podem inclusive optar por manter algum nível de exposição
acidental. Na visão dos autores, esse comportamento é
reconhecido por usuários das redes sociais e dos softwares que

agregam notícias de diferentes fontes (Google News, Apple News,
SmartNews, Reddit, Flipboard, Snapchat Discover etc.), sendo
perceptível tanto nos resultados da pesquisa quantitativa quanto
da qualitativa.
Ainda assim, o instituto reconhece que o fenômeno de auto
seleção é um fator que não pode ser desconsiderado, pois um
número significativo de pessoas afirmou que já bloqueou ou
adicionou um perfil em uma espécie de processo de curadoria,
com o intuito de influenciar os conteúdos aos quais seriam
expostas dali em diante. Nesse sentido, especialistas chegam a
afirmar que, para escapar da câmara de ressonância, um usuário
precisaria se engajar de forma ativa, evitando a auto seleção com
o uso de ferramentas tais como a extensão PolitEcho, o FlipFeed
(MIT Media Lab), o aplicativo Read Across the Aisle ou o plugin
Escape your Bubble11.

Nesse sentido,
especialistas chegam
a afirmar que, para
escapar da câmara
de ressonância, um
usuário precisaria se
engajar de forma ativa

9

https://www.wired.com/2016/11/facebook-echo-chamber/
Homofilia ideológica: expressão que deriva de homo (igual) e phylia (filiação, parentesco). Nesse contexto os autores fazem referência ao efeito que ter uma rede
com amigos que apresentam diferentes ideias políticas podem ter na exposição a diferentes pontos de vista – isto é, em uma rede heterofílica as pessoas tem mais
chances de se deparar com notícias que destoem de seu consumo usual, enquanto em uma rede homofílica é difícil que isso ocorra.
11
As ferramentas aqui citadas foram desenvolvidas para o público norte-americano. Para maiores informações sobre o tema, recomendamos a leitura dos seguintes
artigos: https://qz.com/933150/cass-sunstein-says-social-medias-effect-on-democracy-is-alexander-hamiltons-nightmare/ e https://insight.kellogg.northwestern.
edu/article/the-surprising-speed-with-which-we-become-polarized-online
10
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Outro fator que ganhou proeminência recentemente foi a adoção de aplicativos de mensagens, tais como WhatsApp
ou Messenger, como uma importante fonte de informação e de compartilhamento de notícias. De acordo com os dados
disponibilizados pelo Instituto Reuters (2017), ao redor do mundo 60% das pessoas admitem usar aplicativos dessa natureza
no seu dia-a-dia, enquanto quase um quarto dos entrevistados lê, recebe, assiste ou compartilha notícias por meio desse canal.
Como destacaremos à frente, essa tendência é particularmente forte no Brasil, onde mais de 40% das pessoas consome
e compartilha informações em plataformas onde elas são disseminadas de maneira privada. Isso é especialmente
interessante se levarmos em consideração que os dados sugerem que as pessoas são mais propensas a repassar informações para
amigos que concordam com as suas visões (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Interação nas Mídias Sociais e o conhecimento sobre opinião dos seus interlocutores* (em %):
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amigos compartilham
das suas visões

Maior parte dos
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das suas visões

Não sabe sobre a
visão dos amigos

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2017. Elaboração Itaú Asset Management. Data: Janeiro de 2018.
*Pessoas que responderam que compartilhariam ou participariam do debate em condições normais (base 2015-2017 para todos os países contemplados).

“O maior risco não é de fato associado
às fake news, mas sim ao tribalismo. A
despolarização somente ocorre quando
alguém tem a coragem de falar contra a
sua própria tribo.”12
Adam Waytz , Professor de Administração na Kellogg School

12

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/the-psychology-behind-fake-news
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A rede social, a
manipulação de
informações/fake news
Segundo o relatório “Liberdade na Internet 2017 –
Manipulando as Mídias Sociais para Enfraquecer a
Democracia”, produzido pelo FreedomHouse.org, o Brasil
é um dos países nos quais há algum tipo de restrição ao
livre fluxo de informações e opiniões no mundo online,
incluindo limites para o conteúdo, manipulação de
informações e, mais recentemente, o uso dos chamados
political bots (“robôs políticos”)13.
De acordo com esse estudo, as táticas de manipulação
online costumam ter como objetivo aumentar o apoio
para uma causa, atacar oponentes e mudar o foco de
atenção sobre temas controversos ou indesejados. A
identificação desses objetivos foi feita a partir de um
trabalho investigativo, que se debruçou sobre táticas
perpetradas por burocratas ou representantes do governo.
Em nossa avaliação, sua aplicabilidade não se restringe
a esse ambiente, de modo que os métodos desenhados
para alcançar esse objetivo podem ser usados tanto por
incumbentes como por candidatos da oposição, tanto
em um contexto político quanto em debates de outra
natureza.

Concluímos, portanto, que
o ato de se engajar com
pessoas que compartilham
as mesmas visões, em um
ambiente onde estamos
menos expostos a críticas,
encoraja a polarização e o
hiperpartidarismo

No caso do Brasil, um estudo publicado pela Diretoria de
Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas
(FGV/DAPP) em 2017 revelou que perfis automatizados
(robôs políticos) motivaram mais de 10% do debate
no Twitter14 no contexto das eleições presidenciais de
2014, com 19,4% das interações de perfis favoráveis a
Aécio Neves e 9,8% das interações de perfis favoráveis a
Dilma Rousseff tendo sido provenientes de robôs. Também
mais de 20% das interações durante os protestos pelo
Impeachment e a favor da greve geral convocada em abril
de 2017 foram suscitadas por perfis automatizados15.

Além disso, encontramos evidências
anedóticas de que tal comportamento
esteja presente na sociedade moderna,
justificando a preocupação com os
potenciais efeitos das redes sociais como
uma poderosa câmara de ressonância. Se
este ambiente é tão fértil para a formação
e difusão de informações, é natural que as
pessoas se preocupem com a fiabilidade e
credibilidade das notícias que ali circulam.
Em linha com esse questionamento,
iremos explorar a seguir a manipulação de
informações nas redes sociais, e o fenômeno
das fake news.

“O crescimento da ação concertada de
robôs representa, portanto, uma ameaça
real para o debate público, representando
riscos, no limite, à democracia”16
Marco Aurelio Ruediger – Diretor DAPP/FGV
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https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Final.pdf
Artigos que estudam a influência dos political bots tendem a se concentrar
no seu papel no Twitter, cuja plataforma seria, em tese, mais suscetível a perfis
automatizados do que a de outras redes sociais, tais como o Facebook (http://www.
dw.com/en/the-rise-of-political-bots-on-social-media/a-19450562). Outra razão
diz respeito à facilidade de obtenção de dados a partir do Twitter API, conforme
indicado no estudo da FGV (2017).
15
A proporção de tweets gerados por perfis automatizados é similar ao panorama
traçado por Alessandro Bessi e Emilio Ferrara (2016) no contexto da eleição norteamericana de 2016.
16
http://dapp.fgv.br/artigo-os-robos-nas-redes-sociais/
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Não é claro quem são as pessoas por trás dessas
campanhas e não parece adequado assumir
que os atores políticos citados ou envolvidos
sejam necessariamente os responsáveis por
tais esforços. O estudo aponta inclusive para
a existência de robôs que operam a partir de
outros países, o que poderia ser interpretado
como indício de possível manipulação externa.
Considerações à parte, é inegável que houve o
uso de táticas de manipulação de informações
em redes sociais em alguns dos principais
debates políticos recentes no Brasil, incluindo
nas datas em que foram realizados debates com
candidatos a cargos eletivos em 2014 e 2016
e na época em que foi aprovada a Reforma
Trabalhista (FGV, 2017).
Aqui cabe ressaltar que uma das principais
conclusões do estudo é a de que esses métodos
têm sido utilizados por todo o espectro político,
com intuitos tão diversos quanto conquistar
seguidores, conduzir ataques a adversários
políticos e forjar discussões artificiais. Outro
ponto ressaltado pelo diretor de análise de
políticas públicas da FGV, Marco Aurelio
Ruediger, é que existe uma concentração das
ações de robôs em polos políticos extremos,
o que em seu entendimento promove
artificialmente uma radicalização do debate,
aumentando a polarização e reduzindo as
chances de diálogo entre representantes de
diferentes campos políticos.

Isso significa que as principais
conclusões extraídas do estudo
conduzido pela FGV no Brasil
guardam grande semelhança com
aquelas encontradas pela NewsWhip
no estudo aplicado a outros países
(Alemanha, Estados Unidos, França e
Reino Unido).
A existência de informações de conteúdo e
procedência duvidosa nas redes sociais mina a
credibilidade das informações disponibilizadas
nesse ambiente de uma maneira geral. Ao
mesmo tempo em que as redes sociais são um
espaço onde podem ser conduzidas discussões
legítimas, elas se tornam um ambiente no
qual as informações não-factuais (fake news)17
podem se propagar.
De fato, enquanto muitos se preocupavam
em entender as implicações práticas desses
fenômenos, as expressões post-truth e fake
news foram alçadas a palavra do ano pelos
dicionários Oxford e Collins nos últimos dois
anos. Uma literatura emergente, que busca
avaliar o impacto das notícias não-factuais,
sugere que nos Estados Unidos as mídias sociais
tiveram um papel importante no processo
eleitoral, embora não dominante18. Apesar de
terem sido compartilhadas por muitos usuários,
alcançando um contingente não desprezível
de eleitores, as notícias com conteúdo falso
circularam, sobretudo, em grupos relativamente
pequenos19.

“A verdade não é mais ditada pelas autoridades, mas
sim compartilhada entre pares. Para cada fato existe um
contra fato, e todos eles parecem idênticos online, o que
é confuso para a maioria das pessoas.20”
Kevin Kelly, co-fundador da revista Wired

17
Cabe ressaltar que não existe de fato um consenso acerca do significado dessa expressão, que pode abarcar desde notícias com conteúdo completamente falso
até matérias com forte viés ou que tirem informações de contexto sem a devida clarificação.
18
https://news.stanford.edu/2017/01/18/stanford-study-examines-fake-news-2016-presidential-election/
19
http://www.dartmouth.edu/~nyhan/fake-news-2016.pdf
20
http://www.pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/

O aumento da preocupação com a velocidade de difusão de informações na internet gerou frutos ao longo dos últimos anos, em especial
a criação de ferramentas que alertam os usuários sobre o consumo de notícias cuja veracidade seja questionável. A contratação de
moderadores humanos e o emprego de algoritmos21, no entanto, têm sido fonte tanto de elogios quanto de críticas. Alguns entendem que
os esforços de fact-checking empreendidos por empresas e instituições independentes são louváveis e merecem mérito por buscar atenuar
um problema que já existia antes mesmo da emergência das redes sociais. Outros, por sua vez, perguntam qual é linha que separa um
trabalho de moderação de censura ou cerceamento da liberdade de expressão.
Uma iniciativa que procura mitigar ambas as preocupações é o Trust Project, um projeto desenvolvido por acadêmicos da Santa Clara
University em parceria com representantes de diversas organizações de mídia ao redor do globo. Ao propor que os indivíduos não percam
o acesso à informação, mas sim se deparem com indicadores sobre a sua qualidade, o projeto conseguiu que empresas como Google,
Facebook e Twitter se comprometessem a implementar em seus produtos algumas das ferramentas desenvolvidas no âmbito desse
projeto22. No Brasil, o braço dessa iniciativa recebeu o nome de Projeto Credibilidade e conta com o apoio de um consórcio de empresas de
mídia e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Quando confrontadas com uma pergunta sobre o potencial de melhora no ambiente
de mídia e informação, especificamente sobre a possibilidade de encontrarmos
soluções confiáveis para bloquear e afastar narrativas falsas, os especialistas se
dividem entre os céticos e os esperançosos:

Céticos
Citam a própria psicologia humana e as
diﬁculdades de adaptarmos nossos
comportamentos à velocidade da era digital

Esperançosos

49

%

“Nós não conseguiremos usar
machine-learning para nos afastar
deste desastre, que é de fato a
combinação perfeita de falta de
conhecimento cível e de acesso à
informação”
Mike Devito, pesquisador na
Northwestern University.

51

%

Citam o potencial tecnológico e como a natureza
humana envolve o desejo de consertar o que está
errado.

“Nós já estivemos nesta posição
anteriormente, quando as prensas
mudaram o sistema vigente de difusão da
informação. Um novo sistema emergiu, e
eu acredito que nós temos a motivação e a
capacidade de fazer isso novamente”
Jonathan Grudin, pesquisador na
Microsoft.

Fonte: Instituto Pew (2016) em http://www.pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/]

Conforme ressaltado no site TechCrunch, ainda é cedo para
avaliar o sucesso de tais esforços a longo prazo23. Isso significa
que as preocupações com esse fenômeno deverão seguir
elevadas no curto prazo, inclusive em nosso país. Diante desse
cenário, representantes das próprias instituições brasileiras têm
empreendido esforços para compreender as implicações e criar
soluções para lidar com esses desafios, o que incluiu a realização
dos seminários “Fake News e Democracia”24 e do “Internet e
Eleições”25 no final de 2017.
Outro exemplo foi a criação de um Conselho Consultivo sobre
Internet e Eleições, instituído pelo presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e composto por 11 integrantes. Segundo
o TSE, o conselho tem por objetivo “desenvolver pesquisas e
estudos sobre as regras eleitorais e a influência da Internet nas
eleições, em especial o risco das fake news e o uso de robôs na
disseminação das informações; opinar sobre as matérias que
lhe sejam submetidas pela Presidência do TSE; e propor ações e
metas voltadas ao aperfeiçoamento das normas”.

A atuação desse comitê e de outros watchdogs (tais como a mídia
tradicional, fact-checkers26 independentes e organizações da
sociedade civil) é bem-vinda à medida que pode gerar um debate
saudável, que contribua para um fortalecimento da democracia
brasileira. É difícil antecipar quais serão os efeitos práticos desse
esforço, sendo necessária uma atenção redobrada por parte da
sociedade ao longo desse processo.
Uma vez familiarizados com alguns dos temas que permeiam
a discussão sobre as redes sociais e as tendências eleitorais,
podemos passar para análise das particularidades do caso
brasileiro. A princípio, as redes sociais parecem ter alguma
relevância no contexto eleitoral, tendo merecido inclusive um
espaço na agenda das autoridades brasileiras. Mas, até este
momento, nos limitamos a analisar o passado. O desafio das
próximas páginas será, a partir da reflexão dos temas tratados
anteriormente e das características sócio demográficas de nosso
país, pensar como as redes sociais poderão influenciar as eleições
de 2018.

21

https://www.poynter.org/news/argentina-fact-checkers-latest-hire-bot
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/journalism-ethics/programs/the-trust-project/trust-project-launches-indicators/
23
https://techcrunch.com/2017/11/16/facebook-google-and-others-join-the-trust-project-an-effort-to-increase-transparency-around-online-news/ e https://www.
poynter.org/news/google-suspends-fact-checking-feature-over-quality-concerns
24
https://www12.senado.leg.br/institucional/eventos/agenda/seminario-fake-news-e-democracia
25
O evento foi promovido em dezembro de 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e
pelo Comitê Gestor da Internet, em Brasília. http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Dezembro/eleicoes-2018-seminario-vai-discutir-fake-news-e-uso-derobos-1
26
Para uma lista abrangente dos fact-checkers ativos e inativos, sugerimos que o leitor visite o website mantido pelo Duke University’s Reporters Lab em https://
reporterslab.org/fact-checking/#
22
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Perspectivas para as
eleições de 2018
Conforme dito por Vincent Hendricks, os mecanismos de difusão de notícias e compartilhamento de opiniões descritos ao longo deste
artigo não são por si só inovadores, tendo sido utilizados em campanhas políticas desde tempos longínquos. Mas as características
das redes sociais as tornam um veículo ideal para a polarização, alimentando a câmara de ressonância e tantos outros fenômenos
documentados por especialistas ao longo das últimas décadas, tanto pela ótica individual (viés de confirmação) quanto pela psicologia de
grupos (viés de conformidade, efeito cascata, comparação social e persuasão)27.
É difícil dizer o quanto esses fatores influenciarão de fato o processo democrático no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o uso das
plataformas sociais tem sido um dos diferenciais das campanhas presidenciais desde 200828, a emergência das redes sociais é um fenômeno
mais recente aqui.
Além disso, identificamos algumas razões pelas quais os efeitos vistos em outros países podem tomar proporções diferentes no Brasil:
1) Uma parte significativa da população brasileira e do
eleitorado tem acesso à internet e as redes sociais:
a. De acordo com os dados do IBGE, dos 204 milhões de
indivíduos que compunham a população brasileira em 2015, 102
milhões declaravam ter acesso à internet. Nesse mesmo período,
o eleitorado brasileiro alcançou 144 milhões, de acordo com o
TSE. Quando analisamos a quebra do acesso à internet por faixa
etária, os dados combinados do IBGE e do TSE indicam que ao
menos 57% dos eleitores brasileiros tiveram acesso à internet e,
potencialmente, às redes sociais em 2015. Haja vista o aumento
da penetração da internet, é razoável supor que tal porcentagem
possa até mesmo subestimar o percentual de eleitores brasileiros
que usam a internet atualmente.

Gráfico 5

Brasileiros que acessaram a internet nos
últimos três meses por faixa etária
(2015 - em milhões de pessoas)
14
12
10
8
6
4

Tabela 2 – Perfil do eleitorado brasileiro x individuos com acesso a
internet (em pessoas - 2015).

Eleitores

Brasileiros com
acesso à internet

1.466.887

19.680.412

18 a 34 anos

53.568.417

41.650.506

35 a 59 anos

63.549.243

35.634.686

Mais de 60 anos

25.602.372

5.117.486

144.186.919

102.083.090

Faixa Etária
Menos de 18 anos

Total

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e Itaú Asset Management. Elaboração Itaú Asset Management.
Data: Fevereiro de 2018.

27

Para explicações mais detalhadas sobre alguns fenômenos importantes e
suas implicações, sugerimos a leitura do artigo The Law of Group Polarization
de Cass Sunstein (1999)
28
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2016/12/09/inside-the-socialmedia-echo-chamber/
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – PNAD-C 2015).
Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

2) Desde as últimas eleições presidenciais, o número de pessoas que se diz muito interessada em acompanhar as notícias mostrou
crescimento.
a. De fato, nós destoamos da média internacional no que diz respeito ao interesse por se informar: ao redor mundo 21% das pessoas se
dizem extremamente interessadas nas notícias de maneira geral, enquanto tal percentual alcança 39% no Brasil. Como podemos observar
no Gráfico 6, notou-se inclusive um aumento desse contingente desde a última eleição presidencial:
Gráfico 6 – Nível de interesse em notícias de um modo geral (em %)

Nível de interesse em notícias de um modo geral
(em % do total)
2017
2016
2015
2014
2013
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Extremamente interessado

Muito interessado

Mais ou menos interessado

Sem muito interesse

Sem interesse algum

Não sei

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

b. O interesse em notícias associadas ao universo político também é expressivo no Brasil. A partir dos dados angariados pela YouGov para o
Instituto Reuters (2017), conseguimos chegar à conclusão de que o nível de interesse dos brasileiros pelo tema não varia significativamente
de acordo com a região do país, mas é influenciado pela renda e pela escolaridade (quanto mais altos, maior o interesse). Além disso,
notamos que aqueles que declaram ter um posicionamento político relativamente mais extremo parecem acompanhar mais atentamente
os desenvolvimentos políticos. Por idade, verifica-se um especial entusiasmo nas coortes mais jovens, especialmente entre 25 e 34 anos. Se
considerarmos o contingente que se declara interessado, a diferença já não é tão expressiva, com os mais velhos tomando a dianteira no
nível de interesse.
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Gráfico 7 – Nível de interesse em notícias sobre política
(em % - diferentes óticas).
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3) Ainda que a internet não seja a principal fonte de
informação dos brasileiros, ela já é o segundo veículo
mais lembrado, apresentando forte crescimento tanto em
importância como canal, quanto em tempo de uso.
a. Segundo a SECOM, em 2016 cerca de 25% dos brasileiros já
admitiam usar a internet como principal fonte de informação
no seu dia-a-dia, um percentual que apresentou expressivo
crescimento nos últimos anos. Cabe ressaltar que aqueles que
acessam a internet o fazem com uma frequência crescente e por
um período prolongado de tempo.

Gráfico 12 – Resposta à pergunta “Em que meio de comunicação o(a) sr.(a)
se informa mais sobre o que acontece no Brasil?” (2016 - em % do total)
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Fonte: SECOM. Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Gráfico 13 – Resposta à frequência de acesso à internet para quaisquer
fins (em % do total):

Frequência de uso de internet para quaisquer
fins (em % do total)
2017
2016
2015
0,0%

20,0%

40,0%

Mais de 10 vezes ao dia
2-5 vezes ao dia
4-6 dias na semana

60,0%

80,0%

100,0%

6-10 vezes ao dia
Uma vez ao dia
2-3 dias na semana

Tabela 3: Resposta à pergunta “Quantas horas por dia você costuma
acessar a internet?” (2016 – em % do total)
Dia de Semana

Final de Semana

19%
17%
12%
11%
8%
29%
1%
3%

20%
17%
11%
10%
8%
26%
3%
4%

Até 60 minutos
De 60 até 120 minutos
De 120 até 180 minutos
De 180 até 240 minutos
De 240 até 300 minutos
Mais de 300 minutos
Não acessa nesse período
Não sabe/Não respondeu

Fonte: SECOM. Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (Diversos relatórios). Elaboração
Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

mais de

95 %

25 %

dos brasileiros afirmam
acessar a internet mais
de duas vezes ao dia

gastam mais de 300
minutos por dia
navegando na internet

Tabela 4: Como as pessoas interagem com as notícias – Brasil e mundo (em %)

Compartilhar via redes sociais
Compartilhar via e-mail
Curtir ou adicionar aos favoritos
Comentar em uma rede social
Comentar em um site de notícias
Escrever em um blog sobre notícias ou política em geral
Postar ou enviar fotos e vídeos em uma rede social
Postar ou enviar fotos e vídeos para um site ou um canal de mídia
Votar em uma pesquisa online (site ou rede social)
Participar de uma campanha ou de um grupo de discussão sobre temas de notícias
Falar com amigos sobre uma notícia através da internet
Falar com amigos sobre uma notícia em interações ao vivo
Compartilhar uma notícia por mensagem instantânea
Nenhum desses

Global

Brasil

27%
13%
21%
20%
10%
3%
11%
5%
17%
6%
18%
38%
16%
28%

43%
21%
17%
34%
15%
3%
16%
10%
20%
7%
41%
45%
43%
11%

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2017.
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4) De uma maneira geral, o brasileiro acredita que pode
confiar mais nas notícias do que pessoas de outras
nacionalidades, destoando inclusive da comparação com
outros países latino-americanos. Mas nem todos os meios de
informação gozam do mesmo nível de credibilidade.
Aqui nos deparamos com um paradoxo que torna a análise mais
complexa: o nível de confiança nas notícias é mais alto no Brasil
do que em outros 34 países que são acompanhados pelo Instituto
Reuters, perdendo somente para a Finlândia. Os jornalistas
gozam de maior credibilidade aqui do que em outros países,
sendo citados como a profissão mais confiável como fonte de
informação no Brasil.
Por outro lado, não é claro exatamente o que as pessoas
entendem por notícia ou jornalismo no mundo online. Seria
o conteúdo disponibilizado em um blog tão confiável quanto
aquele que consta em um artigo de jornal? Qual é a diferença
entre um texto de opinião que figure em uma coluna de revista e
aquele compartilhado via Facebook?

A escassez relativa de informações qualitativas
sobre a percepção que as pessoas têm das notícias e
de sua credibilidade torna difícil extrair conclusões
categóricas. Ao mesmo tempo em que alguns dados
sugerem que vivemos em um ambiente no qual as fake
news podem prosperar (excesso de confiança), nos
deparamos com dados que indicam que existe uma
maior desconfiança ou um maior grau de ceticismo em
relação às informações que circulam na internet.

%

informações
e notícias
$

Gráfico 14: Percentual de pessoas que afirma poder confiar nas
notícias veiculadas em seu país (em % do total).

Confiança nas notícias
(% dos que afirmam confiar)
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Hong Kong
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Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017).
Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.
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Tabela 7: Percentual que declara ter mais confiança nas
informações que recebe, lê ou vê em cada meio de informação
(em % do total):
Maior nível de
confiança

Gráfico 15
Confiança nos jornalistas (em % do total)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Discordo
totalmente

Discordo até Não concordo Concordo até
certo ponto nem discordo certo ponto
Brasil

WhatsApp

17%
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12%
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Nenhum

0%
12%

Total

100%

Mundo

Tabela 5: Percentual de entrevistados segundo o grau de
confiança nos profissionais que atuam ou são vistos como
fontes de informação (em % do total):
Número de
votos
753
652
83
472
264
105
31
141
86
49
164
46
2846

% do
votos
26%
23%
3%
16%
9%
4%
1%
5%
3%
2%
6%
2%
100%

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE - 2017). Elaboração Itaú
Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Tabela 6: Percentual dos entrevistados que acredita nas
informações encontradas na Internet e nas Redes Sociais
(em % do total)

Sim, totalmente
Algumas vezes
Não acredito
Não sabe/não respondeu
Total

57%

Não sabe/não respondeu
Concordo
plenamente

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2016). Elaboração Itaú Asset
Management. Data: Fevereiro de 2018.

Jornalistas
Médicos
Cientistas (empresas)
Religiosos
Cientistas (universidades e institutos)
Representantes de ONGs ambientais
Políticos
Militares
Escritores
Artistas
Nenhuma das opções
Não sabe
Total

Google

Internet em
geral
3%
80%
16%
0%
100%

Redes
Sociais
2%
79%
18%
2%
100%

Fonte: Pesquisa CNT/MDA – 133ª Rodada (2017). Elaboração Itaú Asset
Management. Data: Fevereiro de 2018.

Fonte: Pesquisa CNT/MDA – 133ª Rodada (2017). Elaboração Itaú Asset
Management. Data: Fevereiro de 2018.

Em relação à confiança nas diferentes plataformas,
os dados do Instituto CNT/MDA revelam que os
entrevistados confiam mais nas notícias que recebem,
leem ou veem no Google, que possui larga vantagem
sobre o Whatsapp, o Facebook e o Twitter.

Uma curiosidade interessante é que encontramos algumas
evidências de que os brasileiros não fazem uma distinção forte
entre a credibilidade das notícias de uma forma geral e daquelas
que eles próprios costumam consumir (comparação com a média
global), mostrando um grau de confiança bastante similar em
ambos os casos. Ressaltamos, no entanto, que a diferença é
pequena demais para refutarmos o risco associado aos vieses
de auto seleção (câmara de ressonância).

Gráfico 16: Percentual de entrevistados que afirma poder
confiar nas notícias a maior parte do tempo (em % do total).

Brasil

0,0%

20,0%

40,0%

Mundo0,0%

Mídia em
geral

Mídia em
geral

Mídia que eu
consumo

Mídia que eu
consumo

20,0%

40,0%

Concordo até certo ponto
Não concordo nem discordo
Discordo até certo ponto
Concordo plenamente
Discordo totalmente

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017). Elaboração Itaú Asset
Management. Data: Fevereiro de 2018.
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5) O consumo de notícias é multicanal, aumentando a chance de exposição
acidental, mas os brasileiros admitem tomar ações que limitam o tipo de
informações às quais estão expostos.

Gráfico 17

Canais utilizados para acesso à informação
(escolha múltipla e ilimitada - em % dos entrevistados)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013

2014

2015

2016

Rádio (Programas)

Jornal impresso

Outros

Online ex-redes sociais

Redes sociais e blogs

TV (Programas)

De fato, os brasileiros
citam diferentes canais
como fonte de notícia,
não se restringindo a
consumir informações
por um tipo de mídia ou
de plataforma exclusivo.
No caso das redes
sociais é comum que os
usuários se deparem
com notícias quando
buscam por outro tipo
de conteúdo.

2017

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo. Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Global

Brasil

Tabela 8: Uso das diferentes plataformas para o consumo de notícias (em % daqueles que declaram ter visto notícias em cada plataforma).
Facebook

Twitter

YouTube

Me deparo com notícias quando uso esta plataforma por outras razões

48%

25%

37%

Acredito que esta plataforma seja uma boa forma de encontrar notícias

49%

73%

61%

Não sei

3%

2%

2%

Total

100%

100%

100%

Me deparo com notícias quando uso esta plataforma por outras razões

55%

34%

47%

Acredito que esta plataforma seja uma boa forma de encontrar notícias

41%

63%

48%

Não sei

4%

3%

5%

100%

100%

100%

Total

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Assim como o observado para o resto do mundo, o
brasileiro costuma ter múltiplas fontes de informação,
potencialmente expondo-se a diferentes pontos de vista.
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Gráfico 18: Fontes de informação acessadas – Mundo x Brasil (em %)

Brasil

Mundo

2017

2017

2015

2015

0%

50%
1 fonte

2 fontes

100%
3 fontes

0%
4 fontes

20%

5-6 fontes

40%

60%

7 ou mais fontes

80%

100%
Nenhum

Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2015 e 2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

Um ponto de atenção, no entanto, reside na busca pela
seleção de notícias que os próprios usuários costumam
fazer.
Em alguma medida, os brasileiros já parecem fazer isso ao
manter relações com pessoas que compartilham de suas
visões políticas (Tabela 9). Ainda assim, a auto seleção parece
ir além: de acordo com os dados do Instituto Reuters (2017),
25% dos brasileiros admitem que deletaram ou bloquearam
usuários ou organizações por conta dos conteúdos postados

ou compartilhados pelo perfil ao longo do último ano. Tal
percentual só é maior nos Estados Unidos e na Turquia (29% e
28%, respectivamente), enquanto a média global é de 19%. Em
compensação, os brasileiros levam o primeiro lugar no quesito
adicionar/seguir perfis e usuários por conta dos itens e notícias
que eles publicaram (50% ante 36% na média global). A
quebra por renda, sexo, idade, região ou renda familiar indica
que tal comportamento não é marcadamente preponderante
em um subgrupo específico de nossa população.

Tabela 9: Visão política individual x amigos (em % do total)

Mundo

Brasil

Quase todos os meus amigos tem a mesma visão que eu

8%

15%

A maior parte dos meus amigos tem a mesma visão que eu

26%

30%

Metade dos meus amigos tem a mesma visão que eu

27%

26%

A maior parte dos meus amigos tem uma visão diferente da minha

8%

7%

Quase todos os meus amigos tem uma visão diferente da minha

2%

3%

Eu não sei o que os meus amigos pensam sobre política

21%

15%

Não sei

9%

5%

100%

100%

Total
Fonte: Instituto Reuters para o Jornalismo (2017). Elaboração Itaú Asset Management. Data: Fevereiro de 2018.

60% dos brasileiros acham a seleção
automática de notícias com base no seu
próprio histórico é bem-vinda, enquanto 48%
acreditam que a seleção a partir do que os seus
amigos consomem é uma boa forma de obter
informações.

64% dos brasileiros concordam que o
excesso de personalização das notícias
aos quais são expostos possa blindá-los
de notícias que apresentem um ponto de
vista diferente29.

29

Instituto Reuters (2017)
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6) O uso intenso de plataformas que privilegiam o contato
privado entre as partes torna a possibilidade de difusão
rápida de conteúdos não-factuais ou enviesados uma
preocupação legítima.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Reuters
(2017), 43% dos brasileiros afirmam que compartilham notícias
por meio de aplicativos de mensagem instantânea, a maior
proporção do mundo - nos Estados Unidos e no Japão as
estatísticas apontam para 9% e 4%, respectivamente.

Gráfico 19 – Compartilhamento de Notícias por Aplicativos de
Mensagem Instantânea (em %):

43%
39%
29%

26%
12% 9%
6% 4%

Brasil

Chile

Hong Turquia Finlândia EUA
Kong

Reino Japão
Unido

Fonte: Reuters Institute Digital News Report (2017). Elaboração Itaú Asset
Management. Data: Fevereiro de 2018.

O percentual de pessoas é ainda mais alto se considerarmos
não só aqueles que admitem participar de discussões políticas
de forma ativa (compartilhando), mas também o contingente
de pessoas que recebem notícias por meio de aplicativos de
mensagem instantânea: quase metade dos brasileiros afirma
ter usado aplicativos de mensagens para ler, receber, enviar ou
discutir notícias, uma porcentagem que alcança mais de ¾ da
população se considerarmos as quatro principais plataformas
sociais (Facebook, YouTube, Twitter e Instagram)30.

Apesar dos esforços empreendidos pelo TSE, a própria
dinâmica das eleições, que tem seu auge em um período
relativamente curto de tempo, dificulta o processo
de validação das informações compartilhadas nessas
plataformas e do direito de resposta por parte daqueles que
se sentirem lesados (réplicas). A divulgação tempestiva de
notícias poderá, por exemplo, aumentar significativamente
a volatilidade das pesquisas de intenção de voto em
momentos particularmente delicados. Com isso, poderemos
nos aproximar do primeiro turno eleitoral com um grau
ainda bastante elevado de incerteza acerca dos vencedores e
perdedores da disputa eleitoral.
Por fim, não podemos perder de vista que a existência de
muitos partidos e movimentos políticos no Brasil aumenta
exponencialmente a quantidade de informações às quais os
eleitores estarão expostos durante o ciclo eleitoral, seja de forma
direta ou acidental, potencializando os desafios daqueles que
desejam inferir quais serão os resultados finais da eleição.
Ainda que a televisão continue a ser o principal formador de
opinião no Brasil, é nítido que as redes sociais já tiveram, e têm
cada dia mais, um papel decisivo na formação de opiniões e em
eventos políticos no Brasil. Por ora, diante de dificuldade técnicas
e falta de evidências claras, nos parece precipitado afirmar que
seja possível extrair conclusões sobre a corrida eleitoral de 2018
exclusivamente a partir de observações no mundo digital.
Dito isso, avaliamos que diante de um alto grau de dispersão
da intenção de votos, os conteúdos que gerarem um alto nível
de engajamento na internet poderão dominar as atenções dos
candidatos, influenciando os seus discursos e adicionando uma
maior incerteza sobre os rumos da corrida eleitoral que se iniciará
nos próximos meses.

Diante de dificuldade técnicas e falta de
evidências claras, nos parece precipitado afirmar
que seja possível extrair conclusões sobre a
corrida eleitoral de 2018 exclusivamente a partir
de observações no mundo digital.

30

Instituto Reuters (2017)
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Conclusão

Os questionamentos éticos e morais com os quais a sociedade se depara diante das redes
sociais digitais não são necessariamente diferentes daqueles que existiam anteriormente. Em
alguma medida, a profusão de informações gera oportunidades tanto para aumentar o debate
sobre temas relevantes, quanto para permitir o acesso a esse debate. Por outro lado, as redes
sociais criam um ambiente propício para uma polarização do debate político ou mesmo para a
disseminação de informações de qualidade questionável ou patentemente falsas.

“Essas características cibernéticas, simultaneamente
de comunicação e de controle, permitem captar com
precisão como se formam as audiências na internet,
que é uma rede distribuída. Entretanto, ao contrário
de uma pesquisa de opinião, na qual o pesquisador
faz perguntas ao entrevistado, em uma rede social
só conseguimos captar e medir a ação da pessoa
conectada, e não sua intenção.”
Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo em LeMondeDiplomatique.org.br

Para aqueles que desejam analisar tendências, sejam elas econômicas, sociais ou políticas, as
redes proveem muitas oportunidades, mas os desafios não são pequenos. Estudos acadêmicos
mostram já ser possível identificar com algum grau de confiança o posicionamento político de
usuários de plataformas como o Twitter31 a partir de informações simples. Ainda assim, apesar
dos avanços tecnológicos, os computadores ainda não parecem interpretar de maneira confiável
e eficaz o significado de textos que contenham, por exemplo, traços de ironia ou sarcasmo,
dificultando o processamento de dados em larga escala. Ademais, ainda são escassos os estudos
que conseguem mostrar como se dá a relação entre as métricas de opinião e as métricas de ação,
ou de que modo o comportamento político visto na rede se materializa no mundo real32. O valor
das informações disseminadas na web segue como uma questão em aberto, especialmente em
países que possuem um grande número de partidos políticos.
No caso brasileiro, o papel das redes sociais não pode, de forma alguma, ser minimizado.
O nível de penetração da internet no Brasil é alto, alcançando mais da metade do eleitorado
brasileiro de acordo com os nossos cálculos. O uso de plataformas sociais também é uma
constante na vida de muitos indivíduos, fortalecendo a tese de que grande parte das informações
consumidas por nossos cidadãos estão ou estarão na internet. De acordo com o Instituto
Reuters (2017), os brasileiros interagem com as notícias de forma mais ativa do que em outros
países, mostrando um forte engajamento, seja por meio de curtidas, compartilhamentos
ou de comentários. Ainda que não seja recomendável extrair conclusões categóricas acerca
da suscetibilidade do público a notícias de cunho ideológico ou não-factuais (fake news),
encontramos evidências claras de que o debate político já tem sido contaminado em alguma
medida por perfis robotizados, por exemplo. A questão da manipulação surge, portanto, como
um ponto de atenção importante no contexto das eleições de 2018.
Concluímos, portanto, que o uso de insights advindos das redes sociais é uma tendência
promissora, especialmente no Brasil, mas está longe de ser uma inovação que permita aos atores
políticos desconsiderar outras formas tradicionais de análise sobre temas ou tendências eleitorais.
Dito isso, avaliamos que diante de um alto grau de dispersão da intenção de votos, os conteúdos
que gerarem um alto nível de engajamento na internet poderão dominar as atenções dos
candidatos, influenciando os seus discursos e adicionando uma maior incerteza sobre os rumos
da corrida eleitoral que se iniciará nos próximos meses.

31

http://www.scielo.br/pdf/bpsr/v11n3/1981-3821-bpsr-1981-3821201700030003.pdf
http://diplomatique.org.br/entre-trolls-robos-e-ativadores-as-eleicoes-na-internet/
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Disclaimer
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e o regulamento antes de investir. Dúvidas, reclamações e sugestões, utilize o SAC Itaú: 0800 7280728, todos os dias, 24 horas, ou o Fale
Conosco (www.itau.com.br) ou a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana: 0800 722 1722. Leia o prospecto, o formulário
de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
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