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Twitter



Evolução de Menções dos 
presidenciáveis por dia
(Todos) 1º de janeiro a 15 de maio

Janeiro: Destaque para o 
Julgamento de Lula no TRF-4 
e reportagens sobre 
patrimônio da família 
Bolsonaro.

Fevereiro: Temer em 
evidência com o desfile da 
Paraíso do Tuiuti e a 
intervenção federal no Rio.

Abril: Pico de menções com o 
julgamento de Lula no STF e a 
posterior prisão. Único pico 
de Bolsonaro com maior 
volume de menções que Lula 
devido à denúncia contra o 
filho, Eduardo, por agressão e 
à denúncia da PGR contra Jair 
Bolsonaro.



Evolução de Menções dos 
candidatos por dia
(sem Lula, Bolsonaro e Temer)
1º de janeiro a 15 de maio de 2018

Fora Bolsonaro, Lula e 
Temer, que conseguem 
com regularidade engajar 
relevante volume de 
menções, sem 
dependência de eventos 
específicos ou pautas 
particulares, todos os 
demais candidatos à 
Presidência oscilam 
consideravelmente como 
foco de atenção do 
debate público.



Janeiro: Os destaques foram Haddad, indiciado por uso de caixa 2, e Collor, que lançou candidatura.

Fevereiro: Jaques Wagner ganhou proeminência devido à denúncia na Operação Lava Jato.

Março: Há um aumento de volume dos debates sobre Guilherme Boulos e Manuela D’Ávila com a morte de Marielle Franco, 
além do impacto do apoio a Lula antes da prisão. No final do mês, Geraldo Alckmin se destaca com a repercussão negativa 
de declaração sobre os tiros contra a caravana de Lula.

Abril: Aumentam os episódios de impacto para os presidenciáveis com a intensificação do debate político-eleitoral;
● Ocorre o principal pico do ano não associado a Temer, Lula ou Bolsonaro: a repercussão do episódio de Ciro Gomes 

com blogueiro, durante evento em Porto Alegre;
● Na mesma data, houve forte debate sobre Manuela por conta de provocação de um eleitor de Bolsonaro à 

candidata; 
● Foi registrado novo pico de debate sobre Alckmin por associação à Lava Jato e por conta do envio do inquérito 

sobre o tucano, pelo STJ, à Justiça Eleitoral;
● O único pico de debate sobre Marina ocorreu no fim de abril com o resultado do BBB (com uma acriana vencedora), 

entrevistas da candidata à imprensa e debate sobre articulação com Joaquim Barbosa.

Maio: Boulos tem dois picos gerados com a ocupação do tríplex do Guarujá, o desabamento de prédio em São Paulo e 
entrevista a programa de TV.

 



Facebook



Evolução de Engajamento 
dos candidatos por dia
(Todos)
1º de janeiro a 15 de maio de 2018

Lula e Bolsonaro são, com muita 
folga, os únicos dois candidatos à 
Presidência que, assim como no 
Twitter, conseguem expressivo 
engajamento de forma regular, sem 
a dependência de eventos 
ou postagens de impacto.

Em janeiro, Bolsonaro tem alto 
volume de interações por conta de 
reportagens sobre o patrimônio de 
sua família. A partir de então, ele 
sempre se destaca em situações 
negativas para Lula e mobilizando 
oposição ao ex-presidente, embora 
também seja alvo de muitas 
interações críticas (e não só 
de perfis pró-Lula).

Bolsonaro apresenta maior regularidade 
de engajamento que Lula, cuja atuação no 
Facebook desde o começo do ano é 
pautada pelos desdobramentos do 
julgamento na Lava Jato



Evolução de Engajamento 
dos candidatos por dia
(Sem Lula e Bolsonaro)
1º de janeiro a 15 de maio de 2018

No começo do ano, Alvaro 
Dias e João Amoedo 
obtiveram boa parte dos 
maiores engajamentos de 
presidenciáveis — junto a 
Flávio Rocha, que ainda não 
era considerado 
abertamente pré-candidato.

Após a prisão de Lula, 
Manuela e Boulos 
intensificam atividade, 
atraem seguidores de Lula e 
passam a obter engajamento 
expressivo em defesa do 
ex-presidente e na promoção 
de pautas de esquerda.



Janeiro: Álvaro Dias, um dos mais eficazes atores no Facebook, teve alta repercussão com postagens
sobre julgamento de Lula. No fim do mês, Manuela D’Ávila teve forte repercussão com postagem sobre 
participação de Temer no programa de Silvio Santos (com 86 mil compartilhamentos do vídeo que postou).

Fevereiro: Flávio Rocha obteve amplo volume de interações entre janeiro e fevereiro com postagens sobre posições liberais na 
condução da economia, a candidatura de Bolsonaro e elogios ao empreendedorismo. Em geral, as postagens de Flávio Rocha que mais 
atraem engajamento são vídeos, imagens e links compartilhados a partir dos comentários de outros atores. Em 16 de fevereiro, Alvaro 
Dias se destacou ao compartilhar reportagem da revista IstoÉ sobre sua candidatura como alternativa à polarização política. Em 26 de 
fevereiro, João Amoedo fez duas postagens abrangentes sobre as ideias e o programa do Partido Novo.

Março: Destaque a Flávio Rocha com postagem sobre o lançamento de sua candidatura à Presidência, e a Amoedo com vídeo contra 
privilégios a categorias do serviço público e postagem crítica à Venezuela. No fim do mês, Manuela se manifestou contra atentados à 
caravana de Lula e atraiu mais de 100 mil interações.

Abril: Dois picos de engajamento com Boulos: o primeiro, no contexto da prisão de Lula, é o compartilhamento de um tuíte de crítica a 
Temer e defesa do petista; o segundo, com impacto ainda maior (superior a 200 mil interações), foi relacionado à ocupação do tríplex 
do Guarujá. Manuela teve picos nas mesmas datas, pelas mesmas pautas. Amoedo, ao postar foto comparando a iluminação à noite 
nas duas Coreias, também se destacou no fim de abril.

Maio: Maior pico não associado a Lula ou Bolsonaro é de Boulos, com a divulgação de entrevista em programa de TV. Manuela, ao 
compartilhar foto com Ciro e Boulos, também teve destaque na mesma semana. Amoedo, com seguidas postagens sobre o não uso de 
recursos públicos pelo Novo e em defesa da redução da burocracia estatal também obteve novo pico.

 


