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O primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à Presidência, realizado 

ontem (14) à noite, foi marcado por denúncias de corrupção de ambas as partes e 

por discussões em torno de programas sociais, seguidas por questões ligadas à 

economia. Os temas comportamentais, como aborto, drogas e homofobia, que 

marcaram os debates no primeiro turno, ficaram em segundo plano, marcando uma 

importante diferença entre a agenda pública debatida antes de 5 de outubro pelos 

candidatos e a agenda que se coloca para a etapa final da campanha. 

 

Monitoramento realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da 

FGV registrou cerca de 390 mil menções diretas ao evento nas redes sociais entre 

22h30 e meia-noite. A análise foi feita a partir do Pulso do País, ferramenta de 

monitoramento da web desenvolvida pela DAPP com o jornal O Globo para as 

eleições. 

Corrupção, com quase 54 mil menções, foi o assunto mais discutido nas redes. O 

volume de menções ao tema revela a importância que as denúncias e as políticas de 



combate à corrupção terão na reta final da campanha. O tema evidencia ainda a 

forte demanda – refletida nas redes – por ações voltadas à promoção da 

transparência nas políticas públicas e na execução orçamentária. 

Em segundo lugar, ficaram as menções a programas sociais em geral, que também 

foram abordados durante o debate, repercutindo também nas discussões na web. 

Programas como o Pronatec e o Bolsa Família e propostas para as áreas de educação 

e saúde motivaram cerca de 50 mil menções entre as pessoas que se manifestaram 

nas redes. O tema reflete a consolidação de uma agenda de políticas sociais, mas 

também a crescente importância de demandas relacionadas aos serviços públicos. 

O terceiro tema que mereceu destaque, por fim, foi a economia, que motivou pouco 

mais de 21 mil menções nas redes. Emprego/desemprego foi o tópico mais debatido 

nesse quesito, com dois terços do total de menções registrado, e o crescimento da 

economia e da inflação foram outros pontos discutidos, refletindo os desafios 

colocados para o próximo governo nessa área. A palavra Brasil foi mencionada mais 

de 75 mil vezes, e revela um debate nas redes sobre o futuro do país. 

 


