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O quarto e último debate do 2º turno entre os candidatos à Presidência da 

República, ocorrido nesta sexta-feira, 24 de outubro, (24), apresentou grande 

número de menções nas redes sociais à corrupção, às políticas sociais e à crise 

hídrica. O debate mais propositivo do segundo turno teve reflexos nas redes: foi o 

maior volume de menções registrado nos debates em 2014. A pauta das discussões 

online seguiu a tendência do último debate de mesclar referências aos casos de 

corrupção e aos programas sociais, principalmente de educação e habitação. 

 

Monitoramento realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV 

registrou 442.900 menções diretas ao evento nas redes sociais entre 22h07 e meia-

noite, quando o debate se encerrou. 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. 

Mais uma vez as menções à corrupção foram parte central do debate online, com 

mais de 143 mil postagens, impulsionadas por discussões em torno da Petrobras e 



outras denúncias recentes. O segundo tema mais discutido nas redes sociais foram as 

políticas sociais, com 124.600 menções. E o destaque ficou com os programas como 

o Pronatec (33.700 menções) o Bolsa Família (33 mil) e o Minha Casa, Minha Vida 

(28.700). 

A discussão em torno da falta de água e da crise de abastecimento, que estava 

ausente do debate presidencial até agora, foi o terceiro tema mais discutido nas 

redes, com mais de 54 mil menções. O estado de Minas Gerais voltou a ser 

mencionado nas redes sociais com mais de 45 mil citações. As propostas dos 

candidatos sobre a reforma política voltaram a ganhar repercussão nas redes, com 

14.300 menções. Por fim, o tema da economia, com 30 mil menções, gerou citações 

em torno de inflação, desemprego, salário mínimo e PIB. 

 


