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A interferência de perfis automatizados nas discussões 
que transcorrem nas redes sociais representa uma amea-
ça à integridade do debate público, uma vez que os robôs 
são capazes de falsear um cenário de apoio ou crítica a 
determinado tema ou pessoa.

Devido ao seu potencial nocivo de manipulação, a presen-
ça de robôs deve ser identificada, especialmente em mo-
mentos de grande relevância política como o período de 
campanhas eleitorais.

O desenvolvimento de novas técnicas faz com que os robôs ga-
nhem gradativamente mais sofisticação e adquiram cada vez 
mais características humanoides, o que tornam o seu compor-
tamento mais complexo e dificultam a sua identificação.

Para acompanhar o progresso da automatização, a FGV DAPP 
continuamente refina seus parâmetros de identificação de 
contas automatizadas com o aporte de métodos estatísticos 
que conferem rigor a esse processo de checagem.

Com melhores recursos para essa identificação, é possí-
vel, de forma mais precisa e acurada, reconhecer padrões, 
grupos de dispersão e características de replicação de 
conteúdos na rede.

Além de refinar a Metodologia DAPP de identificação de con-
tas automatizadas, este estudo traz a sua aplicação em qua-
tro casos: a  exposição do Queermuseu, o debate pré-elei-
toral no Paraguai, as discussões sobre oito atores políticos 
brasileiros e o julgamento do ex-presidente Lula. Em todos 
eles foi observada presença significativa de robôs.

Os estudos aplicados evidenciam o desafio que se apresenta 
às instâncias responsáveis por zelar pela lisura do processo 
eleitoral de modo a resguardar a sua transparência e a favo-
recer o seu accountability.
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INTRODUÇÃO
A gestão das contas automatizadas lança mão de diferentes 
recursos textuais e de programação para evitar que os robôs 
sejam reconhecidos e passíveis de exclusão.
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O primeiro caderno de referência pu-
blicado pela FGV DAPP sobre a atuação de 
robôs no debate público, “Robôs, Redes 
Sociais e Política no Brasil” (RUEDIGER, 
2017a), obedeceu a dois propósitos.

Um, como o próprio caderno enfati-
za, foi sinalizar o importante alerta so-
bre a reiterada interferência de perfis 
automatizados em eventos relevantes 
da política no Brasil. O outro foi estabe-
lecer um esforço inicial de abordagem 
metodológica que dê conta das dife-
rentes estratégias e funções relacio-
nadas à atividade desses robôs, com a 
proposta de construção de uma tipolo-
gia de acompanhamento e identifica-
ção de tal atividade.

Os robôs, entretanto, são apenas um 
vértice da manipulação das interações 
via redes sociais. Simultaneamente ao 
crescimento da preocupação com o im-

pacto que o uso de perfis automáticos 
pode exercer sobre a democracia e a polí-
tica, e não apenas no Brasil, mas na Euro-
pa e nos Estados Unidos, emerge em con-
tiguidade a atenção com as denominadas 
“fake news”. São notícias falsas que ten-
tam distorcer opiniões, conduzir juízos de 
valor sobre pessoas e agendas e sabotar a 
atividade jornalística tradicional.

São de fora, inclusive, os primeiros 
estudos e reflexões sobre o resultado 
pragmático dos robôs e das “fake news” 
nas redes. Em especial dos EUA, onde 
permanece densa a névoa que recobre 
a participação russa na eleição de Do-
nald Trump como presidente. Ainda sob 
investigação no país, o uso de perfis 
falsos e de divulgação de mensagens 
favoráveis a Trump pelos russos acele-
rou a resposta de diferentes setores da 
democracia ao problema. 

INTRODUÇÃO
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A União Europeia criou, no fim de 2017, 
grupo de trabalho dedicado à prevenção 
de notícias e interações falsas na web, com 
membros da comunidade acadêmica, da 
imprensa e do poder público. No Brasil, o 
Tribunal Superior Eleitoral formou um con-
selho consultivo dedicado à mesma tarefa, 
do qual a FGV DAPP é integrante.

Por outro lado, ainda são pouco eviden-
tes as correlações entre a produção de ro-
bôs e o uso de notícias falsas para manipular 
eleições e o debate público. Estudo publica-
do em 09 de janeiro de 2018 (GUESS et al., 
2018) sobre a audiência de “fake news” por 
eleitores de Trump e Hillary Clinton durante 
o pleito de 2016 apontou forte sobreposição 
entre a leitura de notícias falsas e a predis-
posição do eleitorado que leu essas notícias 
em votar no candidato favorecido. Ou seja,o 
predomínio de acesso a conteúdos distor-
cidos é entre aqueles que já se inclinam a 
apoiar o beneficiado pela distorção.

Da mesma forma, ainda não há forte 
acúmulo de evidências indicando o uso ge-
neralizado de robôs para que informações 
falsas sejam compartilhadas nas redes 
sociais. Os estudos preliminares da FGV 
DAPP sobre a atividade automática de per-
fis no Twitter, inclusive entre os exemplos 
apresentados neste segundo caderno, não 
conduzem a essa conclusão, mas reiteram 
o problema principal: os robôs fazem no 
âmbito das redes sociais com que qual-
quer cenário de apoio, crítica, alcance e 
interesse da sociedade civil nos assuntos 
majoritários do país seja ameaçado por en-
gajamentos artificiais.

Outro problema apontado pelas análises 
da FGV DAPP é o componente de adaptação 
da atividade artificial no Twitter. Os robôs 
não apenas são difíceis de identificar, como 
a gestão das contas automatizadas lança 
mão de diferentes recursos textuais e de 
programação para evitar que sejam reco-

nhecidos e passíveis de exclusão. Por isso, 
houve a busca por parâmetros adicionais 
de verificação, com o aporte de métodos 
estatísticos que conferem rigor ao proces-
so de checagem.

Os aperfeiçoamentos metodológicos 
que realizamos neste caderno visam à so-
lidificação da primeira versão da pesquisa, 
com novos encaminhamentos que deem 
conta dos “diferentes robôs” em ação na 
web. Com melhores recursos para identi-
ficá-los, é possível, de forma mais precisa 
e acurada, reconhecer padrões, grupos de 
dispersão e características de replicação 
de conteúdos na rede.

Em resumo, fica mais fácil encon-
trá-los, ainda que se escondam 
muito bem. E fica igualmente mais 
fácil dispor de ferramentas que 
ajudem a proteger o debate demo-
crático na internet.
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ROBÔS
Os robôs estão adquirindo cada vez mais características 
humanoides, o que torna seu comportamento mais complexo 
e dificulta a identificação da sua origem virtual.
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1.1    Contextualização do tema

O primeiro estudo sobre robôs publica-
do pela FGV DAPP identificou a presença de 
contas automatizadas em momentos de re-
levância política no Brasil nos últimos anos. 
Por exemplo, na greve geral de abril de 2017, 
quando mais de 20% das interações identi-
ficadas no Twitter entre os usuários a favor 
da greve foram provocadas por esse tipo de 
conta. Outro episódio em que se verificou a 
presença de robôs foi durante as eleições 
presidenciais de 2014, quando eles chega-
ram a gerar mais de 10% do debate. 

O mundo virtual tem permitido a adapta-
ção de velhas estratégias políticas de difa-
mação e manipulação de debates públicos, 

agora em maior escala e sem transparência 
aparente, e o estudo inicial da FGV DAPP ob-
jetivou estabelecer um primeiro passo para 
avaliar os modos de comunicação e o com-
portamento entre as contas automatizadas.

À medida que a utilização dos robôs 
cresce em sofisticação e popularidade, a 
identificação dessas contas automatizadas 
e a sua coleta assumirão papéis cada vez 
mais importantes no debate político duran-
te as eleições de 2018. Por isso, torna-se 
imperativo estudar não somente os com-
portamentos dos robôs no ecossistema do 
Twitter, mas também a interação entre usu-
ários humanos e usuários robôs. 
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De acordo com o objetivo para o qual o 
robô foi construído, ele vai apresentar um 
perfil e um comportamento determinados 
frente à interação com perfis humanos. 
Com o desenvolvimento de novas técnicas, 
os robôs estão adquirindo cada vez mais ca-
racterísticas humanoides, o que torna seu 
comportamento mais complexo e dificulta a 
identificação da sua origem virtual. É muito 
importante lembrar que o robô pode ter o 
comportamento que o programador quiser. 
Apesar das classificações sobre os tipos de 
robôs, o programador tem liberdade para 
definir o comportamento de cada um deles. 

Tecnicamente, a conta automatizada não 
é capaz de agir sozinha. Quando o usuário 
utiliza a rede social, ele dá vida à conta, e 
o mesmo pode ser dito para os aplicativos 
que controlam os perfis.

É preciso ter em mente ainda que a conta 
isoladamente não é um robô, mas apresen-
ta comportamento automatizado devido ao 
aplicativo que a controla. Se este for desli-
gado, o perfil não será mais capaz de postar 
nada. Portanto, optou-se por utilizar a ter-
minologia “robô” para indicar quais contas 
apresentaram comportamento automatiza-
do no período de tempo da análise realizada. 

Qualquer pessoa pode automatizar a 
sua própria conta. Existem ferramentas 
web, como o Twitter Feed, o Social OOmph, 
o Dlvr.it e o Tweetdeck, que oferecem vá-
rios recursos válidos para que uma conta 
seja gerenciada. O usuário também pode 
desenvolver um aplicativo para isso com a 
API (Application Programing Interface) pú-
blica do Twitter e o conhecimento de uma 
linguagem de programação, como Ruby, 
Javascript ou Python.
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Publiquem informações  
que criem soluções úteis  
de forma automatizada,  
a exemplo das contas  
@LeiSecaRJ e @ponterionit; 

Realizem campanhas 
criativas que respondam 
automaticamente aos usuários 
que interagem com o seu 
conteúdo, como as contas 
@WhatTheFare e @ArnaldoPode;  

A API pública do Twitter dá acesso a to-
das as ações que uma conta pode executar. 
Apesar de existir uma política antispam nos 
termos de uso da API, ela é flexível o sufi-
ciente para possibilitar que uma conta faça 
postagens frequentemente e sem risco de 
bloqueio pelo Twitter quando o conteú-
do não é pornográfico, de links maliciosos 
(que direcionam a páginas que roubam da-
dos, por exemplo) entre outros. Na cláusula 
sobre a automação de perfis, o Twitter in-
clusive encoraja a criação de contas auto-
matizadas desde elas que sigam as seguin-
tes regras de utilização da API:
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Desenvolvam soluções 
que respondam aos 
usuários por meio de 
Mensagens Diretas (DMs);

Tentem novas ideias  
que ajudem as pessoas  
e sigam as regras  
de uso do Twitter,  
como @censusAmericans 
e @_grammar;

Garantam que seu aplicativo 
proporcione uma boa 
experiência ao usuário  
e tenha bom desempenho,  
e confirmem que ele continuará 
assim ao longo do tempo.
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Por outro lado, o Twitter1 indica as limi-
tações quanto ao tipo de conteúdo e com-
portamento permitido nas “Regras do Twit-
ter”, que desestimulam, especificamente, 
duas operações: o desenvolvimento de 
automação sem o uso da API, utilizando, 
por exemplo, um script no site; e perfis que 
incomodem os usuários com mensagens 
frequentes ou não solicitadas. As aplica-
ções que são desenvolvidas com base na 
API são monitoradas de forma constante. 
Quando o Twitter suspeita que o aplicati-
vo violou alguma cláusula dos termos, ele 
é bloqueado e, para reverter a situação, é 
preciso um contato por e-mail, descreven-
do os propósitos do programa aos avalia-
dores do Twitter.

Segundo Chu et al. (2010) as contas no 
Twitter podem ser classificadas como ro-
bôs, humanas ou ciborgues. As contas 
robô são as totalmente controladas por 
um aplicativo, ou seja, seguem um código 
específico. As humanas são controladas 
por uma pessoa, sem códigos de automa-
tização. Por último, as ciborgues contêm 
características de robôs e de contas hu-
manas. São controlados por humanos na 
maior parte do tempo, mas apresentam al-
guns atributos de automação, como no caso 
das campanhas do tipo “doe um tuíte”, em 
que o usuário permite que uma instituição, 
por exemplo, publique com o seu perfil; ou 
através da utilização de ferramentas de ge-
renciamento de contas, como o Tweetdeck.

Os robôs podem ter comportamentos 
altamente artificiais (spam) ou mais se-
melhantes aos de humanos (socialbots). 
Os que são chamados de spam são utiliza-
dos geralmente para aplicar estratégias de 
marketing, divulgar vídeos, fotos e música, 
e para impulsionar a divulgação de uma 
hashtag, um link ou um post. Com com-
portamentos claramente padronizados, 
essas contas são facilmente detectadas 
pelas plataformas de redes sociais e cor-
rem o risco de serem bloqueadas, a menos 
que sejam colocadas na White List. Elas, 
por exemplo, geralmente não respondem 
a uma mensagem direta. Quando o fazem, 
dão uma resposta simples e automática. 

1 Todos os termos sobre automação podem ser encontrados em: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-automation
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Por outro lado, os socialbots tentam imi-
tar o comportamento humano na rede so-
cial, apresentando fotos de perfil e de capa 
e bio, ou seja, um perfil completo. O padrão 
de postagem dos socialbots também é me-
nos coordenado que o do robô spam. 

Quando um grande número de contas 
automatizadas é utilizado para uma ação 
coordenada e controlado por um ator único 
— chamado botmaster —, elas constituem 
uma rede de robôs, ou uma botnet (VAROL 
et al., 2017). O estudo de Abokhodair et al. 
(2015) mostra como uma botnet inundava 
as discussões na Síria com hashtags não 
relacionadas com a guerra civil no país 

como estratégia para ofuscar as hashtags 
sobre o conflito. Aparentemente, a rede era 
utilizada para desviar a atenção do debate 
sobre a guerra.

 Conforme explicado, resulta inegável 
que a utilização de contas automatizadas 
nas plataformas sociais vai aumentar não 
somente em complexidade, mas também 
em número. Por isso, a identificação rápi-
da e eficaz dessas contas e a sua coleta se 
tornam cada vez mais importantes. Porém, 
a humanização do comportamento dos ro-
bôs é um desafio que tende a dificultar ain-
da mais esse processo.

White List
 

O Twitter permite que usuários 
avisem à plataforma que vai 
adotar um comportamento au-
tomatizado, como em caso de 
estratégias de marketing, por 
exemplo. Neste caso, o perfil 
passa a fazer parte de uma lista 
de contas consideradas “confiá-
veis” mesmo com um comporta-
mento padronizado.
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1.2    Tipologia de robôs

 Com a observação do comportamen-
to das contas automatizadas e da forma 
como se comunicam, fica claro que elas 
perseguem objetivos específicos e ado-
tam estratégias que dependem de qual é 
a sua finalidade. Ou seja, a conta muda o 
seu comportamento e o texto utilizado de 
modo a atingir o seu propósito. Com isso, 
existem diferentes tipos de contas auto-
matizadas, que apresentam uma variedade 
de características que dependem de seu 
objetivo específico.

Como mencionado anteriormente, se-
gundo Chu et al. (2010) as contas no Twit-
ter podem ser classificadas como robôs, 

humanas ou ciborgues. O estudo deter-
mina que os seres humanos têm um com-
portamento complexo em relação ao tem-
po em que fazem publicações, enquanto 
os robôs e os ciborgues podem apresen-
tar comportamentos claramente padro-
nizados. Ao examinar o texto dos tuítes 
dos robôs, os pesquisadores também ob-
servaram que uma alta proporção contém 
conteúdo spam. Outros fatores possíveis 
para a detecção de contas automatizadas 
levam em consideração a relação de URL 
externa e o generator utilizados para fa-
zer as publicações, conforme foi discuti-
do em Ruediger (2017a).
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As observações de Lee et al. (2011) carac-
terizam aos robôs como poluidores de con-
teúdo e os classificam em quatro grupos: 

Duplicadores: postam tuítes quase 
idênticos, com ou sem links;

Duplicadores @: postam como os du-
plicadores, mas também usam o sistema 
de @usuário do Twitter para inserir aleato-
riamente o nome de um usuário legítimo, 
mesmo que este usuário não siga o robô;

Promotores maliciosos: postam 
sobre serviços, marketing, etc. São mais 
sofisticados do que os anteriores e, en-
tre os tuítes pagos, postam alguns de 
conteúdo legítimo, como saudações;

Infiltradores de amizades: pare-
cem legítimos, mas abusam da recipro-
cidade nas relações no Twitter. Como as 
relações na rede social são fortemente 
baseadas em reciprocidade – se o usuá-
rio A segue o usuário B, normalmente o 
usuário B vai seguir o usuário A –, esse 
tipo de poluidor de conteúdo espera ter 
um grande número de seguidores para 
começar as atividades de spam.

No entanto, nem todos os robôs possuem 
uma atuação poluidora e, de acordo com Chu 
et al. (2012), alguns podem ser legítimos. Os 
chamados “robôs do bem”, por exemplo, 
publicam notícias e atualizam feeds. Geral-
mente, as empresas usam justamente esses 
tipos de contas automatizadas que não são 
maléficas em suas redes sociais. Dentre os 
robôs legítimos encontramos:

Chat Bots: robôs que simulam con-
versas com usuários com uso de modelos 
de processamento de linguagem natural 
para gerar diálogos. Um exemplo é a Siri/
Cortana nos dispositivos mobiles. Existem 
também diferentes tipos de chat bots:

• Serviços: robôs que atuam como um 
facilitador no acesso a serviços ou in-
formações, na realização de transa-
ções, atendimento, SAC, etc;
• Commerce: robôs que atuam como 
um facilitador no processo de vendas, 
aquisição de clientes, geração de ofer-
tas qualificadas e afins;
• Assistente Pessoal: robôs que atuam 
como um facilitador na educação, no con-
trole de finanças, na gestão do tempo, na 
previsão do tempo, na autoconfiança.
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Spider Bots: robôs utilizados para se-
guir links e indexar a internet; geram os 
dados que alimentam motores de busca;

Trading Bots: robôs que atuam no 
mercado financeiro fazendo transações 
de forma automática;

Bots de Media e Entretenimento: 
robôs que atuam como um facilitador 
no acesso a notícias, serviços ou infor-
mações relacionadas a televisão, rádio, 
notícias, meios de comunicação e mí-
dias em geral; e eventos, festas, cele-
bridades, etc.

Chu et al. (2012) também se referem 
aos diferentes tipos de ciborgues, que 
podem ser classificados como “robô-as-
sistido por auxílio humano” ou “robô-as-
sistente humano”. 

Porém, o foco deste estudo está naque-
les comportamentos que podem influen-
ciar o debate político nas redes sociais, e o 
que pode manipular a opinião pública não 
depende do tipo de robô, mas do seu tipo 
de atuação. A seguir, são expostos quais 
comportamentos são potencialmente da-
nosos ao debate público:  

Spam – Postagem frequentes 
de hashtags: Os robôs se utilizam do 
recurso das hashtags para inflar um de-
bate. Existem variações desse tipo de es-
tratégia como, por exemplo, quando ro-
bôs buscam as hashtags mais populares 
em um determinado momento e postam 
tuítes contendo letras aleatórias junto 
com a hashtag encontrada. A hashtag 
também pode ser escolhida especifica-
mente para um fim particular.  

Esse robô é capaz de inflar o debate so-
bre uma hashtag mesmo com suas mensa-
gens sem conteúdo. O objetivo deste tipo 
de conta é criar volume sobre uma temá-
tica ou uma pessoa específica. Ao gerar 
mais volume, o robô provoca  uma impres-
são de que a comunidade online está fa-
lando significativamente desse assunto ou 
sujeito. Estes tipos de perfis são utilizadas 
para aumentar a exposição da imagem de 
uma pessoa e para desviar a atenção de 
uma temática para outra (figura 1).

 



23

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas  

Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil

FIGURA 1. Exemplo de postagem

Fonte: elaborado pela FGV DAPP, com base em dados do Twitter.
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Os robôs spam não são construídos para 
interagir com um perfil humano, porque 
são facilmente identificados com conta au-
tomatizada. Usuários humanos comumen-
te reportam as contas “falsas” ao Twitter, 
como no exemplo a seguir:

FIGURA 2. Exemplo de postagem

Fonte: Twitter
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Retuíte de portais:
Alguns robôs seguem portais e retuí-
tam mensagens publicadas por eles. 
Segundo os estudos da DAPP, os usuá-
rios humanos não costumam interagir 
com esse tipo de robô, e, geralmente, 
eles não têm um número grande de se-
guidores humanos. Diferentemente dos 
humanos, os multiplicadores seguem 
um determinado padrão no retuíte de 
portais. Por exemplo, o programador 
pode escolher de quais portais vão ser 
publicados os retuítes, enquanto os hu-
manos fazem arbitrariamente essa es-
colha. Além disso, a temporização dos 
retuítes apresenta padrões semelhan-
tes, enquanto a dos retuítes de contas 
humanas é mais aleatória.

Segue de Volta: 
Em busca de mais exposição para suas 
mensagens, muitas contas utilizam 
hashtags e palavras-chave para sina-
lizar que irão seguir de volta todas as 
pessoas que seguirem o seu perfil. Com 
esse método, é possível conseguir mi-
lhares de usuários de forma “orgânica”, 
podendo uma conta chegar a mais de mil 
seguidores com alguns tuítes e likes. Um 
robô que busca propagar uma notícia ou 
ganhar rapidamente uma plateia pode, 
portanto, utilizar tais hashtags (como 
#SegundaDetremuraSDV e #sdv) para 
construir uma ampla rede de seguidores 
que estarão expostos a suas postagens. 
Outra forma de conseguir seguidores ra-
pidamente é contratar serviços de agên-
cias de marketing especializadas em ven-
der likes, seguidores e retuítes.
 

Postar mensagens originais:
Esse robô simula um humano tentando se 
tornar um influenciador ao gerar texto e 
participar ativamente do Twitter. Os usu-
ários humanos costumam curtir e retuitar 
este tipo de perfil pois, se bem feito, pode 
ser difícil sua identificação como robô.

InfluenciadoresSDVMultiplicadores
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1.3    Refinamento da metodologia

Atualmente, diversos pesquisadores têm 
procurado desenvolver métodos de detecção 
de robôs em redes sociais. Diferentes abor-
dagens, como aprendizagem de máquinas e 
análise de texto, já foram utilizadas. São apre-
sentados a seguir os resultados comparativos 
da identificação de robôs em seis bases de 
dados com três métodos diferentes.

O primeiro dos três métodos, baseado no 
artigo de Varol et al. (2017), é chamado BotOr-
Not. Ele analisa contas de Twitter através de 
um algoritmo de aprendizagem de máquinas 
que leva em consideração dados do histórico 
recente da conta — incluindo menções a ela 
— e calcula a probabilidade desta conta ser 
um robô. Atualmente existe uma API (Appli-
cation Programing Interface) que permite 
utilizar este método para verificar contas  
automaticamente.

O segundo, descrito nos artigos Cha-
voshi et al. (2016a; 2016b), verifica a exis-
tência de robôs em um grupo de contas de 
Twitter através da análise de correlação de 
mensagens para cada possível par de usuá-

rios dentro deste grupo de contas. Também 
existe uma API que possibilita a utilização 
automática deste método para a verificação 
de um conjunto de contas do Twitter.

O terceiro método, chamado de Metodo-
logia DAPP (RUEDIGER, 2017a), desenvolvido 
pela FGV DAPP, utiliza o metadado generator 
— informação que indica o dispositivo que 
gerou o tuíte — e a recorrência de tuítes pos-
tados no mesmo segundo pela mesma conta 
para classificá-la como robô.

A partir desses três métodos, a FGV 
DAPP analisou seis bases de dados de tuí-
tes coletados em momentos de intensa 
discussão política: o primeiro e o segundo 
turno das eleições presidenciais brasilei-
ras de 2014 (2014 1T e 2014 2T, respecti-
vamente), as manifestações pró-impeach-
ment de 2016, as eleições municipais de 
São Paulo em 2016 (Eleições Municipais 
São Paulo), a greve geral no Brasil em 28 de 
abril de 2017 (Greve Geral) e a votação da 
Reforma Trabalhista no Senado em 11 de 
julho de 2017 (Reforma Trabalhista).
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1.3.1    BotOrNot

O método BotOrNot (VAROL et al., 2017) 
parte da relação de usuários para buscar, 
por meio do Twitter Search API, os últimos 
200 tuítes públicos de cada usuário e os úl-
timos 100 tuítes públicos que o mencionam. 
Com isso, são levantadas mais de mil vari-
áveis, separadas por classes, para avaliar a 
existência de características de robôs em 
cada uma das contas. A análise mostra para 
cada classe a probabilidade de a conta ser 
um robô e, levando em consideração todas 
as classes, a probabilidade universal (PU).

Por conta dessa dinâmica, esse processo é 
lento, levando cerca de 15 minutos para ana-
lisar uma base de 180 usuários, por exemplo. 
Assim sendo, optou-se por coletar amostras 
de usuários em cada um dos casos estudados. 
Como sugere a literatura, é importante garan-
tir que a amostra seja representativa da popu-
lação, isto é, que tenha, na média, as mesmas 
características básicas do fenômeno pesqui-
sado (BUSSAB e MORETTIN, 2017).

Por isso, foi adotado um plano de Amos-
tragem Aleatória Simples (AAS), sem repo-
sição. Tal método consiste em selecionar as 

unidades para a amostra considerando igual 
probabilidade de seleção. Para definir o tama-
nho de amostra que seria suficiente para ga-
rantir, no máximo, 5% de erro com 99% de con-
fiança, foi utilizado o método de estimação de 
proporção por AAS, que retorna um tamanho 
de amostra necessário de forma conservado-
ra. Abaixo os resultados desse método aplica-
do às amostras dos seis temas:

Na tabela 1, é exposto o resultado ob-
tido com o método do BotOrNot nos seis 
temas abordados. Pode-se observar que 
nem todas as contas da amostra analisa-
da foram verificadas pelo algoritmo. Isso 
ocorre porque alguns usuários já podem 
ter tido suas contas suspensas pelo pró-
prio Twitter ou terem sido excluídos.

Verificados Não Verificados Robôs identificados (%)

Total de Contas     Amostra total (%) total (%)
PU   
0,5

PU   
0,6

PU   
0,7

PU   
0,8

PU   
0,9

Eleições 2014 - 1º Turno 320.091 663 646 97,44% 17 2,56% 4,83% 3,02% 1,51% 0,60% 0,30%

Eleições 2014 - 2º Turno 286.452 663 648 97,74% 15 2,26% 5,73% 2,56% 1,51% 0,45% 0,15%

Pró-Impeachment 383.469 662 581 87,76% 81 12,24% 4,83% 1,66% 1,06% 0,45% 0,00%

Eleições São Paulo 251.423 651 631 96,93% 20 3,07% 5,38% 2,76% 1,23% 0,77% 0,15%

Greve Geral 383.469 663 627 94,57% 36 5,43% 4,37% 1,36% 0,45% 0,00% 0,00%

Reforma Trabalhista 76.614 659 631 95,75% 28 4,25% 4,86% 1,67% 1,06% 0,46% 0,00%

TABELA 1: Resultados BotOrNot

Fonte: elaborado pela FGV DAPP.
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Apesar das recentes tentativas de 
identificar robôs com aprendizagem de 
máquina, Cresci et al. (2017) indica que 
tais técnicas não são ideais para desen-
volver essa função, porque não são capa-
zes de detectar novos robôs. Tal fenôme-
no acontece devido ao contraste entre a 
constante evolução dos robôs, que ten-
tam driblar os mecanismos de detecção, 
e a estrutura rígida da construção de um 
modelo de aprendizagem de máquina, 
que depende de um conjunto de dados 
fixo para encontrar padrões que serão 
utilizados na classificação das contas. 

Devido à evolução dos robôs, contas 
automatizadas se parecem cada vez mais 
com usuários comuns, sendo difíceis 
de serem detectadas até por humanos 
(CRESCI et al., 2017). Algoritmos que eram 
estado da arte no passado não são mais 
capazes de detectar todos os tipos de ro-
bôs. Essa mudança de paradigma na área 
de detecção de contas automatizadas 
pede novas soluções que implementem 
diferentes técnicas.

 

1.3.2    Correlação

A metodologia foi construída inspirada 
no método apresentado por Chavoshi et al. 
(2016a; 2016b) para detectar não só contas 
suspeitas de automatização como também as 
chamadas botnets – grupos de contas suspei-
tas que podem constituir uma rede. Os pro-
cedimentos para análise consistem em com-
parar o comportamento temporal de cada 
usuário, isto é, calcular a correlação entre as 
marcas temporais das atividades de cada 
conta com as de todas as demais, consideran-
do um intervalo temporal fixo. Desta forma, é 
possível capturar possíveis robôs que traba-
lham simultaneamente, ou seja, que tenham 
atividades nos mesmos intervalos. 

Cada um dos datasets utilizados para com-
paração dos métodos foi dividido em reparti-
ções calculadas por períodos fixos de tempo 
de 1h ou 0,5h, dependendo da quantidade de 
contas e suas atividades. As análises aplicadas 
em cada divisão consideraram a correlação de 
Pearson (COR) como método para o cálculo de 
correlações, com intervalos temporais de 20 
segundos de acordo com a proposta de Cha-
voshi et al. (2016b), desconsiderando usuários  

 
 
que apresentaram ativdade inferior a dois tuí-
tes em cada período de 1h ou 0,5h. Com rela-
ção ao ponto de corte estipulado por Chavoshi 
et al. (2016b), foram consideradas apenas con-
tas com correlação maior ou igual a 0,995. En-
tretanto, para este estudo foram avaliados os 
resultados para diferentes pontos de corte, 
obtendo com consistência o corte de 0,9.

Ademais, como considera-se que é gran 
de a probabilidade de que seja coincidência 
a alta correlação entre contas com número 
baixo de atividades, foi realizada uma análise 
de recorrência das correlações nos diferen-
tes períodos analisados, como tentativa de 
eliminar essa casualidade. Para tal, foi con-
siderada a frequência de cada par de usuá-
rios altamente correlacionados, bem como o 
número de pares distintos de cada usuário, 
eliminando todos os que apresentaram uma 
contagem inferior ao 3º quartil.

Em novas amostras selecionadas, foi 
aplicada a metodologia de análise da corre-
lação e, para fins comparativos, a metodo-
logia do BotOrNot. As tabelas 2 e 3 a seguir 
mostram os resultados. 
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Verificados Não Verificados Robôs identificados (%)

Total de Contas     Amostra total (%) total (%) PU ≥ 0,5 PU ≥ 0,6 PU ≥ 0,7 PU ≥ 0,8 PU ≥ 0,9

Eleições 2014 - 1º Turno 320.091 663 633 95,48% 30 4,52% 5,13% 1,81% 0,30% 0,00% 0,00%

Eleições 2014 - 2º Turno 286.452 663 646 97,44% 17 2,56% 6,64% 2,26% 1,21% 0,30% 0,00%

Pró-Impeachment 383.469 662 576 87,01% 86 12,99% 4,38% 1,66% 0,60% 0,00% 0,00%

Eleições São Paulo 251.423 651 632 97,08% 19 2,92% 11,37% 5,38% 0,31% 0,00% 0,00%

Greve Geral 383.469 663 615 92,76% 48 7,24% 3,17% 1,36% 0,15% 0,00% 0,00%

Reforma Trabalhista 76.614 659 647 98,18% 12 1,82% 2,43% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%

Verificados Robôs 
identificados

Total de Contas     Amostra total (%) (%)

Eleições 2014 - 1º Turno 320.091 663 658 99,2% 2,87%

Eleições 2014 - 2º Turno 286.452 663 443 66,8% 7,69%

Pró-Impeachment 383.469 662 277 41,8% 5,29%

Eleições São Paulo 251.423 651 611 93,8% 5,68%

Greve Geral 383.469 663 583 87,9% 20,10%

Reforma Trabalhista 76.614 659 613 93,0% 0,76%

TABELA 2. Resultados Correlação na amostra

TABELA 3. Resultados BotOrNot na amostra

Os resultados da metodologia BotOrNot 
mostram que quanto mais elevada a pro-
babilidade de uma conta ser automatizada, 
menor a proporção de contas identificadas. 
Com os resultados da metodologia de corre-
lação, nota-se que as proporções de robôs 
detectados foram maiores.

Fonte: elaborado pela FGV DAPP.

Fonte: elaborado pela FGV DAPP.
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DAPP TOTAL DAPP SAMPLE

Verificados Não Verificados Robôs 
identificados Verificados Não Verificados Robôs 

identificados

Total de 
Contas     total (%) total (%) total (%) Sample total (%) total (%) total (%)

Eleições 2014 1º Turno 320.091 320.091 100% 0 0% 4.863 1,52% 663 663 100% 0 0% 19 2,87% 

Eleições 2014 2º Turno 286.452 286.452 100% 0 0% 6.006 2,10% 663 663 100% 0 0% 19 2,87% 

Pró-Impeachment 383.469 383.469 100% 0 0% 5.822 1,52% 662 662 100% 0 0% 11 1,66% 

Eleições São Paulo 251.423 251.423 100% 0 0% 1.386 0,55% 651 651 100% 0 0% 33 5,07% 

Greve Geral 383.469 383.469 100% 0 0% 5.184 1,35% 663 663 100% 0 0% 6 0,90% 

Reforma Trabalhista 76.614 76.614 100% 0 0% 724 0,94% 659 659 100% 0 0% 8 1,21% 

1.3.3    Metodologia DAPP

O procedimento metodológico de identifi-
cação de robôs aqui nomeado de Metodolo-
gia DAPP pode ser resumidamente apresen-
tado a partir de duas abordagens conjuntas 
de avaliação descritas no estudo “Robôs, 
Redes Sociais e política no Brasil2”: (1) uso de 
plataformas que possibilitam a geração de 
tuítes automaticamente; (2) intervalo “não 
humano” de publicações (RUEDIGER, 2017a).

A primeira abordagem parte da verifi-
cação manual do metadado denominado 
generator, que, segundo a documentação 
Twitter Data Format3, representa a platafor-
ma utilizada para a postagem do tuíte. As 
plataformas que permitem a produção au-
tomática de tuítes são, então, sinalizadas. 
Posteriormente, para cada conta presente 
na base de dados, é verificada a propor-
ção de tuítes produzidos por meio dessas 
plataformas e são marcadas como robôs 

aquelas contas que produziram pelo menos 
10% de seus tuítes desta maneira.

A segunda abordagem verifica o interva-
lo de tempo entre os tuítes gerados por cada 
conta presente na base de dados. São iden-
tificadas como robôs as contas que produzi-
ram pelo menos duas vezes tuítes consecu-
tivos com intervalo inferior a um segundo. A 
tabela 4 resume os resultados desse método 
aplicado aos seis casos analisados:

TABELA 4. 
Resultados da Metodologia DAPP 

Fonte: elaborado pela FGV DAPP.

2 Disponível em: http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2017/08/Robos-redes-sociais-politica-fgv-dapp.pdf
3 Disponível em: http://support.gnip.com/sources/twitter/data_format.html
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A FGV DAPP reitera que o processo de 
identificação e checagem de indícios de 
atividade robotizada não deve obede-
cer unicamente, por razões de precisão 
metodológica, a parâmetros volumétri-
cos. Ou seja, a simples identificação de 
um notável aumento de referências a um 
determinado termo, palavra-chave ou 
expressão não obrigatoriamente indica 
engajamento de perfis robôs. E raramen-
te essa é a métrica mais pertinente para 
que se faça a investigação de postagens 
automatizadas sobre qualquer assunto, 
em qualquer período de análise.

Isso decorre da natureza própria do 
debate público em redes sociais, que 
acompanha temáticas, atores e pontos 
de interesse da sociedade civil em con-
formidade com as mudanças e aconte-
cimentos do debate, sempre variável e 
suscetível à relevância do que é imedia-
to, atual, recém-ascendente. 

É importante compreender que o de-
bate sobre determinado tema pode abar-
car diferentes aspectos, nem todos ne-
cessariamente relevantes para o estudo 
em questão. Nesse sentido, analisamos 
o debate geral para construir um recorte 

linguístico considerando apenas o cam-
po semântico utilizado para o debate em 
questão (RUEDIGER, 2017b).

A identificação da atividade de robôs 
deve ser realizada após a coleta (verifi-
cada e filtrada) da base de dados. Por-
tanto, as informações fornecidas pela 
FGV DAPP obedecem a esses critérios de 
pesquisa, não sendo relacionadas, por 
causalidade, apenas ao eventual aumen-
to de referências ao tema em um período 
qualquer de debate.
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ESTUDOS
DE CASO
A partir do refinamento da metodologia de detecção e análise de per-
fis automatizados, a FGV DAPP tem examinado eventos de grande re-
percussão no debate público brasileiro ou com interesse estratégico, 
como é o caso de processos eleitorais de países vizinhos ao Brasil. 

Desde a publicação do primeiro estudo sobre o tema, “Robôs, Redes 
Sociais e Política no Brasil”, em agosto de 2017, em pelo menos quatro 
momentos foi identificada presença significativa de robôs interferindo 
de modo ilegítimo no debate público: (1) a polêmica envolvendo a exposi-
ção do Queermuseu, ocorrida em Porto Alegre; (2) o debate pré-eleitoral 
no Paraguai com vistas às eleições em abril deste ano; (3) as discussões 
sobre oito atores políticos brasileiros em um contexto pré-eleitoral no 
final de 2017; e (4) o julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região (TRF-4), ocorrido no final de janeiro de 2018.
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O levantamento realizado pela FGV 
DAPP sobre o cancelamento da exposição 
“Queermuseu - cartografias da diferença 
na arte da brasileira”, em Porto Alegre, co-
letou 778 mil postagens, no Twitter, entre 
a 0h de 08 de setembro e as 12h de 15 de 
setembro de 2017. O mapa de interações 
gerado a partir dessa base identifica os 
dois grupos em oposição no debate: em 
azul, aqueles que eram contrários à expo-
sição; em vermelho, aqueles que defen-
deram a continuidade da mostra.

Conforme a plataforma utilizada para a 
produção dos tuítes ou o padrão tempo-
ral de publicação da mesma conta, foram 
identificados perfis que atuaram auto-

maticamente no debate. Cerca de 12,97% 
das interações do cluster azul tiveram in-
dicação de atividade de robôs (pontos em 
preto), e 7,16% das interações do cluster 
vermelho. No total, 8,69% das interações 
do grafo foram identificadas como pro-
venientes do uso de robôs na discussão 
geral sobre a exposição. 

O grafo ainda mostra o grupo vermelho 
mais difuso, o que revela maior espectro de 
discussão e diversidade de argumentos. O 
grupo azul, bem concentrado, revela maior 
unidade na argumentação. Quantitativa-
mente, porém, são praticamente equivalen-
tes em número de contas e interações.

2.1    A exposição do Queermuseu
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A EXPOSIÇÃO 
DO QUEERMUSEU

Período de coleta: 
0h de 08/09/17 às 12h de 15/09/17

35,66%

777.930 Tuítes

12,97%

50,48% 7,16%

Pró-exposição

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP

Contra a exposição

Interação com robôs

Interação com robôs
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No dia 17 de dezembro de 2017, os para-
guaios foram às urnas para dar início ao pro-
cesso visando as eleições de abril de 2018. As 
prévias partidárias simultâneas definiriam o 
candidato de cada partido que disputaria o 
pleito presidencial. Essas disputas internas, 
especialmente no Partido Colorado (Asocia-
ción Nacional Republicana - ANR) e no Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA), já antecipa-
vam a preocupação latente no ciclo de eleições 
presidenciais na América Latina em 2018: as 
interferências ilegítimas no debate público na 
web, sobretudo a influência de robôs. 

A FGV DAPP mapeou o debate sobre as 
prévias partidárias paraguaias que ocorreu 
no Twitter entre os dias 1º e 30 de novembro 
de 2017 para identificar robôs nessas discus-
sões. Foram analisados cerca de 270 mil tuí-
tes relacionados ao debate, com a presença 
pontual de robôs sobretudo no debate entre 
correligionários do Partido Colorado, do en-
tão presidente Horacio Cartes. 

Com a desistência de Cartes de disputar 
a reeleição após uma tentativa frustrada de 
emenda constitucional para permitir a recon-
dução, o Partido Colorado levou para seus 
filiados a escolha entre um candidato conti-
nuísta (o ex-ministro Santiago Peña) e Mario 
Abdo Benitez, além das demais correntes do 
partido. O grafo exposto a seguir represen-
ta o debate sobre as primárias do partido e 
mostra uma clara polarização entre os gru-
pos de apoio a Peña (em vermelho, represen-
tando 15,9% do debate) e Abdo (em azul, com 
8,85% das discussões).

Demais contas analisadas se concen-
tram em perfis de imprensa (cerca de 70% 
do total). Entre os liberais, a decisão sobre 
a cabeça da chapa ficaria entre o presiden-
te da legenda, Efraín Alegre, e outros corre-
ligionários. Nas redes, o debate sobre eles 
não apresenta uma concentração repre-
sentativa de perfis (clusters). 

A presença de robôs

Algumas contas automatizadas com 
finalidade de promoção de candidatos 
foram encontradas na análise. Os robôs 
possuíam fins eleitorais e trabalhavam au-
mentando o engajamento e a possível dis-
seminação de tuítes em favor de um candi-
dato ou uma ala do partido. 

As contas destacadas em preto foram 
classificadas como robôs pelo método 
de produção de tuítes consecutivos com 
intervalo inferior a um segundo por pelo 
menos duas vezes e pela utilização de 
plataformas que automatizam a opera-
ção da conta (Metodologia DAPP). Foram 
identificados 4.977 robôs, motivando di-
reta e indiretamente 14% das interações 
totais da rede analisada; 13,35% das in-
terações do grupo vermelho; e 49,87% 
das interações do grupo azul.

2.2    O debate pré-eleitoral no Paraguai 
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O DEBATE PRÉ-ELEITORAL 
NO PARAGUAI 

Período de coleta: 
0h de 01/11/2017 às 23h59 30/11/2017

276.097 Tuítes

15,90%

8,85%

13,35%

49,87%

Apoio a Santiago Peña

Apoio a Mario Abdo Benitez

Interação com robôs

Interação com robôs

O mapa de interações evidencia grande 
descolamento do grupo de apoio a Peña. 
Apesar da polarização, o grupo de apoio 
a Abdo está fortemente conectado com o 
grupo cinza, composto pela imprensa local 
e perfis não alinhados à disputa e que re-
presenta cerca de 70% do debate.  

Este descolamento parece ter sido cau-
sado, ao menos em parte, pelas diferentes 
táticas de utilização dos robôs. Enquanto 
no grupo vermelho as contas automatiza-
das retuítam quase que exclusivamente a 
conta de Peña, no cluster azul há distribui-
ção dos retuítes automatizados entre dife-

rentes contas. Cabe destacar que os con-
teúdos mais compartilhados neste grupo 
foram publicações de contas que têm en-
tre 8 e 100 seguidores, criadas em setem-
bro de 2017, mas que conseguiram cerca 
de 300 retuítes cada.

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.
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O julgamento do ex-presidente Lula no dia 
24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) gerou 1,21 milhão de 
menções no Twitter no Brasil sobre assunto 
em apenas 24 horas. O mapa de interações 
mostra que esse debate foi dividido em três 
principais grupos: o azul, a favor da condena-
ção do ex-presidente, corresponde a cerca de 
35,4% das contas que integraram o debate; o 
vermelho, responsável por 44,1%, é compos-
to, em sua maioria, por atores que se opõem à 
condenação de Lula; o verde (15,3%), por sua 
vez, é majoritariamente formado por perfis e 
tuítes de tom humorístico.

A FGV DAPP identificou 8% de robôs no 
grupo vermelho e 6% no grupo azul. Em am-
bos os núcleos de postagens automatizadas, 
predominam retuítes de publicações dos 
principais influenciadores de cada núcleo — 

e não tuítes originais feitos por robôs — e de 
veículos cuja produção de conteúdo é aber-
tamente partidária, mas não necessariamen-
te empenhada na divulgação de notícias e in-
formações falsas.

No cluster vermelho, foram coletados 37.201 
tuítes de perfis cujo comportamento apresenta 
indícios de automatização. As postagens mais 
compartilhadas dentro do cluster são hete-
rogêneas quanto ao conteúdo e ao autor (não 
robô) de origem, com a presença da conta ofi-
cial do ex-presidente Lula (@LulapeloBrasil), de 
parlamentares do PT e de influenciadores ali-
nhados à esquerda e que participam da maior 
parte dos debates políticos do Twitter.

O conteúdo dos retuítes, por repercutir co-
mentários e links de atores “reais” de influên-
cia, é, em grande medida, semelhante ao obser-
vado no debate geral sobre o julgamento.

2.3    Julgamento do ex-presidente Lula
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Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.

Período de coleta:
0h de 24/01/2018 à 0h de 25/01/2018

1.298.246 Tuítes

42,12%

35,38%

8,02%

6,13%

Contra condenação

Pró-condenação

Interação com robôs

Interação com robôs

JULGAMENTO DO  
EX-PRESIDENTE LULA
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Todos os tuítes de maior influência com-
partilhados por robôs são de notícias e 
opiniões manifestadas, sem que haja uma 
conta automatizada (de relevância) respon-
sável por iniciar a propagação de um conte-
údo, e sim replicá-lo. 

Entre os links de maior compartilhamen-
to por robôs, nota-se baixa participação da 
imprensa tradicional, com exceção de artigo 
publicado no jornal “Folha de São Paulo” por 
um dos advogados de Lula Cristiano Zanin 
Martins, e compartilhado 39 vezes. Dentre os 
dez links mais compartilhados no cluster ver-
melho, quatro são notas do site oficial do PT e 
três são publicações do blog “Brasil 247”. 

Entre os perfis automatizados contrá-
rios a Lula (49.433 tuítes), manifesta-se 
maior dispersão de retuítes de atores per-
tencentes a distintos grupos políticos, mas 
aglutinados no mesmo cluster por conta da 
comum rejeição ao PT e ao ex-presidente. 
Nem todos os perfis manifestam expressa 
defesa de algum ator eleitoral e, em muitos 
debates, interagem em clusters diferentes.

Em relação aos links de maior compar-
tilhamento, predominam publicações do 
portal “O antagonista”, com seis links para 
postagens do site entre os 20 links mais 
compartilhados. Também há links para no-
tícias de portais da imprensa tradicional, 

como “O Estado de São Paulo” e “G1”. Curio-
samente, o link com mais compartilhamen-
tos (62) é de 2010 e da conta da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, em que se manifesta 
favorável à Lei da Ficha Limpa — lei que faz 
de Lula, uma vez condenado, inelegível para 
as eleições de 2018. 

No grupo dos 20 links mais compartilha-
dos por robôs no grupo azul, dois são de si-
tes com características de propagação de 
informações falsas. Um é do portal “Impren-
sa Viva” e descreve, simulando a linguagem 
jornalística, mas sem atributos canônicos da 
produção de notícias (checagem de fontes, 
verificação de dados etc.), a suposta iden-



41

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas  

Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil

tificação de um manifestante pró-Lula acu-
sado de roubar o celular de um repórter do 
programa de TV “Fantástico”. O outro é um 
vídeo do portal “News atual”, não disponível 
online, em que a atriz Lucinha Lins suposta-
mente faz críticas aos músicos Chico Buar-
que, Caetano Veloso e ao ator Wagner Moura, 
que declararam apoio a Lula.

Comparado ao debate geral sobre o julga-
mento, o engajamento motivado por publi-
cações automatizadas não difere, portanto, 
do teor manifestado pelos respectivos gru-
pos a favor e contra Lula. Tanto que o tuíte 
mais retuitado por robôs no grupo de opo-
sição ao ex-presidente é o mesmo de maior 

engajamento pela leitura total das posta-
gens no Twitter sobre o assunto: o de @jqtei-
xeira que ironiza uma imagem de “militante 
de esquerda” como professor de História 
que mora com a mãe e deslegitima as provas 
apresentadas pelos desembargadores.

Os robôs operam sobretudo na divulga-
ção de influenciadores já consolidados em 
cada cluster e de links para postagens de 
veículos alinhados a cada grupo. Exceções 
dignas de nota são as publicações sobre o 
suposto “ladrão de celular” e o vídeo de Lu-
cinha Lins, cuja veracidade não é passível 
de atestação pelos mecanismos regulares 
do jornalismo profissional. 

O uso de contas automáticas para 
perpetuar informações duvidosas 
é uma das principais ameaças à 
integridade do debate público na 
web, e se fez presente, ainda que de 
forma não proeminente, na discus-
são sobre o julgamento de Lula.
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O objetivo deste estudo de caso foi 
incluir, experimentalmente, um terceiro 
critério de identificação de robôs, além 
dos dois já utilizados nos demais casos 
e verificados no capítulo de refinamento 
de metodologia deste estudo. Para isso, 
foram coletados os debates que ocorre-
ram no Twitter no período de um mês (18 
de novembro a 17 de dezembro de 2017) 
sobre oito atores políticos: Lula, Jair 
Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Mi-
chel Temer, João Doria, Geraldo Alckmin, 
Gilmar Mendes. A partir daí, seguiu-se a 
aplicação da Metodologia DAPP acresci-
da do terceiro critério:

1. Primeiro critério: foi verificado o 
uso de plataformas geradoras de 
tuítes, conforme descrito no estudo 
“Robôs, Redes Sociais e Políticas no 
Brasil” (RUEDIGER, 2017a);

2. Segundo critério: foi observado o 
tempo não humano das publicações;

3. Terceiro critério: foram verificadas 
as contas que produziram exatamen-
te os mesmos tuítes, o chamado mé-
todo de correlação por mensagens 
idênticas, um forte indício de automa-
tização de uma conta e que também 
permite verificar as redes de robôs 
(botnets) operando em conjunto.

2.4    Atores políticos
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MAPA DE INTERAÇÕES
RELACIONADAS AOS 
ATORES POLÍTICOS

Foram selecionados então os tuítes cria-
dos por contas que geraram pelo menos cin-
co tuítes durante o período analisado e verifi-
cou-se qual o percentual de correlação entre 
cada possível par de contas (proporção de 
mensagens idênticas feitas pelas duas con-
tas). Este limite mínimo de cinco tuítes por 
conta procura evitar falsos positivos, uma 
vez que a possibilidade de correlação é inver-
samente proporcional ao volume de tuítes. 
Após este recorte, foram analisados 731.844 
tuítes (81,85% do total coletado).

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.

Período de coleta: 
0h de 18/11/17 às 23h59 de 17/12/2017

731.844 Tuítes

ZONA VERDE:
APOIO A BOLSONARO

ZONA VERMELHA:
APOIO A LULA 

ZONA ROSA:
APOIO A CIRO GOMES

E MARINA SILVA

ZONA VERMELHA
APOIO A LULA

ZONA VERDE
APOIO A BOLSONARO

ZONA ROXA
APOIO A CIRO GOMES 
E MARINA SILVA

ZONA CINZA 
APOIO A LULA DE  
CONTAS ARGENTINAS

ZONA AZUL 
APOIO A MICHEL TEMER, 
JOÃO DORIA, GERALDO ALCKMIN 
E GILMAR MENDES
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MAPA DE INTERAÇÕES  
RELACIONADAS 
A JAIR BOLSONARO

O grupo verde, com 51,96% do total das contas 
analisadas, tem como principal característica o 
apoio ao deputado Jair Bolsonaro. Como eviden-
ciado no grafo, o grupo tem alta concentração de 
contas suspeitas: dos 101 mil perfis do grupo, 
915 são suspeitos e estiveram presentes em 33% 
das interações no grupo. Alguns exemplos são: 
caranovanocongr, MELBOURNE6712, Ary_AntiPT, 
PetralhaKiller e ANTIPETISTA1.

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.



45

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas  

Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil

O grupo vermelho, com 27.58% das contas presen-
tes no mapa de interações, consiste no apoio ao ex-
-presidente Lula. Assim como no grupo de apoio a Bol-
sonaro, há grande concentração de contas suspeitas: 
724 perfis, que estiveram presentes em 27% das inte-
rações deste grupo, por exemplo: VieiMichele, _pulu_, 
Celso_Leite, Thejarbas e s_santos123.

O grupo cinza, com 6.74% dos nós desta rede, tam-
bém tem posição de apoio a Lula, mas é constituído 
majoritariamente por contas argentinas, que aparen-
temente mantêm apoio à ex-presidente Cristina Kir-
chner. Esta comunidade tem 36 contas suspeitas que 
estiveram presentes em 12% das interações.

MAPA DE INTERAÇÕES  
RELACIONADAS A LULA

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.
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MAPA DE INTERAÇÕES
RELACIONADAS A CIRO GOMES 
E MARINA SILVA

Já os retuítes das contas oficiais de Ciro Gomes 
e Marina Silva formaram um grupo comum para 
ambos. Composto por 3,2% das contas nesta rede, 
o grupo teve 26 contas suspeitas que estiveram 
presentes em 3,5% das interações.

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.
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MAPA DE INTERAÇÕES
RELACIONADAS AOS OUTROS 
ATORES POLÍTICOS

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas  

Fonte: elaborado  pela FGV DAPP.

Os retuítes das contas de Michel Temer, João 
Doria, Geraldo Alckmin e Gilmar Mendes forma-
ram um grupo comum com 7,19% das contas 
presentes na rede analisada. Este grupo tem 84 
contas suspeitas, que estiveram presentes em 
2% das interações da comunidade.
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IMPLICAÇÕES PARA 
O DEBATE POLÍTICO 
NAS ELEIÇÕES DE 2018

Devido ao seu potencial de manipulação do debate público, 
a presença de robôs deve ser identificada, especialmente 
em momentos de grande relevância política.



50 Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil

IMPLICAÇÕES PARA O DEBATE POLÍTICO NAS ELEIÇÕES DE 2018

Devido ao seu potencial de manipulação 
do debate público, a presença de robôs deve 
ser identificada, especialmente em momen-
tos de grande relevância política. Apenas 
com essa notificação dos robôs é possível 
diferenciar quais situações são reais ou for-
jadas nos debates nas redes sociais, o que é 
de extrema relevância em um contexto políti-
co intensamente polarizado como o atual.

No entanto, além da identificação dos ro-
bôs, cabe às instâncias responsáveis por zelar 
pela lisura do processo eleitoral, por exemplo, 
reconhecer esse tipo de mecanismo e elabo-
rar medidas para a plena transparência do 

seu uso por parte dos atores políticos. Nem 
todo robô tem como objetivo a manipulação 
do debate e, portanto, o seu uso de acordo 
com parâmetros que favoreçam o seu accou-
ntability não precisa ser desencorajado.

É um desafio para o Tribunal Superior 
Eleitoral observar o mundo virtual como um 
cenário que permite a amplificação de estra-
tégias políticas de difamação, manipulação 
e, inclusive, de campanha. Um exemplo desta 
dificuldade da Justiça Eleitoral ficou eviden-
te no julgamento do TSE de representações 
da Procuradoria-Geral Eleitoral contra Lula e 
Jair Bolsonaro.
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 No dia 5 de dezembro de 2017, o tribunal 
entendeu que não houve campanha ante-
cipada na divulgação de vídeos no Youtu-
be por parte dos dois atores políticos com 
menções ao pleito de 2018. O julgamento era 
considerado um termômetro do que virá nos 
próximos meses e mostrou que não há um 
entendimento na Corte sobre como se dá a 
campanha antecipada nas redes. Até mesmo 
os membros do Supremo Tribunal Federal 
que fazem parte do TSE manifestaram diver-
gências. Os placares foram 4 a 3 no caso de 
Lula, e 5 a 2 no de Bolsonaro.

De acordo com a legislação, a campanha 
só pode ocorrer a partir de 15 de agosto de 
2018, sob pena de multa de R$ 5 mil a R$ 25 

mil para quem viola a restrição. No entanto, 
segundo a Lei das Eleições (lei nº 9.504/1997), 
há campanha apenas quando há pedido de 
votos. Ou seja, não configura campanha an-
tecipada menção a uma candidatura, exalta-
ção de qualidades de pré-candidatos, parti-
cipação em eventos e entrevistas.

Cientes de que a lei impede o pedido de 
votos, Lula e Bolsonaro não o fazem explicita-
mente nas redes. No entanto, além de vídeos, 
os dois postam com regularidade sobre suas 
pretensões eleitorais.

Cabe ressaltar também que houve um es-
paço temporal de quase seis meses entre os 
vídeos entrarem na rede, a procuradoria pedir 
a representação e o julgamento da Corte. Um 

tempo crucial em que, caso as ações fossem 
julgadas procedentes, por exemplo, teriam se 
passado seis meses de campanha irregular.

A dificuldade de identificação das autorias 
das publicações também apareceu como uma 
arma de defesa por parte dos já pré-candida-
tos. Ainda que não tenha sido esse o fator que 
levou à rejeição das ações pela Corte – mas o 
fato de não haver pedido de voto explícito –, o 
advogado de Lula afirmou que o vídeo foi feito 
e postado por simpatizantes e sem o conhe-
cimento do ex-presidente. Essa estratégia de 
defesa pode ser facilmente repetida – sendo 
verdade ou não –, visto que, no mínimo, pode 
retardar uma decisão.
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LEGITIMIDADE

AU
TO

MA
TI

ZA
ÇÃ

O

ROBÔS

HUMANOSCIBORGUES

Robôs com comportamentos altamente 
artificiais utilizados geralmente para aplicar 

estratégias de marketing

SPAM

Robôs que tentam imitar o 
comportamento humano na rede social, 

apresentando um perfil completo

SOCIAL BOTS

Rede de contas automatizadas 
utilizada para uma ação coordenada

BOTNET
Lista de contas consideradas 

“confiáveis” pelo Twitter mesmo com 
um comportamento padronizado

WHITE LIST

Robôs que simulam conversas com 
usuários com uso de modelos de 

processamento de linguagem natural 
para gerar diálogos e facilitar serviços

CHAT BOT

Robôs que utilizam hashtags 
e/ou termos para sinalizar 

que irão seguir de volta todas 
que seguirem seu perfil e, 

assim, construir uma ampla 
rede de seguidores

SDV (SEGUE DE VOLTA)

INFILTRADORES DE AMIZADE
Robôs que estabelecem 
uma rede de seguidores 
para, então, começar as 

atividades de spam 

ASSISTENTE PESSOAL
Robôs que atuam como um 
facilitador na educação, no 

controle de finanças, na gestão do 
tempo, na previsão do tempo, na 

autoconfiança

SERVIÇOS
 Robôs que atuam como um 

facilitador no acesso
 a serviços ou informações,

 na realização de transações, 
atendimento, SAC, etc

COMMERCE
Robôs que atuam
como um facilitador 
no processo de vendas, 
aquisição de clientes, 
geração de ofertas 
qualificadas e afins

INFLUENCIADORES
Robô simula um humano 
tentando se tornar um 
influenciador ao gerar 
textos e participar 
ativamente do Twitter

PROMOTORES
MALICIOSOS

Robôs que postam sobre 
serviços/marketing, 

associando nos tuítes 
hashtags/termos em alta 

MULTIPLICADORES
Robôs que seguem perfis 

e retuítam mensagens 
publicadas por eles com 

padrões temporais

BOTS DE MÍDIA
E ENTRETENIMENTO
Robôs que atuam como 
facilitadores no acesso a notícias, 
serviços ou informações 
relacionadas a mídias em geral

DUPLICADORES

DUPLICADORES @

Robôs que postam 
tuítes quase idênticos, 

com ou sem links

Robôs que postam como os 
duplicadores, mas também 
inserem aleatoriamente o 
nome de um usuário legítimo

SPIDER BOT
Robôs utilizados para 
seguir links e indexar 
a internet; geram os 
dados que alimentam 
motores de busca

TRADING BOT
Robôs que atuam no 
mercado financeiro 

fazendo transações de 
forma automática

GLOSSÁRIO DE ROBÔSGlossário de Robôs 
AU
TO
MA
TI
ZA
ÇÃ
O

LEGITIMIDADE
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