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Na expectativa pelo resultado das eleições presidenciais – que acabaram sendo as 
mais disputadas e polarizadas do Brasil desde a redemocratização –, os cidadãos 
brasileiros marcaram presença de forma maciça nas redes sociais ao longo do 
domingo. Em participação no Jornal das 18h da GloboNews, o Diretor da FGV-DAPP 
(Diretoria de Análise de Políticas Públicas), Marco Aurélio Ruediger, analisou o 
volume de menções durante a eleição. 

O monitoramento da DAPP identificou 3,5 milhões de postagens a Dilma Rousseff 
(PT) e Aécio Neves (PSDB) no dia da eleição no Twitter em todo o mundo, com 2,9 
milhões no Brasil. Houve referências aos candidatos nas Américas, na Europa, África, 
Ásia e Oceania, com vantagem de Dilma, no volume de menções, dentro do país e 
leve predomínio de Aécio em outras nações. 

 

 

 

 



Menções pelo mundo 

 

A demora na revelação dos dados da votação – ocorrida a partir das 20h – só ajudou 
a impulsionar a participação brasileira na internet. E, com a revelação da provável 
vitória de Dilma por baixa margem, aconteceu uma reviravolta no predomínio de 
menções: antes, Aécio estava à frente; com a confirmação de que Dilma havia sido 
reeleita, ocorreu uma explosão de menções à candidata do PT, inclusive em regiões 
nas quais perdeu em votos para Aécio. 

 

 

 

 

 

 

 



Menções pelo Brasil 

 

O mapa de menções aos candidatos ao longo do dia seguiu os resultados das urnas: o 
Nordeste, que deu ampla margem a Dilma, ficou com poucos pontos azuis entre os 
vermelhos no mapa. Já São Paulo reuniu a maior concentração de referências a Aécio 
– no estado, o PSDB venceu com 7 milhões de votos de diferença. Também no Mato 
Grosso e no Acre, onde Aécio acabou à frente de Dilma, houve maior concentração 
de postagens sobre o tucano. 

AGENDA 

O debate nas redes revelou ainda as altas expectativas geradas em torno das 
eleições, mobilizadas pela discussão de uma nova agenda situada entre a 
continuidade de conquistas obtidas nos últimos anos, sobretudo em relação à 
redução da pobreza e aumento da renda, e a mudança para fazer avançar pautas 
urgentes na sociedade, como a agenda dos serviços públicos, a melhora das 
expectativas em relação à economia e a transparência. A nuvem mostra a 
expectativa gerada em torno da candidata eleita, Dilma Rousseff. Termos como 
“futuro”, “novo”, “mudar” e “melhorar” evidenciam a demanda por mais avanços em 
relação à conquistas recentes. Já as menções a “povo”, “pobre”, “continua” e “bolsa 



família” chamam atenção para a necessidade de preservar melhorias obtidas na 
última década. 

Nuvem de palavras sobre as eleições 

 


