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aecioneves
Perfil oficial do
candidato tem
95,7 mil
seguidores

Espalhandoamensagem
Contas do Twitter que parecem ter sido atualizadas por

robôs foram as que mais falaram de Aécio durante o debate

MLganga
Outro robô,
publicou 253
tuítes com
a hashtag
do candidato
no domingo

As linhas
conectando as
bolinhas são
as conversas

Bolinhas maiores
são perfis que
repassaram
muitos tuítes
a outros usuários

Cada bolinha
representa um
perfil do Twitter

Universo de conversas
e usuários no Twitter
com hashtag #SouAecioVoto45
durante o debate de 28.set

VirgMaaria

BlueGilly

Robôs
Esses perfis foram os
que mais citaram a
hashtag do candidato
no domingo, com 356
mensagens cada

Como identificar um robô?

1 Todos retuitam um
mesmo usuário

2 Dão muitos retuítes
em pouco tempo

3 Têm alto volume de
publicação com a
mesma temática

4 Utilização de plataformas
que possibilitam a
publicação de mensagens
emmais de um perfil
simultaneamente

Confira o infográfico
interativo em
folha.com.br/142722
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eu,ROBô
Análise das redes sociais durante debate mostra que perfis falsos influenciaramo que se discutiu na internet

ALEXANDRE ARAGÃO
DE SÃO PAULO

A conversa entre usuários
noFacebook enoTwitter du-
rante o debate presidencial
no último domingo (28) foi
fortemente influenciada pe-
la atuação de robôs.
É o que mostra levanta-

mento do Laboratório de Es-
tudos sobre Imagem e Ciber-
cultura, daUfes (Universida-
deFederaldoEspíritoSanto),
feito a pedido da Folha.
Robôs são programas ca-

pazesdepublicarmensagens
de maneira coordenada, o
queimpactaosassuntosmais
comentadosna rede—noca-
sodoTwitter,os“trending to-
pics”, no do Facebook, os
chamados“itenspopulares”.
Oobjetivodesse tipodefer-

ramenta é fazer com que a
discussão na web seja mani-
pulada de maneira positiva
paraacampanhaque fazuso
dela. Há diversos modos de
fazer comque isso aconteça,
como promover hashtags
(“etiquetas”, em tradução li-
vre) oficiais e rebater adver-
sários automaticamente.

Na análise feita durante o
debate de domingo, o Labic
—sigla do laboratório da
Ufes—identificou indíciosde
queacampanhadocandida-
toAécioNeves (PSDB) fezuso
intenso dos robôs, tanto no
Facebook como no Twitter.
A partir de rastreamentos

com a hashtag oficial do de-
bate(#debatenarecord)ecom
a do candidato (#SouAecio
Voto45),ocoordenadordo la-
boratório, professor Fábio
Malini, percebeu que emum
período de 15 minutos as
mençõesaAécionoFacebook
triplicaram —um forte indí-
cio de uso de robôs (veja o
gráfico no topo da página).
A partir daquele momen-

to,ascurvasdecitaçõesaAé-
cio e à presidente Dilma
Rousseff são praticamente
idênticas. Os responsáveis
pelo Labic afirmam que o
comportamento indica que
há robôs programados a fa-
vor do tucano para retrucar
qualquer menção à petista.
NocasodoTwitter,hádois

tiposde robôs: os que tuítam
muitasmensagensdiferentes
eosque trabalhamemgrupo
retuitando todos ummesmo
usuário oumensagem.
Emabril, o então candida-

to do PSB à Presidência,
EduardoCampos—mortoem
agosto—, teve um tuíte repli-
cadocercade5.000vezes,en-
quanto suamédia por posta-
gem era cem vezes menor.
Na época, o partidonegou

utilizar robôs; Malini, entre-
tanto, diz queadiscrepância
é um dos principais indícios
do uso, já que o conteúdo da
mensagem não tinha nada
que justificasse essa replica-
ção tão acima damédia.
O pesquisador diz que o

mesmo padrão pôde ser ob-
servadoduranteodebate en-
tre perfis que publicavam
mensagens a favor de Aécio,
quando sua hashtag entrou

se de sentimento” —termo
quedesignaadivisãodepos-
tagens entre positivas, nega-
tivas ou neutras. “Minha
equipevirouamadrugada fa-
zendo análise do que foi pu-
blicado no Twitter e no Face-
book durante o debate”, diz.
A campanha de Aécio dis-

se já ter notado “comporta-
mentoanormal”emseusper-
fis no Twitter. Em nota à Fo-
lha, informou ter “a preocu-
pação de identificar perfis
que poderiam eventualmen-
te prejudicar a campanha e
denunciá-los ao Twitter”.
Diz, ainda,quenãousa ro-

bôs e não contratou empre-
saspara isso. “Se forcompro-
vadaaatuação irregulardes-
teoudeoutro fornecedor (...)
tomaremos asmedidas cabí-
veis”, conclui a nota.

nasmais comentadas.
Ele explica que a maioria

dosperfis falsos está ligadaà
conta do publicitário Eduar-
do Trevisan, dono de uma
empresa de monitoramento
de redes sociais que trabalha
na campanha do tucano.

OUTRO LADO
Trevisan nega que admi-

nistre robôsesedizvítimade-
les.“Alguémcriouumaestru-
tura colossal que dá retuítes
em dois perfis meus, o pes-
soal e um outro”, afirma. A
empresa dele, Face Comuni-
caçãoOnLineLtda., recebeu
R$ 130 mil da campanha tu-
cana até o início domês.
O publicitário diz que os

serviços prestados à campa-
nha são de monitoramento
de redes sociais e de “análi-

ROBÓTICA
PARA LeIGOS
Como funcionam os
robôs em redes sociais

O que são os robôs
de redes sociais?
> São programas capazes
de controlar perfis falsos,
que automatizam a
publicação demensagens.
Há robôs tanto no
Facebook como no Twitter

Quem controla
esses robôs?
> Normalmente, uma
mesma pessoa ou empresa
controla milhares de
robôs, tendo o poder de
influenciar as tags mais
usadas e os assuntos mais
comentados

Como as campanhas
se aproveitam dessa
ferramenta?
> Os robôs podem fazer
com que tags oficiais,
endossadas pelas
candidaturas, tenhammais
visualizações
> Também é possível fazer
com que os robôs rebatam
todos os comentários de
adversários, tentando
mostrar o ponto de vista da
campanha que defendem
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Monitoramento mostra que as menções a Aécio Neves no Facebook
aumentaram abruptamente pouco antes do debate na TV Record

Debate eleitoral na Record, 28.set
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Antes do debate
Crescimento
anormal antes
do debate

Durante o debate
Menções a Aécio seguem
muito de perto menções a
Dilma, um indício de que
robôs podem ter feito as
menções se multiplicarem


