
 

 
 

• Quem acompanhou de perto a eleição norte-americana de 2016 constatou a 

ocorrência de dois tipos de campanhas nas redes sociais. Uma tradicional, 

pública, via Facebook ou Twitter, a qual pôde ser rastreada pelas equipes de 

cada um dos candidatos e acompanhada por qualquer eleitor. E outra, bem 

menos transparente e difícil de rastrear, feita por meio de aplicativos de 

mensagens, como o WhatsApp e o Telegram. Se Donald Trump bateu duro em 

Hillary Clinton pelas redes abertas, imagine o que não foi capaz de fazer nas 

redes fechadas. Nas eleições deste ano no Brasil, o fenômeno se repetirá com 

igual violência e virulência.  

• Uma recente pesquisa do Datafolha, feita entre os dias 29 e 30 de novembro 

de 2017, mostrou que a maioria dos eleitores de Bolsonaro (93%) e de Lula 

(79%) está no WhatsApp. No caso de Bolsonaro, muito acima da média dos 

brasileiros maiores de 16 anos, que é de 84%. Temos cerca de 150 milhões de 

pessoas trocando mensagens o tempo todo. Entender como a informação 

circula e ganha relevância nas chamadas “redes fechadas” é fundamental.  

• As redes fechadas estão menos vulneráveis a interferências (por exemplo, do 

Judiciário) quando as conversas não acontecem em grupos numerosos. 

Normalmente, um bate-papo pelo WhatsApp é visto como algo privado. De um 

modo geral, as pessoas confiam mais nas notícias e informações 

compartilhadas por familiares e amigos: 33%, de acordo com o Datafolha. Nem 

a mídia (25%) nem os especialistas (24%) conseguem ganhar dos amigos e 

familiares. Outra coisa que a pesquisa não mostra, mas quem conhece redes 



sociais sabe, é que o impulso de compartilhar é maior quando o usuário sabe 

que não estará à mercê das críticas e das cobranças, como acontece no Twitter 

ou no Facebook.  

• É assim que nascem os boatos e os ataques à honra ou ao caráter dos 

políticos numa campanha. Existem equipes especializadas em produzir posts 

negativos “compartilháveis” para os mais diferentes públicos, inicialmente 

disseminados por “mercenários”. Até que um amigo ou familiar recebe e passa 

adiante, agregando o valor da sua reputação de formador de opinião – o post 

ganha pernas e fica incontrolável. O estrago normalmente é grande porque, na 

maioria absoluta das vezes, o alvo do ataque não tem como se defender. 

Outras vezes, o ataque é testado nas redes fechadas e, em seguida, transborda 

para as redes abertas. Não se pode controlar o que não tem controle. Quanto 

mais acirrada a disputa, maior o veneno, e o jogo sujo correrá solto até outubro. 
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Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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