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"Truth, crushed to earth, shall rise again." (Bryant, 1854, p. 223)  



 

 

 

RESUMO 

 

Peres, B. (2022). Fogo de palha: Análise do efeito da desinformação na percepção de marcas 

nas redes sociais (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Atuária, Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

 

A desinformação é um fenômeno histórico (Lazer et al., 2018) e o crescimento das plataformas 

digitais proporciona mais espaço para que qualquer pessoa possa criar conteúdo (Tandoc, Lim, 

et al., 2018), ampliando sua propagação para níveis maiores que a própria verdade (Vosoughi 

et al., 2018). Este fenômeno se tornou uma preocupação global, o que resultou em um aumento 

de estratégias de contrainformação, como as checagens realizadas por agências de verificação 

de fatos (Ducatti & Souza, 2019; Brennen et al., 2020; Luengo & García-Marín, 2020). Todo 

este cenário ainda permeia o desconhecido quando se busca analisar seus impactos em 

indivíduos e instituições, fato que pode influenciar a percepção de possíveis consumidores uma 

vez que a imagem das marcas é criada e recriada de forma contínua, não apenas pelas empresas, 

mas também por seguidores digitais (Borges-Tiago et al., 2020). Com isso, buscou-se 

identificar em que medida ações de desinformação podem impactar a percepção de marcas em 

internautas brasileiros no Twitter. Para isto, foram coletados 156.756 mil tweets que citassem 

4 empresas, escolhidas por serem afetadas por ações de desinformação; após uma tradução 

automática de todo conteúdo coletado para o inglês, obteve-se acesso à biblioteca VADER para 

a realização de uma análise de sentimento, que possibilitou a visualização gráfica do fenômeno, 

a partir da qual identificaram-se alterações da polarização de tais conteúdos, classificando-os 

entre positivos, neutros ou negativos. Foi realizada, ainda, uma checagem estatística por meio 

de uma análise de regressão linear múltipla, que suportou a observação das variâncias de forma 

mais significativa. O método foi validado de forma amostral em um pré-teste descritivo de cada 

etapa. Observando os resultados coletados, pode-se encontrar variações de sentimento pontuais 

e de curta duração, não criando uma nova tendência de realidade e sem qualquer efeito residual. 

Com isso, este estudo espera mostrar que mesmo uma variância não significativa de percepção 

encontrada nos resultados pode ser um ponto de partida para um maior entendimento acerca 

das ações de desinformação, mostrando uma de suas características, similar à expressão popular 

“fogo de palha”, como algo que surge de forma intensa, quase descontrolada, e em pouco tempo 

se apaga. 

Palavras-chave: desinformação, contrainformação, fake news, análise de sentimento.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Peres, B. (2022). Flash in the pan: Disinformation effect analysis on the brands perception in 

social networks (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Atuária, Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade 

de São Paulo, São Paulo 

 

Misinformation is a historical phenomenon (Lazer et al., 2018) and the growth of the digital 

platforms created a space for anyone generate content (Tandoc, Lim et al., 2018), which has 

increased the sharing levels of misinformation greater than the truth itself (Vosoughi et al., 

2018). This phenomenon has become a global concern, which has increased the counter-

information strategies, such as the number of fact-checking agencies (Ducatti & Souza, 2019; 

Brennen et, 2020; Luengo & García-Marín, 2020). This study is still an unknown area when 

looking at the impact on individuals and brands since it may change its user perception, once a 

brand image is created also by their digital followers (Borges-Tiago et al., 2020). So, we tried 

to identify how misinformation actions can impact the perception of Brazilian Internet users on 

Twitter, about brands. For this purpose, 156,756 tweets, that cited 4 companies affected by 

misinformation, were collected and, after an automatic translation of all this content into 

English, was possible to access the VADER library to implement a sentiment analysis, which 

allowed a graphic visualization of the phenomenon, when polarization changes were identified 

and, classified into positive, neutral, or negative. In addition, a statistical check was carried out 

through a multiple linear regression analysis, which supported the observation of variances in 

a more significant way. The whole method was validated in a descriptive pre-test of each stage. 

Observing the results, this research found short and punctual sentiment variations, with no new 

perception tendency or any residual effect. So, there is non-significant variance for any of the 

studied brands, and this study expects to contribute bringing more knowledge about 

misinformation and its behavior on online environments, similar to the popular expression 

“flash in the pan”. 

 

Keywords: Misinformation, counter-information, fake news, sentiment analysis.  
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1 INTRODUÇÃO  

Práticas e manobras com o objetivo de gerar desinformação são um fenômeno histórico 

(Lazer et al., 2018), encontrando-se inúmeros exemplos em manipulações de debates públicos 

com esta finalidade. O crescimento das plataformas digitais proporcionou mais espaço para que 

qualquer pessoa pudesse se tornar criadora de conteúdo (Tandoc, Lim, et al., 2018) ampliando, 

assim, a propagação da desinformação para níveis maiores que a própria verdade (Vosoughi et 

al., 2018). Assim, ações de desinformação vêm se tornando uma preocupação global que ainda 

permeia o desconhecido quando se busca analisar seus impactos em indivíduos e instituições à 

mercê de tais manipulações orquestradas por atores maliciosos (Lazer et al., 2018). O resultado 

é um aumento, também, de estratégias de contrainformação, como as checagens realizadas por 

agências de verificação de fatos (Ducatti & Souza, 2019; Brennen et al., 2020; Luengo & 

García-Marín, 2020). 

O estudo de Vosoughi et al. (2018), realizado em parceria com o Massachusetts Institute 

of Technology - MIT, constatou que mentiras se espalham cerca de seis vezes mais rápido que 

a verdade nas redes sociais, e a pesquisa de Wardle & Derakhshan (2017) mostrou que pessoas 

estão, cada vez mais, envolvidas em bolhas sociais instauradas por algoritmos e pelo 

funcionamento das atuais plataformas de comunicação, criando ambientes propícios à 

possibilidade de que tais ações de desinformação influenciem políticas econômicas e sociais 

por seu cunho estratégico e financeiro (Tandoc et al., 2018) causando grande impacto em 

diversos setores econômicos e sociais. Segundo Ducatti e Souza (2019), a noção do que é, ou 

não, verdade está se alterando e ameaça de forma direta as marcas e organizações. Como 

consequência, a preocupação com a verificação de fatos tem se tornado uma estratégia 

importante (Clegg, R. et al., 2007; Kalsnes, 2018), indo na mesma direção dos estudos da 

Reuters em parceria com a Universidade de Oxford (Nic et al., 2018), de Brennen et al. (2020) 

e Luengo & García-Marín (2020) acerca da confiabilidade e eficiência dos veículos 

verificadores de fatos, mesmo com possíveis vieses políticos envolvidos em situações 

específicas. 

 Tais fatos originaram questionamentos nesta pesquisa acerca dos efeitos da 

desinformação na percepção de marcas nas redes sociais e de como ações de contrainformação 

realizada pelas empresas poderiam alterar qualquer uma dessas percepções.  

 



16 

 

  

 

1.1 CONTEXTO 

 Em 2020, o Relatório Digital da Reuters (2020) apontou que mais da metade da 

população mundial (56%) estava preocupada em saber quais notícias eram verdadeiras e o que 

era uma desinformação. Olhando apenas para o Brasil, esta  porcentagem eleva-se para 84% da 

população, deixando nosso país com o maior índice de preocupação no mundo (Newman et al., 

2020). O mesmo Relatório Digital da Reuters de 2018 apontou que 35% dos brasileiros 

afirmaram terem sido impactados por notícias inventadas naquele ano, e 85% disseram estar 

muito ou extremamente preocupados com o que era real e o que é falsificado na internet quando 

se tratava de notícias (Nic et al., 2018). Estas informações são corroboradas pelos dados do 

Programa Nacional de Imunização Brasileiro (Zorzetto, 2018), acerca da influência de ações 

de desinformação, criadas por grupos contrários às vacinas, que circulavam nas redes sociais, 

como uma da possíveis causas da queda na aplicação de imunizantes no Brasil até aquele ano. 

A circulação de notícias falsas afeta, de diferentes maneiras, empresas e marcas como Pepsi, 

Coca-Cola e Nestlé, que enfrentaram invasões e pichações em suas sedes, além  da necessidade 

de dar explicações e discursos desmentindo notícias falsas em decorrência de ações de 

desinformação (Correio do Brasil, 2016; Pacete, 2018).  

Em esforços para combater tal cenário, o estudo de Pimentel (2018) sobre boatos e 

desinformação no Twitter, buscou demonstrar a quebra de uma cascata informacional negativa 

quando um site de verificação de fatos questiona uma informação tida como falsa. Ato que 

viabiliza o impacto de tal estratégia em um possível controle à desinformação, e abre discussões 

acerca do possível efeito real das ações de contrainformação nas redes sociais. 

1.2 JUSTIFICATIVA DE ESTUDO 

Na recente evolução da comunicação, as mídias sociais impulsionaram a comunicação 

entre pessoas e marcas. Da mesma forma, seus algoritmos ampliaram o alcance das ações de 

desinformação nos últimos anos (Wardle & Derakhshan, 2017). Conteúdos são criados aos 

milhares e envolvem marcas e empresas a todo o momento, o que torna evidente o risco que 

ações de desinformação representam para a  gestão de marcas em todo o mundo (Jahng et al., 

2020; Wang, 2016), pois percepção de possíveis consumidores pode ser influenciada por 

informações falsas, uma vez que a imagem das marcas é criada e recriada de forma contínua, 

não apenas pelas empresas, mas também por seguidores digitais (Borges-Tiago et al., 2020).  

 Então, marcas apresentam, em suas estratégias de gestão de crise, a tarefa de verificação 

de fatos para que boatos possam ser desmentidos em suas redes sociais, além de outros canais, 

com o objetivo de resolver uma situação de crise gerada por ação da desinformação, algo em 
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crescimento de credibilidade, como apontado no estudo de Luengo & García-Marín (2020) e 

como observado no estudo do Instituto Reuters e o Oxford Internet Institute acerca do aumento 

na quantidade de verificadores de fatos independentes, em inglês, entre janeiro e março de 2020 

(Brennen et al., 2020). 

 Porém, mesmo que uma ação de correção à desinformação consiga corrigir percepções 

negativas, não há garantia de que tal ato leve a uma mudança na percepção do internauta em 

relação à marca impactada, podendo a percepção inicial manter-se aberta a preconceitos e 

dúvidas pré-existentes de cada audiência (Brandtzaeg & Følstad, 2017; Krause et al., 2020). 

Este entendimento acompanha as descobertas de Bode & Vraga (2015), que sugerem que 

quando uma correção sobre um ato mentiroso é realizada em uma postagem na qual havia 

informações incorretas, as percepções equivocadas são reduzidas de forma significativa, mas 

não totalmente anuladas. O mesmo foi encontrado na pesquisa realizada pelo projeto Eleições 

sem Fake Resende et al. (2019), que avaliou 127 grupos e 210.609 mensagens compartilhadas 

via WhatsApp durante as eleições presidenciais de 2018 no Brasil, constatando que (Mielli, 

2018, p. 14) “Os desmentidos não tinham a mesma capacidade de viralização” em comparação 

às ações de desinformação. 

 Assim, marcas com perfis digitais que buscam estender o valor de suas comunicações 

digitais na cadeia de consumo, encontrando caminhos para serem ouvidas, podem se diferenciar 

diante do atual cenário de pós-fatos e desinformação ao testarem ações para desmentir 

desinformações geradas para prejudicar suas marcas. Esta pesquisa comparou citações sobre 

marcas nos períodos anteriores ao surgimento de uma desinformação ao mesmo período após 

a ação de contrainformação, querendo entender as diferenças de percepção dos usuários em 

sentimentos e teor das mensagens, é um caminho para se identificar possíveis alterações nestas 

percepções em relação às marcas nestes canais digitais — descontando limitações de protocolo 

envolvendo variações de setores de mercado, tamanho de marca, formato de desinformação e 

outros discutidos ao longo desta pesquisa. 

1.3 QUESTÃO PROBLEMA 

 Com base no contexto apresentado, esta pesquisa busca identificar como ações de 

contrainformação e desinformação podem impactar a percepção de marcas em internautas 

brasileiros no Twitter. Assim, a pergunta de pesquisa é: em que medida a contrainformação 

exerce efeito na percepção de marcas vítimas de desinformação nas redes sociais? 
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1.4 OBJETIVOS 

 O principal objetivo dessa pesquisa foi identificar uma proposta experimental do efeito 

da desinformação nos sentimentos dos comentários dos usuários em relação a uma marca nas 

redes sociais. E, para tal, por meio de uma análise de sentimento, identificar a alteração nos 

sentimentos dos comentários no Twitter, e da polarização desses comentários, realizados por 

usuários impactados por desinformação em relação a uma marca. 

1.5 MÉTODO ADOTADO 

Visando atender os objetivos aqui propostos, este trabalho,  de caráter exploratório se 

inicia por uma revisão bibliográfica, com o objetivo de fornecer embasamento teórico, 

ampliação do conhecimento, esclarecer e modificar conceitos e ideias, além de analisar 

contribuições científicas existentes, contribuindo, assim, para a formulação de problemas mais 

precisos para estudos posteriores (Gil, 2002; Manzato & Santos, 2012) acerca das definições e 

origem das ações de desinformação, ações de contrainformação e sua relação com os ambientes 

digitais estudados nesta pesquisa.  Para os procedimentos de coleta e análise foi utilizado o 

método quantitativo, com o objetivo de estudar uma amostra não-probabilística intencional de 

elementos representativos da quantidade de publicações, denominadas tweets, sobre marcas que 

tenham sido alvo de desinformação (Manzato & Santos, 2012).   

Então, por meio de uma análise de sentimento, classificou-se os conteúdos por meio de 

uma abordagem baseada em um léxico que utilizou um dicionário contendo informações sobre 

as polaridades de palavras relacionadas a diferentes sentimentos (Kim & Lim, 2021), 

classificando opiniões sobre o comportamento humano em relação aos assuntos abordados 

(Anderson et al., 2019; Dey et al., 2016; Hasan et al., 2018; Parveen & Pandey, 2017; Ren et 

al., 2009) , e comparando cada cenário à quantidade de tweets com sentimento negativo antes 

e depois da ação de contrainformação em questão, buscando assim, analisar a alteração da 

polarização de sentimentos em usuários impactados por desinformação no Twitter. 

 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 Esta pesquisa está estruturada tendo em seu segundo capítulo o referencial teórico de 

literatura, realizado por meio de um estudo bibliográfico sobre os temas de relações públicas, 

o papel da gestão de crise nessa área, assim como um estudo histórico que buscou definir os 

principais conceitos sobre desinformação. Este capítulo aborda, também, as principais ações de 
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contrainformação tomadas pelas empresas para desmentir informações falsas na internet e todo 

o trabalho de verificação de fatos realizado na atualidade. 

 O terceiro capítulo apresenta o método utilizado, com as definições e etapas da pesquisa 

exploratória realizada, assim como as definições acerca das etapas de coleta, organização e 

análise dos dados. Estas etapas são descritas em detalhes no protocolo de pesquisa proposto ao 

final do capítulo em questão.  

 O quarto capítulo aborda as etapas de descrição dos dados coletados para cada marca 

escolhida, assim como a apresentação dos resultados em uma análise gráfica e uma análise de 

regressão linear múltipla. Este conteúdo é discutido em profundidade no capítulo cinco, com a 

apresentação das descobertas desta pesquisa. Por fim, a conclusão apresenta os principais 

achados relevantes ao objetivo proposto, a partir dos quais foram levantadas orientações que 

buscam embasar futuros estudos exploratórios sobre o tema. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A literatura que sustenta a presente pesquisa se fundamenta na função e importância da 

prática de relações públicas na comunicação das marcas, abrangendo a gestão de crise como 

uma de suas atividades. Assim, estudou-se as atividades que visam a desmentir ações de 

desinformação que impactem empresas, buscando, então, incluir a definição popular do termo 

como fake news e seus diferentes formatos, abordando sua complexidade e variações envolvidas 

na propagação destas inverdades e suas ações de contrainformação nos meios digitais. Estas 

ações ocorrem, principalmente, com o ato de checagem de informações, atrelado à sua forma e 

contexto, nomeado de fact checking. Assim como as ações realizadas por profissionais de 

relações públicas encarregados pela gestão de crises que, diante desses acontecimentos, 

precisam ouvir sua audiência em busca de respostas. 

2.1 RELAÇÕES PÚBLICAS 

A prática das relações públicas na comunicação inicia a construção de relacionamentos 

entre diferentes públicos. Isto ocorre por meio de discussões definidas em tópicos que envolvem 

dois ou mais grupos, que levantam questões a serem debatidas pela sociedade e que, com 

frequência, geram consequências positivas ou negativas para uma ou mais pessoas, incluindo 

empresas e organizações de qualquer setor de atuação (Heath, 2006; Jahng et al., 2020; Kent et 

al., 2002). 

Relações públicas são uma das muitas instâncias de influência social pela qual empresas 

e indivíduos co-criam significados sociais, negociam relacionamentos, influenciam, distribuem 

e administram recursos, fomentam confianças, envolvem-se em apoio e oposição, distribuem 

recompensas e custos, fazem escolhas e criam e resolvem conflitos (Heath, 2006). 

Assim, marcas capazes de entender o valor de tal comunicação nos ambientes atuais, 

que sabem e encontram seu papel na sociedade e conhecem os caminhos para serem ouvidas, 

podem se diferenciar diante do atual cenário de pós-fatos e desinformação. Quando se fala em 

desinformação, de acordo com uma pesquisa realizada pela Reuters em parceria com a 

Universidade de Oxford, as mídias sociais ainda são as maiores fontes de distribuição de 

inverdades, seguidas pelo WhatsApp e pelos mecanismos de busca, como o Google (Newman 

et al., 2020). Então, uma vez que o poder de distribuição de conteúdo e mensagens nesses 

ambientes digitais vem tomando proporções cada vez maiores, entender o possível impacto 

sobre as marcas se torna igualmente importante. 
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2.1.1 Relações públicas nos canais digitais e mídias sociais 

As relações públicas aplicadas nos canais digitais trazem um novo caminho prático 

dessa área, em uma era em que as mídias sociais mudaram a maneira como as pessoas se 

comunicam, tanto em níveis pessoais como para as organizações. Profissionais de relações 

públicas concordam sobre essa mudança e muitos passam parte de seu tempo em mídias sociais 

como o Twitter, devido à agilidade de informações e reações (Bashir & Aldaihani, 2017; 

Wolburg, 2010). Estes canais de comunicação digital, definidos como plataformas conectadas 

por todo o planeta, são considerados diferentes dos canais de marketing tradicionais por sua 

poderosa capacidade de análise de dados e resposta de reação, o que pode diminuir o impacto 

de surpresas negativas (Keegan & Rowley, 2017; Yanaze, 2011). 

Tal velocidade de comunicação se faz cada vez mais necessária com a amplificação do 

uso das mídias sociais, definidas por Kaplan e Haenlein (2010) como um grupo de websites, 

baseados na internet, que possuem tecnologias que permitem a criação e troca de conteúdo por 

meio de contas criadas por usuários de tais redes. Estas tecnologias alavancaram o crescimento 

e a disponibilidade exponencial de novos conteúdos, principalmente por meio dos 

compartilhamentos gerados pelos próprios usuários. Uma vez que o uso de mídias sociais tem 

se concentrado cada vez mais em poucas plataformas, por alguns recursos exclusivos que 

fornecem e pela privacidade adicional que oferecem, tendendo, assim, a ocupar nichos e a 

facilitar as trocas de informações (Kaplan & Haenlein, 2010; UNESCO & University of Oxford, 

2018). 

Como mencionado, devido à sua funcionalidade de criação rápida de informações e 

reações amplamente compartilhadas, além da relativa facilidade de coleta de tais dados, a rede 

social Twitter é muito utilizada por profissionais de relações públicas em suas ações de ouvir 

audiências (Bashir & Aldaihani, 2017). O Twitter conta com 353 milhões de usuários no mundo 

e mais de 16 milhões de usuários no Brasil (Kemp, 2021), sendo, também, uma das plataformas 

sociais mais antigas ainda em atividade e que possui uma API — acrônimo do inglês 

Application Programming Interface — que possibilita conexão para coleta e análise de dados 

com outras ferramentas, com acesso para o rastreio de mensagens e comportamentos. Seu 

mecanismo de retuite — uma forma de resposta e compartilhamento de mensagens, utilizado 

para retransmitir informações — oferece uma oportunidade sem precedentes para cientistas da 

computação, sociólogos, e outros estudiosos estudarem o comportamento humano (Kwak et al., 

2009). Com a crescente influência tecnológica de cada uma dessas mídias sociais, que 

classificam os resultados de pesquisa e conteúdo com ordenação criada por algoritmos próprios 
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em suas telas, chamadas de feeds de notícias, e que tais fatos contribuíram para a criação de 

"câmaras de eco" e "bolhas de filtro", onde pessoas reforçam suas crenças em vez de dialogar 

entre as diferenças, amplificando espaços para notícias falsas (UNESCO & University of 

Oxford, 2018). 

Com a intensidade produtiva de conteúdo gerada pelas comunicações digitais servindo 

como terreno para o compartilhamento de desinformações Jahng (2020), evidenciou a escassez 

de estudos relacionados à forma como profissionais de relações públicas entendem e abordam 

a natureza complexa de inverdades, principalmente, acerca da responsabilidade profissional 

diante de crises geradas por esses acontecimentos. Com isso, diante das características 

supracitadas, acrescenta-se a análise de Brennen et al. (2020) que indicou as plataformas de 

mídia social como o ambiente com a maioria das postagens classificadas como falsas pelos 

verificadores de fatos, sendo a plataforma Twitter a que apresentou a maior porcentagem —

59% — de postagens classificadas como falsas. Portanto, para esta pesquisa define-se o Twitter 

como fonte de coleta das desinformações alvo neste trabalho. Com o foco no estudo da 

desinformação e da contrainformação como vetores de crise nas marcas, abre-se a necessidade 

do entendimento das estratégias e definições das práticas de gestão de crise geradas por 

conteúdos em plataformas sociais. 

2.2 GESTÃO DE CRISE 

Crises corporativas são eventos que ameaçam a estabilidade da empresa ou mesmo sua 

sobrevivência, lucratividade e até sua legitimidade podendo não envolver diretamente um 

produto, mas questões sociais ou éticas em torno dos valores defendidos pelas marcas. Na teoria 

da comunicação de crise o foco é em como uma empresa deve responder a uma crise dependo 

do tipo e de quão severa ela é, ou está se tornando, diante do valor da marca  (Pace et al., 2017 

; Dutta & Pullig, 2011). Isto torna-se mais desafiador em tempos de criação compartilhada de 

conteúdos e desinformação disseminadas com a ajuda dos algoritmos das mídias sociais 

(UNESCO & University of Oxford, 2018) e da velocidade do compartilhamento de mensagens 

em tais redes. 

Dutta e Pulling (2011, p. 1285), afirmam que “as crises de marca afetam negativamente 

os aspectos do valor de marca e as empresas podem potencialmente restaurar o patrimônio por 

meio de uma resposta adequada”. Os autores afirmam, ainda, que essa resposta pode variar 

dependendo da natureza e do formato da crise, em particular as disseminações supracitadas e 

seu potencial em sugestionar mudanças nas percepções do consumidor em toda uma categoria 

de produtos (Dutta & Pullig, 2011; Freberg, 2012; Greyser, 2009; Wang, 2016). 
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Então, seguindo o foco deste estudo, Wang (2016, p. 69) afirma que “quando estratégias 

de resposta à crise são utilizadas de forma adequada na comunicação da mídia social, os efeitos 

negativos sobre uma marca podem ser reduzidos”. Segundo Jahng et al. (2020, p. 5) “os 

profissionais de relações públicas estão abordando desinformações de uma perspectiva de 

gestão estratégica”, buscando avaliar seu impacto na reputação das organizações, cientes de 

que podem refletir uma intenção de prejudicar uma empresa por meio da fabricação deliberada 

de histórias ou boatos que enganam e desinformam os leitores (Jahng et al., 2020). Portanto, os 

profissionais de relações públicas procuram tomar decisões em face de riscos apresentados por 

incertezas, obtendo informações, opiniões e recomendações de diversas fontes. A co-criação de 

significados gerada pela intensa conexão com usuários de mídias sociais visa a gerar narrativas 

e identificações que possam ser compartilhadas por meio de trocas sociais (Heath, 2006) e que 

validam a proposta deste estudo de compreender qual a reação do internauta brasileiro à 

desinformações relacionada a uma marca. 

2.3 DESINFORMAÇÃO 

 Práticas e manobras com o objetivo de gerar a desinformação são  um fenômeno 

histórico (Lazer et al., 2018), podendo-se encontrar um extenso número de exemplos de uso de 

desinformação para manipular debates públicos em prol de um objetivo. O crescimento das 

plataformas digitais proporcionou mais espaço para que qualquer pessoa pudesse se tornar 

criador de conteúdo (Tandoc, Lim, et al., 2018), ampliando, assim, a propagação da 

desinformação em níveis maiores do que a própria verdade (Vosoughi et al., 2018). Encontradas 

inicialmente em websites que postavam, de forma intencional, conteúdos partidários fictícios e 

notícias com títulos impactantes em busca de tráfego com viés financeiro, chamadas de 

clickbait (Marwick & Lewis, 2017), ações de desinformação se multiplicaram. Neste contexto, 

informações falsas, disfarçadas de notícias, já criaram preocupações em diversos países do 

mundo ao longo da história e, mais recentemente, em 2016, foram nomeadas popularmente de 

fake news e associadas à desinformação. Apesar da popularidade do termo, Wardle e 

Derakhshan (2017)  ressaltam que  fake news não abarca o complexo fenômeno da desordem 

informacional vivida atualmente, sendo desinformação o termo oficial de uma informação 

compartilhada com o objetivo de causar danos (Wardle & Derakhshan, 2017) e atreladas a 

alegações e informações divulgadas em forma de notícia, apresentadas como fatos, mas que 

não correspondem à verdade (Dentith, 2016). Ou ainda como informações fabricadas que 

imitam o conteúdo de notícias em formato e estilo (Lazer et al., 2018), tendo, seu produtor, a 

intenção de desinformar por meio da fabricação de itens que podem ser publicados em sites, 



24 

 

  

 

blogs, em plataformas de mídia sociais ou aplicativos de mensagens que ajudaram a reduzir o 

limiar de criação e circulação de informações falsas. O conteúdo e o formato não são os únicos 

responsáveis por criarem um aparência real para estas “notícias” fabricadas; o fato de que elas 

são s amplamente divulgadas, em sua maioria nas mídias sociais, por meio de redes de robôs e 

sites falsamente construídos para alimentar tal propósito, pode dar ao leitor a sensação de que 

muitas pessoas também estão lendo aquele item espalhado por diferentes canais, o que, 

provavelmente, adiciona legitimidade à peça, que apresenta algumas das mesmas dimensões de 

notícias reais (Kalsnes, 2018; Tandoc, Lim, et al., 2018). 

Inclui-se, ainda, na definição de desinformação a implicação de uma distorção 

intencional da verdade (Vosoughi et al., 2018) , em ser uma notícia que não diz a verdade e que 

visa desinformar (Nielsen & Graves, 2017), sendo, também, informações total ou parcialmente 

falsas, similares a notícias tidas como reais por consenso geral e expressas com conteúdo 

textual, visual ou gráfico, com a intenção de enganar ou confundir o público (Kalsnes, 2018), 

em uma gama diversificada de conteúdo considerada por muitos como notícias falsas, o que 

inclui jornalismo de baixa qualidade, algumas formas de publicidade e propagandas enganosas 

(Dentith, 2016; Nielsen & Graves, 2017).  Há indícios de que a maior parte das notícias falsas 

checadas por veículos de comunicação são co-construídas com uma parcela do público em 

geral. Tal processo amplia a confusão destas criações com notícias reais, o que pode levar a 

questionamentos sobre a legitimidade do jornalismo profissional (Tandoc, Lim, et al., 2018), 

pois as  notícias falsas se difundem de forma mais rápida e chegam mais longe do que a verdade: 

a probabilidade de que elas sejam compartilhadas nas redes sociais por seres humanos é 70% 

maior do que compartilhamentos feitos por  contas controladas por computação e chamadas de 

robôs — ou, em inglês, bots (Vosoughi et al., 2018).  

Dentro dessa co-criação de notícias, distribuídas pelas redes sociais, existe, ainda, forte 

rejeição a qualquer conteúdo científico, e as eventuais referências à ciência ocorrem de forma 

distorcida e com foco arbitrário a pontos que interessam apenas aos lados propagadores, 

ignorando qualquer tipo de contradição, e utilizando dados de forma enviesada para fomentar 

e afirmar seu entendimento e aceitação (Machado et al., 2020). 

No entanto, a alegação de que algumas notícias, a priori apresentadas como verdadeiras, 

serem denominadas como falsas por determinado grupo de comunicadores pode ser indicada 

como um problema epistemológico, pois apenas rotular algo como desinformação não significa 

necessariamente que toda uma comunidade a tratará como uma informação falsa, mesmo 

quando uma infinidade de fontes comprova como tais alegações se tornaram manobras usadas 

principalmente por aqueles no poder (Dentith, 2017). Um exemplo de como isto acontece é o 



25 

 

 

conteúdo analisado pelo grupo Eleições Sem Fake, da Universidade Federal de Minas Gerais, 

que avaliou 127 grupos e 210.609 mensagens compartilhadas via WhatsApp durante as eleições 

presidenciais de 2018 no Brasil. Por meio de uma análise manual de palavras e imagens, o 

grupo percebeu que a maior parte do conteúdo compartilhado eram mensagens que despertavam 

sentimentos como medo, indignação e raiva eram maioria. Além de se intensificarem em 

eventos de nível nacional como a greve dos caminhoneiros em Maio de 2018 (Resende et al., 

2019). 

Com isso, para melhor entender a desinformação dentro deste estudo, se faz necessário 

conhecer sua história. 

2.3.1 História da desinformação 

A desinformação está presente em diversos momentos da história. No século XIX, uma 

série de seis publicações do The New York Sun em 1835, chamadas The Great Moon Hoax’, 

contavam sobre a descoberta da vida na lua em um formato tradicional de publicação, com 

ilustrações de criaturas-morcegos humanoides e unicórnios azuis barbudos. Esta série de 

reportagens é considerada, por muitos jornalistas e estudiosos da área, como a maior farsa da 

história jornalística, revelando, pela primeira vez depois da invenção da imprensa por 

Gutemberg, que o produto das notícias nem sempre era verdadeiro (Thornton, 2000). Outros 

acontecimentos podem ser destacados ao longo da história e com o advento de novos meios de 

comunicação, como o rádio e a televisão, novos formatos surgiram (Posetti & Matthews, 2018).  

A chegada da internet criaria, enfim, o ambiente ideal para a propagação e legitimação das 

notícias falsas, colocando em risco as definições tradicionais de notícias (Tandoc, Lim, et al., 

2018), como no episódio em 2003, em que os Estados Unidos acusaram falsamente o Iraque de 

possuírem armas nucleares para justificar uma invasão que destruiu o país e tirou do poder 

Saddam Hussein (Dentith, 2016; Saconi & Entini, 2013). 

  A preocupação com notícias falsas nas redes sociais tornou-se pública e ampla 

nos Estados Unidos após a eleição presidencial de 2016, quando o termo fake news foi utilizado 

pelo então candidato Donald Trump para se referir à desinformação, ganhando também atenção 

internacional (Grinberg et al., 2019). No Brasil, tal discussão se intensificou em 2018, durante 

as eleições presidenciais, quando o primeiro grande momento de informações tidas como 

duvidosas surgiram em pauta de forma mais contundente (Mielli, 2018), recriando, também, 

desinformações que haviam surgido em outros anos, envolvendo além de políticos, marcas 

como Pepsi (Pacete, 2018),  Coca-Cola e Nestlé (Correio do Brasil, 2016). 
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Com base na revisão de estudos acadêmicos apresentada, abordou-se o fenômeno da 

desinformação também sob os nomes de fake news e formatos como hoaxes, sátiras, paródias, 

manipulação de imagens, propagandas enganosas - incluindo anúncios em formato pop-up e 

conteúdo patrocinado (Nielsen & Graves, 2017), além das recentes e tecnológicas manipulações 

de vídeo nomeadas de deep fake, que significam a junção literal das palavras deep learning e 

fake que, em tradução livre do inglês, significam, respectivamente, aprendizagem profunda e 

algo que é falso. Sendo tal prática considerada como o que há de mais moderno e recente nas 

falsificações, se tornando mais comum com o avanço de programas de edição, criando e 

inserindo rostos sintetizados em imagens e vídeos originais (Yang et al., 2019). 

Então, constatou-se que a desinformação pode contribuir para a diminuição da confiança 

da mídia convencional, já que são criadas, em sua maioria, por organizações não jornalísticas 

ou indivíduos. Assim, quando uma mentira deliberada é captada por dezenas de outros blogs, 

retransmitida por centenas de sites, postada em milhares de contas de mídia social e lida por 

centenas de milhares de pessoas, se tornam uma desinformação (Marwick & Lewis, 2017; Rao, 

2018; Tandoc, Lim, et al., 2018; UNESCO & University of Oxford, 2018). 

2.3.2 Produção e compartilhamento de desinformação 

 Os estudos de A. Marwick & Lewis (2017), Tandoc, Lim, et al. (2018) , Caplan & Boyd 

(2018) e Vosoughi et al. (2018) avaliaram algumas das motivações à fabricação de 

desinformação, apontando casos em que há o intuito de criar caos para diversão, cujos atores 

são chamados de trolls. Existem, também, casos de políticos com interesse em propagar 

informações com objetivos específicos, utilizando canais midiáticos na tentativa de afetar a 

opinião pública. Por fim, a fabricação de desinformação com objetivos financeiros, com a 

intenção de atrair cliques para seus sites, que por sua vez, exibem propagandas, pois fazem 

parte de redes de anúncios automatizadas, como o Google AdSense, que remunera os donos de 

sites por cada nova visita (Marwick & Lewis, 2017; Tandoc, Lim, et al., 2018). Assim, quanto 

mais pessoas clicam em histórias falsas, maior a receita gerada para seus autores. Então, as 

motivações dos atores que criam e espalham desinformação são, em sua maioria, uma 

combinação de uma ou mais categorias como ideologia, dinheiro, status e atenção (Caplan & 

Boyd, 2018) . 

 Pesquisas e estudos acerca das ações de compartilhamento de desinformação buscam 

entendimento na teoria dos constructos pessoais de Kelly (1955) sobre o processo de 

conhecimento indireto da realidade, criado apenas por meio de imagens vividas por cada 

indivíduo, que constrói e modifica seus conhecimentos de acordo com cada experiência. Essa 
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teoria, um dos pilares da psicologia, é utilizada para entender como cada pessoa vê a realidade 

em que vive determinadas experiências. Esta ideia se conecta à concepção de realidade ao 

envolver, essencialmente, a noção de comunidade e seu contexto definido pelos limites de sua 

experiência. Peirce (1878) afirmou que dentro das séries de cognição, a real e a irreal, existirão 

momentos que serão negados e afirmados pela falta de capacidade de afirmar com certeza todo 

e qualquer fato. Nessa construção de conhecimento e aceitação de comunidades, Peirce 

concebeu, então, que o falso também informa, pois transmite informações sobre sua falta de 

realidade (Peirce, 1878) e mesmo que esta crença não tenha uma relação direta com a ação, ela 

nos coloca numa situação mental que nos permite uma determinada forma de agir por 

imaginarmos, e querermos, estar certos. Qualquer ação de dúvida gera um estado de 

desconforto e insatisfação que se luta para evitar e, assim, consolidar a crença em algo a ponto 

de satisfazer a si e a comunidade a qual se pertence, quer a crença seja verdadeira ou falsa. 

Dentro desta realidade, a verdade para este indivíduo é aquilo pelo que ele luta, e outros se 

conectarão de maneira não racional à esta mesma lógica (Peirce, 1877), o que se amplia  dentro 

do chamado viés de confirmação apresentado por Wason (1968) e ilustrado no estudo de Taber 

& Lodge (2006) ao validar que pessoas expostas a informações possivelmente contrárias às 

suas expectativas, passam a exigir evidências em diferentes padrões de qualidade, tentando 

dificultar qualquer fato que refute seu ponto de vista. 

A união dos cenários apresentados acima à atual realidade digital mostra que ações de 

desinformação podem ser publicadas em sites pessoais, portais de conteúdo, blogs ou mesmo 

em plataformas de mídia social. Neste contexto, a ação dos chamados bots — redes de robôs 

capazes de gerenciar contas não pertencente a pessoas reais e espalhar informações, escolhidas 

por seus gerenciadores, de forma automática e ilimitada —  fortalecem a busca por legitimação 

de notícias falsas, pois dão a ilusão que conteúdos fabricados estão sendo amplamente 

divulgados e compartilhados nas redes sociais em uma quase onipresença (Tandoc, Lim, et al., 

2018) gerando, então, a sensação de que muitos outros também estão lendo, e eventualmente 

gostando, do item compartilhado inúmeras vezes. O estudo de Vosoughi et al. (2018), realizado 

em parceria com o MIT, constatou que robôs aceleraram a disseminação de notícias verdadeiras 

e falsas na mesma proporção, o que implica que as notícias falsas possuem chance de até 70% 

de se espalharem mais rápido que a verdade devido à interação humana, sendo um dos motivos 

a possibilidade das fake news serem mais recentes e aparentam trazer certa novidade, o que, 

segundo os autores (Vosoughi et al., 2018) no ambiente das redes sociais “transmite o status 

comercial de que se está ‘por dentro’ ou se tem acesso a informações ‘privilegiadas’ e 

exclusivas”. Esta combinação de fatores corrobora o ambiente criado pelas redes de 
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desinformação que, através de estruturas ágeis e organizadas, são capazes de montar e 

desmontar equipes geradoras de conteúdos falsos, utilizando diferentes tecnologias 

agregadoras, como, por exemplo, a intensa utilização de hashtags nas redes sociais para que 

uma determinada informação atinja o topo das buscas — algo conhecido com trending topic. 

Para isso, muitas vezes são criadas grandes quantidades de contas falsas para replicarem o 

assunto através das mesmas hashtags (Marwick & Lewis, 2017). 

Neste contexto, a determinação da credibilidade da informação por meio de apenas uma 

primeira impressão e uma fonte em particular é um fato em destaque em indivíduos que confiam 

em julgamentos superficiais (Visentin et al., 2019). O que as mídias sociais acabam por 

impulsionar, fortalecidas pela troca intensa de informações em suas plataformas e dispositivos 

cada vez mais novos e abrangentes, tornado a qualidade da informação como algo secundário, 

derrubando a confiança e a credibilidade percebida da mídia (Torres et al., 2018), o senso 

comum está, cada vez mais, inserido nesse campo onde florescem a desinformação, se 

solidificando nos meios da comunicação digital e das marcas que ali, também, permeiam. 

William Goffman & Newill (1964) chamaram a atenção para a analogia entre a 

disseminação de uma doença infecciosa e a disseminação de rumores, examinando a 

disseminação de boatos de um ponto de vista matemático e, a partir disso, Daley & Kendall 

(1964) apontaram para o fenômeno de uma queda natural nesta difusão no ponto que o agente 

inicial percebe que seu boato não é mais algo novo. Ju et al. (2022) avaliaram 26 estudos sobre 

a difusão de rumores nas últimas décadas diante do surgimento de novas tecnologias e teorias 

sobre o fenômeno. Os resultados de seu experimento mostraram que a divulgação da verdade 

pode reduzir a transmissão de boatos de forma mais rápida do que quando não existe uma ação 

de contrainformação.  

Como o foco deste estudo é o fenômeno da desinformação, pois buscou casos em que 

marcas afetadas atuaram para gerenciar possíveis crises, faz-se necessário o aprofundamento 

de estudo nas ações de contrainformação. 

2.4 CONTRAINFORMAÇÃO 

 Diante das informações observadas na literatura acerca da perspectiva das relações 

públicas diante de uma gestão de crise gerada por ações de desinformação em ambientes 

digitais, como as redes sociais, viu-se a importância de avaliar o que empresas tem praticado 

na intenção de desmentir notícias falsas. As descobertas de Bode & Vraga (2015) sugerem que 

ao realizar-se uma correção em uma postagem na qual havia informações incorretas, as 

percepções equivocadas são reduzidas de forma significativa, mas não totalmente anuladas. Em 
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sua pesquisa, Jahng et al. (2020) entrevistaram 206 profissionais de relações públicas, 

realizando uma série de perguntas sobre suas ações em relação à desinformação, acerca de como 

autenticavam ou desmentiam informações falsas sobre as empresas que representavam. Os 

profissionais mencionaram a importância de permanecerem neutros em qualquer cenário 

político, e ressaltaram a necessidade da realização de pesquisas detalhadas que possam garantir 

a veracidade das respostas, trazendo, sempre que possível, o máximo de referências não apenas 

para desmentir inverdades, mas também para impedir a evolução de uma situação de crise. 

Observou-se, então, uma prática de autenticação de conteúdo por meio de diversas redes de 

notícias e fontes consideradas confiáveis pelo senso comum e por sua tradição no meio 

científico ou jornalístico. Muitas dessas fontes são ferramentas utilizadas no meio jornalístico 

e conhecidas como verificadores de fatos, que além de verificar a veracidade e origem das 

informações falsas que pretendem desmentir, agem para garantir que o conteúdo publicado 

como resposta contenha todos os fatos relevantes acerca da notícia falsa em questão (Jahng et 

al., 2020). 

 Com isso, verificou-se que ações que buscam validar informações acerca de um fato 

que envolva uma ou mais empresas passam por agências verificadoras de fatos.  

2.4.1 Verificação de fatos 

 Muito se discute sobre possíveis soluções que possam frear o avanço de ações de 

desinformação no Brasil e no Mundo, principalmente nos meios digitais. O surgimento de 

agências de verificação de fatos em todo o mundo, incluindo mídia independente — entidades 

públicas e civis, plataformas de mídia social  e gigantes da tecnologia como Facebook, Google, 

Twitter e YouTube — tem criado ferramentas de processos de combate ativo à desinformação 

(Brennen et al., 2020; Luengo & García-Marín, 2020).  Google e Facebook têm realizado ações 

para impedir que sites propagadores de desinformação ganhem dinheiro por meio de suas 

plataformas de publicidade, contudo, disseminadores de conteúdos com intenção de 

desinformar já relataram que mesmo perdendo ganhos e alcance em plataformas de mídias 

sociais, suas receitas vêm aumentando com o uso de outras plataformas e redes de anúncios 

(Wardle & Derakhshan, 2017). 

 Verificação de fatos é considerada a tarefa de avaliar a veracidade de afirmações feitas 

por pessoas, marcas e figuras públicas, como políticos e especialistas em qualquer tipo de mídia 

ou plataforma. É frequentemente realizada por jornalistas — não apenas durante um processo 

de criação de artigos de notícias — através de análises e pesquisas em diversas fontes, buscando 

a origem da informação e seus diferentes pontos de vista e vieses (Vlachos & Riedel, 2014). 
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Acerca de vieses em suas verificações, Luengo & García-Marín (2020) argumentam que tal 

afirmação, normalmente, é realizada quando determinados partidos políticos ou políticos 

questionam a credibilidade e a legitimidade das verificações, acusando-as de parcialidade. 

Porém, com o avanço das práticas de checagem de fatos, o aumento expressivo da quantidade 

de agências e sites verificadores, estes vieses tornam-se cada vez mais checados e 

desmistificados, ampliando sua credibilidade, o que enfatiza sua capacidade de ajudar as 

instituições comunicativas da esfera civil a defender a veracidade de uma maneira que contribua 

para a democracia, destacando o trabalho colaborativo das plataformas de mídia social para 

enfrentar a desinformação e apontar alegações enganosas emanadas de indivíduos específicos 

(Brennen et al., 2020; Luengo & García-Marín, 2020) 

 A primeira tarefa de checagem de fatos ocorreu em 1991 e foi realizada pela rede de 

televisão CNN em Washington, que verificou as declarações dos à presidência doas Estados 

Unidos. Em 2003, o mesmo jornalista, que realizou a checagem de fatos pela CNN, criou o 

primeiro site independente de verificação de fatos, o FactCheck.org, que está ativo até hoje. 

Então, a prática foi ganhando corpo e novas plataformas; em março de 2021, ao menos 100 

iniciativas de checagem constavam como signatárias do código de princípios da federação 

internacional de verificadores de fatos, conhecida pela sigla em inglês IFCN —International 

Fact-Checking Network — (Agência Lupa, 2021);  de acordo com o estudo do Instituto Reuters 

e o Oxford Internet Institute, o número de verificadores de fatos independentes, em inglês, 

aumentou mais de 900% entre janeiro e março de 2020 (Brennen et al., 2020). 

 Atualmente sites e agências que realizam o trabalho verificação de fatos, em inglês, 

incluem o Snopes.com, CheckYourFact.com, o FactCheck.org (Krause et al., 2020) e o 

Politifact.com, ganhador do prêmio Pulitzer de 2009 por sua iniciativa de checagem de fatos 

durante a campanha presidencial de 2008 nos Estados Unidos, que usou repórteres 

investigativos e a internet para examinar mais de 750 afirmações políticas daquele ano (The 

Pulitzer Prizes, 2009).  

Ao aprofundar a pesquisa em busca de plataformas brasileiras, encontrou-se diversas 

afirmações sobre qual teria sido a pioneira na verificação de fatos. Informação imprecisa devido 

ao de nem todas as plataformas serem afiliadas a organismos internacionais, ou estarem 

vinculadas à veículos de imprensa. Com isso, foi levantado a existência das plataformas como 

Aosfatos.org, Agência Lupa, Boatos.org e E-farsas.com. 
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2.4.2 A importância da checagem de fatos 

 Em uma pesquisa realizada pela Reuters em parceria com a Universidade de Oxford, 

averiguou-se que 34% dos entrevistados, de todos os continentes, confiavam nas notícias que 

encontravam por meio de mecanismos de pesquisa, como o Google, e apenas 23% afirmaram 

confiar em notícias que encontravam nas redes sociais (Nic et al., 2018). Segundo o estudo de 

Tandoc, Ling, et al. (2018)  as pessoas confiam primeiro em seu próprio senso de julgamento 

na intenção de autenticar notícias que encontraram nas redes sociais, levando em consideração 

as características da própria mensagem e da fonte. Quando não são bem-sucedidas recorrem a 

formas externas de autenticação, o que inclui fontes mais formais, como os checadores de fatos. 

Os estudos de Brennen et al. (2020) e Luengo & García-Marín (2020) constatam que os 

verificadores de fatos independentes não apenas retardam rumores virais, conspirações, trolls 

ou fraudes, mas suas avaliações tornam possível equilibrar narrativas públicas. Por isso, uma 

das esperanças na estratégia de verificação de fatos para a gestão de crise em empresas é a 

constante evolução da tecnologia para que equipes de relações públicas possam ser capazes de 

identificar, de forma rápida, os agentes de uma desinformação e levantar bandeiras de aviso ao 

público de forma mais ágil e eficaz (Wardle & Derakhshan, 2017).  

Tais informações levaram o presente estudo a aprofundar o conhecimento nas práticas 

que já estão sendo adotadas por algumas empresas em suas ações de contrainformação na 

proteção de suas marcas. 

2.4.2 Respostas das empresas 

 Marcas são símbolos que se alteram e ganham novas definições e significados através 

de suas comunicações (Shocker & Aaker, 1993), em um mundo onde os meios de comunicação 

digital permitem as mais distintas criações de conteúdo, em que todos são ao mesmo tempo 

mídia e público e no qual cresce a desinformação (Lazer et al., 2018; Tandoc, Lim, et al., 2018; 

Wardle & Derakhshan, 2017), capaz de impactar marcas e suas estratégias de negócios 

(Brandtzaeg & Følstad, 2017; Krause et al., 2020). As notícias falsas estão dentro deste universo 

tecnológico atual, repleto de meios que suportam sua propagação de forma descontrolada. Neste 

contexto, buscou-se averiguar como estariam agindo as empresas em resposta ao crescimento 

da desinformação nas redes sociais. 

 Durante o 8o Fórum Mundial da Água de 2018, um dos principais sobre sustentabilidade 

do mundo, Henrique Braun, então presidente da fabricante de bebidas Coca-Cola no Brasil, 

teve de desmentir boatos e notícias falsas que envolviam sua empresa e citavam uma 

negociação sobre a concessão do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos 
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de água doce do planeta. Como consequência dessa desinformação, as paredes da fábrica da 

Coca-Cola, em Brasília, amanheceram pichadas com frases de “Coca-Cola, tire as mãos da 

nossa água”. Como resposta, além da declaração de seu presidente, a marca trouxe à tona uma 

publicação em seu site que explicava o assunto. A agilidade da marca em detectar notícias falsas 

veio da criação de uma área interna para monitorar as notícias na imprensa e nas redes sociais, 

sendo criada uma seção em seu site denominada “#éboato”, que já esclareceu outras ações de 

desinformação como “A mistura de Coca-Cola com a bala Mentos faz mal?” e “O refrigerante 

causa câncer?” (Exame, 2018). 

 Em 2015, a JBS precisou contratar uma agência especializada em estratégias digitais 

para lidar com os boatos de que um dos filhos do ex-presidente Lula seria acionista majoritário 

da empresa, o que trouxe impacto direto aos valores acionários da companhia (Época Negócios, 

2015). No final de 2017, a Pepsi desmentiu que o então deputado Jair Bolsonaro e sua família 

estampariam suas latas. No mesmo ano, a Ambev lançou uma campanha para desmentir um 

vídeo que circulava nas redes sociais mostrando pombos sendo triturados juntamente com a 

cevada de suas bebidas (Pacete, 2018).  Todas as ações realizadas por essas marcas foram feitas 

através de seus times de relações públicas, com notas divulgadas à imprensa.  

 Cenários como os expostos acima mostram que mapear a realidade das ações de 

desinformação em estratégias de comunicação é algo cada vez mais provável para as marcas 

atuantes em um mundo tecnológico. Como observado por Jahng et al. (2020), essas práticas 

incluem a verificação de todas informações que contenham intenções enganosas ou sinais de 

uma agenda individual, por meio de diversas fontes, nacionais, locais e até internacionais, para 

quaisquer postagens de mídia social que tenham sido amplamente compartilhadas. Assim, 

constrói-se e mantém-se redes de profissionais especialistas confiáveis, para consultas rápidas 

sobre a qualidade de qualquer informação encontrada online. Ressalta-se, ainda, a importância 

de os profissionais de relações públicas manterem-se atualizados sobre as plataformas 

verificadoras de fatos disponíveis atualmente, além de explorar ferramentas que possam 

analisar e traduzir o comportamento dos usuários em plataformas de mídias sociais de longo 

alcance, como o Twitter (Jahng et al., 2020).   

2.4.3 Ouvindo a audiência nas redes sociais 

 Ouvir uma audiência tem sido considerada uma habilidade vital para muitos negócios 

(Flynn et al., 2008). Nos ambientes digitais, isto significa captar e analisar dados de plataformas 

virtuais em busca do que está sendo dito, criado e expressado, em um processo de receber e 

responder a mensagens faladas e/ou não verbais com o objetivo de se construir significados 
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(ILA, 1995). A este processo de ouvir a audiência nas mídias sociais é dado o nome de social 

listening, considerada uma parte essencial do processo de comunicação. Trata-se de uma escuta 

de postagens públicas (Edwards, 2011; Stewart & Arnold, 2018), como um monitoramento 

online realizado para identificar e avaliar o que está sendo dito sobre uma empresa, indivíduo, 

produto ou marca nos canais digitais.  Esta prática foi rapidamente percebida pelas marcas como 

um benefício, pois ser capaz de ouvir as opiniões dos clientes, responder rapidamente a seus 

comentários e entender suas preocupações contribui para se obter uma visão sobre como a 

empresa é discutida e avaliada (Crawford, 2009). Esse monitoramento é definido por Stewart e 

Arnold (2018, p. 86) como “um processo ativo de atendimento, observação, interpretação e 

resposta a uma variedade de estímulos por meio de canais eletrônicos e mídias sociais” que, 

dentro de seu espectro, incluem-se as análises de sentimentos de conteúdos gerados por usuários 

(Stewart & Arnold, 2018).  

2.4.3.1 Análise de sentimento 

 Uma análise de sentimento é definida como um estudo computacional de opiniões, 

sentimentos e emoções expressas em textos (Kim & Lim, 2021; Liu, 2010; Ortigosa et al., 

2014), realizado por meio de um método geralmente não supervisionado, que utiliza um léxico 

com palavras determinadas, contendo valores de polaridade, como neutro, positivo ou negativo, 

com o objetivo de entender alterações de fidelidade a uma marca em especial. Este 

procedimento é importante para determinar opiniões sobre marcas e serviços, buscando 

compreender a atitude dos consumidores (Neri et al., 2012; Vosoughi et al., 2018); ele pode ser 

utilizado, também, para classificar e quantificar opiniões sobre o comportamento humano 

individual em relação a um assunto, detectar questões e tópicos importantes ou descobrir um 

grupo e uma comunidade que compartilham características específicas (Araque et al., 2017; 

Byun et al., 2012; Dey et al., 2016; Hasan et al., 2018; Kim & Lim, 2021). 

 Existem duas abordagens principais para a análise de sentimento: uma delas baseia-se 

em um léxico de palavras que utiliza um dicionário contendo informações sobre as polaridades 

das palavras relacionadas aos sentimentos; a outra, é uma abordagem de classificação de texto 

que constrói classificadores a partir de instâncias rotuladas, sentenças ou frases para medir a 

probabilidade de que uma nova instância seja positiva ou negativa (Kim & Lim, 2021; Park et 

al., 2015).  

Dentro do contexto desta pesquisa, na junção do advento das mídias sociais e o aumento 

na quantidade de conteúdo disponível na internet, frequentemente encontrado na forma de 



34 

 

  

 

publicações e comentários de usuários, permite análises mais precisas sobre percepções acerca 

de acontecimentos.  

 

2.5 DIRETRIZ TEÓRICA DA PESQUISA 

Tabela 1 - Diretriz teórica da pesquisa. 

Fatores Conceito Referências Teóricas 

Desinformação 

Desinformação é o termo 

oficial de uma informação 

compartilhada com o objetivo 

de causar danos, e atreladas a 

alegações e informações 

divulgadas em forma de notícia, 

apresentadas como fatos, mas 

que não correspondem à 

verdade. 

 Lazer et al. (2018), Posetti & Matthews (2018), 

Tandoc, Lim, et al. (2018), Dentith (2016) e (2017), 

Grinberg et al. (2019), Wardle e Derakhshan 

(2017), A. Marwick  & Lewis (2017), Yang et al. 

(2019), Rao (2018), Nielsen & Graves  (2017), 

Nelson & Taneja (2018), Caplan & Boyd (2018), 

Vosoughi et al. (2018), Visentin et al. (2019), 

Torres   et al. (2018), Resende et al. (2019), Kalsnes 

(2018), Machado et al. (2020), Saconi & Entini 

(2013), Grinberg et al. (2019), Yang et al. (2019), 

UNESCO & University of Oxford (2018), Kelly 

(1955), Peirce (1878) e (1877), Wason (1968), 

Taber & Lodge (2006), William Goffman & Newill 

(1964), Daley & Kendall (1964), Ju et al. (2022). 

 

Contrainformação 

Prática realizada, geralmente, 

por profissionais de relações 

públicas, com o objetivo de 

autenticar e desmentir 

conteúdos por meio de diversas 

redes de notícias e fontes 

consideradas confiáveis pelo 

senso comum e por sua tradição 

no meio científico ou 

jornalístico. 

Bode & Vraga (2015), Wardle  & Derakhshan 

(2017), Vlachos & Riedel (2014), Agência Lupa 

(2021),  Krause et al. (2020), The Pulitzer Prizes 

(2009), Nic et al. (2018), Shocker & Aaker (1993), 

Ling, et al. (2018), Brandtzaeg & Følstad (2017); 

Krause et al. (2020),  Tandoc, Ling, et al. (2018), 

Lazer et al. (2018), Exame (2018), Época Negócios 

(2015), Pacete  (2018), Jahng et al. (2020), Flynn et 

al. (2008), Stewart & Arnold (2018), Crawford  

(2009), Bode & Vraga (2015), Wardle & 

Derakhshan (2017), Vlachos & Riedel (2014), 

Luengo & García-Marín (2020), Brennen et al. 

(2020). 

Análise de 

Sentimento 

Definida como um estudo 

computacional de opiniões, 

sentimentos e emoções 

expressas em textos, que utiliza 

um léxico com palavras 

determinadas, contendo valores 

de polaridade, como neutro, 

positivo ou negativo, com o 

objetivo de determinar opiniões 

sobre marcas e serviços, 

buscando compreender 

percepções. 

Kim & Lim (2021), Liu (2010), Ortigosa et al. 

(2014), Neri et al. (2012), Anderson et al. (2019), 

Dey et al. (2016), Parveen & Pandey (2017), Ren et 

al. (2009), Maxqda (2020), ILA (1995), Edwards 

(2011), Stewart & Arnold (2018), Crawford (2009), 

Vosoughi et al. (2018), Araque et al. (2017), Byun 

et al. (2012), Hasan et al. (2018), Park et al. (2015) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em  Mazzon (2018). 

Assim, com base no referencial teórico apresentado, seguiu-se com os métodos de 

pesquisa, apresentados no próximo capítulo, e utilizados para definir as marcas a serem 
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estudadas, o período de coleta de informações e os protocolos de validação e análise dos dados 

em busca dos objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Este estudo visa atender o objetivo proposto por meio dos procedimentos metodológicos 

apresentados neste capítulo: o tipo de pesquisa, a forma de coleta e análise dos dados, etapas e 

protocolo da pesquisa.  

Cabe desatacar que o foco desta pesquisa é coletar dados da plataforma de mídia social 

Twitter e classificar uma ou mais sentenças por meio de uma análise de sentimento e analisar 

o desvio padrão (Kim & Lim, 2021) da quantidade de sentimentos negativos durante a 

observação de uma desinformação que cite uma marca específica, calcular a probabilidade do 

sentimento de uma sentença ao entender as probabilidades dos sentimentos de cada termo, 

levando também em consideração a ordem em que ocorrem (Dey et al., 2016).  

 

3.1 MÉTODO ADOTADO 

Buscando entender um evento específico de forma mais precisa (Lakatos & Marconi, 

2003), iniciou-se nesta etapa a definição do método para a coleta e análise dos dados. Uma 

pesquisa exploratória foi utilizada para aquisição de familiaridade com os temas abordados no 

referencial teórico, com o objetivo de expandir o entendimento acerca das definições e origem 

das ações de desinformação, ações de contrainformação e sua relação com os ambientes digitais 

estudados nesta pesquisa.   

Para os procedimentos de coleta e análise, foi utilizado o método quantitativo, com o 

objetivo de estudar o efeito da desinformação nos sentimentos dos comentários dos usuários 

em relação a uma marca nas redes sociais. Busca-se entender a quantidade de publicações, 

denominadas tweets, sobre determinada marca alvo de desinformação, bem como o conteúdo 

destes comentários, classificando-os por meio de uma análise de sentimento e comparando cada 

cenário com a quantidade de tweets com sentimento negativo antes e depois da ação de 

contrainformação realizada pela marca em questão. 

Uma análise de conteúdo foi realizada durante a etapa de pesquisa exploratória, sendo 

essa uma técnica cuja principal característica consiste na avaliação de matérias de comunicação 

que buscam descrever o conteúdo de mensagens e seus indicadores de modo que permitam a 

inferência de conhecimento sobre suas condições de produção e recepção (Bardin, 2015), 

fundamental para atingir os objetivos deste estudo.  
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3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

As técnicas abordadas nesta pesquisa se iniciam com a coleta de dados por meio da 

aplicação de técnicas de mineração de dados nas mídias sociais utilizando a linguagem Python 

com realizações de requisições diretas por meio de uma application programming interface 

(API) — uma conexão entre computadores ou entre programas de computador (Reddy, 2011) 

— para a coleta de postagens da rede social Twitter, denominadas de tweets. Cada um destes 

conteúdos foi traduzido para o inglês de forma automática utilizando a API do Google Tradutor. 

Após uma verificação por amostragem para que se validasse o método, cada tradução passou 

pela etapa de análise de sentimento, quando uma tecnologia de mineração de texto foi utilizada 

para identificar as opiniões, sentimentos e avaliações das pessoas em relação a entidades como 

marcas e produtos, classificando um determinado texto por meio de uma abordagem baseada 

em um léxico que utiliza um dicionário contendo informações sobre as polaridades de palavras 

relacionadas a diferentes sentimentos (Kim & Lim, 2021), e como já citado no referencial desta 

pesquisa, utilizados para classificar opiniões sobre o comportamento humano individual em 

relação a um assunto, detectar questões e tópicos importantes ou descobrir um grupo e uma 

comunidade que compartilham características específicas (Araque et al., 2017; Byun et al., 

2012; Dey et al., 2016; Hasan et al., 2018). A Figura 1 a seguir resume o roteiro de técnicas a 

utilizadas neste estudo, explicadas em detalhes nos tópicos subsequentes, e que definem o 

protocolo de pesquisa. 
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Figura 1 - Estrutura geral dos processos deste estudo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hasan (2018). 

 

3.2.1 Definição das marcas e períodos analisados 

O critério de escolha das ações de desinformação a serem coletadas deu-se por meio da 

análise de notícias que citem marcas atuantes no Brasil e sejam reconhecidas como 

desinformação por sites verificadores de fatos. Como observado no referencial de literatura, 

mesmo não existindo unanimidade na utilização de tais ferramentas, os estudos de Brennen et 

al. (2020) e Luengo & García-Marín (2020) trouxeram o fato de que os verificadores 

independentes são atores importantes nas estratégias para retardar ações de rumores virais, 

conspirações, trolls ou fraudes; além disso, com o aumento da quantidade de agências e sites 

verificadores, a existência de vieses expressados, em geral, por políticos, torna-se cada vez 

menos possível, uma vez que mais agências e ferramentas independentes realizam checagens, 

ampliando a credibilidade de tal ação e enfatizando a capacidade de tais ferramentas de 

suportarem ações de contrainformação (Brennen et al., 2020; Luengo & García-Marín, 2020). 

Assim, este estudo definiu como um critério acerca das ações de desinformação, de forma que 

tal ato ficasse livre de qualquer intervenção do pesquisador.  

Então, buscou-se por ações de desinformação que citassem marcas atuantes no Brasil, 

com alcance nacional e que tenham realizado alguma ação de contrainformação em seus sites 

oficiais, assessorias de imprensa ou redes sociais. Para a definição dos sites de verificação de 

fatos utilizados para as pesquisas referentes à desinformação relacionadas a marcas foram 
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analisadas as plataformas brasileiras independentes em exercício no ano de 2022 e consideradas 

com maior quantidade de visitas de acordo com o site SimilarWeb (2022), definindo, assim, a 

utilização dos sites Boatos.org, Aosfatos.org e e-farsas.com.br, como apresentado na Figura 2 

abaixo: 

Figura 2 - Quantidade de visitas nas plataformas de checagem de dados disponíveis no Brasil em 2022, de 

acordo com SimilarWeb (2022). 

 

Fonte: SimilarWeb (2022). https://www.similarweb.com/ 

 

Durante a definição dos verificadores de fatos, sites de projetos como Agência Lupa, 

Fato ou Fake, Estadão Verifica e Projeto Comprova tiveram pouca relevância em termos de 

visitas, ou pertencem a empresas maiores, como Estadão, Globo e Revista Piauí, agregando o 

volume total de visitas de suas marcas guarda-chuva, não se encaixando, portanto, na 

correspondência de verificadores independentes escolhidas para esta pesquisa. 

O período escolhido para obtenção da amostra foi entre os anos de 2016 a fevereiro de 

2022, sendo utilizado como justificativa as datas em que foi encontrada quantidade relevante 

de procura pelo termo “fake news” na ferramenta Google Trends, que avalia a popularidade de 

termos específicos utilizados na ferramenta de buscas da Google, fornecendo um índice de série 

temporal do volume de pesquisas realizadas por usuários de uma determinada área geográfica 

(Choi & Varian, 2012), como apresentado no gráfico da Figura 3 abaixo, em que o eixo X 

representa o interesse em um termo específico ao longo do tempo, sendo um valor de 100 o 
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pico de popularidade do termo; um valor de 50 significa que o termo tem metade da 

popularidade, e uma pontuação zero significa que não existem dados suficientes para este termo 

(Google Inc., 2022). É importante observar que este estudo optou pela definição do tempo 

utilizando o termo “fake news” por sua popularidade, o que fica claro no gráfico abaixo quando 

os dois termos são comparados. 

Figura 3 - Informações sobre a quantidade de buscas no Google relacionadas ao termo “fake news” e 

desinformação. 

 

Fonte: Google Trends (Google Inc., 2022). Disponível em: https://trends.google.com/. Acesso em 23 de março 

de 2022. 

 

3.2.2 Coleta dos dados 

Com o escopo de período e marcas definido, este estudo realizou coleta de postagens 

criadas por usuários da plataforma de mídia social Twitter, escolhida, como justificado no 

referencial teórico (vide tópico: 2.1.1 Relações públicas nos canais digitais e mídias sociais), 

por suas características jornalísticas, quantidade e acesso à informação, além da quantidade de 

desinformação encontrada. Este processo de coleta de dados utilizou diretamente a API da 

mesma rede (Hasan et al., 2018), determinando-se o período de trinta dias antes e trinta após o 

surgimento de cada desinformação relacionada a cada marca com base nas boas práticas de 

digital listening observadas no mercado, considerando a velocidade do surgimento de novas 

informações nas mídias sociais, assim como a quantidade de conteúdo gerado e a rápida 

mudança de determinados assuntos (Crawford, 2009; Macdonald, 2020).  
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Para conseguir o acesso à base de tweets da plataforma, foi necessário a requisição de 

um acesso acadêmico ao time central do Twitter, que possibilita visão ilimitada de todo o 

conteúdo publicado na plataforma desde 2006, mediante o recebimento de chaves únicas, 

cedidas pela plataforma e conseguidas no dia 02 de fevereiro de 2021, que tornou possível a 

coleta de dez milhões de tweets por mês durante este estudo. 

3.2.3 Análise de sentimentos 

Como abordado previamente no referencial teórico (vide tópico: 2.4.4 Ouvindo a 

audiência nas redes sociais), dentre os métodos disponíveis para a realização de análises de 

sentimentos de tweets, segundo Kim & Lim (2021) e Park et al. (2015), a abordagem de 

classificação de texto não é apropriada para o formato desta pesquisa, pois as classificações 

gerais podem não ser confiáveis em análises de mensagens curtas utilizadas em redes sociais, 

em especial no Twitter. Portanto, com base nestas considerações, este estudo adota uma análise 

de sentimento baseada em um léxico. 

Então, aprofundando-se em estudos focados no método selecionado, pesquisas 

apresentaram uma variedade de bibliotecas disponíveis, em especial as pesquisas de Hutto & 

Gilbert (2014) e Araque et al., (2017), que testaram e compararam diversas delas. Em seu 

estudo, Kim & Lim (2021) e Park et al. (2015) implementaram testes que suportaram a escolha 

do léxico VADER (do inglês valence aware dictionary and sentiment reasoner) por ter o 

melhor desempenho nos citados estudos, mesmo com mensagens curtas, como tweets, uma vez 

que o léxico de sentimento do VADER está sintonizado com o sentimento em microblogs como 

o Twitter e possui mais de 4.200 mensagens semelhantes a tweets, originalmente inspiradas em 

comentários reais desta rede social. Para que toda sua biblioteca pudesse ser utilizada, optou-

se pela utilização do léxico original em inglês fornecido abertamente pelo VADER, pois não 

foram encontradas pesquisas relevantes que corroborassem a utilização de um léxico em 

português. Isto acrescentou uma etapa ao método deste estudo, podendo-se validar as traduções 

dos tweets coletados, realizadas automaticamente em uma conexão via API da ferramenta 

Google Tradutor logo após a etapa de coleta, sendo necessária uma validação manual do 

processo, o que será detalhado e explicado no próximo tópico. 

A biblioteca oficial do VADER possui recursos básicos dos fundamentos de 

processamento de linguagem natural que serão utilizados para o cálculo da polaridade e da 

subjetividade dos tweets, o que permite que o sentimento de qualquer conteúdo seja analisado 

baseando-se em texto por meio de um serviço de acesso da API do Twitter. A análise de 

sentimento realizada pela ferramenta é baseada no mecanismo de processamento de linguagem 
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natural e preparados para essa rede social, treinados em bilhões de entradas verificadas 

manualmente durante o processo de desenvolvimento da ferramenta e que na literatura sobre 

análise automática de sentimento, são relatados valores que chegam até a 70% de concordância 

quando comparados com atribuições realizadas de forma manual (Byun et al., 2012; Hasan et 

al., 2018). 

 O ambiente criado em linguagem Phyton realizou a análise de sentimento de cada tweet, 

após sua tradução automática para o inglês, como citado, via API da ferramenta Google 

Tradutor. Classificando, então, seu conteúdo como negativo, neutro ou positivo, de acordo com 

o léxico VADER, que contém uma pontuação de sentimento para cada conjunto de palavras. 

Este valor é negativo quando a sentença apresenta conotação negativa, próximo de zero para 

conotações neutras e com valor positivo para conotações dadas como positivas; sendo assim 

possível verificar se cada palavra no tweet coletado está contida no léxico e atribuir uma 

pontuação de sentimento relativa. Caso a palavra não esteja contida na biblioteca do VADER, 

o ambiente realiza uma pesquisa em listas complementares, acrescentando-a a cada nova 

pesquisa e aprendendo a cada nova ação — ressaltando-se que hashtags e símbolos são 

ignorados pelo sistema de análise, porém, não houve alterações de resultados em outros estudos 

devido à abrangência da biblioteca escolhida (Araque et al., 2017; Baccianella et al., 2010; Dey 

et al., 2016; Edwards, 2011; Loria et al., 2020; Parveen & Pandey, 2017; Vosoughi et al., 2018). 

Cada tweet coletado será pontuado com valores que podem variar de acordo com as 

classificações do léxico do VADER, que indica uma variância em escala em que uma pontuação 

negativa se refere ao sentimento negativo, e outras pontuações se referem aos sentimentos 

neutros e positivos. Assim, o VADER classifica as sentenças somando a quantidade de palavras 

avaliadas para cada sentimento, seguindo o método apresentado na Tabela 2 (Hutto & Gilbert, 

2014; Park et al., 2015).  

Tabela 2 -  Explicação do funcionamento da classificação de sentimentos de VADER. 

Classificação Método 

Contagem Positiva 

 

Soma-se o número de palavras que foram avaliadas como positivas. 

Contagem Neutra 

 

Soma-se o número de palavras que foram avaliadas como neutras. 

Contagem Negativa 

 

Soma-se o número de palavras que foram avaliadas como negativas. 

Diferença Final 

 

Avalia-se a diferença entre palavras positivas e negativas. Se as palavras 

negativas predominam, o tweet é dado como negativo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas classificações do léxico de sentimento do VADER (2022). 
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Como apresentado, o VADER pertence a um tipo de análise de sentimento que se baseia 

em léxicos de palavras relacionadas a sentimentos em que cada uma das palavras é avaliada 

como positiva ou negativa. Na Tabela 3 é possível observar um trecho extraído do léxico 

original em inglês do VADER no qual pode-se identificar palavras positivas com classificações 

mais altas e palavras mais negativas com classificações mais baixas. 

 

Tabela 3 - Exemplo do léxico original em inglês de VADER. 

Palavra Sentimento 

tragedy -3,4 

rejoiced 2,0 

insane -1,7 

disaster -3,1 

great 3,1 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas classificações do léxico de sentimento do VADER (2022). 

Então, quando o VADER analisa um trecho de qualquer texto em inglês, ele verifica a 

presença de alguma das palavras em seu léxico. Por exemplo, a frase “The drink is good and 

the atmosphere is pleasant” tem duas palavras existentes em seu léxico —good e pleasant, que 

possuem a classificação como na Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 - Exemplo de classificação do léxico de VADER. 

Palavra Sentimento 

good 1,9 

pleasant 1,8 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas classificações do léxico de sentimento do VADER (2022). 

O VADER produz métricas de sentimento a partir destas classificações de palavras —

positivo, neutro e negativo — que representam a proporção do texto que se enquadra, 

respectivamente, nestas categorias. A frase utilizada como exemplo para a explicação do 

VADER trouxe a classificação apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Exemplo de VADER em uma classificação e suas pontuações para a definição final de sentimento em 

uma sentença. 

Classificação de sentimento Valor 

Positivo 0,45 

Neutro 0,55 

Negativo 0,00 

Pontuação Final 1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas classificações do léxico de sentimento do VADER (2022). 

Então o exemplo foi classificado como 45% positivo, 55% neutro e 0% negativo. Para 

a métrica final, a pontuação é composta pela soma de todas as classificações do léxico, sendo 

1,9 e 1,8 neste caso, e definem o exemplo utilizado como fortemente positivo. 

Vale ressaltar a eficiência de VADER nas análises de Hutto & Gilbert (2014), 

especialmente na forma simples em que o léxico é atualizado automaticamente (machine 

learning), incluindo expressões atuais, gírias, símbolos, emojis, pontuações (como a repetição 

de exclamações), considerando, também, palavras inseridas dentro de contextos dependendo da 

forma em que são escritas, como a capitalização de qualquer palavra, o que aumenta a 

intensidade de uma pontuação positiva e negativa. O VADER também leva em consideração 

palavras precedidas de modificações de intensidade; por exemplo, “extremamente ruim” 

aumenta a intensidade negativa de uma frase, mas a sentença “meio ruim” recebe uma 

pontuação menor. Finalmente, o VADER também lida com mudanças na intensidade do 

sentimento de uma frase quando ela contém "mas", pois, embora os sentimentos expressos antes 

e depois da palavra "mas" sejam levados em consideração, o sentimento posterior é considerado 

mais intenso. 

Para a validação da tradução e da classificação final de sentimentos, foi realizada uma 

análise de forma manual e por amostragem durante o teste inicial. 

  

3.2.4 Validação dos dados 

 Para a validação dos dados de tradução e sentimentalização, utilizou-se uma amostra 

final de 30 (trinta) tweets com base nos estudos de Hennink et al. (2017), Marshall et al. (2013) 

e Suddaby (2006) em que se avalia a teoria e a prática sobre o nível de saturação dentro de um 

universo amostral em busca de uma validação sólida e confiável. No caso desta pesquisa, foram 

utilizados os tweets coletados no caso da Coca-Cola, definido como pré-teste. Assim, foram 

validados manualmente 30 (trinta) tweets, selecionados de forma aleatória no software 
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Microsoft Excel, como apresentado nos exemplos da Tabela 6. Nestes tweets, foram analisados, 

tanto a qualidade da tradução dos conteúdos em português para o inglês por meio da API do 

Google Tradutor, quanto as classificações de sentimentalização realizadas pela biblioteca 

VADER.  

Tabela 6 - Exemplos dos Tweets validados como errados na classificação de sentimentalização do pré-teste. 

Tweet original em português Tradução do Tweet para o inglês Sentimento do 

conteúdo 

Até porque as crianças vão ao psicólogo 

pelo trauma de ter tomado uma coca 

cola 

Even because children go to the 

psychologist for the trauma of having 

had a coke 

 

Negativo 

Vc percebe qe é fitness quando sua janta 

é Arroz, linguiça, risole e coca cola kkk 

You realize it's fitness when your dinner 

is Rice, sausage, risole and coke lol 

 

Positivo 

RT @B24pt: Buffon furioso com o 

árbitro do Real Madrid - Juventus: 

"Assinalar aquele penálti tão duvidoso é 

um comportamento de uma besta… 

RT @B24pt: Buffon furious with Real 

Madrid referee - Juventus: "Calling that 

dubious penalty is the behavior of a 

beast... 

 

Negativo 

“Pago meia dúzia de coca cola pra tu” “I'll pay you half a dozen coke” Negativo 

RT @pensologoehisto: preferia quando 

a coca cola vinha com rato 

https://t.co/TierZ6m20m 

RT @pensologoehisto: I preferred when 

coca cola came with a mouse 

https://t.co/TierZ6m20m 

 

Negativo 

RT @ravinem_: guaraná antártica é 

melhor que coca cola 

https://t.co/NtVFRtuLL4 

RT @ravinem_: Antarctic guarana is 

better than coca cola 

https://t.co/NtVFRtuLL4 

 

Positivo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Como resultado, obteve-se uma validação de 100% nas traduções realizadas de forma 

automática e em formato de tradução literal dos conteúdos, o que colaborou com o processo de 

classificação dos sentimentos. Como observado na tabela anterior, obteve-se um resultado de 

20% de erros na classificação de conteúdo; estes erros foram percebidos justamente em tweets 

envolvendo ironia ou expressões muito específicas e, portanto, traduzidas de forma literal e 

ainda não aprendidas pela inteligência de aprendizado da biblioteca VADER. Este resultado 

acompanha o do estudo Hasan et al. (2018), que validou o método de aprendizado de bibliotecas 

de sentimentalização com uma taxa de 70% de assertividade.  

Os resultados estão detalhados no teste do método apresentado no próximo capítulo, e 

a imagem da tabela completa, sem qualquer manipulação, contendo os tweets selecionados para 

a validação amostral encontra-se no apêndice desta pesquisa. 

https://t.co/TierZ6m20m
https://t.co/NtVFRtuLL4
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3.2.5 Análise dos resultados 

Com o objetivo de analisar o efeito da desinformação na percepção acerca das marcas 

estudas no Twitter, foi realizada uma análise gráfica destacando a quantidade de tweets 

negativos a cada dia em comparação com uma linha média geral, 𝛽0, obtida por meio da análise 

de regressão linear múltipla, que também foi utilizada para comprovar variâncias e suas 

significâncias.  

A técnica de análise de regressão linear múltipla, RLM, possui premissas que podem 

ser observadas por meio de testes, sendo eles: multicolinearidade, homocedasticidade e a 

omissão de variáveis (Wooldridge, 2012). Um modelo de RLM possui seus parâmetros 

viesados para que se possa estimar quando a multicolinearidade é perfeita, as variâncias entre 

os níveis da variável dependente não são constantes (heterocedasticidade) e quando variáveis 

relevantes não são incluídas. Para a multicolinearidade são calculados os VIFs (O’Brien, 2007), 

para o de homocedasticidade, o teste BP (Breusch & Pagan, 1979) e para variáveis omitidas, o 

teste RESET (Ramsey, 1969). As análises foram realizadas no software R (R Core Team, 2013) 

com suporte do ambiente do RStudio (RStudio Team, 2020) com a função lm, responsável por 

estimar os modelos de RLM, e o pacote lmtest (Hothorn et al., 2021), responsável por auxiliar 

com a realização dos testes das premissas. 

Para esta pesquisa, os modelos de RLM foram interpretados de acordo com a 

probabilidade (p-valor) de um determinado dia ter uma diferença na quantidade média geral de 

tweets — definida como (β) (Wooldridge, 2012). Para tal, foram utilizados alguns critérios de 

significância, sendo eles: é uma evidência baixa de significância quando o p-valor é maior do 

que 0.05, mas ainda menor que 0.1 (sig. = ‘.’); e uma evidência suficiente é quando p-valor < 

0.05 (sig. = ‘*’), podendo ser ainda mais intenso quando p-valor < 0.01 (sig. = ‘**’) ou p-valor 

< 0.001 (sig. = ‘***’). De maneira complementar, para cada marca avaliada também foram 

apresentados os indicadores de avaliação geral do modelo, sendo eles: a significância 

(estatística F) e o nível de explicação da variável dependentes pelas independentes (R² 

ajustado). As tabelas destas análises foram dispostas em doze linhas, onde a primeira identifica 

a média geral — o intercepto; entre as segunda e quinta linhas são apresentadas as diferenças 

dos dias que antecedem e sucedem o evento de interesse para os tweets que foram classificados 

como negativos, positivos, neutros ou seu total de acordo com três parâmetros: a diferença na 

quantidade média geral de tweets (β), o valor de probabilidade (p-valor) e a interpretação da 

significância desse (sig.). 
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Assim chegou-se ao protocolo final utilizado para a construção dos gráficos de análises 

para cada marca, seguido das tabelas de análise de regressão linear múltipla acerca da variação 

de tweets classificados como negativos, positivos e neutros em um determinado período 

avaliado.  

 Para iniciar o aprendizado dos softwares escolhidos e validar o processo metodológico 

explicado acima, realizou-se um teste inicial, utilizando cada uma das etapas previamente 

explicadas, com a demonstração dos primeiros dados coletados. 

 

3.3 PRÉ-TESTE 

Para o teste de método, foi escolhida a marca Coca-Cola, seguindo-se o protocolo 

estabelecido para esta pesquisa, com os seguintes passos: 

1. identificação de um caso de desinformação envolvendo a marca escolhida; 

2. identificação da contrainformação realizada pela empresa; 

3. definição do período de 30 dias antes e depois da identificação da ação de 

contrainformação em um site de verificação de fatos; 

4. definição das palavras-chave relacionadas à marca a serem pesquisadas; 

5. coleta das respostas dos internautas no Twitter; 

6. análise de sentimento nos tweets coletados dos internautas; 

7. validação amostral da tradução e da sentimentalização do conteúdo coletado; 

8. avaliação do impacto da contrainformação no padrão de resposta do internauta 

em uma análise gráfica e uma tabela resultante da análise de regressão linear 

múltipla. 

 

3.3.1 Identificação dos casos de desinformação 

Por meio de buscas nos sites de verificação de fatos definidos por esta pesquisa, 

Aosfatos.org e Boatos.org, foi escolhida a desinformação sobre a concessão do Aquífero 

Guarani, pelo governo Temer, à Coca-Cola e à Nestlé publicada no dia 1 de março de 2018 

(Matsuki, 2018a) (Figura 4). 
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Figura 4 - Página do site Boatos.org com a matéria completa, checando a informação sobre o aquífero Guarani 

em 2018. 

 

Fonte: Boatos.org (Matsuki, 2018a). 

 

Na reportagem, buscou-se informações que validassem a desinformação sobre a 

privatização do Aquífero Guarani e sua concessão para as empresas Coca-Cola e Nestlé. Após 

buscas realizadas pela equipe do site Boatos.org, constatou-se que tal informação não está 

disponível em nenhum canal oficial do Governo Federal do Brasil, sendo também desmentida 

em seu Twitter (Governo Federal do Brasil, 2018). 

 

3.3.2 Identificação da desinformação que sofreu uma ação de contrainformação 

 Para verificar se a desinformação selecionada sofreu, de fato, ação de contrainformação 

da empresa — quesito necessário para torná-la apta a participar deste estudo —, uma busca foi 

realizada no site oficial da Coca-Cola no Brasil e em todas as suas redes sociais no período em 

que a desinformação foi reportada pelo canal de verificação de fatos, que, nesse caso, 

compreende os primeiros meses de 2018. 

Foi encontrada uma publicação no site oficial da empresa no dia 15 de março de 2018, 

como mostra a Figura 5. 
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Figura 5 -  Ação de contrainformação no site da Coca-Cola (Coca-Cola, 2018). 

 

Fonte: Site Oficial da Coca-Cola. https://www.cocacolabrasil.com.br/pergunte/e-verdade-que-a-companhia-

quer-privatizar-o-aquifero-guarani- 

 

3.3.3 Definição do período e palavras-chave a serem pesquisadas 

 Tendo como origem a publicação da contrainformação em um site de checagem, foi 

possível a definição da data a ser pesquisada, determinado o período de trinta dias antes e após 

sua publicação. 

Período a ser pesquisado: 

 Inicial: 01/02/2018. 

 Final 01/04/2018. 

 

As palavras-chave escolhidas para este teste inicial estão conectadas à marca, com o 

objetivo de entender o sentimento emitido por postagens que as citem antes e depois da 

contrainformação. Neste caso, as palavras-chave escolhidas envolveram variáveis do nome 

original relacionado à marca, como: coca-cola, cocacola, Coca-Cola, COCA-COLA, Coca-

cola, coca-Cola, coca cola, Coca Cola. 
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3.3.4 Coleta dos tweets 

Por meio da mineração de forma contínua, utilizando parâmetros de programação que 

solicita ao software que traga todos os tweets do período indicado que contenham as palavras-

chave relacionadas à desinformação investigada. Com isso, foram coletados 84.514 tweets, 

classificados entre neutros, positivos e negativos. Então, dentro do método definido nesta 

pesquisa, separou-se apenas os tweets classificados como negativos, chegando ao universo de 

13.489 tweets no período selecionado. 

 

3.3.5 Validação amostral da tradução e da sentimentalização do conteúdo coletado 

 Para validar a tradução e a análise de sentimento utilizadas no método desta pesquisa, o 

cálculo amostral, já apresentado na metodologia desta pesquisa, definiu a validação manual de 

30 tweets, que apresentou uma assertividade de 80% para a análise de sentimentos e de 100% 

para a análise da tradução para o idioma inglês. A tabela completa desta validação pode ser 

encontrada no anexo desta pesquisa. 

 

3.3.6 Análise de sentimento nos tweets coletados dos internautas no Twitter 

Os comandos gerados no ambiente Phyton realizaram a requisição para a análise de 

sentimento por meio da biblioteca VADER, apresentado na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.6, seguindo todos os procedimentos indicados no protocolo adotado pelo método 

aqui descrito. 

Figura 6 - Requisição completa da marca Coca-Cola, com todos 84.514 tweets. 
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Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Tal requisição retornou o histórico completo de tweets públicos que correspondiam à 

consulta da pesquisa solicitada. Seguindo o período e as palavras-chave específicas e 

supracitadas, que retornaram 84.514 tweets. 

Seguindo a metodologia proposta nesta pesquisa, foram isolados os tweets negativos, 

sendo mantida a organização por dia, dentro do período selecionado. O resultado foi de 13.489 

tweets e é apresentado na Figura 7, abaixo. 

Figura 7 - Resultado obtido mantendo apenas os tweets classificados como negativos. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Então,  para a análise gráfica, definiu-se a quantidade média geral de tweets negativos 

referentes à marca, traçando-a em uma linha. A Figura 8 apresenta o gráfico com as variações 

de tweets com sentimentos negativos expostos e comparados às diferentes datas referentes ao 

episódio de desinformação destacado anteriormente. 
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Figura 8 - Gráfico final de controle estatístico de processo acerca da variação de tweets classificados como 

negativos para o caso da Coca-Cola referente ao Aquífero Guarani. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

O teste inicial validou o protocolo de pesquisa, exaltando a efetividade das ferramentas 

escolhidas, bem como de todo o método desenvolvido para obter resultados que possam ser 

analisados em diferentes períodos, com diversas marcas, palavras-chave e quantidade de tweets, 

permitindo, portanto, sua aplicação na coleta de campo para análise. 

Então, realizou-se a análise de regressão múltipla no intervalo de cinco dias da 

desinformação. Ao avaliar-se, inicialmente, o período completo de trinta dias, observou-se uma 

queda na quantidade de tweets classificados como negativos após quinze dias da ação de 

contrainformação. A Tabela 7 a seguir apresenta esta análise no período mais específico 

descrito. 
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Tabela 7 - Análise de regressão linear múltipla do caso de desinformação envolvendo a marca Coca-Cola. 

  Negativo Positivo Neutro Total 

  β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. 

Intercepto 144.8 0.000 *** 143.6 0.000 *** 1106.6 0.000 *** 1394.9 0.000 *** 

Evento -5 -24.8 0.733   -9.6 0.902   -126.6 0.758   -160.9 0.711   

Evento -4 -3.8 0.959   -36.6 0.638   -262.6 0.523   -302.9 0.487   

Evento -3 15.2 0.833   -15.6 0.841   -75.6 0.854   -75.9 0.861   

Evento -2 17.2 0.812   40.4 0.603   522.4 0.207   580.1 0.186   

Evento -1 137.2 0.063 . 59.4 0.446   624.4 0.133   821.1 0.064 . 

Evento -26.8 0.712   -40.6 0.602   -133.6 0.745   -200.9 0.644   

Evento +1 13.2 0.855   -39.6 0.611   27.4 0.947   1.1 0.998   

Evento +2 127.2 0.084 . 2.4 0.975   133.4 0.745   263.1 0.546   

Evento +3 8.2 0.909   -19.6 0.801   -138.6 0.736   -149.9 0.730   

Evento +4 -9.8 0.893   5.4 0.944   -11.6 0.977   -15.9 0.971   

Evento +5 -6.8 0.926   -4.6 0.953   70.4 0.864   59.1 0.892   

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 Nesta análise do caso de desinformação envolvendo a marca Coca-Cola, não foi possível 

observar variações significativas, tanto em aumentos, como em diminuições da quantidade de tweets 

positivos ou neutros no dia do evento ou nos cinco dias anteriores ou posteriores (p-valor > 0.1). 

Somente é possível observar um discreto aumento de tweets negativos no segundo dia após (β = 

127.2; p-valor < 0.1) e um dia antes (β = 137.2; p-valor < 0.1) do evento que desmentiu a notícia 

falsa. No geral, as variações ocorridas nos dias próximos ao que a notícia falsa foi desmentida não 

possuem associação com a quantidade de tweets realizados nos modelos estimados para a empresa 

Coca-Cola (F < 1.0; p-valor > 0.1), independentemente de seu conteúdo. 

 

3.4 RESUMO DO PROTOCOLO DE CAMPO 

O protocolo seguido nesta pesquisa, e confirmado durante o pré-teste, pode, então, ser 

sintetizado conforme os passos, operacionalização, justificativa e referências apresentados na 

Tabela 8 a seguir. 

Tabela 8 - Resumo do protocolo de campo com detalhes operacionais, justificativas e referências de cada etapa 

envolvida. 
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Passo Operacionalização Justificativa Referências 

Definição das 

marcas a 

serem 

analisadas 

Marcas brasileiras que 

tenham sofrido algum 

tipo de desinformação 

apontada por algum 

dos sites de verificação 

de fatos, apontados na 

pesquisa e com 

volume significativo 

de visitas, no período 

de 2016 a 2021. 

Os estudos de Brennen et al. (2020) e Luengo 

& García-Marín (2020) atentam ao fato de que 

verificadores de fatos independentes não 

apenas retardam rumores virais, conspirações, 

trolls ou fraudes, mas como suas avaliações 

tornam possível equilibrar narrativas públicas. 

Brennen et al. 

(2020), Luengo 

& García-Marín 

(2020) 

Foram escolhidos os sites de verificação de 

fatos com maior quantidade de visitas de 

acordo com o site SimilarWeb (2022), uma das 

plataformas mais utilizadas por profissionais 

da área digital para a checagem de informações 

relacionadas a websites. 

Selecionou--se o período de 2016 a 2021 por 

ser em que se encontrou quantidade relevante 

de procura pelo termo “fake news” na 

ferramenta Google Trends. 

Choi & Varian 

(2012) e Google 

Inc. (2022). 

Captura dos 

comentários a 

respeito da 

marca 

Captura de tweets que 

mencionem a marca 

selecionada no período 

de 30 dias antes a 30 

dias depois da 

indicação da 

desinformação pelos 

sites de verificação de 

fatos. Para captura dos 

tweets foi utilizada 

uma API da mesma 

rede que utilizasse 

termos referentes à 

marca selecionada. 

Redes sociais são espaço de ampla divulgação 

e propagação de desinformação 

Ducatti & Souza 

(2019), Jahng 

(2020), Visentin 

et al. (2019), 

Brennen et al. 

(2020). 

A análise de Brennen et al. (2020) que indicou 

as plataformas de mídia social como sendo o 

ambiente com a maioria das postagens 

classificadas como falsas pelos verificadores de 

fatos, sendo, ainda, a plataforma Twitter a que 

apresentou maior porcentagem, com 59% das 

postagens classificadas como falsas. 

Brennen et al. 

(2020), 

Vosoughi et al., 

(2018) 

Utilizou-se acesso via API pela possibilidade 

de atividades automáticas e em lotes com 

acesso direto, e ilimitado, ao banco de dados da 

rede social escolhida. 

Hasan et al. 

(2018), 

Crawford 

(2009); 

Macdonald, K. 

M. (2020). 

O período de 30 dias e 30 dias depois da 

desinformação foi utilizado considerando a 

velocidade do surgimento de novas 

informações nas mídias sociais, assim como a 

quantidade de conteúdo gerado e a rápida 

mudança de determinados assuntos. 

Crawford 

(2009); 

Macdonald, K. 

M. (2020).   

Análise de 

sentimento 

A análise de 

sentimento se deu por 

meio do léxico 

VADER. Para isso, 

seguiu-se o seguinte 

procedimento:  

Em seu estudo, Kim & Lim (2021) e Park et al. 

(2015) implementaram testes que suportaram a 

escolha do léxico VADER por ter o melhor 

desempenho nos citados estudos, mesmo com 

mensagens curtas, como tweets, uma vez que o 

léxico de sentimento do VADER está 

sintonizado com o sentimento em microblogs 

como o Twitter e possui mais de 4.200 

mensagens semelhantes a tweets, 

Kim & Lim 

(2021) e Park et 

al. (2015), Hutto 

& Gilbert (2014) 

e Araque et al., 

(2017) 
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i: tradução dos tweets 

coletados via API do 

Google Tradutor 

ii: em seguida as 

traduções foram 

validadas 

manualmente pelo 

pesquisador com base 

em uma amostra 

definida por teste 

amostral para 

proporções. iii: os 

tweets já traduzidos 

para o inglês foram 

classificados em 

positivos, negativos e 

neutros utilizado o 

léxico VADER.  

iv: por fim, as 

classificações de 

sentimentalização 

também validadas 

manualmente pelo 

pesquisador, também 

por meio de amostra 

definida por teste 

amostral para 

proporções. 

originalmente inspiradas em comentários reais 

dessa rede social. 

para que toda sua biblioteca pudesse ser 

utilizada optou-se pela utilização do léxico 

original em inglês fornecido abertamente pelo 

VADER, pois não foram encontradas pesquisas 

relevantes que corroborassem a utilização de 

um léxico em português. 

Kim & Lim 

(2021) e Park et 

al. (2015). 

Optou-se por validar a tradução com base em 

uma amostra para confirmar a utilização do 

método e aproximá-lo de outros estudos já 

validados. 

Kim & Lim 

(2021) e Park et 

al. (2015), Hutto 

& Gilbert (2014) 

e Araque et al., 

(2017) 

Para a validação dos dados de tradução e 

sentimentalização, utilizou-se uma amostra de 

30 (trinta) tweets com base nos estudos em que 

se avaliam a teoria e prática sobre o nível de 

saturação dentro de um universo amostral, e 

que nesse caso foram os tweets coletados no 

caso utilizado como pré-teste. 

Hennink et al. 

(2017), Marshall 

et al. (2013) e 

Suddaby (2006) 

Na literatura sobre análise automática de 

sentimento, são relatados valores que chegam 

até a 70% de concordância quando comparados 

com atribuições realizadas de forma manual. 

Escolheu-se validar manualmente para uma 

validação final do método em conformidade 

com estudos prévios. 

Byun et al. 

(2012), Hasan et 

al. (2018). 

Análise de 

resultado 

Com o objetivo de 

analisar o efeito da 

desinformação na 

percepção, no Twitter, 

acerca das marcas 

estudas, foi realizada 

uma análise gráfica 

com destaque a 

quantidade de tweets 

negativos a cada dia 

em comparação com 

uma linha média geral, 

obtida por meio da 

análise de regressão 

linear múltipla, que 

também foi utilizada 

para se comprovar 

variâncias e sua 

significância.  

A análise gráfica foi utilizada para avaliar a 

alteração da quantidade de tweets totais, 

positivos e negativos em busca de variâncias e 

possíveis alterações de percepções dos usuários 

do Twitter durante o período escolhido. Por ter 

avaliado alterações pouco significativas, 

optou-se por validar, de forma estatística, os 

dados coletados por meio de uma análise de 

regressão linear, observando a omissão de 

possíveis variáveis relevantes e a possível 

existência de parâmetros enviesados.  

(Wooldridge, 

2012), (O’Brien, 

2007), Breusch 

& Pagan, 1979), 

RStudio Team, 

2020), Hothorn 

et al., 2021 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Para o início da coleta dos tweets referentes às marcas escolhidas, seguiu-se o protocolo 

apresentado, seguindo a janela de 30 (trinta) dias antes e despois da data da contrainformação. 

Portanto, o arquivo de coleta correspondeu a informações da marca escolhida, incluindo as 

palavras-chave específicas e descritas no próximo capítulo, tweets em português e traduzidos 

para o inglês, informação geral acerca da desinformação, data da ação de contrainformação, 

website verificador de fatos, qual ação de contrainformação foi identificada como realizada 

pela marca e a classificação final dos sentimentos de cada tweet coletado, seguido dos critérios 

do protocolo e observados na Tabela 9 a seguir: 

 

Tabela 9 - Informações gerais sobre as marcas selecionadas, período e ações de desinformação a serem coletadas 

e analisadas. 

Marca Desinformação Data da 

Contrainformação 

Verificação Ação de 

Contrainformação 

 

Skol 

 

Internação após 

consumo com indícios 

de câncer causado pela 

bebida 

 

17/01/2018 

 

Site Boatos.org 

 

Nota enviada pela 

marca via assessoria de 

imprensa, no mesmo 

mês em 2018 

 

McDonald’s 

 

Carne de cachorro é 

encontrada em 

restaurante do 

McDonald’s 

 

19/07/2016 

 

Site Boatos.org 

 

Nota enviada via 

assessoria de imprensa 

e publicada no site G1, 

dois meses depois da 

desinformação. 

 

AMBEV 

 

Ambev tritura pombos 

com cevada em fábrica 

de cerveja 

 

18/03/2017 

 

Site Boatos.org 

 

Nota enviada via 

assessoria de imprensa 

e publicada em alguns 

sites, além de vídeo 

veiculado em TV. 

 

UNICEF 

 

Sugestão de que 

pornografia seria algo 

positivo para crianças. 

 

07/06/2021 

 

Site Boatos.org e 

e-farsas.com.br 

 

Página e Twitter da 

empresa. 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Seguindo a ordem e protocolos de coletas apresentados, foram coletados um total de 

156.756 tweets, sendo classificados em negativos, positivos e neutros, como apresentado na 

Tabela 10 a seguir: 
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Tabela 10 – Dados totais acerca da coleta de tweets das marcas pesquisadas. 

Marca Tweets Totais Tweets 

Negativos 

Tweets 

Positivos 

Tweets Neutros 

 

Skol 

 

82.839 

 

27.351 

 

33.836 

 

21.652 

 

McDonald’s 

 

41.629 

 

7.113 

 

15.895 

 

18.531 

 

AMBEV 

 

9.756 

 

3.663 

 

3.206 

 

2.887 

 

 

UNICEF 

 

22.532 

 

8.755 

 

10.701 

 

3.076 

 

TOTAL 

 

156.756 

 

46.882 

 

63.638 

 

46.146 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Conhecimentos empíricos prévios a esta pesquisa atentavam acerca de casos com maior 

quantidade de conteúdos classificados como neutros, o que poderia invalidar a pesquisa caso a 

biblioteca de sentimentos não fosse capaz de interpretar os textos. No entanto, a avaliação da 

quantidade total dos casos válidos — excluindo o teste inicial da marca Coca-Cola — obteve 

um total de 29% de tweets com classificação neutra, como detalhado na Figura 9 a seguir: 

Figura 9 - Classificação geral dos tweets referentes a todas as marcas analisadas. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

30%

41%

29%

QUANTIDADE DE TWEETS POR CATEGORIA

Negativos

Positivos

Neutros
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Após a coleta e a construção da análise gráfica, percebeu-se a necessidade de analisar-

se em maior profundidade períodos mais próximos da identificação da ação de 

contrainformação, com a intenção de captar maiores alterações na percepção dos tweets 

coletados. Com isso, aplicou-se uma análise de regressão múltipla, como citado na 

metodologia, iniciando em uma janela de trinta dias, como realizado nos gráficos, passando a 

observar o intervalo de vinte dias e então dez dias; esta análise não observou nenhuma alteração 

significativa em qualquer marca. Por isso, optou-se por apresentar uma análise mais profunda 

dos cinco dias anteriores e posteriores à ação de contrainformação, que pudesse confirmar as 

percepções observadas ao longo do estudo.  

A seção a seguir apresenta os dados e análises para cada marca, assim como o protocolo 

e as informações sobre as respectivas ações de desinformação e suas contrainformações. 

 

4.1 SKOL 

O caso de desinformação envolvendo a marca SKOL apontava para a existência de 

internações após o consumo da bebida, com casos de câncer sendo reportados por médicos. Ao 

verificar as informações relativas a este caso, percebeu-se por meio de informações retiradas 

do site de verificação de fatos que tal desinformação, em mesmo teor e formato, já havia citado 

outras marcas, além de se repetir em outros anos. 

4.1.1 Identificação da contrainformação 

A ação de verificação de fatos aconteceu em 17 de janeiro de 2018 e foi realizada pelo 

site Boatos.org, que confirmou as informações por meio de uma nota enviada pela assessoria 

de impressa da marca aos sites de checagem — não foi encontrada a data de envio —, como 

visto na Figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

  

 

Figura 10 - Página do site Boatos.org com a matéria completa, checando a desinformação sobre a SKOL em 

2018. 

 

Fonte: Boatos.org (Matsuki, 2018b) 

 

Segundo o site verificador de fatos, a ação de desinformação dizia: “a propaganda da 

Skol parou na TV porque a cerveja está contaminada, causando tumores e problemas nos rins. 

Médicos recomendaram para que você não beba Skol” (Matsuki, 2018b). 

 

4.1.2 Definição do período e palavras-chave relacionadas à marca 

O período pesquisado compreendeu a janela de trinta dias antes e depois da verificação da 

desinformação, portanto, contemplando as datas de 17/12/2017 a 17/02/2018.  

As palavras-chave escolhidas para esta marca foram: Skol, “cerveja Skol”, skol, SKOL, 

“skol cerveja” 

4.1.3 Coleta e análise das respostas dos internautas no Twitter 

 Foram coletados 82.839 tweets, sendo 27.351 classificados como negativos, 

configurando 33% do total; 33.836 tweets classificados como positivos, sendo este montante 

41% do total; e 21.652 tweets, 26% do total, classificados como neutros, como apresentado na 

Figura 11 a seguir: 
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Figura 11 - Classificação geral dos tweets referentes à marca Skol. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

 

Foram destacados os tweets negativos e comparados com sua linha média, como 

apresentado na Figura 12.  

Figura 12 - Análise gráfica do caso de desinformação envolvendo a marca Skol. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

 

 Na análise gráfica percebe-se pouca variação de tweets negativos no período da 

desinformação. Quando analisados manualmente, eles se mostram referentes ao caso em pouca 

quantidade. 
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 A análise de regressão linear múltipla do evento da Skol precisou ser realizada de uma 

maneira diferente, pois a desinformação surgiu próximo ao carnaval, uma época em que ocorre 

um aumento natural nas menções a esta marca. Sendo assim, foi realizada a adição de uma 

variável de controle que permitiu separar o efeito exclusivo dos tweets relacionados ao carnaval. 

Os resultados mostram que aconteceu um aumento significativo de tweets negativos (β = 675.6; 

p-valor < 0.05), positivos (β = 306.5; p-valor < 0.1) e neutros (β = 304.3; p-valor < 0.01) durante 

este período. Também foi possível observar que a ação de contrainformação não possui relação 

com variações de tweets negativos (p-valor < 0.1), como indicado na Tabela 11. Por outro lado, 

há um aumento significativo de tweets positivos (β = 931.1; p-valor < 0.05) e neutros no dia 

anterior (β = 888.7; p-valor < 0.01); de tweets positivos no dia seguinte (β = 4008.1; p-valor < 

0.01) e de tweets positivos (β = 1263.1; p-valor < 0.01) e neutros (β = 695.7; p-valor < 0.05) 

dois dias após a notícia ser desmentida. 

 

Tabela 11 - Análise de regressão linear múltipla do caso de desinformação envolvendo a marca Skol. 

  Negativo Positivo Neutro Total 

  β 
p-

valor 

si

g. 
β p-valor sig. β p-valor sig. β 

p-

valor 
sig. 

Intercepto 335.8 0.023 * 402.9 0.000 *** 271.3 0.000 *** 1010.1 0.000 *** 

Carnaval 675.6 0.046 * 306.5 0.061 . 304.3 0.005 ** 1286.3 0.009 ** 

Evento -5 -15.8 0.987   27.1 0.953   51.7 0.862   62.9 0.963   

Evento -4 -256.8 0.789   -254.9 0.582   -110.3 0.712   -622.1 0.649   

Evento -3 -332.8 0.728   -400.9 0.388   -269.3 0.368   -1003.1 0.464   

Evento -2 -289.8 0.762   -306.9 0.508   -190.3 0.524   -787.1 0.565   

Evento -1 566.2 0.555   931.1 0.048 * 888.7 0.004 ** 2385.9 0.085 . 

Evento -83.8 0.930   -22.9 0.960   43.7 0.884   -63.1 0.963   

Evento +1 -166.8 0.862   4008.1 0.000 *** 82.7 0.782   3923.9 0.006 ** 

Evento +2 163.2 0.865   1263.1 0.008 ** 695.7 0.023 * 2121.9 0.125   

Evento +3 -118.8 0.901   42.1 0.928   158.7 0.595   81.9 0.952   

Evento +4 -160.8 0.867   -149.9 0.746   -69.3 0.816   -380.1 0.781   

Evento +5 -200.8 0.834   -151.9 0.743   -37.3 0.900   -390.1 0.775   

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 Analisando-se de maneira geral o cenário do ocorrido com a marca Skol, os eventos 

capturados no modelo de tweets negativos não possuem variáveis com forte associação ao 

explicar sua variabilidade (F < 1.0; p-valor > 0.1), pois 55.6% da variabilidade total da 

quantidade de tweets positivos (F = 7.6; p-valor < 0.01) e 16.1% da de tweets neutros (F = 2.1; 

p-valor < 0.05) é explicada pelas variações ocorridas nos dias próximos ao evento de 

contrainformação. 
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4.2 MCDONALD’S 

O caso que envolve a marca McDonald’s é uma variante da máxima lenda urbana sobre 

carne de minhoca. Desta vez, a desinformação apontava para hambúrgueres contendo carne de 

cachorro sendo encontrados em restaurantes da marca. 

4.2.1 Identificação da contrainformação 

A ação de verificação de fatos aconteceu em 19 de julho de 2016 e foi realizada pelo 

site Boatos.org, com uma ação de contrainformação por meio de nota enviada via assessoria de 

imprensa e publicada em outros sites como o G1(Globo.com, 2017), como mostram as imagens 

das Figuras 13  e 14: 

 

Figura 13 -  Imagem da desinformação retirada do Facebook e apresentada no site G1. 

 

Fonte: Globo.com (2017). 
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Figura 14 - Página do site Boatos.org com a matéria completa, checando a desinformação sobre o McDonald’s 

em 2016.   

 

Fonte: Boatos.org (Lira, 2016). 

 

A desinformação dizia: “PF e Procon flagra carne de cachorro que seria usada nos 

restaurantes do McDonald’s as imagens choca a todos — VEJA” (Lira, 2016); ao ser checada, 

apresentou imagens não condizentes com a informação. Além disso, não foram encontradas 

informações em qualquer veículo de imprensa ou site que confirmasse algo relacionado ao caso. 

4.2.2 Definição do período e palavras-chave relacionadas à marca 

 O período pesquisado compreendeu a janela de trinta dias antes e depois da verificação 

da desinformação, portanto, contemplando as datas de 16/06/2016 a 18/08/2016. As palavras-

chave escolhidas para a coleta de tweets relacionados à marca foram: Mc'Donalds, mc'donalds, 

méqui, "méqui donalds", "mequi donaldis", "mequi donalds", mcdonalds, "mc donalds", 

Mc'Donaldis, MCDONALDS, "MC DONALDS", "MEQUI DONALDS". 

4.2.3 Coleta e análise das respostas dos internautas no Twitter; 

Foram coletados 41.629, dos quais 7.113 foram de tweets negativos, representando 17% 

do total; 18.531 tweets classificados como neutros, representando 45% do total, e 15.895 tweets 

positivos, sendo 38% do total, conforme demonstrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Classificação geral dos tweets referentes à marca McDonald's. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Então, foram destacados os tweets negativos e comparados com sua linha média geral. 

Dos picos analisados, apenas um deles apresenta conteúdos referentes à desinformação aqui 

analisada. O ponto de contrainformação aparece no meio dos picos, não apresentando qualquer 

inferência na quantidade de tweets negativos, como apresentado na Figura 16 a seguir: 

 

Figura 16 - Análise gráfica do caso de desinformação envolvendo a marca McDonald's. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 
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Em relação à marca McDonald's, as significâncias encontradas não aparentam ter 

relação com o evento da contrainformação, confirmando a análise manual dos tweets e a 

avaliação gráfica, pois somente ocorrem em dias mais distantes ao evento de desmentir a notícia 

falsa. Foi possível observar um aumento de tweets positivos três dias antes (β = 694.2; p-valor 

< 0.1), e de tweets negativos entre dois e cinco dias antes (com significâncias entre p-valor < 

0.1 e p-valor < 0.001) e no quinto dia após a notícia ter sido desmentida (β = 302.3; p-valor < 

0.01), como apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12 - Análise de regressão linear múltipla do caso de desinformação envolvendo a marca McDonald's. 

  Negativo Positivo Neutro Total 

  β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. 

Intercepto 89.7 0.000 *** 240.8 0.000 *** 280.9 0.000 *** 611.4 0.000 *** 

Evento -5 359.3 0.000 *** -116.8 0.313   -128.9 0.517   113.6 0.674   

Evento -4 79.3 0.068 . -91.8 0.427   -85.9 0.666   -98.4 0.716   

Evento -3 336.3 0.000 *** 694.2 0.000 *** 217.1 0.277   1247.6 0.000 *** 

Evento -2 186.3 0.000 *** 64.2 0.578   185.1 0.353   435.6 0.111   

Evento -1 50.3 0.243   41.2 0.721   220.1 0.271   311.6 0.252   

Evento -5.7 0.894   11.2 0.923   -0.9 0.996   4.6 0.987   

Evento +1 -12.7 0.767   -42.8 0.710   122.1 0.539   66.6 0.805   

Evento +2 -16.7 0.696   -101.8 0.379   -113.9 0.567   -232.4 0.391   

Evento +3 -7.7 0.857   -108.8 0.347   -93.9 0.637   -210.4 0.437   

Evento +4 11.3 0.792   -32.8 0.776   -116.9 0.557   -138.4 0.609   

Evento +5 302.3 0.000 *** 15.2 0.895   68.1 0.732   385.6 0.157   

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 Somente o modelo que representa a quantidade de tweets neutros não possui nenhuma 

variável com significância (F < 1.0; p-valor > 0.1). As variações ocorridas próximo ao evento 

explicam 32.1% e 74.5% da variabilidade total da quantidade de tweets positivos (F = 3.8; p-

valor < 0.01) e negativos (F = 18.0; p-valor < 0.01), respectivamente.  

 

4.3 AMBEV 

O caso de desinformação envolvendo a marca AMBEV é sobre um vídeo, supostamente 

realizado por um funcionário, que mostra pombos sendo moídos junto com cevada e atribuídos 

à empresa. 

4.3.1 Identificação da contrainformação 

A ação de verificação de fatos aconteceu em 18 de março de 2017 e foi realizada pelo 

site Boatos.org (Matsuki, 2017), que constatou ser um vídeo de 2016 — um ano antes da 
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desinformação ser atribuída à AMBEV — e se referir a um silo de grãos na Rússia, conforme 

reportado por diversos jornais internacionais na época.  

A empresa enviou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa, conteúdo que foi 

publicado em alguns sites, entre eles O Diário de Minas (2017), como apresentado na Figura 

17 abaixo: 

 

Figura 17 - Imagem referente a nota enviada à impressa pela AMBEV em sua ação de contrainformação. 

 

Fonte: O Diário de Minas (2017). 

 

Completando sua ação de contrainformação, a AMBEV veiculou (Aragão, 2017), no 

dia 1 de abril de 2017 — conhecido como o dia da mentira—, publicidades em jornais e um 

vídeo repudiando atos de desinformação e citando o caso dos pombos, como mostram as 

imagens 18 e 19 a seguir: 
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Figura 18 - Ação de contrainformação realizada pela AMBEV. 

 

Fonte: Aragão (2017). 

 

Figura 19 - Ação na Televisão realizada pela AMBEV no dia 1 de abril. 

 

Fonte: Aragão (2017). 
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4.3.2 Definição do período e palavras-chave relacionadas à marca 

O período pesquisado compreendeu a janela de trinta dias antes e depois da verificação 

da desinformação, portanto, contemplando as datas de 16/02/2017 a 17/04/2017. As palavras-

chave escolhidas para esta marca foram: AMBEV, ambev, "cervejaria ambev", "ambev 

cervejaria" 

4.3.3 Coleta e análise das respostas dos internautas no Twitter 

Foram coletados 9.756 tweets; deste total, 3.663 tweets foram classificados como 

negativos, representando 37% do total. Classificados como neutros foram encontrados 2.887; e 

3.206 tweets foram classificados como contendo sentimentos positivos. 

Figura 20 - Classificação geral dos tweets referentes à marca AMBEV. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Foram destacados os tweets negativos e comparados com sua linha média. A variação 

observada antes da ação de contrainformação é referente ao caso de desinformação; com isso, 

observa-se uma pequena queda após a ação de verificação de fatos e a primeira ação de 

contrainformação realizada pela empresa. 

O pico que vemos em 2 de abril refere-se, novamente, ao episódio. Quando o assunto 

havia desaparecido dos conteúdos no Twitter, percebe-se seu retorno após a ação de vídeo da 

marca. Já o pico do dia 6 de abril refere-se a uma história de 2016 envolvendo multa por 

suborno, não tendo qualquer referência ao fato aqui observado, como apresentado na Figura 21.
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Figura 21 - Análise gráfica do caso de desinformação envolvendo a marca AMBEV. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

Na análise seguinte, observou-se que a quantidade média de tweets com conteúdo 

classificado como negativo, realizados no dia em que a desinformação foi desmentida é igual a 

um dia normal (p-valor > 0.1). Também não é possível encontrar diferença significativa cinco 

dias após ou antes da notícia falsa ser desmentida (p-valor > 0.1). Por outro lado, tweets com 

sentido positivo aumentaram de maneira intensa, no dia (β = 157.5; p-valor < 0.05), e um dia 

após (β = 193.5; p-valor < 0.01), como já vinham aumentando (β = 121.5; p-valor < 0.1). Em 

relação aos tweets neutros, foi possível observar um aumento no dia do evento, que tal já vinha 

ocorrendo nos quatro dias anteriores (com significâncias desde p-valor < 0.1 até p-valor < 

0.001). 

Tabela 13 - Análise de regressão linear múltipla do caso de desinformação envolvendo a marca AMBEV. 

  Negativo Positivo Neutro Total 

  β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. Β p-valor sig. 

Intercepto 58.3 0.090 . 43.5 0.000 *** 35.6 0.000 *** 137.4 0.001 ** 

Evento -5 -55.3 0.819   -11.5 0.866   37.4 0.267   -29.4 0.919   

Evento -4 -38.3 0.874   10.5 0.877   116.4 0.001 ** 88.6 0.761   

Evento -3 -20.3 0.933   58.5 0.390   60.4 0.076 . 98.6 0.735   

Evento -2 51.7 0.831   98.5 0.151   87.4 0.012 * 237.6 0.416   

Evento -1 93.7 0.699   121.5 0.078 . 288.4 0.000 *** 503.6 0.088 . 

Evento 95.7 0.693   157.5 0.024 * 82.4 0.017 * 335.6 0.252   

Evento +1 173.7 0.474   193.5 0.006 ** 42.4 0.209   409.6 0.164   

Evento +2 -55.3 0.819   -14.5 0.831   -17.6 0.598   -87.4 0.764   

Evento +3 -47.3 0.845   -14.5 0.831   -3.6 0.913   -65.4 0.822   

Evento +4 -45.3 0.851   -17.5 0.797   -3.6 0.913   -66.4 0.820   

Evento +5 -48.3 0.842   -27.5 0.686   23.4 0.486   -52.4 0.857   

Fonte: dados da pesquisa (2022). 
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Para o modelo de tweets com teor negativo da AMBEV não foi possível encontrar 

nenhuma variável explicativa relevante (F = 0.1; p-valor > 0.1), assim como no modelo com os 

tweets agregados (Total, F = 0.7; p-valor > 0.1). Nas avaliações da coluna positivo (F = 1.8; p-

valor < 0.1), as variações ocorridas nos dias próximos ao evento explicam 12.3% e no neutro 

(F = 9.3; p-valor < 0.01) 60.2% da variabilidade total da quantidade de tweets realizados. 

 

4.4 UNICEF 

O caso de desinformação envolvendo o Fundo das Nações Unidas para a Criança e o 

Adolescente, o UNICEF, é de que o órgão da ONU defenderia ou sugeriria que pornografia 

pudesse ser positiva para crianças. 

 

4.4.1 Identificação da contrainformação 

A ação de verificação de fatos aconteceu em 8 de junho de 2021 e foi realizada tanto 

pelo site Boatos.org (Becker, 2021) como pelo e-Farsas.com (Lopes, 2021). Foi analisada uma 

história sobre a circulação de um relatório no qual o UNICEF teria afirmado que expor crianças 

a conteúdos pornográficos não seria algo prejudicial. A explicação veio do próprio UNICEF 

(2021) com declarações em seu canal oficial do Twitter e em seu site oficial, como apresentado 

nas imagens 22 e 23. 

Figura 22 - Site do UNICEF com ação de contrainformação em 2021. 

 

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/  (UNICEF, 2021) 

 

 Seguindo os sites de verificação de fatos, a origem da desinformação foi uma 

interpretação errada — proposital ou não — do trecho a seguir, publicado em um relatório do 

UNICEF e traduzido pela reportagem do e-farsas.com (Lopes, 2021). 
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Figura 23 - Ação de contrainformação na conta oficial do Twitter do UNICEF 2021. 

 

Fonte: https://twitter.com/unicefbrasil (UNICEF, 2021). 

 

Figura 24 - Trecho dado como origem da desinformação atribuída ao UNICEF. 

 

Fonte: (Lopes, 2021). 

 

 O próprio UNICEF reconheceu a existência deste trecho, afirmando tratar-se de uma 

interpretação errada, dado o posicionamento da organização e seu histórico. A publicação foi 

ajustada para evitar novos episódios. 

4.4.2 Definição do período e palavras-chave relacionadas à marca 

O período pesquisado compreendeu a janela de trinta dias antes e depois da verificação 

da desinformação, portanto, contemplando as datas de 08/05/2021 a 07/07/2021. As palavras-

chave escolhidas para esta marca foram: UNICEF, unicef, " unicef brasil", "UNICEF Brasil" 

https://twitter.com/unicefbrasil
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4.4.3 Coleta e análise das respostas dos internautas no Twitter 

Foram coletados um total de 22.532 tweets; destes, 8.755 foram classificados como 

negativos, representando 39% do total. Foram 10.701 tweets classificados como positivos, 

somando 47% do total, e 3.076 tweets neutros, representando apenas 14% do total. 

Figura 25 - Classificação geral dos tweets referentes à marca UNICEF. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Foram destacados os tweets negativos e comparados com sua linha média, sendo o 

maior pico totalmente referente ao caso de desinformação observado. Com tweets, inclusive, 

de influenciadores de lados específicos da política brasileira. A ação de contrainformação da 

marca ocorre logo após o primeiro pico de reações negativas, antecedendo até a publicação em 

sites de verificação de fatos — algo não observado em outros casos mais antigos. Mesmo após 

as ações de contrainformação, pode-se observar um novo pico, menor, com tweets variados, 

mas que em parte ainda se referem ao fato, como apresentado na Figura 26. 
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Figura 26 - Análise gráfica do caso de desinformação envolvendo o UNICEF. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

 Os resultados da análise posterior referentes ao UNICEF demonstram um aumento 

expressivo de tweets negativos no dia (β = 1094.0; p-valor < 0.01) em que a informação foi 

desmentida, assim como no dia seguinte (β = 2523.0; p-valor < 0.01). Outro resultado é o 

aumento expressivo três dias antes (β = 1414.0; p-valor < 0.01) da desinformação ter sido 

desmentida. Neste mesmo momento, também há um discreto aumento de tweets positivos (β = 

645.1; p-valor < 0.1) e um considerável aumento de tweets neutros (β = 810.5; p-valor < 0.01), 

que no dia anterior já tinham apresentado um discreto aumento (β = 187.5; p-valor < 0.01). 

 As variações ocorridas nos dias próximos ao evento explicam 87.9% da variabilidade 

total da quantidade de tweets com conteúdo negativo (F = 40.7; p-valor < 0.01) para o UNICEF 

e 78.8% para aqueles que são neutros (F = 21.3; p-valor < 0.01). O único modelo que não 

apresentou variáveis com relação significativa foi aquele com tweets positivos (F < 1.0; p-valor 

> 0.1). 
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Tabela 14 - Análise de regressão linear múltipla do caso de desinformação envolvendo o UNICEF. 

  Negativo Positivo Neutro Total 

  β p-valor sig. β p-valor sig. β p-valor sig. Β p-valor sig. 

Intercepto 57.0 0.007 ** 149.9 0.006 ** 33.5 0.000 *** 240.4 0.002 ** 

Evento -5 101.0 0.488   171.1 0.647   11.5 0.834   283.6 0.582   

Evento -4 154.0 0.292   -25.9 0.945   187.5 0.001 ** 315.6 0.541   

Evento -3 1414.0 0.000 *** 645.1 0.089 . 810.5 0.000 *** 2869.6 0.000 *** 

Evento -2 -12.0 0.934   -102.9 0.783   -19.5 0.724   -134.4 0.794   

Evento -1 -57.0 0.695   -148.9 0.690   -33.5 0.544   -239.4 0.642   

Evento 1094.0 0.000 *** 202.1 0.589   55.5 0.316   1351.6 0.011 * 

Evento +1 2523.0 0.000 *** 535.1 0.156   94.5 0.091 . 3152.6 0.000 *** 

Evento +2 110.0 0.450   184.1 0.623   -9.5 0.864   284.6 0.581   

Evento +3 60.0 0.680   387.1 0.303   1.5 0.978   448.6 0.385   

Evento +4 -56.0 0.700   -146.9 0.694   -31.5 0.569   -234.4 0.649   

Evento +5 -51.0 0.726   -144.9 0.698   -32.5 0.556   -228.4 0.658   

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 Como resultado geral para todos os modelos estimados, e para todos os casos analisados 

nesta pesquisa, a multicolinearidade foi de VIF ≈ 1, apontando que não há acúmulo de 

informação repetida nas variáveis de interesse. Também não foram encontradas evidências de 

heterocedasticidade (p-valor > 0.1) ou omissão de variáveis (p-valor > 0.1). Desta forma, os 

testes realizados apontam para a evidência de que os parâmetros são consistentes e não-viesados 

(Wooldridge, 2012). 

 Estes dados nos levam à discussão de resultados acerca dos fenômenos observados em 

todas as análises aqui descritas. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Após a coleta dos tweets relacionados às marcas e apresentados no capítulo anterior, 

discutiu-se os resultados avaliados e percebidos durante o processo à luz da teoria apresentada 

nesta pesquisa, mantendo-se o foco na questão problema de entender em que medida a 

contrainformação exerce efeito na percepção de marcas vítimas de desinformação nas redes 

sociais. Trabalhou-se com os 156.756 tweets coletados na rede social Twitter visando a atender 

os objetivos apresentados na introdução deste trabalho; não foram encontradas evidências 

significativas de alterações na quantidade de tweets negativos, ou mesmo na quantidade total 

de tweets referentes a cada caso após as ações de contrainformação destacadas nas análises. 

 Avaliados à luz da teoria apresentada durante o processo de pesquisa e análise de 

conteúdo, os resultados apontam fortes contribuições teóricas que ajudaram a validar o processo 

metodológico e o entendimento de cada etapa envolvida nesta pesquisa, como indicado por 

Bardin (2015) . Ao retomar-se o estudo de Kwak et al. (2009) acerca das relações públicas sobre 

o comportamento humano focado em canais digitais abrangentes e que possuem grandes 

volumes de conteúdos com filtros mínimos, como as redes sociais, e mais especificamente o 

Twitter, foram apresentadas, nesta pesquisa, evidências semelhantes às trazidas por Wardle e 

Derakhshan (2017) acerca de um comportamento organizado de grupos com os mesmos 

pensamentos, que Peirce (1878) apresentou como uma construção de conhecimento e aceitação 

de comunidades.  

Fenômeno também observado na pesquisa da UNESCO & University of Oxford (2018) 

acerca das características das desinformações referente às marcas aqui estudadas, ao observar 

seu compartilhamento entre grupos, aumentando a quantidade de tweets, o que corroborou as 

pesquisas que estudam o comportamento dos algoritmos nas redes sociais e são responsáveis 

por organizar o chamados feeds de notícias, onde pessoas reforçam suas crenças em vez de 

dialogar com as diferenças, o que amplia o espaço para notícias falsas, fato observado ao 

encontrar-se tweets falsos referentes as marcas analisadas, compartilhados centenas de vezes 

em todos os conteúdos coletados sem que alterassem os sentimentos negativos após as ações 

de contrainformação. O que, novamente, confirma o entendimento de Kelly (1955) em sua 

teoria dos constructos pessoais, utilizada para entender como cada pessoa percebe e interpreta 

determinadas experiências. No caso das redes sociais, estas experiências podem ser 

influenciadas por algoritmos que suportam a criação de espaços imperceptivelmente restritos.  

 Então, observando-se as ações tomadas pelas marcas aqui analisadas, percebeu-se 

estratégias de contenção a possíveis efeitos negativos na gestão de marcas, corroborando o 
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estudo de Bode & Vraga (2015), Wang (2016) e Jahng et al. (2020). A AMBEV, por exemplo, 

foi a única, dentre as marcas escolhidas, que investiu recursos em publicidade para reforçar a 

mensagem de que pombos não estavam sendo utilizados na produção de suas bebidas.  

Como observado nas outras marcas aqui estudadas, percebeu-se diferentes ações de 

contrainformação, variando de respostas por meio de suas assessorias de imprensa, como visto 

nas marcas Skol, McDonald’s e AMBEV, a publicações em sites e seus canais oficiais do 

Twitter, como visto no caso do UNICEF. E, para conectar tais ações, buscou-se compreender 

os casos de desinformação apontados nesta pesquisa, observando os estudos de  Dentith, (2016), 

Lazer et al. (2018), Tandoc, Lim, et al. (2018), Vosoughi et al. (2018), A. Marwick & Lewis 

(2017) e Wardle e Derakhshan (2017) acerca das das características de informações 

compartilhadas com o objetivo de causar danos, atreladas a alegações divulgadas em forma de 

notícia, apresentadas como fatos reais, publicados, também, em plataformas de mídia sociais e 

que ganharam inúmeras outras denominações, sendo a mais popular delas o termo fake news. 

Então, ao se verificar as ações de contrainformação encontradas por esta pesquisa, validou-se 

o apresentado por Jahng et al. (2020) e Bode & Vraga (2015) acerca da possibilidade de tais 

ações diminuírem o aumento de sentimentos negativos e suportando campanhas de gestão de 

crise.  

Para a definição do que seria considerado uma ação de desinformação, sabendo-se que 

podem ser encontrados falhas nesta abordagem, foram escolhidas apenas ações que envolviam 

notícias, já desmentidas, e publicadas em sites de verificação de fatos. O que se mostrou 

apresentável ao possibilitar a pesquisar de inúmeros casos envolvendo marcas no Brasil, 

podendo-se escolher exemplos a serem estudados. Então, ao se pesquisar, no Twitter, as ações 

de desinformação contra as marcas aqui informadas, percebeu-se a existência de tweets e 

conteúdos que também estavam citados nos sites de verificação de fatos, incluindo os mesmos 

períodos, o que confirmou a linha de entendimento para a definição do protocolo do que seria 

definido como desinformação para esta pesquisa, indo na mesma direção dos estudos da Reuters 

em parceria com a universidade de Oxford (Nic et al., 2018), e das pesquisas de Brennen et al. 

(2020) e Luengo & García-Marín (2020) acerca da confiabilidade e eficiência dos veículos 

verificadores de fatos ao longo de suas análises. Destacando o fato das pessoas nunca 

conhecerem o mundo diretamente, e sim por meio de imagens criadas para construir e modificar 

conhecimentos de acordo com cada experiência individual citada por Kelly (1955), e que, ao 

relacionarmos com as ações de contrainformação, pode-se entender que para se definir algo 

como verdade é necessário, primeiro, descobrir o que não é. A checagem de fatos é um 

mecanismo importante em tal processo. 
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 Durante a coleta de dados, pode-se encontrar diferentes ações de contrainformação por 

parte das empresas à desinformação sofrida, corroborando as observações de Jahng et al. (2020) 

e das notícias apresentadas durante esse estudo. As ações de contrainformação realizadas pelas 

empresas estudadas variaram de explicações em seus sites oficiais, como nos casos da Coca-

Cola e UNICEF e notas enviadas por meio de assessoria de imprensa e publicadas em diversos 

sites, como visto com Skol, McDonald's e AMBEV. Observando-se apenas uma ação com 

maior investimento de resposta, com a propaganda em televisão para desmentir a 

desinformação sobre pombos sendo triturados em suas bebidas, feita pela AMBEV, quando 

observou-se um aumento nas conversas com sentimentos negativos sobre a marca no período, 

indicando um pequeno renascimento acerca de um tema que não estava mais sendo citado ao 

pesquisarmos conteúdos sobre a marca na estabelecida janela de trinta dias, mostrando que 

certas formas de contrainformação podem trazer de volta até mesmos notícias falsas 

relacionadas a uma marca.  

Ao realizar-se a análise de sentimento, seguindo a abordagem de checagem baseada em 

um léxico de palavras (Kim & Lim, 2021; Park et al., 2015), observou-se um resultado de 80% 

de concordância à polarização dos sentimentos, acima dos valores de 70% apresentados por 

Byun et al. (2012) e discutidos por Hasan et al. (2018), o que confirmou o processo e como 

novas tecnologias e o aprendizado da máquina ao reconhecer novas palavras tem se tornado 

realidade.  

Durante a coleta e análise, foram analisados manualmente tweets como meio de 

validação da polarização e tradução, assim como em busca de outros tópicos que pudessem 

estar sendo citados dentro do que se buscava de fato analisar. E, durante tal processo, observou-

se uma grande capacidade do léxico VADER em entender conteúdos irônicos, embora a maior 

parte dos 20% de erros observados na polarização ainda estejam dentro deste âmbito, ampliados 

pela necessidade de tradução dos termos para o inglês. 

 Entrando de maneira mais profunda nas análises dos resultados de cada coleta, 

percebeu-se a possibilidade de alteração nos resultados quando a proximidade de grandes 

eventos ao caso de desinformação que seria estudado, como no caso envolvendo a marca Skol 

estar próximo ao Carnaval daquele ano. Isto apontou a necessidade de se avaliar a existência 

de algum impacto na análise total, feito isolado por meio da análise de regressão múltipla, o 

que ajudou a observar qualquer influência de ações de desinformação direta à marca, 

independente de eventos externos. E, nesse episódio da Skol, pode-se confirmar que a maioria 

do conteúdo negativo gerado à marca envolvia o carnaval, fazendo qualquer referência à 

desinformação ser esquecida. 



77 

 

 

 Retomando-se os estudos de William Goffman & Newill (1964) e os apontamentos de 

Daley & Kendall (1964) para o fenômeno de uma queda natural na difusão de desinformação, 

confirmada por Ju et al. (2022) em que a divulgação da verdade pode reduzir a transmissão de 

boatos de forma mais rápida. Movimento que também foi observado nas marcas analisadas, 

especialmente no caso do UNICEF, em que a alteração do pico de tweets negativos fica evidente 

após as ações de contrainformação da organização. Percebeu-se que todos os picos existentes 

na análise gráfica são referentes à desinformação em questão, e que o caso ganha força com a 

entrada de influenciadores digitais e políticos com maior alcance na mídia social analisada. 

Levando em consideração a existência do relatório citado nas postagens, interpretado 

erroneamente de propósito para se criar uma desinformação. Este fato parece aproximar a 

notícia falsa de uma crise real, assim como o comportamento de alteração de percepção da 

marca e seu recuo após uma ação de contrainformação quando comparado aos demais casos. 

 Observaram-se picos com sentimentos negativos mais evidentes em marcas como 

AMBEV e que não tinham qualquer relação com as desinformações analisadas, mostrando 

ainda que casos reais podem gerar maiores alterações de percepção em relação às marcas. Ao 

se analisar os resultados das marcas Skol e McDonald's destaca-se a falta de uma variância 

significativa após a ação de contrainformação, assim como a variância na quantidade de tweets 

negativos nas marcas analisadas não parecem impactar qualquer percepção de marca, uma vez 

que o assunto desaparece dos tweets coletados. Seria seu investimento em mídia e sua constante 

presença nas mídias sociais responsáveis por um menor impacto à marca McDonald’s um dos 

pontos de estudos futuros. 

 Assim, pode-se observar as alterações de polarização de sentimentos em usuários 

impactados por desinformação e gerando conteúdos sobre as marcas em uma rede sem filtros, 

em que tais variâncias mostraram-se sem efeitos significativos, de pouco alcance e duração, 

como um fogo de palha. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscando entender em que medida a contrainformação exerce efeito na percepção de 

marcas vítimas de desinformação nos sentimentos dos comentários dos usuários em relação a 

uma marca nas redes sociais, observaram-se alterações pontuais, muitas delas não relativas aos 

casos de desinformação estudados nesta pesquisa. Com isso, o efeito da contrainformação na 

percepção de marcas nas redes sociais pode ser analisado, e não se encontrando uma alteração 

média significativa na quantidade de tweets negativos em marcas vítimas de desinformação. 
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Tal percepção foi investigada por meio de uma análise de sentimentos, que possibilitou a 

visualização gráfica das possíveis alterações da polarização destes sentimentos em usuários 

impactados por desinformação no Twitter. Com uma checagem estatística realizada por meio 

de uma análise de regressão linear múltipla, observou-se a não variância significativa da 

percepção dos usuários em relação às marcas estudadas e, quando da observação de alguma 

alteração pontual, seu retorno para a normalidade média de tweets negativos não acompanhou 

as ações de contrainformação realizadas pelas marcas.  

 Então, quando buscou-se entender qual o efeito da contrainformação e da 

desinformação na percepção de marcas nas redes sociais, pode-se encontrar algo pontual e de 

curta duração, não criando uma tendência de realidade e sem qualquer efeito residual, 

confirmado ao observar-se conteúdos gerados por usuários em uma janela de trinta dias durante 

o período da contrainformação. Com isso, não foi validado qualquer efeito, no período 

analisado, na alteração dos sentimentos dos usuários, concluindo a existência de alterações 

negativas pontuais e não significativas quando comparadas com as médias gerais de cada caso. 

Assim como não se encontrou, na maioria dos casos, uma relação direta entre ações de 

contrainformação e qualquer redução da quantidade de tweets negativos ou aumento de 

positivos. O caso do UNICEF foi o único a apresentar variâncias, mesmo que em pouca 

quantidade, não alterando a média de tweets realizados sobre a marca ao longo do tempo. Visto 

o retorno à normalidade na quantidade de tweets negativos, mesmo neste caso, pode-se inferir 

que o efeito sobre a marca também não foi significativo. 

Como discutido, os casos de desinformação aqui apresentados, assim como outros 

avaliados durante o processo de pesquisa, corroboraram as afirmações encontradas nos estudos 

referenciados neste trabalho. Mostrando, também, como as principais ações de 

contrainformação realizadas pelas marcas afetadas, foram praticadas por suas assessorias de 

imprensa, algo também apontado nos estudos supracitados na referência teórica. 

Com as conclusões aqui elucidadas, conseguiu-se entender a relação entre ações de 

contrainformação e alterações de percepção em relação às marcas, revelando pouco impacto no 

que se acreditaria quando em contato apenas com as literaturas acerca de ações de 

desinformação. Tais resultados visam ajudar o leitor a ampliar a compreensão acerca da 

abrangência de ações de tal natureza em diferentes ambientes e setores, assim como entender o 

comportamento de diferentes audiências quando impactadas por ações de desinformação. Algo 

que tem se mostrado cada vez mais importante, como abordado pela teoria avaliada, em um 

mundo cada vez mais conectado e permeado por cifras de acessos, compartilhamentos e 

interações cada vez mais exponenciais. 
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6.1 LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, algumas limitações puderam ser observadas 

e incorporadas aos processos metodológicos para fins de conclusão de estudo, sempre levando 

tais pontos em consideração. Como a definição dos websites de verificação de fatos, definidos 

por ferramentas de utilização comum para checagem de visitas e, definido assim, como 

popularidade para escolha final. Porém, entende-se que outros fatores poderiam ser levados em 

consideração para a escolha.  

Na definição de ações de desinformação optou-se, nesse estudo, por um protocolo com 

o máximo de embasamento teórico e, por ser um assunto com inúmeras pesquisas sendo 

realizadas acerca de um tema em transformação, sabe-se da possibilidade da existência de 

contradições nas definições abordadas, assim como falhas no método adotado, entendendo que 

tal resultado serviu como ponto de partida para um aprofundamento no entendimento geral do 

tema. 

 Mesmo tendo-se visto o retorno à normalidade na quantidade de tweets negativos e 

efeito não significativo das ações de desinformação sobre as marcas, para os estudos futuros 

acredita-se na possibilidade de comparações entre diferentes mercados, buscando-se encontrar 

e entender comportamentos e possíveis variações. Assim como, analisar diferentes formatos de 

contrainformação, buscando entender se diferentes ações — e em diferentes ambientes — 

podem mudar impactos de uma crise gerada por uma ação de desinformação. O que ajudaria na 

construção de protocolos para a área de gestão de crises em ambientes online. Acreditando-se, 

ainda, na evolução da definição da desinformação em estudos mais profundos e que possam 

auxiliar caminhos de pesquisas na área.  

Observando-se os gráficos das marcas aqui estudadas, percebeu-se um espaço para 

comparações entre empresas com semelhantes e diferentes níveis de investimento de mídia, 

graus de conhecimento público e números de seguidores nas redes sociais comparados com 

impactos de ações de desinformação; assim como em definições dentro do âmbito da própria 

desinformação em questão de formato, meio e outras variáveis, podendo-se, então, buscar 

variâncias múltiplas entre ambos. Averiguou-se, também, a possibilidade de entender-se o peso 

de ações de influenciadores digitais como possíveis vetores de potencialização de informações 

falsas. E, também, um estudo mais amplo acerca dos verificadores de fatos como ferramentas 

atuais, seu crescimento e possível ganho de credibilidade, como abordado no referencial 

teórico, e que podem ser ampliados e confirmados. 
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O processo de pesquisa permeou-se por diferentes áreas de estudo, começando com o 

conhecimento histórico e as definições acerca da desinformação. Neste momento, aprofundou-

se a busca por referências, o que levou ao conhecimento de bolhas de polaridades extremas, 

com informações das mais variadas origens. Então partiu-se em busca de um protocolo de 

pesquisa que corroborasse os objetivos buscados, passando por diferentes estudos em uma 

tentativa de entender quais processos poderiam diminuir as limitações envolvidas em um 

universo amplo com marcas e redes sociais, passando pelo desafio de como isolar tantas ações 

referentes a marcas e como entender efeitos naturais de diminuição de boatos em diferentes 

ambientes como os atuais. Finalmente, buscaram-se tecnologias que permitissem o estudo 

automático dos conteúdos gerados por usuários de forma espontânea, de modo a demonstrar 

suas variações de percepções. Este caminho permitiu acesso a áreas específicas para 

desenvolvedores de códigos da rede social Twitter, com um acesso ilimitado para coleta e 

análise de tweets, assim como um conhecimento mais abrangente acerca de análises digitais 

que podem ser utilizadas em diferentes formas e campanhas de marketing em estudos futuros. 

Caminhos, conhecimentos e processos que enalteceram a jornada ao mostrar que mesmo 

a variância não significativa de percepção encontrada nos resultados foi um ponto de partida 

para um maior entendimento acerca das ações de desinformação, mostrando uma de suas novas 

característica, similar à expressão popular “fogo de palha”, como algo que surge de forma 

intensa, se espalhando de maneira descontrolada e que em pouco tempo se apaga sem causar 

maiores estragos. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - CÓDIGO FONTE UTILIZADO PARA COLETA DE TWEETS E ANÁLISE 

DE SENTIMENTO 

 A aquisição e classificação de tweets se baseou na busca de dados da plataforma e 

análise da linguagem utilizada por meio de uma aplicação python que realizou as consultas e 

classificações de maneira automática, baseada na data de interesse e palavra-chave. A coleta 

fez uso da versão 2 da API do Twitter, a qual foi autenticada vai token exclusivo para 

pesquisadores e pode requisitar os tweets com as palavras-chave das marcas em questão. Todo 

o conteúdo foi adquirido em grupos, conforme limitação da API, e processados conforme. O 

armazenamento dos dados foi feito utilizando o Microsoft Excel, que permitiu a representação 

por planilhas e gráficos dinâmicos. O processamento do conteúdo de cada tweet consistiu na 

tradução, feita utilizando o Deep Translator do Google Translator, que fez a tradução em 

agrupamentos de 200 sentenças por vez, e polarização do sentimento da sentença por meio de 

segregação e tokenização, que as classificou conforme o nível de intensidade (positivo, neutro 

ou negativo) do classificador de polaridade do NLTK, que fez uso do léxico VADER. 

 Abaixo está o código, em linguagem python, criado para traduzir e classificar os tweets 

coletados, como explicado na metodologia desta pesquisa. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

#!/usr/bin/env python 

import string 

from tkinter import E 

from nltk import data 

import time 

import re 

 

from nltk.sentiment.vader import SentimentIntensityAnalyzer 

 

from deep_translator import GoogleTranslator 

 

import nltk 

from nltk.tokenize import word_tokenize 

from nltk.corpus import stopwords 

 

from datetime import datetime as dt 

 

import concurrent.futures 

import os 

 

class ClassifySentiment(): 

 

    def __init__(self, logging): 

        self.logging = logging 

        self.cpuOffset = 3 
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        self.translate = True 

        self.multithread = True 

        self.attach_translated_text = True 

 

        nltk.download('brown') 

        nltk.download('averaged_perceptron_tagger') 

        nltk.download('wordnet') 

        try: 

            SentimentIntensityAnalyzer().polarity_scores('Inicialiando Classificador') 

        except: 

            nltk.download('vader_lexicon') 

        try: 

            word_tokenize('Inicialiando Classificador', language='portuguese') 

        except: 

            nltk.download('punkt') 

        try: 

            self.stopwords = stopwords.words('portuguese') 

        except: 

            nltk.download('stopwords') 

            self.stopwords = stopwords.words('portuguese') 

         

        self.classified_dataset = {} 

        self.getLexicalClassificator() 

 

    def classifyDataset(self, dataset): 

        self.dataset_size = len(dataset) 

        self.notificationIndex = int(self.dataset_size/10)+1 

        self.start_time = dt.now() 

        self.logging.info(f'Iniciando processamento de {self.dataset_size} tweets em {os.cpu_count()-

self.cpuOffset} executores...') 

        print(f'Iniciando processamento de {self.dataset_size} tweets em {os.cpu_count()-self.cpuOffset} 

executores...') 

 

        response = [] 

        dataset = [item for item in dataset if item.get('lang','') == 'pt' and not self.is_retweet(item)] 

         

        if self.multithread: 

            translated_dataset = self.translate_data_batch(dataset) 

            if not translated_dataset: return 

            with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=os.cpu_count()-self.cpuOffset) as 

executor: 

                sentimentAnalysis = [executor.submit(self.classifySentiment, item) for item in translated_dataset 

if item.get('lang','') == 'pt' and not self.is_retweet(item)] 

                for future in concurrent.futures.as_completed(sentimentAnalysis): 

                    resp = future.result() 

                    response.append(resp) 

                    self.showProgress(len(response)) 

         

        else: 

            dataset = self.translate_data_batch(dataset) 

            if not dataset: return 

            for item in dataset: 

                if item.get('lang','') == 'pt' and not self.is_retweet(item): 

                    response.append(self.classifySentiment(item)) 

 

        self.logging.info(f'Finalizado o processamento de {self.dataset_size} tweets em {dt.now() - 

self.start_time}\n') 



92 

 

  

 

        return response 

 

    def get_batch_dataset(self, dataset, n_batches): 

        response = [] 

        size = int(len(dataset)/n_batches)+1 

 

        finish = size 

        start = 0 

 

        while start < len(dataset): 

            if finish > len(dataset): 

                response.append(dataset[start:]) 

            else: 

                response.append(dataset[start:finish]) 

 

            start = finish + 1 

            finish += size 

         

        return response 

 

    def translate_data_batch(self, data): 

        if not data: 

            return 

        while True: 

            try: 

                translated_text = GoogleTranslator(source='pt', target='en').translate_batch([self.getText(d) for d 

in data]) 

                break 

            except Exception as e: 

                print(f'Erro ao traduzir \n{e}\n Reiniciando...') 

                time.sleep(20) 

 

        for i, text in enumerate(translated_text): 

            data[i]['translation'] = text 

        return data 

 

    def is_retweet(self, item): 

        if item.get('referenced_tweets') and item.get('referenced_tweets')[0]: 

            if item.get('referenced_tweets')[0].get('type','') == 'retweeted': 

                return True 

        return False 

 

    def classifySentiment(self, item): 

        response = {} 

         

        text = self.getText(item) 

        sentiment, translated_text = self.scoreSentimento(text, item.get('translation',None)) 

        response = self.addAttributesToItem(item, sentiment) 

 

        if self.attach_translated_text and not response.get('translation',None): 

            response['translation'] = translated_text 

         

        response['n_tweets'] = int(item.get('public_metrics',{}).get('retweet_count',0)) + 1 

        return response 

 

    def scoreSentimento(self, frase, translatedText=None): 

        score = '' 
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        if self.translate: 

            if not translatedText: 

                translatedText = self.translateText(frase) 

            score = self.getSentimentPrediction(translatedText) 

        else: 

            frase = self.prepareText(frase) 

            score = sum([int(self.dic_palavra_polaridade.get(p, 0)) for p in frase]) 

            if score > 0: 

                score = 'Positive' 

            elif score == 0: 

                score = 'Neutral' 

            else: 

                score = 'Negative' 

 

        return score, translatedText 

 

    def prepareText(self, text): 

        text = self.tokenizeText(text) 

        text = self.removeStopWordsAndPonctuation(text) 

        return text 

 

    def tokenizeText(self, text): 

        return nltk.word_tokenize(text) 

 

    def removeStopWordsAndPonctuation(self, text): 

        return [re.sub(r'[^\w\s]', '', word.lower()) for word in text if word not in self.stopwords and 

re.sub(r'[^\w\s]', '', word.lower())!= ''] 

         

    def getText(self, object): 

        return object['text'].lower().translate(str.maketrans('','',string.punctuation)) 

 

    def translateText(self, text): 

        translated_text = '' 

        while True: 

            try: 

                translated_text = GoogleTranslator(source='pt', target='en').translate(text) 

                break 

            except Exception as e: 

                self.logging.error(f'Erro ao traduzir a mensagem: {text}\nErro: {e}') 

            time.sleep(5) 

        return translated_text 

 

    def getSentimentPrediction(self, text): 

        try: 

            return SentimentIntensityAnalyzer().polarity_scores(text) 

        except Exception as e: 

            self.logging.error(f'Erro ao predizer sentimento de: {text}\nErro: {e}') 

            return {'error':1} 

     

    def addAttributesToItem(self, item, sentiment): 

        try: 

            if type(sentiment) == type({}): 

                if sentiment['pos'] < sentiment['neg']: 

                    item['suggested_class'] = 'Negative' 

                elif sentiment['pos'] > sentiment['neg']: 

                    item['suggested_class'] = 'Positive' 
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                else: 

                    item['suggested_class'] = 'Neutral' 

                return item 

            else: 

                item['suggested_class'] = sentiment 

                return item 

        except Exception as e: 

            self.logging.error(f'Erro ao inserir atributos de: {sentiment}\nErro: {e}') 

            item['suggested_class'] = 'Null' 

            return item 

 

    def getLexicalClassificator(self): 

        sentilexpt = open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'lexicos', 'SentiLex-lem-PT02.txt')) 

        self.dic_palavra_polaridade = {} 

        for i in sentilexpt.readlines(): 

            pos_ponto = i.find('.') 

            palavra = (i[:pos_ponto]) 

            pol_pos = i.find('POL') 

            polaridade = (i[pol_pos+7:pol_pos+9]).replace(';', '') 

            if palavra == '': continue 

            self.dic_palavra_polaridade[palavra] = polaridade 

 

    def showProgress(self, n): 

        if n % self.notificationIndex == 0 and n > 0: 

            tempo = dt.now() - self.start_time 

            tempo_t = (tempo / n) * self.dataset_size 

            tempo_f = tempo_t - tempo 

            self.logging.info(f'{int((n/self.dataset_size)*100)}% - Estimativa de conclusão em: {tempo_f}') 

            print(f'{int((n/self.dataset_size)*100)}% - Estimativa de conclusão em: {tempo_f}') 
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APÊNDICE B – TABELA COM AMOSTRAS DA COLETA DE TWEETS 

Imagem da tabela original, sem alterações, com as amostras retiradas do pré-teste e utilizadas 

para validar, de forma manual, os resultados das traduções automáticas e das análises de 

sentimento. 
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