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O que é e como funciona?

As capitais selecionadas

Destaques no Twitter

Menções e hashtags populares

Acompanhamento de eventos (debates, dia de votação e 
apuração dos votos)

Notícias nos veículos de comunicação online (blogs, jornais, 
páginas, portais e revistas)











Repercussão no Twitter (tempo real):

• Comentários 
• Links populares
• Usuários influentes
• Vídeos







Repercussão no Facebook (tempo real):

• Links populares
* Mais curtidos
* Mais comentados
* Mais compartilhados

• Vídeos
* Mais curtidos
* Mais comentados
* Mais compartilhados





Notícias sobre corrupção:

Cresceram imediatamente após o início do HGPE e tiveram
pico na semana anterior ao dia da votação.

Grande parte das notícias refere-se ao julgamento dos réus do
mensalão.





Observações sobre BH - o que esteve na rede estava também
no HGPE?

Páginas oficiais dos candidatos Marcio Lacerda e Patrus
Ananias no Twitter e Facebook: disseminação de conteúdos
(pro)positivos

Páginas Turma do Lacerda e Pulsar BH – campanhas
negativas online



VídeoMarcio Lacerda por Délio Malheiros: repercussão nas
redes sociais e exibição na Praça Sete; e na TV, por que não?

Campanha contra abstenções: restrita ao ambiente online

HGPE de Lacerda e Patrus: o embate pela continuidade e os
equívocos da campanha de Patrus



Sala das Eleições: comentários e análises dos principais
acontecimentos e eventos de campanha em Belo Horizonte.

Textos publicados no período de campanha:

* O que os usuários daweb têm a dizer sobre as eleições?
* Pimentel:mea culpa ou tiro no pé?
* Lacerda quer que chova e que Lula vá embora
* O Lula de hoje e o PT de ontem
* Candidato da continuidade é um só
* As farpas de Marcio Lacerda e Patrus Ananias
* (Quase) todos contra Lacerda
* Acompanhe a repercussão da apuração dos votos em 14
capitais



Obrigada!


