
Estudo da Knewin mostra a repercussão nas redes 
sociais do primeiro debate entre Trump e Biden 

 
Levantamento teve análise no Twitter que movimentou cerca de 263 mil tuítes sobre o 

tema  
  
  
São Paulo, 02 de outubro de 2020 – A Knewin, empresa de tecnologia que usa               
inteligência artificial para transformar negócios, promoveu um monitoramento no Twitter          
para entender a repercussão dos brasileiros em relação ao primeiro debate das            
eleições dos EUA entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden.  
  
O levantamento foi realizado pela ferramenta Knewin Social e foi dividido em duas             
partes. A primeira parte da análise ocorreu entre os dias 01 a 30 de setembro para ter                 
mais abrangência. O estudo apontou um total de 918.464 menções. A repercussão dos             
termos utilizados teve dois grandes picos, sendo um no pronunciamento de Trump na             
Organização das Nações Unidas (ONU), em 22 de setembro, com 56.678 tuítes e o              
outro após o dia do debate presidencial, em 30 de setembro, com 220.582 - esse               
segundo reflete os ânimos mais acalorados devido ao debate. 
  
A segunda parte analisada foi as menções sobre o debate entre os dias 29 e 30 de                 
setembro, cujo objetivo foi entender a repercussão pré, durante e pós-debate. Ao todo             
foram analisados 263.773 tuítes sobre o assunto. 53,25% mencionam o Trump,           
66,22% o Biden e 20,87% mencionam o termo debate. É importante destacar que as              
menções podem ser simultâneas ou separadas no tuíte monitorado. 
  
Dos tuítes que mencionam o Trump, os termos mais ligados ao sentimento a favor do               
candidato são: escolha da juíza Amy Coney Barrett (católica, pró-vida, conservadora) e            
melhores números econômicos para a comunidade negra. Já os relacionados ao           
sentimento negativo envolvem termos como: escolha de juíza ultraconservadora,         
imaturidade e interrupções no debate, ataques ao filho de Biden, mentiras compulsivas,            
supremacista branco, catástrofe e masculinidade política.  
  
Quanto aos tuítes analisados de Biden, os termos voltados ao sentimento favorável ao             
candidato são: verba destinada à Amazônia, críticas do Trump relacionadas ao filho de             
Biden repercutiram a favor de Biden, educação para debater com Trump, doações no             
site oficial e bom senso. Já os relacionados ao sentimento negativo envolvem termos             



como: desempenho ruim no debate, falou apenas com a base, masculinidade política,            
globalismo, escândalo do filho e ponto eletrônico.  
  
“A análise de dados de um evento tão importante quanto às eleições dos Estados              
Unidos, tem um impacto global. Ela é fundamental para orientar as pessoas acerca do              
sentimento do tema e evolução da política. Nos últimos anos, a Knewin vem fazendo              
uma série de levantamentos com o propósito de trazer informação útil e acessível aos              
seus clientes e à sociedade como um todo, ajudando empresas a tomarem decisões             
mais embasadas” afirma o CEO da Knewin, Lucas Nazário.  
  
  
Sobre a Knewin  
Fundada em Florianópolis em 2011, a Knewin tem como missão democratizar o acesso à informação a                
partir de tecnologia de ponta. A maior empresa de PR Tech da América Latina é responsável por                 
desenvolver soluções de monitoramento de notícias e de mídias sociais para cerca de mil clientes de                
vários segmentos, incluindo comunicação e marketing, em quatro países. A Knewin tem uma estratégia              
de crescimento consistente e já fez nove aquisições desde 2016 (Informa Brasil, Zubit, Oficina de               
Clipping, Myclipp, DataClip, Editorial Link, Varjão Clipping, Monitori e MITI), que ajudaram na construção              
de um portfólio ainda mais robusto.  
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