
Eleições 2022: Quais os nomes com maior 
engajamento popular no Digital e que são 

lembrados para disputa presidencial em 2022

Coleta de Dados : 08/11/2021 à 18/11/2021



O levantamento dos dados abaixo foi extraído de dados 
públicos nas redes sociais ( Facebook e Instagram ) 

O engajamento no Instagram e Facebook é contado de acordo 
com as interações que recebe na rede social. Para ser mais 
exato, a quantidade de curtidas e comentários que uma 
publicação recebeu. Vale mencionar que essas duas métricas 
do Instagram não são os únicos tipos de interação, embora 
sejam as únicas contabilizadas.
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A presente análise mostra que a polarização tão decantada por jornalistas e analistas da conjuntura
política nacional está sendo quebrada a partir da chegada no ‘jogo eleitoral’ do ex-juiz e ex-ministro
da Justiça, Sérgio Moro. E o primeiro fato a ser observado pelo comportamento dos números é que,
pela primeira vez, alguém consegue desbancar o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

O ex-juiz da Lava Jato, que recentemente filiou-se ao Podemos e apresentou-se como nome a
querer liderar um movimento para pôr fim a gangorra até então estabelecida por bolsonaristas e
lulopetistas, tem demonstrado uma performance invejável, sobretudo para quem nunca trafegou
pela estrada da política. E se o eleitor esperava uma ‘terceira via’, tudo leva a crer que Sérgio Moro
é realmente o nome a encampar essa missão.

A análise aprofundada dos números mostram Moro com um percentual de engajamento duas
vezes maior que o de Bolsonaro e muito maior que o do ex-presidente Lula, do PT. Aliás, outros
dois nomes avaliados nesse estudo, Ciro Gomes, postulante do PDT, e João Doria Júnior,
governador tucano e também pré-candidato do PSDB, não conseguem ter nem ao menos 1/5 (um
quinto) da desenvoltura de Moro nas redes sociais.

O presente estudo, vale salientar, toma por base os postulantes à Presidência da República com
mais de 1 milhão de seguidores nas plataformas de redes sociais.



O levantamento realizado pela Ativa Web mostra que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio
Moro, cresceu vertiginosamente nas redes sociais, desbancando o presidente Jair Bolsonaro pela
primeira vez nessas plataformas. Números extraídos a partir das plataformas Facebook e Instagram,
mostram Moro com 4,37% de engajamento nessas redes, enquanto Bolsonaro figura com 1,64% e
Lula 3,64%.

Moro, que tem mais de 2,5 milhões de seguidores apenas no Instagram, aufere uma média de mais
de 101 mil curtidas e quase 9,5 mil comentários por postagem. Bolsonaro, que tem 19 milhões de
adeptos, possui uma média diária de 304 mil curtidas e 8,2 mil comentários. O ex-presidente Lula,
por sua vez, com 3,5 milhões de seguidores, acumula diariamente 124 mil likes e recebe 3,8 mil
comentários por post.

Bem atrás deles, Ciro Gomes e João Doria apresentam números muito mais modestos. O pré-
candidato do PDT engaja 0,8%, com 9,2 mil curtidas e 559 comentários por postagem. Já Doria,
0,66% é o engajamento do tucano, que é governador de São Paulo, além de registrar 7,6 mil likes e
492 comentários por postagem.

Definitivamente, com Moro no ‘jogo’, a sucessão presidencial não deve ser mais a mesma e a
polarização, tão decantada em verso e prosa, começa a ser quebrada.



A ANALISE não foi feita em perfis com menos de 1 milhão 
de seguidores, são eles : 

Rodrigo Pacheco
Eduardo Leite
Arthur Virgílio Neto
Simone Tebet
Mandetta
Alessandro Vieira
Cabo Daciolo



Por que é importante calcular a taxa de engajamento?

A taxa de engajamento é uma das principais métricas 
usada por empresas que contratam influenciadores 
digitais. Além disso, permite descobrir influenciadores que 
compram seguidores falsos.

Afinal, esses “usuários” não costumam engajar com as 
publicações, afundando a taxa de engajamento, mesmo 
que o influenciador em questão tenha dezenas de 
milhares de seguidores.
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