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Abstract. Traditional polls’ methods to predict elections results, involve intervi-
ewing a sample of a population asking for an individual’s’ vote intention. They
are expensive, time consuming and subject to interviewer bias. The successful
use of social media to spread news and collect citizens’ opinions may be a rich
source to overcome those pitfalls. We have analyzed news comments to predict
elections outcomes. The goal of this research is to show the reliability of using
a sentiment analysis algorithm over comments from online newspapers’ articles
as the predictor in the 2016 Rio de Janeiro municipal election. We will compare
the results generated by our forecast tool with the real election result and also
with the simple count of candidate mentions model.

Resumo. Os métodos das pesquisas tradicionais para prever os resultados das
eleições envolvem entrevistar uma amostra de uma população sobre a intenção
de voto de um indivíduo. Eles são caros, demorados e sujeitos a viés do entrevis-
tador. O uso bem sucedido das mídias sociais para transmitir notícias e coletar
opiniões dos cidadãos pode ser uma fonte rica para superar essas armadilhas.
Analisamos comentários de notícias para prever os resultados das eleições. O
objetivo desta pesquisa é mostrar a confiabilidade do uso de um algoritmo de
análise de sentimentos em relação aos comentários de artigos de jornais on-line
como preditor na eleição municipal de 2016 no Rio de Janeiro. Comparamos
os resultados gerados por nossa ferramenta de previsão com o resultado real
das eleições e também com o modelo da simples contabilização de menções do
nome do candidato.

1. Introdução
Fazer previsões do futuro faz parte da natureza humana para se antecipar aos aconte-
cimentos e se preparar melhor para os possíveis efeitos dos resultados. A cultura de
previsão está enraizada nas mais diversas áreas tais como mercado financeiro, esportes,
vendas e casas de apostas. O processo de previsão é uma ferramenta indispensável para
que possamos desenvolver e aprimorar as nossas decisões de forma mais assertiva para
obter melhores resultados.

O processo eleitoral é um dos acontecimentos mais importantes para a população
de um país, pois a escolha de um determinado candidato pode mudar drasticamente o
destino de uma nação ou até mesmo ter impacto no âmbito mundial.

Embora a sociedade já aceite as previsões dos métodos tradicionais, estes tem se
mostrado por muitas vezes frágil e incorreto, haja vista o exemplo da eleição presidencial
americana do ano de 2016, onde a vitória da candidata Hillary Clinton era dada como



certa pela grande maioria dos métodos tradicionais e também de empresas inovadoras
tais como FiveThirtyEight do famoso Nate Silver. Contrariando as previsões, o candidato
Donald Trump foi eleito presidente dos Estado Unidos da América de uma maneira im-
pressionante, surpreendendo o mundo. Além dos métodos tradicionais por muitas vezes
não se mostrarem eficientes, seu custo não é baixo e o resultado pode sofrer com o viés
do interlocutor.

Estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão cada vez mais participativas e
com acesso a smartphones que facilita a exposição de suas opiniões no âmbito político em
mídias sociais, como exemplo temos Facebook, Twitter onde seus usuários compartilham
suas opiniões publicando milhões de tweets todos os dias, ou até mesmo poderíamos
coletar opiniões das pessoas de forma indireta utilizando computação pervasiva como
previsto por Weiser [Weiser 1991], onde a interação do homem com a máquina acontece
de forma transparente e as suas preferências políticas poderiam ser mapeadas sem que
fossem diretamente questionadas.

Embora o Twitter seja uma das fontes de análise com inúmeros estudos
relacionados à previsão de eleições tais como Tumasjan [Tumasjan et al. 2010b,
Tumasjan et al. 2010a] e Arias [Arias et al. 2013]. A eficiência de suas previsões são
questionáveis principalmente pela reprodutibilidade, representatividade e o viés das
amostras já que são geradas a partir keywords escolhidas por quem está analisando como
amplamente discutido por Gayo-Avello [Gayo-Avello 2012].

Este cenário nos motiva a buscar novas fontes de informação para complemen-
tar os métodos previsões. A nossa estratégia foi analisar comentários de jornais online,
onde seus comentários são de tamanho comparáveis a tweets. Analisar esta fonte de in-
formação nos permite “voltar no tempo” e recuperar todos os comentários realizados em
notícias de cunho político, evitando ter que definir antecipadamente keywords, que estão
altamente sujeitas ao viés do pesquisador no caso de análise em tweets. Como geralmente
os comentários em jornais são identificados, podemos acompanhar a evolução da opinião
das pessoas ao longo do tempo e utilizar a opinião do usuário sobre os candidatos para
criar um modelo de previsão de eleição.

A escolha de utilizar jornais online para coletar os dados deu-se principalmente
pelo fato de que podemos coletar todas as opiniões dos usuários sobre os candidatos que
foram realizadas sobre as notícias relativas a eleição analisada sem a necessidade de pre-
viamente ter que escolher palavras-chave que representassem os candidatos nos comen-
tários. Desta forma, eliminamos o risco de sofrer com o viés da escolha de palavra-chave
e analisamos uma quantidade maior de comentários relacionados a eleição. Além deste
fato, podemos definir a janela de tempo em que a notícia foi publicada e colher os comen-
tários realizados exatamente no período eleitoral nos permitindo repetir o experimento
para demais eleições em qualquer tempo.

Neste artigo, iremos comparar a previsão gerada pelo nosso modelo com o resul-
tado real das eleições e também com o modelo da simples contabilização de menções
do nome do candidato proposto por Tumasjan [Tumasjan et al. 2010b] por se tratar do
modelo mais discutido e verificaremos se a nossa proposta pode trazer resultados mais
significativos.



2. Trabalhos correlatos
A busca por métodos alternativos de previsão de eleição tem sido motivo de diversos estu-
dos que utilizam a opinião de eleitores expressas através das mídias sociais. Tais estudos
são amplamente baseados em utilização do microblog Twitter onde inicialmente Tumas-
jan [Tumasjan et al. 2010b, Tumasjan et al. 2010a] coletou tweets durante aproximada-
mente 1 mês utilizando como palavra chave o nome dos políticos e, na sua conclusão, ve-
rificou que a simples menção ao nome do candidato pode significar voto a favor e refletir o
resultado da eleição. Gayo-Avello [Gayo-Avello 2012] contesta as previsões baseadas em
Twitter argumentando que os pesquisadores possuem a tendência de não publicar resul-
tados ruins, o que pode gerar uma falsa sensação de sucesso na comparação dos métodos
com o resultado da pesquisa, relatando ainda que a maioria das pesquisas são realizadas
pós eleição e que o fato de alguém postar uma mensagem no Twitter significa intenção
de voto. Com base nas premissas de Gayo-Avello, Almeida [Almeida et al. 2015] de-
senvolveu uma nova metodologia para definir amostras estratificadas, utilizando atributos
demográficos para previsão de eleição também utilizando análise de sentimento tweets
para contabilizar votos criando amostras geradas de acordo com os dados demográficos
inferidos para prever o resultado da eleição. Apesar de demonstrar sucesso em suas pre-
visões, relatou que para criar boas amostras estratificadas necessitaríamos de um número
bastante elevado de tweets para se igualar a real distribuição.

Burnap [Burnap et al. 2016] utilizaram análise de sentimento em tweets para não
prever os votos dos candidatos mas sim dos partidos nas eleições gerais do Reino Unido
em 2015. Apesar do resultado do partido vencedor ter ficado próximo da previsão, este
não pode ser generalizado porque foi pressuposto que os eleitores estavam igualmente dis-
tribuídos e isto pode ter sido a causa na distorção dos resultados pois os partidos possuem
grande influências regionais, também com isso sofrendo com a dificuldade da definição
da amostra.

Dokoohaki [Dokoohaki et al. 2015] propuseram uma abordagem de link mining
para avaliar a interação de candidatos e a população, criando um grafo para representar
esta interação e comparando o percentual de votos com o grau dos vértices que repre-
sentam os candidatos e as pessoas que seguem os candidatos. Não utilizaram análise de
sentimentos sobre conteúdo gerado pelos usuários, embora acreditamos que a polaridade
deste conteúdo não possa ser ignorada apesar de o estudo mostrar bons resultados.

Seguindo a linha de análise de sentimentos, Saleiro [Saleiro et al. 2016] compa-
raram a previsão baseada em Twitter com pesquisas tradicionais nas eleições portuguesas
de 2016 utilizando um modelo de regressão baseado em funções agregadas em análise de
sentimento em um corpus de 1500 tweets anotados por 3 estudantes de ciências políticas.

Não apenas o Twitter tem servido de base para previsões eleitorais, o Facebook
também é uma fonte rica em opiniões de usuários, mas apresenta uma importante li-
mitação para coleta de dados devido a restrição de acesso a conteúdos não autorizados.
Previsões utilizando Facebook são geralmente baseadas nas informações abertas que a
plataforma oferece tais como a quantidade de seguidores de um determinado candidato.
Para comprovar a relação entre seguir um candidato e estar engajado com sua campanha,
Pennington [Pennington et al. 2015] realizaram um experimento onde foram escolhidos
135 alunos. Estes participantes foram colocados em um dos dois grupos durante o estudo
: Presidencial ( seguindo Romney/Obama) ou o grupo de controle (seguindo nenhum can-



didato). Ao longo deste período foi mensurado o engajamento do participante de acordo
com interesse, participação e discussão. O estudo mostrou que o engajamento do eleitor
não foi afetado durante o estudo, o que indica que seguir um candidato no facebook não
necessariamente corresponde a estar engajado.

Bovet [Bovet et al. 2016] utilizando tweets, previram a vitória de Hillary Clin-
ton sobre Donald Trump combinando estatísticas de redes complexas, processamento de
linguagem natural e classificação de aprendizado de máquina para inferir a opinião do
usuário a respeito dos candidatos da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. A
eleição foi vencida por Donald Trump, o percentual de votos foi maior para a candidata
Hillary Clinton. Caso a análise levasse em consideração o processo de apuração distrital
talvez pudesse ter sido diferente e indicado o verdadeiro vencedor.

Apesar de inúmeros estudos terem se mostrado promissores para previsão de elei-
ção, não podem ser considerados como única fonte de previsão. A opinião dos eleitores
pode ser expressa de diversas maneiras e ao mesmo tempo que pesquisadores procuram
definir métodos para prever usuários mal intencionados que criam artifícios para burlar a
análise através de robôs para simular o comportamento de um eleitor e influenciar negati-
vamente no resultado da previsão.

3. Modelo
O modelo consiste em utilizar análise de sentimentos em comentários de jornais para
determinar o apoio dos eleitores em determinados candidatos a partir de cometários posi-
tivos e com isso prever o resultado da eleição. Como dois usuários distintos não podem ter
o mesmo nome, de acordo com as regras de cadastramento do jornal online, consideramos
o nome do usuário como identificador do eleitor.

Para o nosso modelo consideramos :

Seja C = <conjunto de comentários de notícias relacionadas a pelo menos um dos
candidatos>

Para cada candidato, definimos inicialmente uma lista de palavras-chave que po-
pularmente referenciam o candidato de forma positiva ou negativa. Esta lista foi gerada a
partir de apelidos ou acontecimentos que marcaram o histórico do candidato. Exemplos
destas palavras associadas estão ilustradas na tabela 1.

Para definirmos a polaridade de cada comentário, devemos verificar se existe sen-
tença no determinado comentário tal que esta esteja no conjunto de sentenças considera-
das positivas como ilustrado na figura 1, e não exista sentença considerada negativa no
mesmo comentário.

Dado n candidatos, o percentual i de voto para cada um é calculado de acordo com
a equação 1, onde i representa cada um dos candidatos.

V oto(i) =
users+i∑n
i=1 users+i

(1)

Onde users+i = número de usuários distintos que fizeram comentários contidos
em C positivos para cada candidato e nunca fizeram comentários negativos para os mes-
mos.



Figura 1. Fluxo de anotação

Tabela 1. Palavras associadas

4. Experimentos

4.1. Escolha dos dados

Coletamos as notícias de aproximadamente 4 meses antes da data da eleição. Para cada
candidato, coletamos as notícias que mencionaram seu nome pelo menos uma vez. Para
cada uma destas notícias extraímos todos os comentários bem como o nome do respectivo
usuários que à realizou. Após o processo de coleta, anotamos os comentários em relação
aos sentimentos apóia o candidato, reprova o candidato ou neutro. Após este passo, con-
sideramos como intenção de voto a favor o comentário do usuário que apoiou o candidato
e em nenhum momento reprovou o mesmo.

Como no Brasil o ato de votar é obrigatório, podemos considerar que cada usuário
é um eleitor em potencial. Este mesmo eleitor poderá optar por não votar realizando as
devidas justificativas mas este fato não está sendo levado em consideração neste estudo.

O jornal online escolhido foi o g1.globo.com por se tratar do jornal online de
maior audiência no país e que representa o canal Globo de tv aberta, o que também é o
canal de maior audiência da televisão brasileira.

4.2. Processo de anotação manual dos comentários

De posse da lista inicial de palavras, para validar o processo, convidamos 3 anotadores
para classificar uma amostra de 100 comentários em positivos, negativos ou neutros em
relação a cada um dos candidatos, onde o mesmo comentário poderia estar relacionado
com mais de um candidato como ilustrado na tabela 2. A tabela 3 ilustrada alguns
exemplos de comentários anotados de acordo com os termos negativos ou positivos, e a



última linha desta tabela não foi considerada negativa para todos os candidatos porque os
termos não constavam na lista de termos negativos para nenhum candidato específico.

Tabela 2. Comentários

Tabela 3. Anotação de comentários

De posse desta validação, os anotadores anotaram um total de 6334 comentários
que serão detalhados na seção detalhamento do corpus. Os anotadores em nenhum mo-
mento tinham acesso ao nome do usuário que realizou o comentário para que opiniões
anteriores do mesmo usuário não influenciassem a classificação do comentário.

Para determinar o gênero dos usuários que comentaram as notícias, uma lista com
todos foi classificada pelos 3 anotadores com relação a Homem, Mulher ou Indetermi-
nado. Também consideramos como Indeterminado todos aqueles que não eram unanimi-
dade entre todos os anotadores.

4.3. Detalhamento do corpus

O corpus analisado é composto por :

• 136 notícias aleatórias relativas a pelo menos um dos candidatos coletadas entre
o dia 01/07/2016 até 01/10/2016, um dia antes da eleição. A tabela 4 ilustra
a quantidade de matérias que o nome do candidato foi mencionado e podemos
observar que nenhum candidato foi diretamente beneficiado pela escolha aleatória
das matérias.

• 6334 comentários anotados relativos às 136 notícias coletadas.
• 2379 usuários únicos.
• 1874 usuários não expressaram apoio direto a nenhum candidato.
• 508 usuários apoiaram diretamente um candidato.



• 921 usuários rejeitaram algum candidato mas não apoiaram nenhum diretamente.
• 13 usuários mudaram de opinião, ou seja, apoiava um candidato e depois o rejei-

tava.
• 2120 usuários homens.
• 241 usuários mulher.
• 22 usuários indefinidos.

Como a representatividade masculina foi muito superior em relação a feminina
nos comentários coletados e unindo esta informação ao resultado da pesquisa do IBOPE 1

dos dias 12 a 13/09/2016, que mostrou que o resultado da pesquisa em relação ao gênero
do eleitor classifica os candidatos na mesma ordem de participação dos votos, desconsi-
deramos a informação de gênero na nossa análise. A informação de que apenas 2% dos
eleitores mudaram de opinião durante o processo eleitoral serviu de embasamento para
que considerássemos como intenção de voto o apoio direto a um candidato.

Tabela 4. Matérias

5. Resultados
Para realizar a comparação entre o modelo proposto e a simples menção do nome do
candidato [Tumasjan et al. 2010b] com o objetivo de encontrar a acurácia em relação ao
resultado oficial das eleições, criamos 100 amostras aleatórias contendo 100 eleitores em
cada uma. O resultado esta ilustrado na tabela 5.

Verificamos que o modelo proposto obteve bons resultados para os candidatos
Freixo e Crivella. Apesar de o modelo proposto apresentar uma acurácia relativamente
melhor do que simplesmente a contagem de vezes que o nome do candidato foi mecio-
nado, eles não podem ser considerados estatisticamente diferentes na análise de nenhum
dos candidatos pois em todos os casos apresentou p-value > 0.05. O que ajuda a explicar
este fato é que a simples menção do nome do candidato é considerado um fato posi-
tivo desde que não exista nenhuma sentença negativa no mesmo comentário. Os demais

1http://www.ibope.com.br/



Tabela 5. Comparação da acurácia

candidatos não foram mencionados pois apresentavam pouco ou nenhum comentário re-
lacionado. O candidato Bolsonaro teve um percentual de votos surpreendentes no modelo
proposto, como ilustrado na tabela 6. Acreditamos que este fato pode ser oriundo do viés
do perfil público alvo do jornal escolhido. O mesmo não ocorreu com o modelo de con-
tabilização de menção do nome do candidato pois verificamos que na grande maioria dos
casos este candidato foi mencionado com diversos apelidos diferentes tanto positivamente
quanto negativamente. Raros foram os comentários que citaram seu nome. No modelo
proposto, estes casos foram considerados na análise.

Tabela 6. Comparação com o resultado da eleição

6. Conclusão e trabalhos futuros
Apesar de a grande maioria dos estudos relacionados a utilização de mídias sociais es-
tarem relacionados ao Twitter e Facebook, existe um grande potencial na análise de co-
mentários de jornais onde o usuário está compartilhando a sua opinião diretamente em
notícias políticas.

Neste artigo propomos um modelo para criação de um previsor de eleição que leva
em consideração os comentários de usuários em notícias de jornais, onde expressam a sua



opinião de forma direta e raramente à mudam.

Como limitações, apesar do modelo ter se mostrado capaz de ajudar na previsão
de resultado de eleições, também mostrou o candidato Bolsonaro em uma posição privi-
legiada muito diferente do resultado oficial. Acreditamos que o fato do estudo ter sido
realizado utilizando comentários coletados de apenas um jornal pode ter influenciado o
resultado obtido. Os comentários considerados positivos pelos anotadores em relação a
este candidato podem ter sido de difícil separação entre sarcasmo e elogio, tais como
“MITINHO, COM CERTEZA!” e “BOLSOMITINHO”, pelo fato de ser filho de um po-
lítico conhecido no Brasil por suas opiniões polêmicas. No nosso modelo não tratamos a
negativa do comentário que consideramos positivo.

A falta de representatividade do gênero feminino não nos permitiu criar amostras
mais próximas com o retrato real do perfil do eleitor Brasileiro, e este fato poderia ter
sido de grande impacto caso em outros processos eleitorais onde as pesquisas mostrassem
disparidades significativas na escolha de cada gênero.

Para trabalhos futuros, vemos uma grande oportunidade em verificar as opiniões
dos eleitores que foram totalmente neutros e os que tiveram apenas opiniões negativas
sobre os candidatos. Como estes são a grande maioria dos usuários, definir um método
para encontrar as suas opiniões naturalmente enriqueceria o modelo proposto assim como
os "likes"e "dislikes"em cada comentário de usuários que não foram identificados.
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