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PRINCIPAIS ACHADOS

Ataques persistem

Anúncios continuam a atacar a integridade eleitoral por meio de 
ataque às urnas eletrônicas, defesa do voto impresso e 
deslegitimação do STF e TSE. 

Questionamento da integridade da eleição

Os questionamentos do  sistema eleitoral com impulsionamento 
pago são veiculados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, 
em sua maioria candidatos.

Amparo nas falas do presidente Bolsonaro

As declarações do presidente contra o sistema eleitoral são 
utilizadas para embasar os  ataques e são reproduzidas pelos 
anunciantes nas plataformas da Meta.

Defesa do sistema ainda supera ataques

Assim como em julho, o volume de anúncios em defesa do sistema 
eleitoral supera os ataques às urnas, impulsionados por candidatos 
aliados a  Lula. 

Na primeira semana de agosto, uma pesquisa do Netlab e um experimento da Global 
Witness apontaram falhas do sistema de anúncios Meta Ads no combate à 
desinformação sobre a integridade das eleições brasileiras. 

Em 16 de agosto, após reportagem pelo jornal O Globo sobre o estudo do NetLab, a Meta 
anunciou uma mudança para combater o problema. 

A nova política de anúncios da empresa passa a incluir o questionamento da 
integridade eleitoral como desinformação. A empresa declarou ter passado a proibir 
anúncios questionando a legitimidade das eleições brasileiras.

Para avaliar se esta mudança foi aplicada, investigamos todos os anúncios disponíveis 
na Biblioteca de Anúncios da Meta publicados entre 16 a 31 de agosto de 2022 
relacionados à integridade eleitoral, incluindo anúncios veiculados no Facebook, 
Instagram, Messenger e Audience Network.

CONTEXTO

CAMPANHA PATROCINADA: VOTO IMPRESSO 2022
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https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/facebook-fails-tackle-election-disinformation-ads-ahead-tense-brazilian-election/
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https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2022/08/brecha-nas-redes-abre-caminho-para-que-candidatos-financiem-anuncios-com-fake-news-e-ataques-as-urnas.ghtml
https://about.fb.com/br/news/2022/08/como-a-meta-esta-se-preparando-para-as-eleicoes-do-brasil-em-2022/


Em estudo anterior, o Netlab coletou anúncios sobre o sistema eleitoral na interface do 
Meta Ads veiculados entre 26 de junho a 31 de julho de 2022. Dos 160 resultados, 27 
atacavam o sistema eleitoral. 

A análise indicou que a fala de Jair Bolsonaro no encontro com embaixadores, com 
ataques às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral e ao TSE. foi reproduzida nos 
anúncios veiculados na Meta pagos por pré-candidatos bolsonaristas.

 

Os dados coletados e os resultados complementam  experimento divulgado pela Global 
Witness. A organização publicou 10 anúncios no Meta Ads com informações falsas 
sobre as eleições e deslegitimando o processo eleitoral, a fim de testar a capacidade de 
detecção da plataforma. Todos os anúncios, no entanto, foram aprovados. 

O experimento indicou que a Meta estava permitindo anúncios com  desinformação 
sobre a integridade eleitoral no Brasil em sua plataforma.

ANÚNCIOS POLÍTICOS

MUDANÇA NA POLÍTICA DE ANÚNCIOS DA META

Originalmente, a Meta incluía na biblioteca brasileira de anúncios apenas publicações 
relacionadas a uma figura política, que tratam de uma eleição (regulados como 
propaganda eleitoral ou não) ou que sejam de algum tema considerado “social” pela 
Meta. Porém, não havia definição de “temas sociais” para o Brasil.

Em 19 de maio de 2022, anunciou novas medidas e passou a incluir gradualmente uma 
lista de temas sensíveis, como em outros países. Não havia, porém, menção explícita a 
conteúdos questionando a integridade eleitoral e desinformação sobre as urnas 
eletrônicas.

Desde então, diversos grupos da sociedade civil, com destaque para o manifesto 
Democracia Pede Socorro, têm criticado a demora e falta de eficiência nas medidas 
adotadas. As demandas têm pressionado plataformas como a Meta por mais 
transparência e eficácia no combate à desinformação e conteúdos nocivos à democracia 
e ao bem estar social.

Após a divulgação dos relatórios do Netlab e da Global Witness, a Meta reagiu 
atualizando seus esforços de proteção às eleições, incluindo a seguinte   afirmação:  
“para proteger a eleição no Brasil em 2022, vamos proibir anúncios questionando a 
legitimidade desta eleição”. Não há mais informações sobre como a nova proibição 
seria garantida.

ATAQUES À INTEGRIDADE ELEITORAL 
ANTES DA CAMPANHA DE 2022
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https://www.facebook.com/business/help/313752069181919?id=288762101909005
https://democraciapedesocorro.com/
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Coletamos anúncios usando a mesma estratégia de pesquisa aplicada no estudo anterior. 
Na interface do Meta Ads, buscamos pelo termos “urna eletrônica”, “urnas 
eletrônicas”, “voto impresso” e “voto auditável”.

Com isso, foi possível atualizar o monitoramento mensal de anúncios, como mostra o 
gráfico abaixo. Em agosto de 2022, foram registrados 211 anúncios sensíveis sobre o 
tema. 

O movimento de anúncios pelo voto impresso tem sido mais  tímido que no mesmo 
período do ano passado, quando a PEC 135/2019 foi votada no Congresso.

ANÚNCIOS SOBRE URNAS ELETRÔNICAS

VOLUME DE ANÚNCIOS SENSÍVEIS SOBRE O TEMA (JUN/21 - AGO/22)

Analisamos todos os anúncios veiculados na segunda quinzena de agosto (16 a 31/08), 
com o objetivo de identificar anúncios que atacassem a integridade do sistema 
eleitoral - e, portanto, estariam proibidos pela política da plataforma desde o dia 16 de 
agosto..

Entre os 138 anúncios publicados ao longo de 15 dias, entre 16 e 31 de agosto de 2022, 14 
anúncios atacaram o sistema eleitoral.

 A campanha eleitoral contribui para o aumento de anúncios sobre as urnas eletrônicas. 
No geral, candidatos aliados a Lula defendem o sistema eleitoral, e os apoiadores de 
Bolsonaro atacam e questionam a integridade do sistema.

63%26%10%

14 anúncios
Ataque ao 
sistema eleitoral

37 anúncios
Menções neutras 
ao tema

87 anúncios 
Defesa do sistema 
eleitoral

138 anúncios 
Publicados entre 16 de ago e 31 de ago de 2022
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CONTEÚDO DOS ANÚNCIOS



ANÚNCIOS CONTRA O SISTEMA ELEITORAL

Os 14 anúncios  contra o sistema eleitoral foram veiculados por  7 perfis, gerando até 
101,9 mil impressões com um investimento de até R$ 1,7 mil. 

A posse de Alexandre de Moraes à Presidência do TSE gerou anúncios atacando o 
sistema eleitoral e o pronunciamento do ministro.

Nenhum anúncio classificado como “ataque ao sistema eleitoral” foi removido pela 
Meta até a finalização deste relatório. 

Abaixo apresentamos as informações de cada uma dessas páginas e, em seguida, o 
criativo dos anúncios encontrados que atacam a integridade eleitoral.

NOME

CARGO QUE 
DISPUTA NAS 

ELEIÇÕES 
2022

PARTIDO ESTADO

Nº DE 
ANÚNCIOS 

NA 
QUINZENA

IMPRESSÕES VALOR 
INVESTIDO

Cleomar Bueno Deputado 
Estadual PL Paraná 1 3,9 mil R$ 199

Doutor Milton Deputado 
Estadual Republicanos Rio de 

Janeiro 1 19,9 mil R$ 299

Felipe 
Guimarães - - - 1 2,9 mil R$ 99

Deputado 
Gurgel

Deputado 
Federal PL Rio de 

Janeiro 5 10,9 mil R$ 495

José Medeiros Deputado 
Federal PL Mato 

Grosso 3 17,9 mil R$ 297

Luana Ruiz Deputada 
Federal PL

Mato 
Grosso do 
Sul

2 15,9 mil R$ 298

Major Ricardo 
Silva

Deputado 
Estadual PRTB São Paulo 1 29,9 mil R$ 199

5

PÁGINAS QUE ANUNCIARAM CONTRA O SISTEMA ELEITORAL



● O candidato a deputado estadual Major Ricardo Silva (PRTB/SP) divulga conteúdo da 
participação de Bolsonaro no Flow. Entre as pautas consideradas positivas, o anunciante 
destaca a defesa do voto impresso por Bolsonaro.

● O candidato a deputado estadual Cleomar Bueno (PL/PR) promove um santinho com o 
candidato Filipe Barros, celebrado como o relator do voto impresso.

● O candidato a deputado federal Gurgel (PL/RJ) divulga na íntegra a sua entrevista na 
Jovem Pan em defesa de Bolsonaro sobre o voto impresso.

Major Ricardo Silva compara a audiência com o candidato 
rival e diz que Bolsonaro “defendeu a implementação do voto 

impresso”. O anúncio foi veiculado 1 vez.

Cleomar Bueno destaca a luta pelo voto impresso do seu 
colega de legenda.  O anúncio foi veiculado 1 vez.

Gurgel diz que a contagem e a conferência dos votos é a 
“ferramenta mais importante de uma democracia”.

 O anúncio foi veiculado 5 vezes.

ANÚNCIOS CONTRA O SISTEMA ELEITORAL
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https://www.facebook.com/majorricardoasilva
https://www.facebook.com/cleomarbuenodarocha1
https://www.facebook.com/depgurgel
https://www.facebook.com/ads/library/?id=436924618406844
https://www.facebook.com/ads/library/?id=458002432947690
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1264330491062015


ANÚNCIOS CONTRA O SISTEMA ELEITORAL

Luana Ruiz acusou o STF de “transformar em crime o 
direito de opinião”. O anúncio foi veiculado 2 vezes.

Doutor Milton diz que todo sistema 
eletrônico é “inconfiável”. O anúncio 

foi veiculado 1 vez.
José Medeiros diz que a intervenção do STF 

fez os deputados votarem contra o voto 
impresso. O anúncio foi veiculado 3 vezes.

Felipe Guimarães reconhece que dizer que 
sistemas são violáveis sem provas é 

irresponsável, mas afirma que é possível 
violá-los. O anúncio foi veiculado 1 vez

● O deputado federal José Medeiros (PL/MT) diz que Bolsonaro provou que as cadeiras 
do STF são ocupadas por “militantes” e defende o voto impresso. 

● Apesar de se dizer  contra o “uso político” da urna eletrônica, Felipe Guimarães, que 
se apresenta como especialista em cibersegurança,  afirma: “órgão responsável não 
é competente”.

● O candidato a deputado estadual Doutor Milton (REPUBLICANOS/RJ) coloca em 
dúvida a garantia da integridade da urna eletrônica.

● A candidata a deputada federal Luana Ruiz (PL/MS) critica a decisão de Alexandre de 
Moraes de proibir candidatos de veicular notícias falsas.  Destaca a “injustiça” do  
caso do Deputado Francischini, cassado por disseminar desinformação sobre as urnas 
eletrônicas em 2018.
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https://www.facebook.com/ads/library/?id=1092330878353571
https://www.facebook.com/josemedeirosMT
https://www.facebook.com/felipeguimaraes.io/
https://www.facebook.com/DOUTORMILTONBARROSFILHO
https://www.facebook.com/eusouluanaruiz/
https://www.facebook.com/ads/library/?id=592823975838124
https://www.facebook.com/ads/library/?id=435913305155882
https://www.facebook.com/ads/library/?id=540047774478364
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