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Como parte dos esforços para combater a desinformação, o YouTube lançou a 
campanha #AntesDoSeuPlay. Nela, o YouTube alega reduzir a propagação de 
conteúdo duvidoso, recomendar conteúdos de fontes confiáveis e recompensar os 
criadores de conteúdo de qualidade.

No entanto, não é claro qual é o impacto de privilegiar determinadas fontes 
consideradas confiáveis pela plataforma em detrimento de outras. Segundo Gillespie 
(2022), favorecer determinados canais é uma estratégia  que pode gerar graves 
desequilíbrios informacionais, por ser um tipo de moderação de conteúdo velada.

Realizamos um experimento para mapear a recomendação de fontes de conteúdo 
informativo no YouTube durante a campanha eleitoral de 2022. A expressão 
“conteúdo informativo” é utilizada pelo Youtube para designar os canais que são 
destacados na plataforma. Esta categoria não inclui todos os canais de veículos de 
mídia, apenas aqueles considerados confiáveis pela plataforma.

O objetivo deste estudo foi  identificar quais os principais canais e conteúdos 
informativos que tiveram visibilidade destacada pelo algoritmo de recomendação 
do YouTube  durante o período de 23 a 30 de agosto de 2022. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS

O Google privilegia conteúdos 
da Jovem Pan sistematicamente

Nas 18 visitas-teste, os canais do grupo Jovem Pan foram 
identificados 14 vezes na primeira página, com um ou mais vídeos. 
Os vídeos dos canais Jovem Pan aparecem como primeira sugestão 
em 55% dos testes.

Conteúdo pró-Bolsonaro

Em nossa análise, o vídeo mais recomendado foi da entrevista 
concedida por Jair Bolsonaro ao Programa Pânico na sexta-feira 
(26/08). O programa deu espaço ao presidente para exaltar seu atual 
governo e  atacar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, 
rebatendo a sabatina do ex-presidente no Jornal Nacional, 
realizada na noite anterior. 

Recomendação tem efeito de publicidade

A recomendação de conteúdo tem forte impacto nas escolhas dos 
usuários, especialmente por fazer acreditar que os vídeos 
recomendados são baseados em critérios de relevância, e não 
guiados por acordos comerciais ou outros interesses.

Ciclo de feedback loop

O favorecimento da Jovem Pan pelo sistema de recomendação do 
YouTube ocorre em dois níveis de mediação: (1) como primeiro 
vídeo sugerido na homepage e (2) na recomendação de vídeos 
relacionados ao primeiro clique.

Isto é, quando se consome o conteúdo sugerido na primeira página 
do YouTube, o usuário é levado a mais vídeos da emissora 
mergulhando em um ciclo de retroalimentação auto-referenciado. 
Este fenômeno é chamado por Benkler et al. (2018) de “propaganda 
feedback loop” e seu impacto se intensifica especialmente quando 
se considera que 70% do que os usuários assistem é fornecido a 
eles por meio de recomendações.
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https://academic.oup.com/book/26406
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/youtube-ces-2018-neal-mohan/
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ALGORITMO DE RECOMENDAÇÃO

Quem nunca abriu o YouTube para buscar um vídeo e acabou assistindo a outros 
dez, sem sair da plataforma? Esse é o poder dos algoritmos de recomendação. As 
sugestões de vídeos e as playlists de reprodução automática do YouTube são 
criadas por algoritmos que fazem curadoria dos conteúdos oferecidos aos 
usuários na plataforma.

Apesar do papel central que ocupa como mediador e distribuidor de conteúdo, o 
algoritmo de recomendação do YouTube tem mecanismos e critérios ainda 
opacos. Além disso, o impacto dos algoritmos de recomendação nas escolhas dos 
usuários é imperceptível para iniciantes ou leigos, o que aumenta seu potencial 
de manipulação.  

PLATAFORMA REFORÇA BOLHAS 

Um importante estudo publicado em 2020 pela New America mostra que, apesar 
de o YouTube declarar que apenas 1% de seu conteúdo é conspiratório, o 
problema não está na quantidade de conteúdos extremistas, mas sim em sua 
amplificação, especialmente para novos usuários.

Diferentes pesquisas apontam que o uso do Youtube contribui para a 
radicalização de seus usuários. Baseada em artigo publicado na Scientific 
American,  Zeynep Tufekci se refere ao YouTube como um dos “mais poderosos 
instrumentos de radicalização do século XXI”. Segundo a pesquisadora, graças 
a seu algoritmo de recomendação, o YouTube induz o usuário comum a dar 
mergulhos cada vez mais profundos em direção a conteúdos radicais. Ou seja, o 
consumo de vídeos que tratam de temas triviais pode levar os usuários a 
conteúdos conspiratórios e extremistas.

A hipótese de Tufekci é de que isso ocorreria por uma lógica financeira, dado que 
a receita da plataforma depende dos recursos publicitários dos vídeos assistidos 
pelos usuários, cuja atenção é mais facilmente conquistada por “conteúdos 
incendiários”. A pesquisadora também relata que canais à extrema esquerda e à 
extrema direita são comumente recomendados, mesmo aos usuários com uma 
dieta de mídia baseada em fontes de notícia mainstream. Isto é, para a autora, um 
dos efeitos do consumo de vídeos no YouTube seria o aumento da polarização 
política e o reforço das bolhas.

Embora o YouTube tenha dito que está trabalhando para resolver esses 
problemas, a MIT Technology Review mostrou que a empresa vem fazendo 
experimentos de recomendação de conteúdos cada vez mais direcionados aos 
usuários e a seus hábitos de consumo, de modo a manter seu potencial viciante. 
Na tentativa de manter os usuários na plataforma a qualquer custo, Lauren 
Bryant (2020) chama atenção para o risco do YouTube estar se tornando uma 
poderosa ferramenta de recrutamento de apoiadores da extrema-direita - o que 
pode afetar o resultado das eleições. .
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https://theconversation.com/youtubes-algorithms-might-radicalise-people-but-the-real-problem-is-weve-no-idea-how-they-work-129955
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https://www.technologyreview.com/2019/09/27/132829/youtube-algorithm-gets-more-addictive/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opis-2020-0007/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opis-2020-0007/html


DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

● Para a realização do experimento, acessamos a página inicial do YouTube 
simulando a experiência de um “novo usuário” na plataforma. 

● Para isso, navegamos pela aba anônima do navegador Google Chrome e utilizamos a 
ferramenta ExpressVPN, configurada para simular a utilização de um usuário 
brasileiro genérico. Uma VPN (Virtual Privacy Network) protege a navegação de um 
usuário, anonimizando sua atividade e localização geográfica. A VPN permite ocultar 
o verdadeiro endereço IP do usuário e simular um IP diferente com localização 
geográfica aleatória dentro do Brasil a cada teste

● Os dados foram coletados entre os dias 23 e 30 de agosto de 2022. Foi escolhida a 
semana das sabatinas dos presidenciáveis no Jornal Nacional, eventos que 
alcançaram recordes de audiência.

● A página inicial do YouTube foi conferida entre uma e três vezes ao dia. Ao todo, 18 
acessos foram feitos à página, todos sob as condições aqui delineadas.

● Nas visitas, identificamos quais fontes de conteúdo informativo foram sugeridas 
pelo YouTube em sua página inicial e a posição dos canais na página. Canais de 
outros tipos foram desconsiderados (ex: musicais, podcasts etc).
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TABELA 1. CANAIS DE CONTEÚDO INFORMATIVO QUE APARECEM
COMO PRIMEIRA RECOMENDAÇÃO (VÍDEO #1)  DO YOUTUBE

Nas 18 visitas do experimento, foram coletados os vídeos de conteúdos informativos 
que aparecem como primeira sugestão da plataforma. Após a coleta dos vídeos, 
identificamos seus respectivos canais. 

Identificamos os termos mais buscados no Google, segundo o Google Trends, nos 
mesmos dias e horários de cada visita, com o objetivo de comparar a relevância dos 
vídeos recomendados com os termos mais buscados.

Apesar da relevância das sabatinas da Globo e do debate da Band nas buscas do Google, 
conteúdos dessas emissoras não apareceram como primeira recomendação do Youtube 
nos horários dos eventos. Ou seja, as primeiras sugestões do Youtube não refletem as 
buscas dos usuários no Google.

RESULTADOS: VÍDEOS #1

DATA HORÁRIO CANAL DO VÍDEO  #1 GOOGLE TRENDS #1 GOOGLE TRENDS #1 
POLÍTICA

23/08 22h40 Jovem Pan - Grupo RIC (Jovem Pan) Fluminense x Corinthians Ciro Gomes Jornal Nacional 

24/08 08h Jovem Pan News (Jovem Pan) São Paulo x Flamengo Entrevista Lula

24/08 22h40 UOL São Paulo x Flamengo Entrevista Lula

25/08 08h30 N/A Lula Lula

25/08 13h30 Jovem Pan News (Jovem Pan) Lula Lula

25/08 22h30 Os Pingos nos Is (Jovem Pan) Lula Lula

26/08 09h Jovem Pan News  (Jovem Pan) Grêmio x Ituano Simone Tebet

26/08 13h40 UOL Grêmio x Ituano Simone Tebet

26/08 22h45 Pânico Retrô (Jovem Pan) Grêmio x Ituano Simone Tebet

27/08 10h CNN Brasil Botafogo x Flamengo Debate Band

28/08 13h Pânico Retrô (Jovem Pan) Simone Tebet Simone Tebet

28/08 22h30 UOL Simone Tebet Simone Tebet

29/08 08h30 Jovem Pan News (Jovem Pan) Corinthians x Bragantino Pesquisa Eleitoral  2022

29/08 14h15 Band Jornalismo Corinthians x Bragantino Pesquisa Eleitoral  2022

29/08 22h35 Jovem Pan News (Jovem Pan) Corinthians x Bragantino Pesquisa Eleitoral  2022

30/08 08h35 Jovem Pan News (Jovem Pan) Palmeiras Gorbachev

30/08 14h20 UOL Palmeiras Gorbachev

30/08 23h05 UOL Palmeiras Gorbachev
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Band Jornalismo (1)

CANAIS DE CONTEÚDO INFORMATIVO QUE APARECEM COMO PRIMEIRA 
RECOMENDAÇÃO (VÍDEO #1)  DO YOUTUBE:

N/A (1)

CNN Brasil (1)

Os vídeos dos canais da Jovem Pan aparecem como primeira sugestão em 10 dos 18 
testes, ou seja, em 55% das ocorrências.

Jovem Pan (10)

UOL (5)

https://trends.google.com/trends/?geo=BR


NÚMERO DE VEZES QUE CANAIS SÃO RECOMENDADOS PELO YOUTUBE NA PRIMEIRA 
PÁGINA, AGRUPADOS POR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO

CONTEÚDO INFORMATIVO NA HOMEPAGE

Explorando a página inicial completa do YouTube, foram identificados 31 canais de 
conteúdos informativos, pertencentes a 20 grupos de comunicação, que apareceram 
como sugestões para os 18 usuários anônimos criados. Entre os 31 canais, 8 pertencem 
ao grupo Jovem Pan que apareceram 25 vezes ao longo do experimento. 

O gráfico abaixo mostra o número de vezes que esses canais são sugeridos na primeira 
página, considerando que em alguns testes aparecem mais de um canal do mesmo 
grupo de comunicação. 
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Ao longo do experimento, também identificamos a presença de 4 canais informativos ligados ao 
universo esportivo: ESPN Brasil, que apareceu 6 vezes, Globo Esporte, 4 vezes, Jovem Pan 
Esportes, 2 vezes, TNT Sports Brasil, 1 vez. 

Não incluímos os canais de esporte na análise por não considerá-los canais informativos, mas sim de 
entretenimento. De qualquer forma, vale ressaltar que nenhum desses canais de esporte ocupou a 
primeira posição no período de análise, mesmo quando futebol era o tema mais buscado segundo o 
Google Trends.

REDES
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● Além da Jovem Pan, o veículo que mais apareceu na página inicial do YouTube foi o 
UOL, em 14 vezes.

● Outros canais recorrentes incluem a CNN Brasil, com 8 vezes, e que conta com uma 
estratégia de retransmissão da programação no YouTube, e o catarinense OCP News, 
com 7 vezes.

● Em uma das visitas, nenhuma fonte de conteúdo informativo aparecia na página 
inicial do YouTube. 

● Em um dos acessos realizados no dia 28, a única fonte de conteúdo informativo 
recomendada era a Jovem Pan, com o vídeo da participação do presidente Jair 
Bolsonaro no programa Pânico.

● Em nossa análise, o vídeo que mais se repetiu nos testes sobre a recomendação da 
plataforma, em diferentes posições, porém sempre na primeira página, foi da 
entrevista concedida por Jair Bolsonaro ao Programa Pânico na sexta-feira, dia 26 de 
agosto. 

CONTEÚDO INFORMATIVO NA HOMEPAGE

https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ&t=4071s
https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ&t=4071s
https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ&t=4071s
https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ&t=4071s
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JOVEM PAN NEWS
14 vídeos únicos na primeira página

PÂNICO
4 vídeos únicos na primeira página

Nas versões editadas da entrevista 
publicadas nos canais Pânico, Pânico Retrô 
e Jovem Pan News, o presidente Jair 
Bolsonaro responsabiliza o STF pela má 
gestão da pandemia e acusa a instituição de 
ameaçar a integridade eleitoral por suposta 
aliança com Lula.

Bolsonaro atacou a imprensa  e questionou 
a confiança nas pesquisas eleitorais. 
Argumentou que é boicotado pelos 
jornalistas e Lula beneficiado, mesmo com 
o petista pretendendo regulamentar a mídia 
“como Ortega, na Nicarágua”.

No Jornal da Manhã, Lula é criticado por 
recusar o convite à sabatina da Jovem Pan. 
O apresentador acusa o candidato de estar 
com medo de responder questões sobre 
corrupção e prisão.

Outro vídeo do canal afirma que Lula teria 
sido beneficiado nas sabatinas do Jornal 
Nacional da Globo, enquanto Bolsonaro 
teria sido “massacrado” pelos jornalistas.

O canal, que reúne mais de 5,5 milhões de inscritos, apareceu em 8 das 18 visitas que 
fizemos. Em um dos vídeos, do programa Boletim Coppolla, o comentarista lê uma 
carta “ao xerife” Alexandre de Moraes, acusando-o de abuso de autoridade e censura a 
apoiadores de Bolsonaro, com o intuito de beneficiar Lula.

A entrevista de Bolsonaro no programa foi recomendada em 8 visitas-teste, com 5 
versões (edições menores), que juntas somam 9,6 milhões de visualizações. 
Segundo reportagem da Agência Lupa, Bolsonaro utilizou a entrevista à Jovem Pan 
para atacar instituições.

VÍDEOS RECOMENDADOS DA JOVEM PAN

Considerando os conteúdos e não os canais, identificamos 28 vídeos únicos da 
Jovem Pan que foram sugeridos na primeira página do Youtube nas 18 visitas-teste.

9

https://www.youtube.com/watch?v=k_4Q2Huoz1o
https://www.youtube.com/watch?v=k_4Q2Huoz1o
https://www.youtube.com/watch?v=svCB0hWxcwQ
https://www.youtube.com/watch?v=0IH09JBETbI
https://www.youtube.com/watch?v=5Jj2KiIUwW4
https://www.youtube.com/watch?v=ncme0lpdWfI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=svCB0hWxcwQ&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ncme0lpdWfI&t=2s
https://lupa.uol.com.br/jornalismo/2022/08/26/jovem-pan-bolsonaro-urnas
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OUTROS CANAIS DA JOVEM PAN
3 vídeos únicos na primeira página

MORNING SHOW
3 vídeos únicos na primeira página

Vídeo do canal 3 em 1  foca em ataques a 
Vera Magalhães, com acusação de 
“mimimi” diante da reação de Bolsonaro. 
No programa foi veiculada informação 
falsa de que a jornalista teria tentado 
provocar o presidente no debate.  

No Canal Jovem Pan News - Bauru, os 
apresentadores destacam que Lula teria 
ficado atrás de Bolsonaro no Ibope e teria 
tido tempo maior de fala na sabatina.

Já em vídeo do canal Jovem Pan - Grupo 
RIC, com atuação no Paraná, 
apresentadores comentam a sabatina de 
Bolsonaro no Jornal Nacional.

Em Os Pingos Nos Is, Lula foi apresentado 
como “chefe de quadrilha” e “doente 
mental”. 

No programa, Rodrigo Constantino afirmou 
que a sabatina de Lula na Globo enojou os 
“cidadãos de bem”. 

Já Bolsonaro, é retratado como recordista 
de audiência no YouTube e, portanto, um 
candidato muito mais forte que Lula.

Bolsonaro foi apontado como “vencedor 
do debate presidencial na Band”, e os 
ataques à jornalista ex-membro da Jovem 
Pan, Vera Magalhães, foram considerados 
um ponto alto. 

Em outro programa, os apresentadores 
afirmaram que o Jornal Nacional 
protegeu Lula por “pagar mais” à Globo 
por meio de compra de publicidade em seu 
governo.

PINGOS NOS IS
4 vídeos únicos na primeira página

VÍDEOS RECOMENDADOS DA JOVEM PAN
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https://www.youtube.com/watch?v=0dKI75Qw3F8&t=988s
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/vera-magalhaes-provocou-bolsonaro/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/vera-magalhaes-provocou-bolsonaro/
https://www.youtube.com/watch?v=MPNuJHtAst4&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=5SlztF7eYoI
https://www.youtube.com/watch?v=YbuuM6zqO-Q&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=dt2YQtzOtBA
https://www.youtube.com/watch?v=aG2KkP6IX1I
https://www.youtube.com/watch?v=KU1JjaCobuc&ab_channel=MorningShow
https://jovempan.com.br/noticias/vera-magalhaes-reforca-o-jornalismo-da-jovem-pan.html
https://jovempan.com.br/noticias/vera-magalhaes-reforca-o-jornalismo-da-jovem-pan.html
https://www.youtube.com/watch?v=w5ZBbW5-heI&t=1320s
https://www.youtube.com/watch?v=YbuuM6zqO-Q&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=0dKI75Qw3F8&t=988s
https://www.youtube.com/watch?v=KU1JjaCobuc&ab_channel=MorningShow
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Através da ferramenta YouTube Data Tools, coletamos os 50 primeiros vídeos 
recomendados pela plataforma para os usuários que assistiram um dos 28 vídeos do 
grupo Jovem Pan. A amostra final alcançou 107 canais com 1.263 recomendações 
entre si. 

Na rede apresentada abaixo, o nó representa o canal que veicula os vídeos. O 
tamanho do nó corresponde ao volume de recomendações recebidas por cada canal. 
As arestas representam as relações de recomendação entre canais. As cores indicam 
comunidades de canais que possuem relação ou proximidade entre si, seja pelo tipo 
de conteúdo ou pelas práticas dos usuários.

Os canais mais recomendados são do próprio Grupo Jovem Pan, encontrados à 
esquerda da rede, na comunidade azul. Isso indica que o usuário é encaminhado para 
o conteúdo da própria emissora, em um ciclo de “feedback loop” (Benkler et al., 
2018).

Os canais da Jovem Pan polarizam com os da comunidade vermelha, com hubs 
menores e mais bem distribuídos, na qual predominam canais da mídia de legado, 
com presença limitada de canais de mídia independente.

Vale notar que nas duas comunidades há canais à direita e à esquerda do espectro 
político, tanto a nível da grande imprensa quanto da mídia independente. O que 
distingue canais da comunidade azul, sejam de esquerda ou direita, é a intensidade 
do viés hiper partidário em detrimento, por vezes, do rigor jornalístico.

REDE DE RECOMENDAÇÕES DO YOUTUBE

REDE DE RECOMENDAÇÕES A PARTIR DOS 
VÍDEOS COLETADOS DA JOVEM PAN
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https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/
https://academic.oup.com/book/26406
https://academic.oup.com/book/26406


A Jovem Pan no ecossistema de mídia brasileiro

PORQUE A JOVEM PAN É ACUSADA DE DISSEMINAR DESINFORMAÇÃO

● Durante a pandemia de covid-19, a Jovem Pan foi acusada de disseminar 
desinformação sobre vacinas.

● Mais recentemente, uma repórter foi desmentida ao vivo no programa "Linha 
de Frente", após acusar Lula da Silva de mentir ao afirmar que o MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) é o maior produtor de arroz 
orgânico do Brasil.

● No dia 6 de setembro, a Jovem Pan foi notificada pelo TSE sob a acusação de 
disseminar notícias falsas sobre candidatos do Partido dos Trabalhadores e por 
fazer propaganda pró-Bolsonaro abertamente.

PORQUE A JOVEM PAN É HIPER PARTIDÁRIA

● O favorecimento político de candidatos por canais de televisão é proibido no 
Brasil, tanto que a Jovem Pan deixou de retransmitir as lives semanais de Jair 
Bolsonaro, como fazia, para evitar acusações de partidarismo durante o período 
eleitoral. A Jovem Pan é uma emissora de Rádio e TV Aberta com concessão 
pública e tem o dever de respeitar o princípio da isonomia na exposição de 
políticos, candidatos e projetos políticos. 

● Jovem Pan apoia abertamente o presidente Jair Bolsonaro, candidato à 
presidência nas eleições de 2022, o que pode afetar o acesso à informação pelos 
eleitores.

PORQUE A JOVEM PAN É FAVORECIDA PELO YOUTUBE

● O YouTube funciona como plataforma de retransmissão de programas em tempo 
real de diferentes emissoras de TV, além de funcionar como repositório de 
vídeos  e como sistema de recomendação. Com uma estimativa de 138 milhões 
de usuários no Brasil, o YouTube como plataforma de mídia possui grande 
alcance de audiência, maior do que qualquer emissora de rádio ou TV no Brasil.

● Segundo nosso estudo, o YouTube favorece a visibilidade da Jovem Pan em sua 
plataforma em detrimento de outras fontes de informação.

● Especificamente os conteúdos produzidos pela Jovem Pan a favor de Jair 
Bolsonaro estão sendo privilegiados na plataforma do YouTube.

● Uma reportagem da Revista Piauí também mostrou que a Jovem Pan é 
favorecida pelo Youtube. Vídeos publicados pelos canais que compõem a grade 
da emissora não são derrubados pelos algoritmos de detecção e moderação de 
conteúdo sensível do YouTube, apenas pela ação humana. 

● Mesmo quando acusados de disseminar desinformação e discursos de ódio, 
vídeos da Jovem Pan não são derrubados ou desmonetizados pelo YouTube.
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POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

A criação de desequilíbrio entre
os candidatos ameaça a democracia.

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/jovem-pan-morte-adolescentes-vacinas/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/jovem-pan-morte-adolescentes-vacinas/
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/30/interna_politica,1390045/jornalista-e-desmentida-na-jovem-pan-apos-fala-sobre-lula-e-mst.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/jovem-pan-e-notificada-pelo-tse-em-acao-de-pedido-de-resposta-do-pt.shtml
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/jovem-pan-e-o-golpe/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/jovem-pan-e-o-golpe/
https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/
https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/jovem-pan-e-o-golpe/
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TABELA 2. VÍDEOS ÚNICOS ENCONTRADOS NA PÁGINA INICIAL 
DO YOUTUBE PUBLICADOS POR CANAIS DA JOVEM PAN

CANAL TÍTULO VISUALIZAÇÕES APARIÇÕES
Pânico Jovem Pan JAIR BOLSONARO - PÂNICO - 26/08/22 4181614 4

Jovem Pan - 3 em 1 Primeiro debate presidencial conta com ataques a Lula e Bolsonaro 643866 3

Jovem Pan - Grupo RIC Sobre a entrevista do Bolsonaro 568236 2

Jovem Pan News JORNAL DA MANHÃ - 29/08/2022 698457 1

Os Pingos nos Is Lula dá piti em entrevista e garante que não é corrupto 3452140 1

Morning Show
Noblat, Figueiredo, Constantino e Martinez analisam postura de 
Bonner e Renata com Lula 204617 1

Pânico Jovem Pan Assista à entrevista com Jair Bolsonaro na íntegra 1195466 1

Jovem Pan News JORNAL DA MANHÃ - 30/08/2022 491566 1

Jovem Pan News
Trindade, Motta e Klein analisam sabatina de Lula no Jornal 
Nacional da Globo 327913 1

Os Pingos nos Is
Debate em voto de louvor evidencia incômodo do MP-SP com 
decisões de Moraes 390455 1

Pânico Retrô
BOLSONARO REVELA COMO É BOICOTADO PELA GRANDE MÍDIA 
| Pânico 2022 182426 1

Morning Show Rica Perrone comenta polêmicas de entrevista com Bolsonaro 558178 1

Jovem Pan News Ciro Gomes é sabatinado pela Jovem Pan; acompanhe na íntegra 543074 1

Jovem Pan News
Carta ao “xerife” Alexandre de Moraes, por Caio Coppolla 
#VaiDoutor – Boletim n.124 (25/08/22) 844735 1

Jovem Pan News - Bauru
Em sabatina no JN, Lula fica atrás de Bolsonaro no Ibope e fala seis 
minutos a mais que Presidente 135553 1

Morning Show
Presidenciáveis centram críticas a Bolsonaro e exploram corrupção 
do PT 124167 1

Pânico Retrô
BOLSONARO ABRE O JOGO SOBRE ENTREVISTA NO JORNAL 
NACIONAL | Pânico 2022 2804385 1

Jovem Pan News JAIR BOLSONARO - PÂNICO - 26/08/22 1300610 1

Jovem Pan News
No primeiro debate na TV, presidenciáveis centram críticas a 
Bolsonaro e exploram corrupção do PT 163899 1

Jovem Pan News
Motta e Klein comentam respostas de Bolsonaro e Lula sobre 
Amazônia 113062 1

Jovem Pan News
Marcelo Sampaio relembra começo de carreira e como se 
interessou pelo tema da infraestrutura 4211 1

Os Pingos nos Is
Constantino: Pessoas decentes ficaram com estômago embrulhado 
após entrevista de Lula na Globo 1091174 1

Jovem Pan News Cientista político avalia primeiro debate dos presidenciáveis na TV 548719 1

Jovem Pan News
Bolsonaro diz que venda de estatais podem garantir auxílio de R$ 
600,00 129787 1

Os Pingos nos Is
Bolsonaro tem as três entrevistas mais vistas do Youtube Brasil na 
história 773423 1

Jovem Pan News JORNAL DA MANHÃ - 26/08/2022 576715 1

Jovem Pan News GUILHERME FIUZA - DIRETO AO PONTO - 29/08/22 345736 1

Jovem Pan News JORNAL DA MANHÃ - 24/08/2022 505283 1

APÊNDICE: VÍDEOS ANALISADOS
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https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ
https://www.youtube.com/watch?v=0dKI75Qw3F8&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=5SlztF7eYoI
https://www.youtube.com/watch?v=yjDJzwGiuSo
https://www.youtube.com/watch?v=YbuuM6zqO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=w5ZBbW5-heI
https://www.youtube.com/watch?v=w5ZBbW5-heI
https://www.youtube.com/watch?v=vDtqlQpD_jA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UYw30f8AMf4
https://www.youtube.com/watch?v=UnUHTdgnDhI
https://www.youtube.com/watch?v=UnUHTdgnDhI
https://www.youtube.com/watch?v=uGu5I_RQIfo
https://www.youtube.com/watch?v=uGu5I_RQIfo
https://www.youtube.com/watch?v=svCB0hWxcwQ
https://www.youtube.com/watch?v=svCB0hWxcwQ
https://www.youtube.com/watch?v=rzEBtGUjbs0
https://www.youtube.com/watch?v=R-NdR0XkDys
https://www.youtube.com/watch?v=ncme0lpdWfI
https://www.youtube.com/watch?v=ncme0lpdWfI
https://www.youtube.com/watch?v=MPNuJHtAst4
https://www.youtube.com/watch?v=MPNuJHtAst4
https://www.youtube.com/watch?v=KU1JjaCobuc
https://www.youtube.com/watch?v=KU1JjaCobuc
https://www.youtube.com/watch?v=k_4Q2Huoz1o&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=k_4Q2Huoz1o&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=zD_3rOuP0SQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=GSqDnsSYqLY
https://www.youtube.com/watch?v=GSqDnsSYqLY
https://www.youtube.com/watch?v=eUm9qnsMkCc
https://www.youtube.com/watch?v=eUm9qnsMkCc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Er6z13x8ce4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Er6z13x8ce4
https://www.youtube.com/watch?v=dt2YQtzOtBA
https://www.youtube.com/watch?v=dt2YQtzOtBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_yOXoKcB4
https://www.youtube.com/watch?v=bRLVgzpU2NY
https://www.youtube.com/watch?v=bRLVgzpU2NY
https://www.youtube.com/watch?v=aG2KkP6IX1I
https://www.youtube.com/watch?v=aG2KkP6IX1I
https://www.youtube.com/watch?v=5Jj2KiIUwW4
https://www.youtube.com/watch?v=11M6vBPu4eA
https://www.youtube.com/watch?v=0IH09JBETbI
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