
Relatório de Pesquisa



APRESENTAÇÃO
Este relatório tem como objetivo divulgar resultados de pesquisa
desenvolvida sobre o caso Awake Giants Brasil nas redes do Twitter.
Os dados apresentam um importante diagnóstico para organizações
que anunciam online e estão interessadas em compreender o
impacto social e econômico da desinformação, suas formas de
financiamento e consequências para a reputação das marcas.

A análise dos dados indica que a conta @awake_giants_br, criada em
23 de novembro de 2020, agrega uma ampla rede de contas com alto
grau de automação, conhecidas como “bots”, e vem orquestrando
vários ataques a marcas que apoiam o movimento Sleeping Giants
Brasil. O que isso revela para quem anuncia online?



CONTEXTO
A criação do perfil Awake Giants Brasil surge no contexto do grande
impacto causado pelo movimento Sleeping Giants Brasil, criado em
maio de 2020. Também a partir do Twitter, essa iniciativa popular
angariou apoio de centenas de empresas, que cortaram
investimentos em anúncios nos sites condenados por violar direitos e
propagar desinformação.

Para compreender o impacto do caso Sleeping Giants no modelo
automatizado da propaganda programática e no mercado de anúncios
online do Brasil, recomendamos a leitura do “Relatório da Rede
Sleeping Giants Brasil no Twitter”, publicado em junho de 2020 e
disponível no site do NetLab.

http://www.netlab.eco.ufrj.br/


LINHA DO TEMPO
No dia 23 de novembro de 2020 foi 
criada a conta do Twitter vinculada 
ao perfil @awake_giants_br.

Os responsáveis descrevem o 
perfil como um movimento "em 
defesa do conservadorismo, e 
contra a disseminação do discurso 
de ódio, lacrações, cancelamentos 
e fake news.“

23.11.2020
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Em 1º de dezembro o perfil realizou o 
primeiro ataque contra a empresa Ofner, 
que acabou apagando a resposta ao 
Sleeping Giants logo depois. 

01.12.2020

Nos dias 03 e 04 de dezembro, o perfil foi divulgado e 
exaltado por sites de desinformação, como Terça Livre e 
Jornal da Cidade Online, ambos investigados na CPMI das 
Fake News.

03.12.2020

Ataque à Ofner Apoio de Investigados



Campanha contra China
Em 11 de dezembro o perfil iniciou 
uma campanha para desmonetizar 
empresas que comercializam 
produtos fabricados na China.

Hashtag #AwakeGiantsBrasil
Em 12 de dezembro a hashtag 
#awakegiants alcançou os Trend 
Topics no Twitter com elevado 
grau de automação.

87 empresas atacadas
No dia 15 de dezembro, o perfil 
publicou uma lista com 87 
empresas e, com apoio de 
contas automatizadas, 
orquestrou o ataque à 
reputação dessas marcas.

11.12.2020 13.12.2020 15.12.2020



18/ 12/ 2020 23/ 12/ 2020 23/ 12/ 2020

At a q u e  à  De e ze r
Em 18 de dezembro de 2020 

a empresa De e ze r foi 
atacada, com automação, 
após se recusar a voltar a 
anunciar em um portal de 

desinformação.

60.000 se gu id ore s
Em 23 de dezembro o perfil 

já contava com 60 m il 
se gu id ore s .

Ma is  23 e m p re sa s  sã o  
a t a ca d a s

No dia 23 de dezembro, o perfil 
publicou ou t ra  r e la çã o  d e  

e m p re sa s e, com automação, 
atacou a reputação das marcas.

Ataque à Deezer
Em 18 de dezembro de 2020, a 
empresa Deezer foi atacada com 
automação após se recusar a 
retomar anúncios em um portal 
de desinformação.

60 mil seguidores
Em 23 de dezembro o perfil já contava com 60 mil seguidores. 
Neste dia, outra “lista negra” foi publicada com mais 23 
marcas, que começaram a ser atacadas por um imenso 
número de perfis – boa parte deles, automatizados.

18.12.2020 23.12.2020



Denúncias em Massa
Em 28 de dezembro, após uma 
campanha de denúncias em 
massa orquestrada pelo Awake 
Giants Brasil, o movimento 
consegue pressionar os 
algoritmos do Twitter a impor 
restrições contra a conta do 
Sleeping Giants Brasil.

28.12.2020

MARCO MAIS 
RECENTE



MEDINDO GRAUS DE AUTOMAÇÃO
A utilização de programas que simulam a interação humana em
redes sociais (os famosos “robôs” ou “bots”) é um recurso cada vez
mais sofisticado e presente em diversas campanhas de ataque ou
defesa de marcas e figuras públicas. Os métodos mais avançados de
identificação dessas práticas envolvem tecnologias de machine
learning como o sistema Botometer, criado pela Universidade de
Indiana (EUA), e o Gotcha, desenvolvido na UFRJ (em parceria entre o
NetLab e a Twist Systems).

O Gotcha, assim como o Botometer, considera 1.150 parâmetros para
classificar o grau de automação de cada perfil no Twitter, e seu
algoritmo é constantemente validado por especialistas. Além disso, o
Gotcha é otimizado para avaliar postagens e interações em
português, refinando a classificação a cada novo banco de dados
analisado, possuindo precisão de 75% contra 59% do classificador
americano.

“Nós não classificamos 
cada uma das contas 
de forma binária, se “é 
ou não é bot”. O que 
calculamos é o grau de 
automação que as 
contas apresentam no 
período analisado.” 

Rose Marie  Santini, 
Coordenadora do NetLab.



# a w a ke gia n t sb ra s il

Humano

Não-Humano

CONTAS 
AUTOMATIZADAS

# a w a ke gia n t s

Através da API pública do Twitter foram 
coletadas as contas que usaram as 
hashtags #awakegiantsbrasil e 
#awakegiants entre os dias 01 e 23 de 
dezembro de 2020. Em seguida essas 
contas foram classificadas pelo Gotcha.

Após essa avaliação, o algoritmo de 
classificação de bots indicou que 66,1% 
das contas que usaram a hashtag 
#awakegiants apresentaram elevado grau 
de automação e, da mesmo forma, 54,1% 
dos perfis que postaram a hashtag 
#awakegiantsbrasil eram bots.

Humano

Não-Humano

Apresentador
Notas de apresentação
colocar aqui que foi analise feita pelo Gotcha, algortimo desenvolvido pela parceria Twist/ Netlab-UFRJ, detalhes sobre o metodo (que usa machine learning) blablabla. Data da analise: de 01 a 23 de dezembro



PARÂMETROS 
DE COMPARAÇÃO
Como parâmetro para comparação, podemos considerar 
o uso de contas automatizadas no Twitter durante a 
eleição presidencial nos EUA em 2016 e a campanha do 
Brexit no Reino Unido, reconhecidas internacionalmente 
como campanhas que foram manipuladas no Twitter.

De acordo com o Internet Institute da Universidade de 
Oxford, as “contas altamente automatizadas geraram 
aproximadamente 18% do tráfego do Twitter sobre a 
eleição presidencial (norte-americana)". No caso do 
Brexit, Howard e Kollanyi (2016) relataram que 32% de 
todo o tráfego do Twitter sobre o referendo no Reino 
Unido foi gerado por bots.



# a w a ke gia n t sb ra s il

HASHTAGS DE CONTAS AUTOMATIZADAS NO TWITTER
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É possível observar que as contas 
automatizadas que usaram a hahstag 
#awakegiantsbrasil também 
postaram outras hahstags nos 
mesmos tuites. Isso permite 
identificar narrativas e campanhas 
disseminadas por esses perfis. 

Além de tags criticando o Sleeping 
Giants, detacam-se ataques ao STF e 
à imprensa, propagandas políticas, 
mensagens anti-democracia, e 
campanhas contra vacinação 
obrigatória.

HASHTAGS MAIS 
ASSOCIADAS



NUVEM DE TERMOS RELACIONADOS DE CONTAS AUTOMATIZADAS
# a w a ke gia n t sb ra s il

# a w a ke gia n t sb ra s il

Ainda entre os tuítes automatizados 
com a #awakegiantsbrasil, também 
podemos separar os termos mais 
frequentes. Na nuvem de palavras à 
esquerda, o tamanho é relativo à 
frequência na amostra.

Aparecem também aqui algumas 
menções a perfis como @stf_oficial, 
@senadofederal, e @slpng_giants_pt.

TERMOS 
ASSOCIADOS



# e u sou s le e p in ggia n t sb ra s il
AUTOMAÇÃO EM
OUTRAS HASHTAGS

# e u a p o ios le e p in ggia n t s

Para fins de comparação, também foram coletadas as contas 
que usaram hashtags de origem pró Sleeping Giants (como 
#eusousleepinggiantsbrasil e #euapoiosleepinggiants) 
também entre os dias 01 e 23 de dezembro de 2020, e todas 
foram classificadas pelo Gotcha. 

Nesta classificação, 32,9% das contas que postaram 
#eusousleepinggiantsbrasil tiveram grau de automação 
relevante. Vale notar que esta hashtag foi bastante utilizada 
em mensagens contra o Sleeping Giants, como estratégia de 
sequestro de pauta e para furar a bolha da rede. Dentre os 
13.963 posts automatizados citando #awakgiantsbrasil, 861 
também citaram #eusousleepinggiantsbrasil.

A hashtag #euapoiosleepinggiantsbrasil, de menor 
expressão no período, teve 100% das contas com 
comportamento humano.

Humano Não-Humano

Apresentador
Notas de apresentação
colocar aqui que foi analise feita pelo Gotcha, algortimo desenvolvido pela parceria Twist/ Netlab-UFRJ, detalhes sobre o metodo (que usa machine learning) blablabla. Data da analise: de 01 a 23 de dezembro



Além do Gotcha, outras ferramentas 
dedicadas a identificar interações 
automáticas irregulares no Twitter 
também apontaram elevado nível de 
automação em publicações 
relacionadas às campanhas do 
Awake Giants.

É o caso do perfil @BotSentinel, 
iniciativa independente que monitora 
e denuncia em tempo real interações 
não humanas na rede.

OUTRAS FONTES
CONVERGENTES



ATAQUES ÀS MARCAS
Ao longo do mês de dezembro, mais de 100 empresas brasileiras
foram atacadas por campanhas impulsionadas pelo grupo Awake
Giants Brasil e o perfil segue crescendo no Twitter.

Entre as marcas que foram e vêm sendo pressionadas, estão grupos
com atuação diversa, em todos os setores, de origens nacionais e
internacionais. Invariavelmente, cada uma delas é cobrada por um
posicionamento firme contra o Sleeping Giants a partir de uma
inversão de narrativas sobre desinformação, fake news, censura e
discurso de ódio.

A seguir, destacamos alguns exemplos desses ataques.



Qu in t o  An d a r
03.12.2020

De e ze r
18.12.2020



McDon a ld ’s
22.12.2020

Na t u ra
22.12.2020



Ba n co  In t e r
23.12.2020

Ca sa s  Ba h ia
22.12.2020



APONTAMENTOS E CONCLUSÕES
Considerando o amplo volume de bots interferindo no debate,
sobretudo a favor das campanhas impulsionadas pelo grupo
Awake Giants Brasil, o ataque às marcas que se posicionam a
favor do Sleeping Giants continua sendo mais uma simulação
artificial do que um apoio real e orgânico por parte do público.

Neste cenário de disputa de narrativas entre Sleeping Giants
Brasil e Awake Giants, as marcas são convocadas a se
posicionarem de maneira firme sob o risco de se tornarem
vulneráveis à cobrança de movimentos sociais polarizados.
Ao mesmo tempo, a neutralidade pode levar a perder
relevância e reputação na rede. Compreender de que lado
estão os consumidores reais é um ponto chave para a tomada
de decisão das empresas.



Howard, P. N. & Kollanyi, B. (2016) 
Bots, #StrongerIn, and #Brexit: Computational 
Propaganda during the UK-EU Referendum. 
arXiv:1606.06356v1 [cs.SI]

Kollanyi, B.; Howard, P. N. & Woolley. S. C. (2016)
“Bots and Automation over Twitter during the 
U.S. Election.” Data Memo 2016. 4. Oxford, UK: 
Project on Computational Propaganda.

REFERÊNCIAS
Coordenação científica:
Rose Marie Santini, PhD em Ciência da 
Informação, professora da Escola de 
Comunicação da UFRJ e coordenadora do 
NetLab.

Equipe de pesquisa:
Fernando Ferreira, DSc em Engenharia 
Elétrica (UFRJ), Twist Systems.
Felipe Grael, MSc em Engenharia Elétrica
(Coppe - UFRJ), Twist Systems.
Marcio Borges, MSc em Comunicação (ECO-
UFRJ), pesquisador do NetLab.

Assistentes de pesquisa:
Carlos Eduardo Barros, mestrando em 
Ciência da Informação (IBICT-UFRJ), NetLab.

FICHA TÉCNICA



www.netlab.eco.ufrj.br 
www.twist.systems

CONTATO

© NetLab UFRJ & Twist Systems 2020. Este relatório pode ser copiado gratuitamente para fins não comerciais, de estudo e pesquisa. 
Caso queira realizar quaisquer outros usos que infrinjam o direito autoral, contate nossa coordenação pelo e-mail netlab@eco.ufrj.br


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22

