
Impacto e soluções

Por que combater 

a 

desinformação 



Ela se alimenta dos nossos medos.

Ela prospera nas redes sociais e alcança 

bilhões de pessoas.

Ela está sendo usada como uma arma de guerra

Envenenam a democracia, abalando a 

confiança nas instituições

Ninguém está imune independente de

classe social ou escolaridade. 
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desinformaç

ão 

é tão 

perigosa?



A 

desinformaçã

o 

manipula 

democracias



A desinformação e 

as eleições 

brasileiras
Em 30 dias, a rede RFA alcançou 

12,6 milhões de interações no 

Facebook

Mais de 16 milhões de pessoas 

seguiam essas páginas - que 

tinham um engajamento maior 

que as páginas do Neymar, 

Madonna & Anitta juntas. 



Resultado das 

pesquisas após as 

eleições no Brasil

Pesquisa Avaaz/IDEIA Big Data

Kit Gay 
74% dos eleitores viram

83,7% dos apoiadores do Bolsonaro acreditaram.

Urnas eletrônicas adulteradas 
86% dos eleitores viram 

74% dos eleitores do Bolsonaro e 

22,6% dos eleitores do Haddad acreditaram.

Haddad defende pedofilia e incesto
44% dos eleitores viram 

74,6% dos apoiadores do Bolsonaro e 

9,8% dos eleitores do Haddad acreditaram. 

Ministro da Educação Jean 

Wyllys 
46% dos eleitores viram 

56% do total de eleitores acreditaram. 



Estudo de Caso: 

União Europeia



Estudo de caso: a desinformação e as eleições 

europeias

Fonte: Avaaz



As eleições de 2020 nos EUA 

já estão se afogando em 

desinformação 
158 milhões de 

visualizações de 

desinformação
o suficiente para alcançar cada eleitor registrado 

nos Estados Unidos pelo menos uma vez!

As fake news atacam tanto Democratas como Republicanos 

-- por exemplo, dizendo que o avô do Trump foi um cafetão e 

que a congressista Ilhan Omar participou de um campo de 

treinamento da Al Qaeda.  

Ainda assim, encontramos quase o dobro de fake news 

contra Democratas que contra Republicanos.



A desinformação 

sobre vacinação é 

epidêmica



➔ 7 em cada 10 pessoas acreditam em, no mínimo, uma 

informação imprecisa sobre vacinas

➔ 13% não se vacinou ou não vacinou uma criança sob seus 

cuidados = 21 milhões de pessoas / metade delas mulheres

➔ A maioria das pessoas que pensam que as vacinas são 

totalmente (59%) ou parcialmente (72%) inseguras viram 

informações negativas sobre vacinas nas Redes 

Sociais/WhatApp 

➔ Os vídeos de desinformação no Facebook alcançaram 23,5 

milhões de visualizações e mais de 9 milhões no YouTube -

contando apenas a partir de 2016

O que 

descobrimos:



Fabiane Maria De Jesus, 

assassinada. 

Aninha Moura, acusada de 

disseminar aids



It's a world-wide problemUm megafone de ódio contra minorias 



Como mitigar a 

desinformação
Democracia, Responsabilidade, Liberdade de Expressão e Transparência



➔Corrigir o erro

➔Desintoxicar o algoritmo

➔Banir contas falsas e robôs não-rotulados

➔Aumentar a transparência



CORRIGIR O ERRO

As pessoas QUEREM 

que as plataformas 

façam correções! 

77% dos eleitores brasileiros

91% dos deputados brasileiros

86% dos cidadãos da União Europeia

Fontes: Pesquisas Avaaz/Idea BigData 2018, YouGov 2018 e 

Demodata/Avaaz 2019

➔Corrigir o erro



Como corrigir o 

erro? 

54321 54321

Combater desinformação com 

informaçãoCombater Desinformação com 

Informação



Como corrigir o 

erro? 



Acaba com a avalanche de desinformação e discurso de 

ódio.

➔Desintoxicar o 

algoritmo

O algoritmo de 

recomendação do 

Youtube gera mais 

de 70% das 

visualizações - 700 

milhões de horas, 

todos os dias. 



Número de Contas Falsas

Twitter: De 9% a 15% são falsos

FB: 11% duplicados, 5% falsos. 

Contas inautênticas, duplicadas, 

falsas ou de robôs são os 

principais condutores da 

desinformação

➔Banir Contas Falsas e Robôs Não 

Rotulados 



Os cidadãos têm o 

direito de saber

➔ Quem está falando com eles 

➔ Porque eles são público-alvo

➔ O tamanho do problema

➔ O que as plataformas estão fazendo 

➔Transparência é fundamental 

As plataformas DEVEM: 

➔ Rotular anúncios políticos, conteúdo pago 

e robôs 

➔ Divulgar como o público-alvo e o 

microtargeting é definido

➔ Emitir relatórios com dados sobre:

◆ Correções realizadas

◆ Números de contas 

falsas/inautênticas

◆ Contas removidas

◆ Parcerias com verificadores de 

fatos 

◆ Reclamações dos usuários



Podemos proteger as 

Democracias

desta Guerra Virtual ● A desinformação representa o maior ataque atual à liberdade dos 

cidadãos, à democracia, à nossa saúde.  

● As plataformas não podem resolver o problema sozinhas sem marcos 

jurídicos sólidos e democráticos que tenham por base a 

transparência, a responsabilidade e a proteção das liberdades. 

● Corrigir o erro, Desintoxicar o algoritmo, Limpar as redes sociais e 

Aumentar a transparência são, atualmente, as melhores medidas para 

mitigar a desinformação, antes que seja tarde demais. 



Muito obrigada!

laura.moraes@avaaz.org

avaaz.org/saibamais

mailto:laura.moraes@avaaz.org

