


Aos Fatos

Plataforma brasileira de checagem do discurso público e de 
conteúdos nas redes sociais



Radar

Monitor que agrega em tempo real conteúdos 
de baixa qualidade que circulam nas
redes sociais e na web no Brasil

Também produz análises sobre 
campanhas de desinformação identificadas 

nas plataformas



Eleições nos EUA 2020

Fonte: Erin Schaff/The New York Times

Trump e a “fraude eleitoral”



Eleições nos EUA 2020

A invasão ao Capitólio

Fonte: Saul Loeb/AFP



Eleições nos EUA 2020

Fonte: The Washington Post

O banimento das redes sociais



Eleições nos EUA 2020

Fonte: Tai Nalon/Aos Fatos

A fronteira entre o real e o virtual

https://www.aosfatos.org/noticias/assalto-ao-capitolio-mostra-que-zuckerberg-confunde-fronteira-entre-o-real-e-o-virtual/


Eleições no Brasil 2022

Bolsonaro e a “fraude eleitoral”

Fonte: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo



Fonte: Todas as declarações de Bolsonaro, checadas/Aos Fatos

Bolsonaro deu ao menos 56 declarações 
FALSAS, IMPRECISAS ou INSUSTENTÁVEIS 
sobre o processo eleitoral brasileiro 
apenas neste ano, colocando em xeque 
a própria democracia

Eleições no Brasil 2022

https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/


Eleições no Brasil 2022

Campanhas de desinformação

Fonte: Radar Aos Fatos

https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-impulsionam-pecas-de-desinformacao-que-apontam-fraudes-em-urnas/
https://www.aosfatos.org/noticias/seguranca-das-eleicoes-foi-questionada-no-twitter-por-ao-menos-dez-parlamentares/
https://www.aosfatos.org/noticias/desinformacao-sobre-fraude-eleitoral-aparece-mais-de-300-vezes-em-uma-semana-em-grupos-de-whatsapp/
https://www.aosfatos.org/noticias/com-desinformacao-sobre-urnas-e-pandemia-eleicao-teve-mais-de-158-mil-conteudos-de-baixa-qualidade/
https://www.aosfatos.org/noticias/facebook-exibiu-anuncios-de-defesa-do-voto-impresso-ao-menos-22-mi-de-vezes-em-2021/


Eleições no Brasil 2022

O decreto contra as plataformas

Fonte: O Globo

https://oglobo.globo.com/brasil/apos-bolsonaro-ter-videos-retirados-do-ar-governo-prepara-decreto-que-proibe-redes-sociais-de-apagarem-publicacoes-25025710


Políticas de conteúdo

Declarações falsas relacionadas à votação em uma eleição oficial podem estar sujeitas aos 
padrões de notícias falsas, reduzindo significativamente sua distribuição

Não é permitido manipular nem interferir em eleições, incluindo publicar ou compartilhar 
conteúdo que suprima a participação ou induza as pessoas ao erro. Além disso, tweets que 
contenham informações falsas e enganosas podem ser marcados e ter a visibilidade reduzida

Não são permitidos conteúdos enganosos que apresentam riscos de danos significativos, como 
desinformação que pode causar danos reais (conteúdo com alegações falsas de que fraudes, 
erros ou problemas técnicos mudaram o resultado de eleições presidenciais dos EUA)

Fonte: Facebook, Twitter e YouTube

https://www.facebook.com/communitystandards/coordinating_harm_publicizing_crime
https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://support.google.com/youtube/answer/10835034?hl=pt-BR&ref_topic=10833358


Moderação de conteúdo

“A gente quer que as plataformas removam mais ou removam menos 
(conteúdo)? A gente quer que as plataformas removam melhor. 
Mas o que significa isso não é muito claro.”

Fonte: Francisco Brito Cruz/InternetLab (Aos Fatos NO AR)

https://www.youtube.com/watch?v=1IEd_7ciPYc&t=5s
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Obrigada!
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