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RESUMO 

 
 
Um dos aspectos relevantes da interação entre as pessoas na atualidade é a expressão 
de sentimentos por meio de textos nas mídias sociais. Nesse contexto, o 
monitoramento das redes sociais pode ser explorado como forma de extrair a 
aceitação e/ou aprovação de produtos e também obter conhecimento dos usuários. A 
análise de sentimentos surge da necessidade de tratar e interpretar textos, opiniões e 
comentários realizados pelos usuários em redes sociais. Por meio das informações 
subjetivas extraídas textos em linguagem natural, pode ser gerado conhecimento 
estruturado, auxiliando a tomada de decisão. Neste trabalho, é apresentada a análise 
de sentimentos sobre conteúdos de tweets, aplicada no contexto da Copa do Mundo de 
Futebol. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de sentimentos; Mídias sociais; Análise de 
sentimentos em tweets. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

A expansão da Internet e a utilização das redes sociais definiram um 

ecossistema de interação, no qual os usuários deixaram de ser receptores passivos e se 

tornaram produtores, compartilhadores e avaliadores de conteúdo. Em um cenário 

onde as reputações de empresas e a aceitabilidade de produtos no mercado são 
 

1Trabalho apresentado no GT 4 – Comunicação, Narrativa e Tecnologia do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 
de maio de 2017. 
2 Graduação em Gestão da Informação, UFG, renatamlimiro@gmail.com. 
3 Professor Adjunto da Faculdade de Informação e Comunicação, UFG, cordeiro@ufg.br 
4 Professora da Faculdade de Informação e Comunicação, UFG, katiakelvis@ufg.br 



 137 

diretamente afetadas pela repercussão de opiniões de seus clientes na web, tanto 

quanto pelas campanhas de publicidade, a análise de sentimentos surge como um 

diferencial para rastreamento do conteúdo emocional daquilo que se escreve e 

compartilha nas redes sociais. Nesse sentido, a análise de sentimentos alia-se à 

publicidade promovendo subsídios para definição de estratégias e garantia da 

vantagem competitiva. 

Redes sociais como o Twitter5, Facebook6 e Instagram7 têm sido utilizadas 

como fontes de dados para análise de sentimentos em diferentes cenários: na 

avaliação de campanhas publicitárias e predição de resultados eleitorais (ATTUX, 

2017); na previsão de crises em usuários que sofrem de distúrbio maníaco-depressivo 

pelo horário e frequência de postagens e identificação de tendências suicidas por 

estrutura de texto e palavras-chave (MORENO et al., 2011); na medição de níveis de 

satisfação dos consumidores e aceitabilidade de um produto no mercado 

(CHAMLERTWAT et al., 2012). 

Diversas empresas têm utilizado análise de sentimentos como atividade de 

seus processos de negócio. Exemplo disso é o HUGME8, uma ferramenta focada em 

monitoramento de redes sociais, integrada a diversas mídias sociais e que aplica a 

análise de sentimentos na interação do cliente com o canal de atendimento da 

empresa. No mercado financeiro, destaca-se a identificação de tendências e 

oportunidades, possibilitando vantagens competitivas. 

A análise de sentimentos pode ainda ser aplicada na gestão de informação, 

fornecendo feedback do cliente a partir do conteúdo dos diversos canais de 

comunicação e entregando informações úteis para tomada de decisão e definição de 

estratégias para satisfação dos clientes. 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar a análise de 

sentimentos aplicada a textos em linguagem natural de uma rede social – o Twitter – a 

fim de identificar a relevância do termo “worldcup” no intervalo de tempo de uma 

semana. Os resultados apresentados revelam a expressividade da técnica de análise de 

sentimentos no processo de geração de conhecimento, podendo ser aplicada à área de 

publicidade no sentido de subsidiar a tomada de decisão estratégica e focada na 

satisfação do cliente. 

5 http://www.twitter.com 
6 http://www.facebook.com 
7 http://www.instagram.com 
8 https://www.hugme.com.br/ 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 Mídias Sociais 
 
 

Um dos aspectos relevantes da interação entre as pessoas na atualidade é a 

expressão de sentimentos por meio de textos em mídias sociais. Neste sentido, é 

interessante observar que a Internet, desde seus primórdios, pode ser considerada 

como potencializadora das mídias sociais, por servir como canal de comunicação que 

permite a contínua e considerável geração de informação, e recepção da mesma por 

parte de seus usuários. 

De acordo com Antunes (2014), existe uma grande atenção e interesse nas 

mídias sociais por parte do setor privado, principalmente pelo fato de estas permitirem 

uma maior interação e comunicação entre empresas e clientes, além de permitirem o 

levantamento de informações relacionados às receptividades de determinadas marcas, 

produtos e serviços. Segundo Sterne (2011), existem seis principais categorias de 

mídias sociais: sites de críticas e opiniões; fóruns e comunidades de mensagens; 

marcadores socais; compartilhamento de mídia; blogs; microblogs; redes sociais. 

Entre os vários tipos de mídias sociais, os microblogs se destacam como uma 

opção bastante utilizada e de rápida veiculação e reação por parte de seus usuários. 

Entre estes, um dos serviços mais conhecidos é o do Twitter. O Twitter pode ser 

descrito como uma rede social e um serviço de microblog, no qual os usuários podem 

criar e compartilhar mensagens de até 280 caracteres, mensagens estas denominadas 

de tweets. As mensagens ainda podem ser respondidas e serem novamente 

compartilhadas, no que é denominado de retweet. De acordo com informações do 

Portal Statista9, o número de usuários do Twitter no último quadrimestre de 2017 

chegou a aproximadamente 330 milhões. Ainda de acordo com informação do Portal, 

o número médio de tweets por dia é de aproximadamente 500 milhões. 

Essa quantidade de informações pode ser amplamente utilizada como para 

diversos propósitos, tais como análise de mercado, avaliação de estratégias de 

marketing, entre outros. Entretanto, para isso, é necessário desenvolver um modelo de 

extração, tratamento e análise dos dados obtidos no Twitter. Uma das maneiras mais 

 
9 https://www.statista.com/ 
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diretas de se realizar a extração destes dados é através da API do Twitter. Uma API 

(do inglês, Application Programming Interface), se refere a um conjunto de rotinas 

que permitem o acesso através de funções de programação. No caso da API do 

Twitter, uma das possibilidades é a extração de conteúdo com base em filtros de 

pesquisa, tais como termos, localização geográfica, usuários, entre outros. É 

importante destacar que a utilização dos dados colhidos demanda análises e 

tratamentos específicos, os quais serão detalhados nas próximas seções. 

 
2.2 Análise de Sentimentos 

 
 

Segundo Araújo et al. (2012), análise de sentimentos é o estudo  

computacional das opiniões, atitudes e emoções das pessoas em relação a uma 

entidade, sendo essa entidade indivíduo, evento ou tópico. Não só extraindo e 

analisando opiniões, mas além disso buscando realmente identificar o sentimento 

expresso em textos. 

De acordo com Silva (2016, p. 3), análise de sentimentos: 
Trata-se de um campo emergente multidisciplinar que mescla 

conceitos de mineração de dados, aprendizado de máquina, linguística, 

processamento de linguagem natural e análise textual, e cujo objetivo é 

analisar fragmentos textuais e determinar a atitude, emoção, opinião, 

avaliação ou sentimento do escritor com relação a algum tópico ou 

entidade. 

 

Além disso, a análise de sentimentos também pode ser definida como uma 

subárea da Mineração de Dados, pois apresenta tarefas, como a classificação, que são 

executadas no processo de Mineração de Dados. As aplicações mais recorrentes de 

Análise de Sentimento são feitas sobre dados de avaliação de produtos, conteúdo de 

blogs, notícias e mídias sociais. Dentre estas a aplicação de maior frequência é sobre 

dados de avaliação de produtos (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014). Nesse 

contexto, a empresa pode extrair informação acerca da opinião dos clientes sobre um 

determinado produto e definir estratégias de marketing para melhoria contínua e 

vantagem competitiva. 

Os maiores desafios dessa área tem sido a dificuldade do processamento de 

dados em diferentes idiomas, como as línguas latinas e chinesas, devido a 

diversificação de caracteres e a classificação de ironia e sarcasmo contidos nos dados 
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textuais (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014). 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
 

Para a realização do presente trabalho, com base nos conceitos de análise de 

mídias sociais e análise de sentimentos, foi definido como amostra um conjunto de 

tweets relacionados à Copa do Mundo de Futebol. A partir disso, foram utilizadas 

APIs de extração de dados e de análise de sentimentos. Neste sentido, de maneira 

geral, a análise de sentimentos é realizada em três fases: 1. coleta e tratamento dos 

dados, na perspectiva de recuperação da informação; 2. análise, com identificação da 

polaridade do conteúdo recuperado e inferência de sentimento (positivo, negativo ou 

neutro), na perspectiva de processamento de dados para gerar informação; e 3. 

sumarização dos resultados, de forma gráfica, na perspectiva de geração de 

conhecimento. 

 
3.1 Coleta e Tratamento dos Dados 

 
 

Os dados utilizados no presente trabalho foram obtidos por meio da API10 do 

Twitter e contemplam um histórico de tweets da rede social, selecionados por meio da 

palavra-chave “worldcup” no período de 14 a 20 de Abril de 2018. A escolha do 

Twitter para a construção da amostra considerada no presente trabalho se deu pela 

quantidade expressiva quantidade de usuários desta rede social, assim como a própria 

expressividade de informação neste tipo de rede social, onde as informações devem 

ser transmitidas de forma direta e concisa, devido às restrições no número de 

caracteres por postagem. A partir disso, se escolheu a Copa do Mundo como objeto da 

pesquisa, por ser este um tema de grande interesse e por se tratar de um evento que 

ocorrerá no ano corrente deste estudo. 

Para coleta dos dados foi desenvolvido uma rotina em Python, que estabelece 

a conexão com o servidor da API do Twitter, e recupera um conjunto de dados com 

base no termo de busca. Na forma bruta, foram coletados 30000 (trinta mil) tweets. 

Por meio de uma análise exploratória, verificou-se que aproximadamente 85% dos 

registros referem-se a retweets, ou seja, quando o usuário publica novamente o tweet 

 
10https://developer.twitter.com/en/docs 
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de  outro  usuário  ou  um tweet seu. Ainda na análise exploratória, verificou-se a 

existência de diversos emoticons – símbolos utilizados para expressar sentimentos. 

Como uma etapa preliminar da análise foi realizada a limpeza dos dados, de 

forma automatizada, também por meio de um script desenvolvido em Python, 

eliminando os registros de retweets e os emoticons. Apesar dos emoticons estarem 

relacionados a um conjunto de sentimentos e, de certa forma compensarem a falta de 

informação visual existente no ambiente de redes sociais, neste trabalho os mesmos 

foram eliminados devido às limitações da API utilizada na etapa de processamento 

dos dados, apresentada na próxima subseção. 

 
3.2 Análise de Sentimentos 

 
 

Nesta etapa o conteúdo recuperado é classificado como positivo, neutro ou 

negativo, por meio de diversas técnicas e algoritmos. Esses algoritmos se baseiam na 

relevância dos termos presentes na amostra considerada em referência à um dicionário 

de classes (positivo e negativo). No presente trabalho, foi utilizada a API de Análise 

de Sentimentos da Microsoft Azure11, que fornece a pontuação de sentimento, entre 0 

(negativo) e 1 (positivo), a partir de técnicas de classificação. A ferramenta é 

compatível com diversos idiomas, e possui uma base de conhecimento extensiva de 

corpus textuais associados a sentimentos, combinando uma série de técnicas de 

análise de textos. 

Considerando o formato estrutural dos dados, os quais após a fase de extração 

e tratamento são armazenados no formato CSV (do inglês, Comma Separate Values), 

foi desenvolvido uma rotina para conversão destes dados para o formato JSON (do 

inglês, Java Script Object Notation), formato este específico da API de Análise de 

Sentimentos utilizada. Após isso, o conjunto de tweets selecionados foi então tratado 

pela API, a qual responde em uma pontuação de sentimento para cada registro do 

documento textual, retornando, ao final, um conjunto de dados em formato JSON 

contendo idioma e a pontuação de sentimento para cada tweet. 

 
4. RESULTADOS 

 
 
 
 

11 https://azure.microsoft.com/pt-br/ 
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A partir dos resultados obtidos através da análise de sentimento realizada, 

foram gerados os gráficos de distribuição dos sentimentos, e de destruição dos 

idiomas detectados na amostra. A Figura 1 apresenta a distribuição de tweets em 

relação ao idioma utilizado pelo usuário, sendo observado que 82,7% dos registros 

foram publicados em idioma Inglês. A Figura 2 apresenta a polaridade de sentimentos 

dos registros e observa-se que 47% dos tweets foram classificados como sentimento 

neutro, 16% como negativos e 37% como sentimento positivo. 
 
 

 
Figura 1 - Distribuição de sentimento na amostra considerada. 

 

 
Figura 2 - Distribuição de tweets por idioma. 

Finalmente, a Figura 3 apresenta a análise de similitude, na forma grafo que 

representa a relação entre os termos do corpus textual. A partir dessa análise é 

possível identificar o grau de relacionamento entre os termos mais relevantes, e 

através disso inferir assuntos que possam estar relacionados ao termo base da análise, 

no caso “worldcup”. No grafo apresentado, a largura é proporcional ao peso da 
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relação entre os termos. Portanto, podem ser observadas relações de peso maior, tais 

como: “worldcup” e “fifa”, “worldcup” e “russia”. 
 
 

 

Figura 3 - Grafo de similitude. 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 
 

A análise de sentimentos a partir de publicações em redes sociais tem se 

consolidado como uma técnica importante para o desenvolvimento de aplicações para 

monitoramento de produtos e marcas, bem como análise de opiniões de clientes. No 

estudo realizado, onde técnicas de análise de sentimentos foram aplicadas sobre uma 

amostra de tweets relacionados com o termo worldcup, pode-se obervar que 

quantidade de publicações consideradas como neutras ou positivas foi 

consideravelmente maior que aquelas classificadas como negativas. Além disso, no 

grafo de similitude gerado, são notados diversos termos que confirmam essa 

positividade, tais como: hope, love, win, top, entre outros. É importante destacar que, 
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no intervalo de tempo considerado na amostra, a Rússia, sede da Copa do Mundo de 

2018, realizou um ataque aéreo na Síria, o que poderia afetar o comportamento dos 

usuários, entretanto, não foi observada quantidade relevante de publicações fazendo 

associações entre estes eventos. 

Uma das vantagens deste tipo de análise é que, através dela, é possível se 

conhecer a opinião e o comportamento dos usuários, possíveis consumidores, sobre 

um determinado produto, serviço ou assunto. Diante disso, a exploração deste tipo de 

análise proporciona a geração de informações implícitas, permitindo uma visão  

focada e orientada, que pode servir como base no processo de tomada de decisão, uma 

vez que, através dos resultados obtidos é possível, por exemplo, detectar e monitorar 

as reações em tempo real ou historicamente. Esta estratégia pode ser utilizada nos 

mais diversos contextos, auxiliando atividades de Marketing,  Publicidade, 

Inteligência de Negócios, entre outros. 
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