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Alvaro Dias é o senador mais 

influente nas redes sociais 

1. ALVARO DIAS (PV-PR) 

Alvaro Dias foi o senador mais influente nas redes sociais entre os dias 

25 e 31 de julho, de acordo com o FSBinfluênciaCongresso.  

 

No mesmo período, o Índice Individual do senador foi de 111,5, 

indicando que Dias teve na última semana uma performance superior a 

sua média de engajamento nas redes ao longo do primeiro semestre 

deste ano (equivalente à uma base=100). 
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Síntese do ranking 

Alvaro Dias (PODE-PR) lidera o ranking de senadores mais 

influentes nas redes sociais, de acordo com o 

FSBinfluênciaCongresso divulgado nesta terça-feira (1º/08). 

Dias ficou à frente de Aécio Neves (PSDB-MG) e de Lindbergh 

Farias (PT-RJ), 2º e 3º colocados, respectivamente. 

 

Dos 15 senadores mais influentes nas redes no período 

analisado, quatro são do PT e dois são do PODE. Os outros nove 

mais bem colocados no top 15 são de nove diferentes partidos. O 

Estado que tem mais senadores entre os líderes é o Paraná, com 

três, seguido do Rio, com dois. 
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Metodologia: 

O índice FSBinfluênciaCongresso é calculado levando-se em consideração o número de 

seguidores, o alcance, os posts, as interações e o engajamento registrado no Facebook 

e no Twitter durante o período de análise. A fórmula utilizada no cálculo da nota 

do parlamentar atribui pesos diferentes a cada critério e a cada rede social. 

 

Além da posição no ranking, comparamos a performance do parlamentar em relação ao 

seu próprio histórico pessoal nas redes. Para isso, o FSBinfluênciaCongresso  

monitorou os deputados ao longo do primeiro semestre de 2017 e calculou seu 

desempenho médio neste período, atribuindo a esse desempenho uma nota base=100. 

Sendo assim, toda vez que o parlamentar atingir um Índice Individual superior a 100, 

significa dizer que ele melhorou seu próprio desempenho, e vice-versa. 

Mais informações: (61) 99243-9205 


