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Abstract. The Pink October and Blue November campaigns seek population ed-

ucation and awareness regarding breast and prostate cancers. Given the success

of the Pink October campaigns and the low male engagement in the Blue Novem-

ber, in this article we present a first comparative evaluation of these campaigns

in the online context. Considering Twitter as a platform that provides com-

munity engagement, we study the demographic characterization of gender and

age, geographic location, activity periods, and user engagement with campaign-

related tweets. We found and mapped differences and similarities of strategies

in campaigns as well as differences in characteristics of users engaged in cam-

paigns. We have also identified that online campaigns on Twitter have reached

the target audience of the campaigns, which are men and women over 40 years

of age. Finally, we discussed the campaign promoters and their impact on the

social network.
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1. Introdução

Estudos estimam que uma em cada oito mulheres desenvolverá o câncer de mama du-

rante sua vida [Altekruse et al. 2010]. A campanha do Outubro Rosa (OR) tem anual-

mente focado em aumentar a participação feminina em exames de detecção do câncer

em seus estágios iniciais [Jacobsen and Jacobsen 2011]. Estes esforços têm obtido

êxito, com aumento da participação em mais de 50 pontos percentuais entre 1987 e

2010 [for Disease Control and Prevention 2012]. No entanto, esse desenvolvimento não

é observado na campanha do Novembro Azul (NA) [Glynn et al. 2011].

Trabalhos têm examinado a importância do uso de mı́dias sociais para propa-

gar o conhecimento sobre a saúde pública [Bravo and Hoffman-Goetz 2016]. Es-

tudos relacionados a campanhas no Twitter contra o câncer se concentram no

acompanhamento do volume de mensagens ao longo do tempo [Nastasi et al. 2017,

Jacobson and Mascaro 2016] para as campanhas OR e NA, e na investigação da

relação entre o conteúdo e a campanha (e.g. diferenças pelo tipo de câncer

[Borgmann et al. 2016], relação dos tópicos e as metas do OR [Thackeray et al. 2013],

estratégias de angariação de fundos para o NA [Prasetyo et al. 2015]).

No entanto, não foram encontrados estudos mais aprofundados sobre o NA, que

englobem uma avaliação de atividade durante o mês de campanha, de caracterização e

localização dos perfis, do engajamento dos usuários, ou mesmo uma comparação da cam-

panha NA com a OR. Há uma grande oportunidade de realizar uma avaliação do caso

de sucesso do OR, que expandiu os seus números desde o inı́cio das campanhas, e com-

pará-lo ao NA, que tem apresentado resultados tı́midos sobre o engajamento masculino.

Assim, seria possı́vel averiguar se existem divergências relevantes nos padrões de desen-

volvimento das campanhas, e identificar se o público alvo do NA está sendo atingido da

mesma forma como está sendo o público alvo do OR.

O objetivo deste trabalho é permitir um melhor conhecimento sobre as campanhas

online do NA, caracterizando-as e comparando-as às campanhas do OR. Assim, buscamos

responder as seguintes perguntas sobre o NA, em comparação com o OR:

QP 1: Os usuários apresentam caracterı́sticas demográfico e geográfico similares?

QP 2: As campanhas apresentam caracterı́sticas temporais similares?

QP 3: As campanhas apresentam abrangência similar na rede social?

QP 4: Os tópicos de conteúdo das campanhas são semelhantes?

QP 5: Os padrões das campanhas permanecem ao longo dos anos?

Este estudo constitui uma experiência pioneira comparando campanhas de câncer

no Twitter, com as seguintes contribuições:

• Complementamos estudos anteriores (e.g. [Prasetyo et al. 2015], [Nastasi et al. 2017,

Jacobson and Mascaro 2016], [Thackeray et al. 2013]) com uma comparação

entre OR e NA, e análises adicionais: i) do público envolvido em cada campanha,

verificando se corresponde ao respectivo público-alvo; ii) dos padrões temporais

de atividades, detectando diferenças/semelhanças por campanha e paı́s; iii) das

diferenças na cobertura de tweets, mostrando que o NA tem alcance limitado e

que organizações e celebridades não desempenham um papel proeminente. Essas

análises podem ser estendidas a outras campanhas sobre câncer.

• Propomos métricas para uma campanha com resultados positivos (OR) e a con-

trastamos com uma campanha similar (NA) com menos engajamento. Essa

comparação ajuda a entender os fatores que influenciam o alcance da campanha do
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Tabela 1. Visão geral de dados e métodos de trabalhos relacionados.
Dados Demografia Geolocalização

Obra
Origem Integração

Contexto
Dados

Temporáis
Engajamento

Tipo de
Usuário Idade Sexo

Técnica
Definição

Estado
Polı́tico

Técnica
Definição

[ElSherief et al. 2017] Twitter API Twitter Violência baseada no gênero - Sim - Sim Sim Face ++ - -

[Olteanu et al. 2016] Twitter API Twitter Equidade Racial Sim - Sim Sim Sim Crowdworkers - -

[Lotan et al. 2011] Twitter API Twitter Primavera Árabe Sim Sim Sim - - - Paı́s Auto-relatado

[Glynn et al. 2011] Google
Google Insights

for Search
Outubro Rosa Sim - - - - - - -

[Thackeray et al. 2013] Twitter API Twitter Outubro Rosa Sim Sim Sim - - - - -

[Borgmann et al. 2016] Twitter
Symplur, Tweet

Archivist, Twitonomy
Oncologia Urológica Sim Sim Sim - - - Paı́s Twitonomy

[Nastasi et al. 2017] Twitter Symplur Outubro Rosa - Sim Sim - - - Paı́s/Continente -

[Prasetyo et al. 2015] Twitter API Twitter Novembro Azul - Sim Sim - - - Paı́s/Continente Auto-relatado

[Jacobson and Mascaro 2016] Twitter API Twitter Novembro Azul Sim Sim - - Sim - - -

NA no Twitter e, consequentemente, aumenta o engajamento da população-alvo

em exames de detecção precoce do câncer.
• Estabelecemos um baseline para essas campanhas, monitoramos seus padrões no

tempo. Isto também permite acompanhar a evolução destes padrões no ano futuro.

2. Trabalhos Relacionados

Vários são os trabalhos que estudam o perfil de engajamento de usuários do Twitter em

diferentes causas. A Tabela 1 lista alguns trabalhos com seu contexto de aplicação,

e desafios comuns a todos: coleta/integração de dados, avaliação de dados temporais,

caracterização e engajamento de usuários, determinações demográficas, e geolocalização.

Estes trabalhos buscam criar um dataset do contexto estudado, usando princi-

palmente a API do Twitter. As análises temporais em geral são avaliações de ativismo

dos usuários. O engajamento é medido pela atividade de tweets e retweets, detalha-

dos por informações demográficas, geolocalização ou categorização de usuários. Assim,

busca-se definir as caracterı́sticas de perfis que possam ter influência/participação nas

mobilizações. Contudo, a definição dessas informações são um problema, porque ao cap-

turar o perfil de um usuário o Twitter não solicita esses dados, e permite que a localização

geográfica seja informada em um campo aberto, que muitas vezes são inválidas. Recur-

sos como o Face++, Google Maps, ou plataformas coletivas de definição de dados têm

sido utilizadas para buscar uma definição destes dados do usuário com informações que o

mesmo possa ter informado em seu perfil, como por exemplo a imagem de perfil.

Entre os trabalhos relacionados que analisam campanhas relacionadas a câncer,

alguns desenvolveram indicadores do OR sobre atividade, engajamento, tópicos abor-

dados e categorias de usuários [Thackeray et al. 2013, Nastasi et al. 2017]. Diferenças

nos tópicos de tweets das campanhas por tipo de câncer foram examinadas

em [Borgmann et al. 2016]. Uma análise das atividades de angariação de fundos rela-

cionadas com NA em diferentes paı́ses foi desenvolvida em [Prasetyo et al. 2015]. Não

foram encontrados estudos mais aprofundados sobre o NA, que englobem uma avaliação

de atividade durante o mês de campanha, de caracterização do perfil dos participantes e

de seu engajamento, nem que o comparem à campanha OR, apesar de suas similaridades.

3. Dados e Métodos

Com base nos trabalhos relacionados apresentados na seção anterior, identificam-se

diferentes abordagens para análise de campanhas no Twitter. As análises consideram

informações para identificação do perfil dos usuários, análises de atividades para mapear

os perı́odos de geração de conteúdo e o impacto das campanhas nas mı́dias sociais. Os

dados de tweets e perfil dos usuários foram coletados do Twitter a partir da API de con-

sulta aos dados públicos. A consulta foi efetuada com um conjunto inicial de hashtags

que foram levantadas pelos autores como relacionadas às campanhas do OR e NA nos

2018 SBC 33rd Brazilian Symposium on Databases (SBBD)                                        August 25-26, 2018 - Rio de Janeiro, RJ, Brazil

83



anos anteriores, e ao examinar as relações no Twitter, agregou-se um novo conjunto de

hashtags. A partir desses dados, os métodos de tratamento dos dados, obtenção de novos

dados e desenvolvimento das análises são desenvolvidos da seguinte forma:

Avaliação de caracterı́sticas temporais: Para coleta dos dados, definimos ini-

cialmente o perı́odo do mês das campanhas (outubro e novembro), precedido e sucedido

de uma semana (24/Set/2017 a 07/Dez/2017). Isso nos permite avaliar a distribuição

da frequência dos tweets, e identificar se as campanhas possuem mais enfoque em de-

terminados perı́odos. Realizamos também uma separação dessas avaliações por paı́s e

comparamos as duas campanhas, assim identificamos se condições culturais ou polı́ticas

afetam as campanhas. Em uma etapa posterior, estenderemos a dados de outros anos.

Caracterização demográfica e geográfica: O Twitter não solicita informações

demográficas para seus usuários, e a localidade é um campo aberto sem validação. Uti-

lizamos a ferramenta Face++ para definir a idade e gênero a partir da foto do perfil. O

Google Maps1 foi utilizado para obtenção do paı́s a partir da informação de localidade

no perfil (apenas 0.33% dos tweets coletados são georreferenciados). Criamos a categoria

do usuário como Celebridade, Organização, ou Indivı́duo. O perfil de Celebridade deve

ser verificado pelo Twitter, possuir mais de 100 mil seguidores, e um gênero identificado

pelo Face++ [Thackeray et al. 2013]. Organização é um perfil verificado pelo Twitter e

que não possui o gênero identificado. Os demais são classificados como Indivı́duo. Com

essas informações, aplicamos uma avaliação demográfica e geográfica das campanhas.

Definição e identificação da abrangência das campanhas na rede so-
cial: Para avaliação da abrangência e engajamento das campanhas, assim como em

[Thackeray et al. 2013] levantamos algumas estatı́sticas como o no de usuários envolvi-

dos, no de tweets, e média de tweets por usuário. Além disso, realizamos uma comparação

das estruturas de conexão dos usuários via retweets, avaliando a largura e a profundidade

das conexões. Isso nos permite ter uma percepção da propagação dos tweets na rede.

Definição e identificação do conteúdo abordado: A avaliação de conteúdo nos

permite identificar se as campanhas possuem tópicos similares. Para isso, identificare-

mos os tópicos com LDA [Blei et al. 2003] e os categorizaremos com base em um con-

junto de palavras chaves. Essa abordagem foi aplicada nas campanhas no Twitter do

OR [Thackeray et al. 2013], no entanto, vamos utilizar esse método também no NA. Para

isso, o conjunto de palavras chaves utilizado para a categorização do OR sofrerá algumas

adaptações especı́ficas para comportar os tópicos do NA. Por exemplo, pink e mastectomy

serão trocadas por blue e prostatectomy. Para a definição dos tópicos com LDA, o con-

junto de tweets passará primeiramente por etapas de remoção de stop words e stemming.

Os trabalhos geralmente aplicam algumas dessas etapas para uma campanha.

Propomos atingir as diferentes abordagens, e compará-las entre o OR e o NA. Isso per-

mitirá identificar se os resultados do NA são um reflexo de sua abordagem. Entendemos

que a campanha do NA é mais recente e isso é um fator, mas também que é importante

avaliá-la e compará-la com uma campanha bem consolidada, para saber se ela precisa de

adequações para melhorar seus resultados.

4. Resultados Preliminares

Nesta seção são apresentados os experimentos para as três primeiras questões de pesquisa

(QP1-QP3) definidas na Seção 1. Estes resultados estão detalhados em um artigo (com-

1https://developers.google.com/maps/ Acesso em: 5 de julho de 2018
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pleto) aceito no SBBD 2018 [Walter and Becker 2018].

4.1. QP 1: Os usuários apresentam caracterı́sticas demográfico e geográfico
similares?

Identificamos que cada gênero engaja mais na campanha da qual é alvo, isto é, mulheres

engajam mais no OR do que no NA, e homens engajam mais no NA do que no OR.

Observamos também que nas duas campanhas o gênero que mais engaja é o masculino,

com 62.7% da participação no NA e 49.09% no OR. Há também o grupo das organizações,

com participação similar em ambas campanhas (7.26% no NA e 5.63% no OR).

Verificamos maior participação do grupo etário 41+, alvo da campanha, com

62.46% no OR e 57.95% no NA. Comparamos esta participação com tweets de propósito

geral, onde apenas 4.8% dos participantes são do grupo 41+ [Sloan et al. 2015], e con-

cluı́mos que ambas campanhas atingem seus públicos alvos.

Na avaliação dos paı́ses, nos quatro com o maior número de tweets sobre as cam-

panhas (EUA, Reino Unido, Canadá e Brasil), o OR atrai mais participação em relação ao

NA, com uma pequena diferença no Canadá (3.11%), e maior nos EUA (mais de 90%).

Conclui-se assim que ambas as campanhas atingem seu público alvo, no tocante

à gênero e faixa etária, mas que os nı́veis de consciência e engajamento são afetados pela

cultura ou polı́ticas próprias a cada paı́s.

4.2. QP 2: As campanhas apresentam caracterı́sticas temporais similares?

Fig. 1. Distribuição paı́ses

A distribuição por data de postagem (Fig. 1) indica

que a quantidade de tweets nos dias que precedem

as campanhas são baixos, comparados ao perı́odo

oficial. As campanhas apresentaram um pico no

inı́cio do seu mês. Utilizando Normalized Cross-

Correlation, observamos que Canadá, Reino Unido

e Estados Unidos apresentam atividades tempo-

rais similares nas duas campanhas, com correlações

acima de 0.90 no NA e 0.70 no OR. O Brasil não

possui correlações fortes com os paı́ses.

Identifica-se que alguns paı́ses possuem

atividades similares. Em geral, a campanha do OR

apresentou mais regularidade de atividades, e o NA

teve oscilações de forma mais ou menos acentuada

em cada um dos paı́ses.

4.3. QP 3: As campanhas apresentam abrangência similar na rede social?

Identificamos que o número de usuários, tweets, e a média de tweets por usuário é maior

na campanha do OR para todas as categorias de usuários. Isto indica que, além da maior

participação de usuários, em média os usuários envolvidos na campanha do OR se en-

volvem com mais postagens, comparados aos participantes no NA.

Tweets podem ser retuitados e atingir uma rede maior do que os seguidores ime-

diatos do perfil que o postou, assim buscou-se compreender as relações por meio dos

retweets entre os usuários. Para cada campanha construı́mos um grafo da estrutura das

relações, e observamos que o nı́vel de conexão entre os usuários do OR é maior que no

NA, com os usuários compartilhando bem mais informação de um modo geral.
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Fig. 2. Retweets por data de criação

Através de uma avaliação de

frequência de retweets por data de criação

(Fig. 2), identificamos um maior número

relacionado ao OR, onde a quantidade de

retweets fica em torno de 300 em diversas

datas, além de um número maior de tweets

retuitados por dia. No NA essa máxima

de retweets fica um pouco acima de 50, ou

seja, 16,6% do número do OR. Verifica-se

também que a mediana é mais alta no OR (8 retweets), comparada ao NA (4). Esta superi-

oridade também é verificada no indicador do 3o quartil, onde são observados 34 retweets

para o OR, e 8 para o NA.

Na distribuição do grau de conexões a partir de retweets, foi identificado que a

maioria dos usuários são retuitados poucas vezes, enquanto pouquı́ssimos usuários pos-

suem várias conexões por retweets. Conclui-se que a abrangência de propagação dos

tweets através de retweets é maior para o OR, pelo fato dos graus de retweets serem mais

frequentes do que o NA, e os tweets atingirem graus de retweets que o NA não atinge.

Conclui-se que as campanhas não apresentam abrangência similar. Além de mais

numerosos, os usuários do OR possuem maior média de tweets. A propagação destes

tweets também é maior no OR, pelo fato do engajamento através de retweets ser maior

em quantidade de retweets, frequência, e no tamanho das conexões de usuários através

de retweets entre si. Isto se aplica também em cada uma das categorias dos usuários,

indicando que a influência de todas as categorias dos usuários é mais forte no OR.

5. Próximas Etapas e Futuras Publicações

Atualmente estamos expandindo as análises para as duas últimas questões de pesquisa:

a) avaliação dos tópicos expressos nos tweets tweets (QP4) e b) um estudo so-

bre estes padrões ao longo dos anos (QP5). Quanto à análise dos tópicos, o tra-

balho de [Thackeray et al. 2013] utilizou LDA para definição dos tópicos e fez uma

categorização dos mesmos com base em palavras chaves para a campanha do OR. Uti-

lizamos este trabalho como um baseline para extração e interpretação dos tópicos do

OR e NA. Os resultados foram comparados para identificar se as campanhas possuem

categorias de conteúdos semelhantes ou diferentes, e os resultados preliminares foram

submetido para a conferência Web Intelligence 2018. Para melhorar a interpretação dos

agrupamentos resultantes do LDA, e comparação dos tópicos nas duas campanhas, atual-

mente estamos trabalhando em um método baseado na semelhança de word embeddings.

Estamos também gerando uma base de dados contendo tweets de anos anteri-

ores a 2017, e pretendemos coletar os dados de 2018. Essas nova bases permitirão

confirmar se os padrões encontrados se confirmam ao longo do tempo, bem como uma

investigação da evolução dos tópicos. Com estes resultados completamos nosso trabalho

com contribuições na área social com a avaliação de campanhas sobre a saúde pública, e

na área de computação com uma análise de tópicos ao longo dos anos combinando LDA

com word embeddings. Pretendemos publicar estes resultados completos em um journal

conceituado da área de computação, ainda a ser definido.
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