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London Listening
O bate-papo olímpico esquenta para a 
contagem regressiva de um ano...
...mas com diferenças espécificas entre Brasil e o Reino Unido

A um ano do início dos jogos 
olímpicos em Londres as mídias sociais 
estão, cada vez mais, refletindo a 
antecipação do começo deste evento. Nós 
escolhemos as seguintes tendências 
chaves que percebemos em alta nas 
mídias sociais nas últimas duas semanas.

 
1. A proximidade do evento está 

fazendo a diferença no Reino 
Unido. 

Enquanto o nível de tweets têm sido 
pequeno mas firme nas semanas recentes, 
o aumento é proeminente no Reino 
Unido. Os meses antes dos jogos 
permitem uma série de oportunidades e 
atividades que podem engajar o público 
muito antes da cerimônia de abertura. 
Entre os assuntos  mais comentados 
estão: o cerimonial da tocha olímpica, a 
visível presença do evento na 
infraestrutura e os ensaios nos parques 
públicos.

2. A atividade dos patrocinadores 
começa a gerar conversa. 

O assunto mais comentado foi 
claramente o anúncio do McDonalds, 
um dos patrocinadores dos jogos, que 
abrirá seu maior restaurante dentro da 
vila olímpica no East London. No dia do 
anúncio, e nos dias subsequentes,  houve 
muitos comentários nas mídias sociais 
sobre o assunto. O que é interessante 
notar é que tanto as mídias sociais 
quanto as mídias tradicionais escolheram 
se focar neste elemento da participação 
da marca no evento, deixando de lado 
outros aspectos da participação do 
McDonalds apresentadas no mesmo dia. 
O anúncio recebeu muitas críticas do 

público do Reino Unido, já que nas 
mídias sociais foi questionada a decisão 
da organização dos jogos de permitir que 
uma rede de fast food esteja associada ao 
evento esportivo.
Enquanto o lançamento oficial do 
McDonalds tentou passar a mensagem 
sobre a qualidade da sua comida, parece 
que a mensagem foi deixada de lado ao 
ser contrastada com a notícia do maior 
restaurante no centro da vila dos 
olimpica.

 
3. Há uma diferença notável na 

reação à noticia do McDonalds 
entre os diferentes mercados. 
Enquanto os públicos do Reino Unido e 
dos Estados Unidos se mantiveram 
cínicos em suas reações à notícia do 
McDonalds, o mesmo não pode ser dito 
do público brasileiro. A noticia foi muito 
Tweetada e Re-Tweetada entre os 
brasileiros sem tanta crítica à 
participação da marca como 
patrocinador.

4.  Os brasileiros criaram sua 
própria agenda nas mídias sociais. 
Enquanto os brasileiros mostraram certas 
similaridades nos assuntos que os fizeram 
tweetar e postar, há aqueles que 
estiveram interessados em como o evento 
em Londres se relaciona com as 
olimpíadas no Brasil (de 2016) e a Copa 
do mundo (2014). Por causa disto, 
quando a organização do evento 
anunciou que 85% da infraestrutura 
estava pronta e que os custos eram 
menores do que o esperado, os brasileiros 
ficaram muito interessados. 
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London Listening oferece insights 
únicos sobre como o público 
comenta e posta conteúdo em 
mídias sociais relacionado à 
Olimpíada de Londres 2012.

Enquanto usamos uma série de 
ferramentas para monitorar 
temas chaves nas plataformas de 
mídias sociais, nossa análise e 
insight estão baseados no nosso 
monitoramento etnográfico de 
comentários e comportamentos. 
Isto vem acompanhado de um 
estudo maior sobre a Olimpíada 
que estamos realizando para 
marcas e patrocinadores no 
Brasil e no Reino Unido.

A cada duas semanas 
ofereceremos uma análise dos 
questionamentos e temas que o 
público levanta nos dois países.  
Também analisaremos os 
números e tendências durante 
todo o ano para comparar as 
diferenças entre os dois 
mercados.

Também temos updates regulares 
e comentários na nossa página do 
Facebook e nosso blog – onde 
também podemos ser 
contatados:
www.thelisteningagency.com
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Isto vem acompanhado de críticas sobre 
como o próprio País está organizando o 
evento.

5. O bate-papo das mídias 
sociais não está focado no campo. 

No geral, tanto no Reino Unido como 
no Brasil é evidente que os comentários nas 
mídias sociais, neste momento,  estão 
focados em notícias que pouco têm a ver 
com os esportes e os ateletas. Os brasileiros 
estiveram particularmente interessados nos 
rumores sobre a possível apresentação do 
Beatles na cerimônia de abertura. Nos 
últimos dias, o público do Reino Unido, 
manteve seu interesse na possibilidade de 
News International perder o acesso 
exclusivo aos jogos devido aos escândalos 
que tomaram conta da companhia.

OURO
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Como os comentários não acontecem 
apenas nas mídias sociais, também 
apresentaremos exemplos de como as 
pessoas compartilham suas opiniões 
off-line.
  
fonte: www.flickr.com/loopzilla/

OS TWEETS DA SEMANA
Para cada London Listening selecionamos os nossos tweets favoritos: os que nos 
fazem rir, refletir os debates da semana ou gerar boas conversas. 
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