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London Listening
Tumultos em Londres dominam as 
mídias sociais

Bem-vindos à terceira edição de 
‘London Listening’, o seu resumo do que 
está acontecendo nas mídias sociais sobre 
as olimpíadas de Londres 2012. Esta é a 
nossa analise dos assuntos que mais 
chamaram a atenção nas ultimas duas 
semanas. 

De longe os tópicos mais discutidos nas 
mídias sociais tanto no Reino Unido 
como no Brasil nas ultimas duas semanas 
foram os distúrbios em Londres e outras 
cidades britânicas.
Os tumultos, especialmente aqueles na 
capital, geraram muitos comentários nas 
mídias sociais, dos quais, muitos, estavam 
relacionados com as olimpíadas..

1. Durante os distúrbios
No dia dos distúrbios, muito residentes 
do Reino Unido mostraram preocupação 
sobre o possível impacto negativo na 
imagem da cidade. Também 
expressaram vergonha e constrangimento 
com as cenas que percorriam o mundo. 
Isto resultou em outros residentes 
criticando as pessoas que pareciam mais 
preocupadas com a imagem da cidade 
para os jogos olímpicos do que com a 
segurança dos cidadãos no dia dos 
problemas.

Um fenômeno interessante no meio aos 
tumultos foram os tweets de alguns 
atletas olímpicos pedindo calma e ordem 
nas ruas.   

2. O retorno à calma
Imediatamente após os eventos de 
violência muitas questões foram 
levantadas sobre a segurança que 
Londres poderia oferecer nas olimpíadas. 
O que levou a duvidas sobre a 
capacidade da cidade de sedear os jogos 
com sucesso.  
 Após os distúrbios e durante a limpeza 
das cidades alguns moradores buscaram 
afirmar que os incidentes foram isolados. 
Também notamos tentativas de focar a 
atenção nos eventos de praticas, que 
aconteciam na cidade, e não nos danos 
causados pelos tumultos. Nas duas 
ultimas semanas aconteceram eventos de 
vôlei de praia e ciclismo, os dois 
chamaram muito a atenção da população 
do reino unido.

  

3. Implicações a longo prazo 
As implicações a longo prazo dos eventos 
na imagem de Londres so poderá ser 
evidenciada mais perto dos jogo. 
Na maior parte os Brasileiros se 
mostraram chocados com a escala da 
violência e mostraram surpresa ao ver 
tais eventos acontecendo em Londres. 
Muitos tweetaram comentando que ao 
ganharem as olimpíadas de 2016, a 
violência estava na mira das pessoas que 
tentam descreditar o rio de janeiro.
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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.

Temos ainda updates regulares e 
comentários na nossa página do 
Facebook e nosso blog – onde 
também podemos ser 
contatados:
www.thelisteningagency.com
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4. Outros assuntos
Os Tweets não se focaram exclusivamente 
nos distúrbios e a violência. Aqui há alguns 
outros temas que surgiram nos Tweets das 
pessoas nas ultimas duas semanas: 
- A performance dos atletas e sua 
preparação para os jogos
- O processo de seleção de voluntários
- Reações aos anúncios da BBC dos planos 

de fazer a cobertura das olimpíadas em 
radio e TV

- Notamos um aumento nas propagandas 
sendo comentadas e discutidas
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Algo que foi impossível deixar de notar 
nos dias dos tumultos foram as piadas e 
as imagens que se espalharam pelas 
mídias sociais. Caso não as tenha visto 
aqui estão duas das mais populares: 

OS MELHORES TWEETS DA SEMANA
PARA	  CADA	  LONDON	  LISTENING	  SELECIONAMOS	  OS	  MELHORES	  TWEETS:	  QUE	  NOS	  
FAZEM	  RIR,	  REFLETIR	  AS	  QUESTÕES	  DA	  ACTUALIDADE	  OU	  GERAR	  BOAS	  CONVERSAS.

GOLD

SILVER 

BRONZE 

England will wear Stella McCartney. Italy will wear 
Armani in the London Olympics> Brazil will wear?

Eu notei só agora que o simbolo das olimpiadas diz 2012. 
eu achava que eram desenhos.

England will wear Stella McCartney. Italy will wear 
Armani in the London Olympics> Brazil will wear?

Entrei na lista para ser um dos portadores da torcha 
ilimpica em 2012!

Arco e flecha? Preciso encontrar um esporte que ninguem 
ligue para entrar nas olimpiadas de 2012 em londres

e England will wear Stella McCartney. Italy will wear 

As olimpiadas aconteceram como programado e agora 
todos em Londres têm uma Tv nova para assitir.

Hmm. Vou nas olimpiadas de londres e guardo o dinheiro 
para a copa do mundo e as olimpiadas em rio? decisões.

Com todas a pessoas gritando na rua pensei que as 
olimpiadas tinham começado mais cedo!

England will wear Stella McCartney. Italy will wear 
Armani in the London Olympics> Brazil will wear?

Podemos deixar de analisar as olimpiadas quando falamos 
dos tumultos em londres? o que imorta é o presente.

England will wear Stella McCartney. Italy will wear 
Armani in the London Olympics> Brazil will wear?


