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London Listening
Jogos Pan-americanos de 2011: 
Nossa análise única de audiência, 
mídia e patrocinadores   

Esta edição de London Listening tem como foco os Jogos Pan-americanos de 
Guadalajara, México, que terminou no domingo 30 de outubro. Dedicamos a maior 
parte dos nossos ouvidos à audiência como parte do nosso interesse contínuo na relação 
dos brasileiros com os eventos esportivos.
Os Jogos Pan-americanos tomaram nossa atenção por que serviram como qualificação e 
treinamento para os atletas que visam participar de Londres 2012 e também para os 
telespectadores. Os brasileiros experimentaram pela primeira vez uma nova dinâmica de 
transmissão com a transferência dos direitos da Rede Globo para a Record. Como já 
fizemos para outros grandes eventos internacionais, dedicamos uma grande quantidade 
de tempo monitorando as conversas em mídias sociais sobre os Jogos em tempo real. 
Nosso time de ouvintes observou e interagiu com milhares de brasileiros enquanto 
assistiam e discutiam o evento. 

Além de nossa própria acompanhamento etnográfico dos tópicos em discussão,  criamos 
também um questionário único, o ‘Pan Fan Survey’. Ele continua aberto ao público e até 
o momento foi preenchido por 250 pessoas. O que estamos publicando aqui são apenas 
algumas das primeiras descobertas já que o questionário continuará aberto ao longo da 
próxima semana. Selecionamos alguns tweets que achamos interessantes e que  dão uma 
ideia do que observamos nas últimas 3 semanas.
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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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Uma das coisas que observamos foi a resposta positiva que recebemos das pessoas que 
completaram o questionário. Vemos isto como uma dica do quão importante é o 
esporte (além do futebol) para o público brasileiro e quanto eles apreciam ser 
escutados. De Cariacica, no Espirito Santo a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
recebemos comentários positivos de diversas partes do Brasil, como os seguintes:
“Gostei muito de ter a oportunidade de participar desta pesquisa e sentir que há uma 
possibilidade de ser ouvida. Gosto muito de assistir o Pan-Americano e as Olimpíadas 
e gosto muito de qualidade na transmissão” Tatiana
“Gostei muito de ter comentado, principalmente por colocar minhas próprias ideias 
sobre o pan-americano e também sobre o esporte brasileiro, fico grato pela 
oportunidade. Abraços” Rommenigues
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Como as mídias sociais se tornaram parte da 
experiência dos jogos Pan-americanos? 

Quais 
audiências
estavam mais
interessada em
quais esportes?

Que noticias 
foram tweetadas
e compartilhadas
nas novas midias?

Quais são as implicações para as Olimpíadas de Londres 2012?

Nossa ‘Panálise’ 
Nossa panálise vai buscar em mais detalhes entender a relação entre diferentes audiências, os Jogos Pan-americanos e alguns dos seguintes 
elementos..

Qual 
patrocinador  
e anunciante 
de TV 
tiveram mais 
recall?  

Reações à nova emissora – TV Record. Quais foram os altos e baixos da 
cobertura e qual foi a diferença na avaliação entre as audiências da Globo e da Record? 


