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Super Bowl, a fi na l do futebol americano, rende 300 mil 

postagens no Bras il 
.;. Lucas (a lil 
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Esporte que cresceu mu ito em popularidade no Brasil nos últ imos anos, o 

futebol americano, na noite de domingo. obteve grande repercuss.'lo no país. O 

Super Bow l, a final da liga de futebol americano (NFL), entre Seattle Seahawks e 

New England Patr iots, no estado americano do Ar izona - o Patriots venceu de 

virada -, gerou perto de 300 mil postagens em português no Twitter em pouco 
mais de doze horas. de acordo com levantamento da FGVIDAPP, 
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Vitor ioso, o Patriots, uma das equipes mais populares do futebol americano. 

recebeu 29 mil menções, enquanto o quarterback Tom Brady. destaque da 

decisdo e marido da brasileira Gisele Bündchen, acabou mencionado 27.500 

vezes - e Gisele outras 12 mil vezes. A audiência do esporte no Brasi l - que é 

exibido em canais de TV fechada - mais que duplicou em apenas um ano. e o 

Super Bowl dominou as redes sociais em vários países, O monitoramento da 

FGV/DAPP identificou mais de 18 milhões de postagens no Twitter com as 

expressões ' Superbowl" e ' Super Bowl' entre domingo e segunda-feira de 

manhJ, con:orme most rado no mapa-múndi. 

Outro ponto muito comentado pelos fJs no Twitter, o show da cantora Katy Perry 

no intervalo da part ida acumulou por volta de 15 mil menções - mwtos 

brasi leiros, inclusive, ironizaram a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 

2014 ao compará-Ia com a apresentaçJo do Super Bowl, que ut iliza mu itos 

efeitos especiais e recursos digitais. CampeJo em 2014, o Seahawks acabou 

lembrado em 20 mil postagens no Twitter, Já no mundo inteiro. entre as 21 h de 

domingo e as 02 h de segunda, foram mais de 2,3 milhões de posts sobre a 

equipe de Seattle, enquanto houve 2,5 milhões do Patr iots. O grá'ico de área 

mostra a d istribuiçJo de referências às duas íranqu ias durante a pa rtida decisiva, 

No Brasil. houve dois picos de menções durante o evento. que durou mais de 

quatro horas. O primeiro ocorreu durante o 3° quarto. por volta das 23h (média 

de 3.300 postagens por minuto), quando o Seahawks abriu 10 pontos de 

vantagem sobre o Patriots e parecia com a vi tór ia encaminhada, O segundo 

aconteceu du rante o últ imo quarto, quando Brady se destacou e comandou a 

incrível virada no jogo, à 01 h de segunda-feira (2,400 mensagens por minuto). O 

New England venceu por 28 a 24, 
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