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CORONAVÍRUS

ANÁLISE POR PAÍS

SENTIMENTOS E TEMAS DE INTERESSE 
AMÉRICA LATINA

18,6M

5,3MM POSTS

MENÇÕES
NO TOTAL

Preparamos um resumo rápido sobre as conversas das populações dos 
países Argentina, Brasil, Colômbia e México acerca do COVID-19, com foco 
nas emoções e os assuntos mais importantes em cada localidade.

Os posts são de caráter informativo e relacionados às 
medidas tomadas diante da propagação do COVID-19.

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China.
No final de janeiro, houve aumento significativo de casos em diferentes países.
A situação foi ficando mais grave, assim como as conversas sobre o tema. 

Donald Trump
críticas à postura de Trump.

Pedro Sánchez Andrés
a esposa de Sánchez testou 
positivo para COVID-19.

Jair Bolsonaro
o presidente fez o teste
para COVID-19.

Política
Posts solicitando atitudes do governo.

Quarentena
Comentários sobre medidas de 
prevenção e necessidade de 
quarentena.

Solidariedade
Compartilhamento de tags para motivar 
a união e conscientização das pessoas.

3,1MM POSTS
As menções sobre COVID-19 no Brasil são reações a 
anúncios de casos e à chegada do vírus no país. O impacto 
nos cenários de entretenimento, política e economia 
também são destaque.

4,8MM POSTS
Os posts são de caráter informativo e relacionados às 
medidas tomadas diante da propagação do COVID-19.

5,3MM POSTS
Os posts dos usuários mexicanos são principalmente
sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. 
A situação dos EUA também é destaque.
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Primeiro caso de COVID-19 no Brasil: posts em 
tom de surpresa e preocupação são destaque.

Os brasileiros demonstram indignação e raiva 
diante das atitudes do presidente; Há aumento 
de postagens em tom de preocupação.

Primeira morte por 
COVID-19 no Brasil.

Na Argentina os destaques são reações diante 
das medidas que estão sendo tomadas. 
Usuários lamentam casos e também exigem 
atenção do poder político e da sociedade.

As conversas na Internet compartilham e 
reagem a notícias sobre COVID-19. No Twitter, 
assuntos de  entretenimento e política são os 
mais comentados.

No México, o sentimento de raiva foi destaque. 
Usuários pedem a saída do presidente.

As menções na Colombia trazem um 
sentimento de compaixão e de alerta para 
que as pessoas respeitem a quarentena.
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Donald Trump
críticas à postura de Trump.

Pedro Sánchez Andrés
a esposa de Sánchez testou 
positivo para COVID-19.

Andrés Manuel López
posts sobre contato de López 
com o público.

Política
Críticas e cobranças aos gestores do 
país diante da propagação do vírus.

Europa - Espanha
Comentários sobre situação de outros 
países e das medidas que estão sendo 
tomadas.

Esporte
Há casos de COVID-19 em esportistas; 
Cancelamento de campeonatos.

#QuédateEnCasa   #Salud
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Donald Trump
informações sobre
medidas tomadas.

Pedro Sánchez Andrés
a esposa de Sánchez testou 
positivo para COVID-19.

Tom Hanks
o ator contraiu COVID-19 e 
recebeu alta dia 17 de março.

Europa
Preocupação com situação dos países 
europeus e reações às medidas tomadas.

Quarentena
Comentários e campanhas sobre 
medidas de prevenção e necessidade 
de quarentena.

Figuras públicas
Reações a casos de COVID-19
em figuras públicas.

#YoMeQuedoEnCasa  #QuedateEnCasa

19% 15%

Jair Bolsonaro
reações às atitudes e à 
postura do Presidente.

Cardi B
a cantora publicou um vídeo 
de humor sobre o COVID-19. 

Donald Trump
Usuários comentam possível 
contágio do vírus após encontro 
de Trump e Bolsonaro.

Política
Críticas às atitudes de Bolsonaro
diante da propagação do vírus.

Entretenimento
Comentários sobre cancelamento
de eventos e casos de COVID-19
em celebridades.

Quarentena
Usuários relatam suas rotinas
de quarentena e comentam
sobre situação do país.

#Prevenção   #ForçaMister1

1 Direcionadas a Jorge Jesus, técnico
do Flamengo, que está com COVID-19

* Análise de menções no universo digital feita a partir da ferramenta Infegy, considerando o período de 1º de janeiro de 2020 a 17 de março de 2020
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