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DETALHES	DO	RELATÓRIO
TERMOS:	Brasil	e	Sérvia,	Brasil	vs	Sérvia,	Brasil	x	Sérvia
TERMOS	EXCLUÍDOS:	PALPITE	PREMIADO
INTERVALO	DE	DATAS:	Semana	Passada

PUBLICAÇÕES

5,1745,174

AUTORES

3,5833,583

IMPRESSÕES

113,735,548113,735,548

SENTIMENTO	GERAL

VOLUME	DE	PUBLICAÇÕES Diariamente

O	maior	volume	de	publicações	(3,0473,047)	ocorreu
em	22/06/1822/06/18 .

SENTIMENTO	GERAL Diariamente

O	sentimento	geral	foi	o	menor	(0%0%)	em
18/06/1818/06/18 	e	o	maior	(100%100%)	em	20/06/1820/06/18 .
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PRINCIPAIS	REDES por	nº	de	publicações

TwitterTwitter 	é	a	principal	rede,	representando	80%80%
de	todas	as	publicações.

OUTROS	DOMÍNIOS	PRINCIPAIS por	nº	de	publicações

4,120
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54
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489

entrevistas-do-ouverney.blogspot.com 6

reddit.com 2

terra.com.br 10

PRINCIPAIS	BLOGS

jovempan.uol.com.br 5

PRINCIPAIS	FÓRUNS

forum.jogos.uol.com.br 2

PRINCIPAIS	NOTÍCIAS

oglobo.globo.com 9

Principais	hashtags Termos	populares

Marcas	principais

Pessoas	principais

A	hashtag	mais	popular,	#copadomundo#copadomundo ,
ocorre	em	10%10%	de	hashtags.

Twitter Facebook Outros

PUBLICAÇÕES	POPULARES por	participações	totais

A	twitter.comtwitter.com	publicação	de	Gustavo	VillaniGustavo	Villani
gerou	a	maior	quantidade	de	participações
(1,3601,360).

Twitter Facebook Instagram	recente

MÍDIA	POPULAR por	participações	totais

A	twitter.comtwitter.com	VideoVideo 	de	Gustavo	VillaniGustavo	Villani 	gerou	a	maior	quantidade	de	participações	(1,3601,360).
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1,360 0 0

Gustavo	Villani 	@gustavovillani

Camisa	que	enverga	varal!	Que	sufocooo...	Quarta,	tem	Brasil	x
Sérvia,	15hs.	Ingressos:	copanocinema.com.br	Juntos!	@redeglobo
pic.twitter.com/75P5M4oIFk

Σ

jun	22

260 0 0

anna	 	@annaluizamsl

brasil	x	sérvia	vai	ser	louco	pra	caralho,	passar	raiva	é	certeza

Σ

jun	22

240 0 0

guilherme 	@skiwsfire

brasil	x	sérvia	eu	acho	q	o	brasil	ganha	de	3	x	1	e	vcs?

Σ

jun	22

190 0 0

emissss 	@danielcarvajaI

brasil	x	sérvia	vai	ser	outro	teste	pra	cardíaco

Σ

PRINCIPAIS	PAÍSES

Brasil 91%
Estados	Unidos 6%
Portugal 1%

PRINCIPAIS	CIDADES

Rio	de	Janeiro 10%
São	Paulo 9%
Recife 5%

PRINCIPAIS	LOCAIS por	nº	de	autores

Os	locais	com	a	maior	quantidade	de	autores	são
BrasilBrasil 	e	Rio	de	JaneiroRio	de	Janeiro .

GÊNERO

A	maioria	do	público	é	MaleMale .

IDADE

O	maior	segmento	de	público	é	MaleMale ,	idades
<18<18 ;	o	menor	segmento	é	MaleMale ,	idades	65+65+.

AUTORES	PRINCIPAIS	DO	TWITER por	seguidores

O	autor	principal	VEJAVEJA	tem	8,181,0378,181,037 	seguidores.	Esses	autores	principais	do	Twitter	têm	um	total
combinado	de	11,946,83111,946,831 	seguidores.
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PRINCIPAIS	MÉTRICAS	E	TENDÊNCIAS
Analisando	5,174	publicações	de	18/06/18	até	25/06/18	(GMT+01:00).

ONDE	AS	PESSOAS	ESTÃO	FALANDO?

SOBRE	O	QUE	AS	PESSOAS	ESTÃO	FALANDO	E	COMPARTILHANDO?

QUEM	SÃO	OS	AUTORES?
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