
O que acontece com a atenção das pessoas em 
tempos de Coronavírus.



O impacto do Coronavírus fez com 
que rapidamente mudássemos 
nosso comportamento. 

Antes de tudo, ele modificou uma 
das nossas principais premissas de 
vida: o direito de ir e vir.
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Ele chegou primeiro nos restringindo ao nosso país:
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queda das buscas no 
Google por destinos 
internacionais 
(YoY - 11 a 14 de março)

queda das buscas no 
Google por Pacotes de 
Viagem
(YoY - 11 a 14 de março)



Depois às nossas cidades:
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queda das buscas no 
Google por destinos 
nacionais
(YoY - 13 a 15 de março)

queda das buscas no 
Google por Passagens 
Rodoviárias
(YoY - 13 a 15 de março)



“
E foi 

avançando...
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As buscas por trânsito no Brasil 
começaram a apresentar queda 
desde o dia 12 de março.

Queda de buscas no dia 16/03:

Sudeste: -15,9%
Sul: -15,1%
Nordeste: -10,6%
Centro Oeste: -10,5%
Norte: -7,0%
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qui sex sáb dom seg
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O consumo de informação está intimamente ligado com a 
aceleração do percentual da população em casa:

Buscas por Trânsito e Rotas vs 
Notícias Indexadas no Google sobre Coronavírus

*Proxy buscas com intenção de saída no 
Google.



O que vão fazer os brasileiros 
que começam a ter a partir de 
agora suas próprias casas 
como a única possibilidade.

9



O que vão fazer os brasileiros 
que começam a ter a partir de 
agora suas próprias casas 
como a única possibilidade.

10



O que vão fazer os brasileiros 
que começam a ter a partir de 
agora suas próprias casas 
como a única possibilidade.

11



12



O Watchtime no YouTube 
italiano subiu +16%YoY após o 
fechamento das cidades e 
restrição de saída nas ruas, 
ainda em fevereiro.

As buscas por canais do YT 
subiram 15% desde o dia 23/02.
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Buscas por Canais do YouTube Italiano 



As buscas por vídeos e 
canais do YouTube 
espanhol subiram +31% 
após a restrição de saída 
nas ruas.
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Buscas por Canais do YouTube Espanhol
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Dados do Kantar Ibope
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Buscas por canais do YouTube Brasil 

As buscas por conteúdo 
da plataforma Brasil 
subiram +15% no dia 
seguinte às notícias da 
possibilidade de 
infecção do presidente 
Bolsonaro (14/03).



“
Mas o que estamos 
assistindo até o 
momento?
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Buscas por Canais YouTube de Notícias

Principal Impacto: 
25 a 34 anos (25% da audiência)
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Buscas por Canais YouTube de Religião

Principal Impacto: 
35 a 44 anos (24% da audiência)



21

Buscas por Canais YouTube de Finanças

Principal Impacto: 
25 a 34 anos (29% da audiência)
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Dados amostrais de YT, usando listas dos principais canais regionais.
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