
RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO 
 

MARCHA VIRTUAL PELA CIÊNCIA 
 

(24 de abril a 11 de maio) 



MARCHA VIRTUAL PELA CIÊNCIA 

Realizada no dia 7 de maio de 2020,  a Marcha teve, na 

programação nacional, dois painéis de debates e duas 

convocações de “tuitaços”, além de outros cerca de 40 debates 

paralelos, realizados ao longo de todo o dia e organizados por 

sociedades científicas, universidades e outras instituições.  



ATIVIDADES - CONTATOS 

• Produção de texto de divulgação; 

• Envio de convite de apoio e participação para os reitores de 

universidades e presidentes das Fundações de Amparo e 

Sociedades afiliadas; 

• Envio de release de divulgação para as universidades, 

sociedades afiliadas e Fundações de Amparo; 

• Envio de release de divulgação a imprensa e follow up a 

jornalistas; 

• Elaboração e produção de arte com frases para redes sociais; 
 



ATIVIDADES 

• Produção de textos para o Jornal da Ciência sobre a marcha; 

• Produção de textos com entrevistas de pesquisadores e 

cientistas que participaram dos principais painéis da 

manifestação; 

• Reprodução de textos destaques sobre o evento no JC Notícias; 

• Edição e inclusão de 1.200 vídeos recebidos no canal do 

Youtube da SBPC; 

• Contato com instituições e influenciadores para participação no 

Tuitaço. 

 

 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| IMPRENSA 

 

• A exposição da Marcha Virtual pela Ciência teve ampla 

repercussão, com 440 matérias distribuídas em sites de 

imprensa, sociedades afiliadas, instituições, Fundações de 

Amparo, entre outros. 

• Do total, a imprensa é responsável por 239 matérias. 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO 

 

• As reportagens publicadas por instituições, universidades e 

sociedades afiliadas repercutiram a realização da 

manifestação, além de ressaltar convite; 

 

• Já a imprensa, destacou sua versão virtual e seus objetivos. 



RESULTADOS | DASHBOARD 

TOTAL 

440 

Imprensa 

239 MATÉRIAS 

Imprensa Universidades Instituições e outros Sociedades afiliadas Faps



DESTAQUES | RESULTADOS IMPRENSA 

 



DESTAQUES | RESULTADOS IMPRENSA 

 



DESTAQUES | RESULTADOS IMPRENSA 

 



DESTAQUES | RESULTADOS SOCIEDADES AFILIADAS 



DESTAQUES | RESULTADOS  UNIVERSIDADES 



DESTAQUES | RESULTADOS  INSTITUIÇÕES E OUTROS 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| Matérias 
produzidas pela equipe 

 

 

• Desde o dia 22 de abril, os veículos da SBPC - Jornal da 

Ciência, JC Notícias e SBPC (site institucional) - publicaram 

32 matérias, sendo que 26 delas publicadas até o dia 7 de 

maio. 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| Portal da SBPC 

• No período indicado pelo relatório, o portal da SBPC – que 

abrigava as informações da Marcha registrou um número 

expressivo de acessos, com uma média diária de 3.700 

visitas; 
 

• Durante todo o dia da manifestação, o portal recebeu mais 

de 28.000 visitas de usuários que buscavam informações 

do evento virtual. O pico de acessos simultâneos (mais de 

3.000) aconteceu por volta do meio dia. 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| Maniff.app 

• Na noite do dia 7 de maio, 15.800 participantes logados, 

a grande maioria ocupando a frente do Congresso Nacional 

em Brasília por meio de avatares, portando “cartazes” com 

palavras de ordem; 

• O número foi 75% acima do registrado no pico de 

manifestações virtuais na França com o Maniff.app, no Dia 

Mundial do Trabalho (1º de Maio), com 9 mil participantes.  



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS 

• Os perfis oficiais (@SBPCnet) tiveram um alcance expressivo 

em todas as plataformas que a SBPC está presente, durante o 

período levantado. Mais de 2 milhões de usuários foram 

alcançados com as publicações. 

• Só nos perfis da SBPC (@SBPCnet), as postagens tiveram 

um alcance de mais de 1,2 milhão de usuários. 

• Todos perfis registraram alta no número de seguidores no 

período, em média 3.700. 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS| 
Twitter 

• O perfil da SBPC no Twitter registrou um total de 1,1 

milhão de impressões, com 31 mil interações nas 

postagens. Como resultado, um ganho de 3.280 novos 

seguidores.  

Tuitaço  
Os 210 tweets publicados tiveram mais 

de 25 mil interações alcançando 

mais de mais 800 mil usuários da 

plataforma 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS| 
Twitter 

• A Marcha Virtual foi um dos assuntos mais comentados 

durante todo o dia. Já as duas hashtags - #paCTopelavida e 

#MarchaVirtualpelaCiência ficaram entre os assuntos mais 

comentados da plataforma:  

#paCTopelavida (2º lugar)  

 #MarchaVirtualpelaCiência (4º lugar)  

Foram 30.000 

“tuítes” com um 

alcance de mais 500 

mil usuários da 

plataforma 





ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS | 
Instagram 

• Durante esse período, o perfil da SBPC no Instagram  teve 

um alcance total de quase 17 mil contas, com mais de 

240 mil impressões e 13 mil interações. Um registro de 

3.280 novos seguidores no perfil da SBPC; 

• Somente no dia da Marcha, as postagens tiveram mais de 9 

mil interações, com um alcance de 13 mil contas.  



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS | 
Instagram 

• Outra ferramenta que contribuiu para alavancar a exposição 

da Marcha foi o stories, que registrou um alcance médio de 

8.500 contas;  

• No local, foram compartilhados programações e 

depoimentos de apoio à Marcha. 

 



DESTAQUES | INSTAGRAM 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS | 
Facebook 

• Durante o período, o perfil da SBPC 

teve um alcance total de mais de 240 

mil usuários, com mais de 68 mil 

interações. A SBPC ganhou 4.500 

novos seguidores. 

• No dia 7, das 32 publicações da SBPC 

tiveram mais de 22 mil interações e 

alcançaram mais de 133 mil usuários.  

 

 

Criado em 30 de 

abril, o evento da 

Marcha no 

Facebook teve 

16 mil pessoas 

que confirmaram 

presença, 

alcançando 300 

mil usuários.  



DESTAQUES | FACEBOOK 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS | 
YouTube 

 

• O canal da SBPC no YouTube teve um alcance total de 

mais de 600 mil usuários, com mais de 27 mil 

espectadores únicos.  

 3.400  

novos inscritos no 

canal 



ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS | 
YouTube 

 

• Entre as iniciativas da Marcha, mais de 1.200 vídeos com 

depoimentos sobre a importância de defender a CT&I em 

tempos de coronavírus estão sendo disponibilizados em 

uma playlist no canal (550 até 12/05), e já obteve mais de 

12.000 visualizações.  





ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| REDES SOCIAIS| 
Transmissões 

Os  dois painéis nacionais tiveram 57 mil visualizações no 

YouTube e Facebook, com um alcance de 195 mil usuários. 

• Painel 1 - "O enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil“ - 

Reproduções: 30 mil (FB e YT), com picos simultâneos de 3 mil 

assistindo no FB e YT. 

• Painel 2 - "A CT&I no Brasil - Sucessos e Desafios“ -  Reproduções: 

27,3 mil (FB e YT) com picos simultâneos de 2,4 mil assistindo 

no FB e YT. 

 





OBRIGADX! 

Daniela Klebis 

Carlos Henrique Santos 

Janes Rocha 

Vivian Costa 


