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Para otimizar as estratégias de vídeo, 75%
 dos anunciantes lançaram conteúdo antes do jogo.2 

PRÉ-
JOGO

Início de janeiro

30% ao ano.3
  

PÓS-
JOGO

Início de fevereiro

Buscas por replays e destaques do jogo com o termo
“destaques do Super Bowl” aumentaram 72% ao ano. 4
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É MAIS DO QUE SIMPLESMENTE UM JOGO.
O Super Bowl não é simplesmente a partida que decide o título da NFL 

(National Football League). É uma série mensal de momentos digitais e uma 
oportunidade para as marcas se conectarem com os torcedores através de 

buscas, dispositivos móveis e vídeos online. Neste infográfico, analisaremos 
dados de 2014 do Google e YouTube para entender os interesses dos 

torcedores de futebol americano antes, durante e depois do Super Bowl.

70% das buscas relacionadas ao jogo ocorrem durante o mês da partida 
versus o dia do jogo propriamente dito.1

Buscas em dispositivos móveis 
relacionadas ao Super Bowl 

no dia do jogo cresceram

Lê sobre 
jogos, times 
e jogadores

Lê sobre jogos, 
times e jogadores

300%
durante as três 

primeiras semanas 
da janeiro.5

O equivalente a

221 anos
de anúncios 

assistidos no 
YouTube Ad Blitz.10

Buscas por receitas no 
Google e no YouTube 

aumentaram

10% ao ano.6

Pesquisa 
receitas para 
cozinhar no 
dia do jogo

Assiste aos 
anúncios

Familiariza-se 
com os anúncios 

populares

Mais do que

50%
das visualizações de 

anúncios sobre o 
Super Bowl ocorreram 

antes do jogo.7

Buscas por “anúncios 
do Super Bowl” 

culminaram

no dia seguinte
ao jogo.8

Buscas por 
“show do intervalo” 

aumentaram

117%
no dia seguinte ao jogo.9

Assiste clipes 
do show do 

intervalo

Vota no seu 
anúncio favorito 

no YouTube 
Ad Blitz

(1-9 fev)

  2 - Medidas Visíveis, 8 fatos que toda marca deveria saber sobre o Super Bowl, outubro de 2014.


