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Os insights culturais neste report são baseados em dados do Winnin Insights, 
nosso software proprietário de inteligência de vídeo.

Grandes insights esperam por você! 

OBS: Todos os vídeos nesse report são clicáveis. ;)
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O universo dos esportes está passando por uma revolução 
cuja força motriz são as redes sociais. 

Perfis esportivos nativos da internet desencadearam a 
pluralização e a democratização de conteúdos sobre 
esportes em diferentes formatos que, cada vez mais, 
encontram sua relevância na interseção com o 
entretenimento. 

Mas como ser um player de esportes nesse contexto? 
Acompanhe nosso report para entender.

NA NOVA ERA 
DO ESPORTE,  
O CONTEÚDO É 
DESCENTRALIZADO
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Para descentralização da produção
de conteúdo sobre esporte 

Multiplataformas com diversos novos 
formatos e conteúdos atrelados a cultura.

De canais de comunicação 
ditando as pautas do esporte

Formatos convencionais dominados 
por uma mesma linha de conteúdo e 
formato: Os jogos e debates na TV.
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A ASCENSÃO DOS PERFIS 
ESPORTIVOS INDEPENDENTES 

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 6 meses.
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@433

@CRISTIANO

@JUVENTUS

@NIKE

Pioneiros na variação de formatos e conteúdos com foco 
em entretenimento, esses perfis esportivos se destacam 
em número de likes, views e engajamento, construindo 
uma relevância cada vez mais massiva.

A 433 é um grande exemplo disso, pois mesmo com um 
número inferior de seguidores, desbanca gigantes em 
números de likes. O próprio jogador Cristiano Ronaldo, a 
pessoa mais seguida do Instagram (com mais 230M 
seguidores), tem 4x menos likes em seu perfil do que a 433. 
O mesmo acontece com a Juventus (clube no qual o astro 
joga) e até mesmo com a Nike, uma das marcas mais 
relevantes do planeta atualmente.
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A diferenciação de conteúdos e formatos responsável pelo crescimento dos perfis esportivos independentes (como 
@433 e outros), acontece na replicação de vídeos cada vez mais focados no extra-campo dos atletas - de bastidores 
de clubes a suas próprias rotinas em família ou hobbies. Ao englobar o universo dos esportes sem falar apenas  de 
lances e resultados, uma curiosidade da nova comunidade esportiva passa a ser suprida, gerando, então, um 
conteúdo altamente engajante. 

Comparação do número de novos seguidores 
dos perfis esportivos mais relevantes do Instagram nos últimos seis meses

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 6 meses.

@BLEACHERREPORT@433 @HOUSEOFHIGHLIGHTS @BARSTOOLSPORTS @BALLISLIFE

julho'20207

https://www.instagram.com/p/B_aSlNPJh2H/
https://www.instagram.com/p/CBNPCURpLBJ/
https://www.instagram.com/p/B9U4dY8J5df
https://www.instagram.com/p/B_rtPmEpN9A
https://www.instagram.com/p/CAIPcvsJx0-/
https://www.instagram.com/p/B8M3gulpqkH
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MUDANÇA DE MANDO
DE CAMPO:         LIVES

Os direitos de transmissão são 
o que ainda mantém o esporte 
na televisão. Mas isso está 
mudando! O conteúdo esportivo 
tem se adaptado cada vez mais 
às novas plataformas:

8

https://www.youtube.com/watch?v=ZQFo183edR4
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/flamengo-x-fluminense-saiba-como-assistir-final-do-carioca-ao-vivo-na-tv-e-online-39355
https://techcrunch.com/2019/09/26/facebook-secures-exclusive-digital-rights-to-stream-icc-global-events-in-indian-sub-continent/
https://techcrunch.com/2019/09/26/facebook-secures-exclusive-digital-rights-to-stream-icc-global-events-in-indian-sub-continent/
https://www.b9.com.br/91844/amazon-compra-direitos-de-transmissao-da-premier-league-inglesa/
https://www.b9.com.br/91844/amazon-compra-direitos-de-transmissao-da-premier-league-inglesa/
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POR UMA OUTRA 
PERSPECTIVA

Os maiores momentos do esporte nem sempre vêm de dentro do 
campo. Muitos dos conteúdos mais engajados capturam as 
reações dos torcedores, treinadores ou outras pessoas que 
também vivem o esporte intensamente, e que antes ficavam em 
segundo plano.

Formato: #REACTION
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Dados globais do Winnin Insights do Facebook, Youtube e Instagram de 19 de abril a 20 de junho.

VIDEOS MAIS RELEVANTES
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https://www.instagram.com/p/B9bB2yfpmAW
https://www.youtube.com/watch?v=6Djg6XRyNGQ&feature=emb_title
https://www.instagram.com/p/B-0xJFKJMsw/
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DAS QUADRAS
PARA O CLOSET

Além dos campos, os jogadores são, cada vez mais, referência também no 
mundo da moda. Suas escolhas de roupas, tênis e cortes de cabelo 
extrapolaram as revistas esportivas e agora são pauta de veículos fashion, 
influenciando fãs e também quem nem sequer acompanha esporte. Uma 
grande oportunidade para marcas criarem conteúdo fora do universo das 
quatro linhas.

Formato: #VLOG

VIDEOS MAIS RELEVANTES

Quando olhamos o tópico “Shoes”, dentro da 
categoria de “Fashion”, no Winnin Insights, 
podemos ver a importância dos “Sneakers”, que 
são muito ligados aos jogadores de basquete.

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram.
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https://www.youtube.com/watch?v=7lBb12zOy5A
https://www.youtube.com/watch?v=SIDD0x7mjQI&feature=emb_title
https://www.instagram.com/p/B-jykkWAhiM
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PRO PLAYERS,
PRO GAMERS

Jogadores de diferentes modalidades de esporte estão cada vez 
mais inseridos no mundo dos games. Seja participando de torneios 
ou até mesmo criando canais para produzirem conteúdos próprios. 
O videogame está cada vez mais presente em suas vidas. E eles 
não apenas fazem streamings de suas partidas, como também 
chamam amigos e fãs para jogarem juntos.

Formato: #GAMEPLAY

VIDEOS MAIS RELEVANTES

A quarta tag mais engajada do 
tópico "Basketball" é referente ao 
jogo "nba2k20"

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram.
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https://www.instagram.com/p/B-qMn0Lo723/
https://www.youtube.com/watch?v=HWOMYUZtGr8
https://www.youtube.com/watch?v=bVlXKnZmSAQ&feature=youtu.be
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Winnin Insights global data from Facebook, Youtube and Instagram over the last six months.
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Paródia boa é paródia quente. No mundo dos esportes, isso é ainda 
mais relevante. Tanto que paródias são uma forma bem humorada 
de dar notícias. Durante o hiato de jogos por conta da pandemia 
do Covid-19, o engajamento médio do formato despencou, mas 
revelou uma crescente assim que as competições voltaram. Agora, 
a tendência é só melhorar.

VIDEOS MAIS RELEVANTES

Dados globais do Winnin Insights do Facebook, Youtube e Instagram de 19 de abril a 20 de junho.

PARÓDIA
NEWS
Formato: #PARÓDIA
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https://www.youtube.com/watch?v=kkAvXpslV38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=at5wzrnrSJ0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cwf2R7tO6-4&feature=youtu.be
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A EVOLUÇÃO DOS 
CHALLENGES

Se antes os challenges esportivos eram majoritariamente sobre 
trickshots, agora eles buscam tirar os jogadores da zona de 
conforto. De quizzes a partidas de Cara-a-Cara, o desafio aqui é 
fazer os jogadores tentarem algo novo para relaxar e, claro, dar 
boas risadas.

Formato: #CHALLENGES

VIDEOS MAIS RELEVANTES

FIFA TV

FC BARCELONA

1.2M

500k

200k
JAN

2020
JUN

2020

Apesar do número de seguidores similar e todo o 
acesso da Fifa a jogos antigos e conteúdo exclusivo, o 
Barcelona, que vem apostando nesse tipo de 
formato, ultrapassa a Fifa em engajamento.

Dados globais do Winnin Insights retirados do Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=HwqSHplYMkY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=jJG105PvMVY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wIAd9TzwEM0
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1.43%
ENTRE MAIO E JUNHO

Subscribers

302.9K

Subscribers
3.6%

ENTRE MAIO E JUNHO

Subscribers

13.9M

Exemplos de parceiros que grandes marcas 
deveriam olhar com atenção na hora de criar 
ações relevantes.

1.92%
ENTRE MAIO E JUNHO

Subscribers

28.7M

1.92%
ENTRE MAIO E JUNHO

Subscribers

13.2M

2.2%
ENTRE MAIO E JUNHO

Subscribers

17.8M

Subscribers

1.2M

Subscribers

53.8K

Subscribers

9.6M

1.33%
ENTRE MAIO E JUNHO

2.03%
ENTRE MAIO E JUNHO

3.54%
ENTRE MAIO E JUNHO

2.6M
1.64%

ENTRE MAIO E JUNHO

Diferentes do habitual, mostrando suas rotinas e hobbies

Apostando em conteúdo  voltado para momentos extra-campo

Saindo apenas dos resultados de jogo e investindo nos bastidores

D
ados globais do W

innin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram
.

julho'202015

https://www.instagram.com/kunaguero/
https://www.instagram.com/meyersleonard/
https://www.instagram.com/433/
https://www.instagram.com/bleacherreport/
https://www.instagram.com/houseofhighlights/
https://www.youtube.com/user/spursofficial
https://www.youtube.com/user/fcbarcelona
https://www.instagram.com/new_era8/
https://www.youtube.com/channel/UCUyz_gEY_N-KBU4zjt2s-uQ
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Conteúdo emocional e 
parcerias exclusivas da 
plataforma Facebook 
Watch com clubes e 
competiçõesFA
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Conexão com música e 
challenge-friendly. Juntam 
jogadores e tiktokers
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Formato dinâmico e bem 
humorado em um conteúdo 
“shareable”
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Vídeos mais longos e 
TV-friendly. Entrevistas, 
bastidores, melhores 
momentos e programas. 
completos
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E

O conteúdo esportivo tem inundado as redes sociais 
de novos formatos, mas como eles se comportam em 
cada plataforma?
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https://www.instagram.com/p/B-C6OQEg2j0/
https://www.facebook.com/watch/?v=228517264774495
https://www.facebook.com/132769576762243/videos/596066781095121
https://www.youtube.com/watch?v=4ysfm0j4Z-0
https://www.instagram.com/p/B8nRoYxgczw/
https://www.instagram.com/p/B9u3iUHJtwX/
https://youtu.be/HBE-J8VATnY
https://youtu.be/hKM7vAM3sq8
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O sucesso de The Last Dance não se deu apenas pela alta audiência 
alcançada pela série na Netflix e na ESPN. 

E a prova disso foi todo o buzz gerado, com diversos vídeos altamente 
engajados de debates e discussões sobre a própria série. Isso pôde ser 
observado com o crescimento da tag GOAT (Greatest Of All Times) nos 
últimos meses e até com sua queda em junho, após o fim do 
documentário. Os comentaristas esportivos se dedicaram a debater o 
assunto e a se posicionar sobre o tamanho e importância de Michael 
Jordan.

A produção, referência em termos de qualidade, foi uma fusão de 
conteúdos altamente relevantes como bastidores e nostalgia, 
engajando fãs e não fãs do esporte do mundo inteiro.

THE LAST 
DANCE

1.8

Dados globais do Winnin Insights do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos quinze meses.
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TRENDING: GOAT 
(“GREATEST OF ALL TIMES”)

Vídeos de discussões e debates 
sobre quem seriam os melhores de 
todos os tempos (“Greatest of All 
Times”). 

https://www.youtube.com/watch?v=jaGGJLAGWeA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jaGGJLAGWeA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x3Krj9zxcaA
https://www.youtube.com/watch?v=x3Krj9zxcaA
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Copa do Mundo 2018. A Bud precisava de uma uma estratégia 
de conteúdo de vídeo online relevante para alcançar a marca de 
100M de views e, assim, se tornar a marca #1 nas redes sociais 
durante o período. 

Na época, quando a Revolução Online dos Esportes começava a 
se desenhar, víamos o primeiro boom dos vídeos no formato de 
Reaction. E, numa Copa do Mundo, nada mais relevante do que 
aproximar esse formato dos jogos que todo mundo estava 
olhando. E assim nasceu o Reaction Challenge. 

Daniel Alves - capitão da seleção brasileira - foi um dos creators 
escolhidos para realizar a estratégia. Apesar do atleta estar fora 
da competição, um de seus vídeos teve o recorde absoluto de 
views no seu perfil do Instagram (+23M), além de trazer um 
engajamento orgânico de outros influenciadores icônicos. 

+220M 
65% VISUALIZAÇÕES 
ORGÂNICAS

18.8

9.3

28.6

REACTION VIDEO NEWS 2015-2017 (EM BILHÕES)

julho'202021

https://vimeo.com/391497901
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Se no passado o consumo de conteúdos esportivos era focado na transmissão dos jogos, nos melhores 
momentos e estatísticas, hoje o cenário mudou. O extra-campo é tão (ou mais) importante do que quem ganhou 
o jogo. O conteúdo esportivo se diversificou e se misturou de vez com outras formas de entretenimento como 
games, moda e  humor . 

E quando falamos sobre entretenimento, não é necessariamente sobre superproduções, mas sobre um amplo 
ecossistema de conteúdo esportivo, onde existem múltiplas possibilidades de ser relevante: seja explorando 
novos formatos ou novas plataformas. 

Hoje, comprar cotas de patrocínio já não é o suficiente. Por isso, é hora das marcas chegarem junto e 
participarem ativamente na produção do conteúdo de entretenimento esportivo, se tornando cada vez mais 
conectadas com o que é relevante culturalmente para, assim, tornarem-se realmente expressivas e obterem 
destaque neste novo cenário. 
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Nossa tecnologia pode ajudá-lo a entender:

O que é relevante.
Descubra quais assuntos sua audiência está 
realmente interessada em engajar.

Como ser relevante.
Entenda quais formatos e idiomas funcionam para 
cada público e em cada assunto.

Com quem ser relevante.
Encontre creators, influenciadores e marcas que 
estão liderando.

QUEM 
SOMOS?

Entre em contato
contato@winnin.com
Av. das Américas, 500  Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ - Brazil

Na Winnin buscamos empoderar a criatividade 
através da ciência de dados. 

Líderes globais como AB Inbev, Danone, Nestlé, entre 
outros, confiam na Winnin para tomarem decisões 

melhores e mais relevantes.

Visite nosso Site

Solicite sua Demo

mailto:contact@winnin.com
http://www.winnin.com?utm_campaign=report_fashion&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=home
http://www.winnin.com?utm_campaign=report_fashion&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=home
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_selfcare&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_selfcare&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
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