MARCHA VIRTUAL PELA VIDA:
RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO

DEPTO. DE COMUNICAÇÃO DA SBPC
(28 de maio a 10 de junho de 2020)

MARCHA VIRTUAL PELA VIDA
Realizada no dia 9 de junho de 2020, a Marcha Virtual
pela Vida, promovida pela Frente pela Vida, teve

debates online, tuitaço e avatares digitais em frente ao
Congresso Nacional. A manifestação, que aconteceu
durante todo o dia, chamou a atenção para valores

que estão em cheque neste momento de grave crise
sanitária, econômica e social que o Brasil enfrenta,
especialmente com a pandemia do coronavírus.

Apresentamos aqui as atividades de divulgação
realizadas pelo Departamento de Comunicação da
SBPC e a repercussão nos canais e redes sociais da

entidade.

ATIVIDADES - PROMOÇÃO


Produção do logo oficial da Marcha (Tomé, Fonte
Design);



Produção de textos de divulgação (releases, notas e

notícias);


Envio de convites para apoio e participação a
universidades, fundações de amparo à pesquisa e

sociedades científicas afiliadas;


Envio de releases e material gráfico de divulgação para
as universidades, sociedades científicas afiliadas e
fundações de amparo à pesquisa;



Contato com imprensa e follow up com jornalistas
especializados;



Elaboração e produção de artes para redes sociais;



Divulgação e promoção da Marcha nas redes sociais,
com três inserções diárias, em média;

ATIVIDADES - PROMOÇÃO


Colaboração na elaboração da página do evento;



Criação de uma página no site institucional da SBPC com
informações sobre o evento;



Criação do e-mail da Marcha e curadoria das
mensagens;



Monitoramento das adesões à Marcha;



Inserção das atividades das Secretaria Regionais e
entidades relacionadas à SBPC no site oficial do evento
(Oito Secretarias Regionais da SBPC participaram da

Marcha Virtual pela Vida com atividades online);


Produção de 23 textos para o Jornal da Ciência sobre a
Marcha;

ATIVIDADES - PROMOÇÃO


Reprodução de textos destaques sobre o evento no JC
Notícias e no site institucional;



Edição extraordinária do JC Notícias no dia do evento;



Edição e inclusão de 40 vídeos recebidos no canal do
YouTube da SBPC, publicados também no site oficial do
evento;



Contato com instituições e influenciadores para
participação no Tuitaço;



Produção de chamadas para Tuitaço;



Ação em todas as redes sociais no dia da Marcha;



Cobertura das atividades no dia do evento (5 textos);



Script, monitoramento e transmissões das atividades da SBPC
e nacionais (tarde) no dia da Marcha.

MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO PELA SBPC

CONTEXTO
 Vale ressaltar, que nos dias que antecederam a Marcha Virtual pela Vida,
a imprensa, além de dar atenção às notícias em relação à pandemia da
covid-19, estava atenta aos protestos antirracistas pelo mundo.
 Na segunda-feira, no dia 8 de junho, por exemplo, o noticiário destacou o
novo modelo de divulgação dos dados relacionados à covid-19 do

Ministério da Saúde, que indicaria os números pela data de ocorrência e
não do registro. O assunto foi destaque nas pautas por vários dias. A SBPC,
inclusive, foi procurada pelos telejornais da TV Globo para comentar o
assunto.
 No dia 9 de junho, a formação de um consórcio de veículos de imprensa
para divulgação de dados sobre a covid-19 subiu às manchetes dos

principais jornais do dia.

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO| IMPRENSA


Mesmo com o cenário desfavorável para
uma maior divulgação na imprensa, a
exposição da Marcha Virtual pela Vida teve
uma repercussão relativamente positiva,
com 184 matérias distribuídas em sites de
imprensa, sociedades afiliadas, instituições,
Fundações de Amparo, entre outros.



Do total, a imprensa é responsável por 79
matérias.

MARCHA VIRTUAL PELA VIDA
As reportagens publicadas por

instituições, universidades e
sociedades afiliadas repercutiram
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MATÉRIAS PUBLICADAS PELAS ENTIDADES DA FRENTE PELA VIDA
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As 9 entidades que compõem
a Frente Vida, organizadoras
da Marcha, publicaram nas
seções de notícias de seus
sites institucionais conteúdos
para promover a Marcha pela
Vida. No total, todos os
portais juntos publicaram 58
notícias ou notas assinadas
por suas assessorias de
comunicação, entre 28/05 e
12/06, conforme o gráfico ao
lado.

PORTAL SBPC
 No período indicado pelo relatório, o portal da SBPC teve um
aumento no número de acessos, com uma média diária de 820

acessos. O pico de acessos se deu no dia 9, dia da Marcha,
com uma média de 2.300 acessos.
 A média, geralmente é de 500 a 600 acessos/dia.

MANIF.APP

AVATARES
Na noite do dia 9 de junho, 5323
participantes estavam logados, a

grande maioria (3773) ocupando a
frente do Congresso Nacional em
Brasília, por meio de avatares,
portando “cartazes” com palavras de
ordem.

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 650 mil de usuários foram
alcançados com as publicações.
 Só nos perfis da SBPC (@SBPCnet), as postagens do dia 9 de
junho tiveram um alcance de mais de 300 mil usuários. Como
resultado, todos os perfis tiveram um aumento no número de
seguidores nesse período, em média 500.

REDES SOCIAIS
O perfil da SBPC no
Instagram teve um
alcance total de quase 10
mil contas, com mais de
100 mil impressões e 2 mil
interações. Como
resultado, a SBPC ganhou
550 novos seguidores.

TWITTER
O perfil da SBPC no
Twitter registrou um total
de 480 mil de
impressões, com 35 mil
interações nas
postagens. Como
resultado, um ganho de
255 novos seguidores.

INSTAGRAM

FACEBOOK
O perfil da SBPC no
Facebook teve um
alcance total de mais de
15 mil usuários, com mais
de 1300 interações. Como
resultado, a SBPC ganhou
736 novos seguidores.

TWITTER

TUITAÇO
No dia 9, os 132 tweets publicados
pela SBPC tiveram mais de 4 mil
interações alcançando mais de 230
mil usuários da plataforma.

#MarchaPelaVida
(5º lugar)
e
#FrentePelaVida
(8º lugar)

Foram Geralmente, em
um mês temos 200 mil
impressões, com 8 mil
interações.

TUITAÇO
 Com o engajamento e participação de pesquisadores,
professores, técnicos, estudantes, instituições, parlamentares,

gestores, divulgadores científicos e amigos da ciência, as duas
hashtags entraram para os assuntos mais comentados da
plataforma, durante o Tuitaço: com mais de 12.000 “tuítes” e
alcance estimado de 360 mil usuários da plataforma.

TUITAÇO

INSTAGRAM

Somente no dia da Marcha,
as postagens tiveram mais de
mil interações, com um
alcance de 9 mil contas.

As informações são fornecidas
pelo Instagram, com base no
horário das postagens, dia da
semana e perfil.

Outra ferramenta utilizada e
que teve um grande alcance
foram os stories, com um
alcance médio de 13 mil
contas. Compartilhamos
programações e depoimentos
de apoio à Marcha.xx.000

INSTAGRAM

FACEBOOK

No dia 9, as 12 publicações
da SBPC tiveram mais de 7
mil interações e alcançaram
mais de 33 mil usuários.

Criado em 29 de maio, o evento
da Marcha no Facebook teve
mais de 3 mil pessoas que
confirmaram presença,
alcançando 36 mil usuários.

Já na Marcha Virtual
pela Ciência, o
evento teve mais de
16 mil confirmações e
300 mil de alcance.

FACEBOOK

YOUTUBE
O canal da SBPC no
Youtube
teve
umfarthest
alcance
“Neptune
is the
totalfrom
de mais
de and
74 mil
planet
the Sun
usuários,
com maisinde
4 mil
the fourth-largest
our
espectadores
únicos.
Solar
System!”
RICHARD
A SBPC
ROE ganhou 300
novos inscritos no canal

Entre as iniciativas da
Marcha, cerca de 40 vídeos
com convites de reitores,
diretores da SBPC e
representantes da
comunidade médica,
científica e acadêmica
foram disponibilizados em
uma playlist no canal e
obteve mais de 300
visualizações.

TRANSMISSÃO


No canal da SBPC no YouTube, fizemos as
transmissões do painel da SBPC “As Ciências e a

Vida”, além das atividades nacionais.


O painel “As ciências e a vida” teve mais de 700
visualizações e 500 usuários alcançados.



Já as atividades nacionais, transmitidas à tarde e
divulgadas também na página oficial da Marcha,
tiveram 2600 visualizações e mais de 3000 usuários
alcançados no canal SBPC.

COMPARATIVO COM
MARCHA VIRTUAL PELA CIÊNCIA
Alcance Facebook

O número de matérias sobre
a Marcha Virtual pela Vida foi
58% menor quando
comparado ao número de
notícias que citaram a
Marcha Virtual pela Ciência.
Só na imprensa a redução foi
de 67%.

Se comparado à Marcha Pela
Ciência, o evento no Facebook
criado para a Marcha Pela Vida
teve uma redução de 81% nas
confirmações e 88% no alcance do
evento. Assim como a Marcha
anterior, todos as entidades foram
colocadas como “organizadoras”.

Alcance Tuitaço

O alcance geral do Tuitaço
foi 28% menor se comparado
ao da Marcha Pela Ciência.

FRENTE PELA VIDA
A Marcha Virtual pela Vida foi promovida pela Frente pela Vida, que
é um movimento conduzido pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), a Associação
Brasileira de Imprensa (ABI), a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a o Centro
Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a Sociedade Brasileira de
Bioética (SBB) e a Rede Unida.
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