
Quase meio bilhão de interações em dez dias
de Jogos no Instagram
Neymar e ginástica artística lideram engajamento no Brasil

Desde a abertura dos Jogos, no dia 5, até o último domingo, dia 14, 90 milhões de pessoas
foram responsáveis por 494 milhões de interações (posts, comentários e curtidas)

relacionadas aos Jogos no Instagram mundialmente. A hashtag #rio2016 e o emoji

representando o Brasil estão entre os mais usados pelas pessoas.

Nos posts mais curtidos, Neymar lidera no ranking entre todos os atletas, seguido por Phelps e

pela ginasta americana Simone Biles. No ranking brasileiro, além de Neymar, os ginastas

foram responsáveis pelo maior número de curtidas e a judoca Rafaela Silva também ficou nos

TOP 5.

Veja abaixo as principais hashtags, emojis, as fotos mais curtidas até o momento relacionadas

às competições e os TOP posts dos atletas brasileiros.

 
Top Hashtags
1) #rio2016

2) #olympics

3) #olimpiadas2016

4) #rio

5) #riodejaneiro

6) #olimpiadas

7) #brasil

8) #olympics2016

9) #brazil

10) #olympicgames

 
Top Emoji



Post mais curtido por atleta (relacionados aos Jogos, postados entre 5 e 14 de agosto)

1) Neymar
https://www.instagram.com/p/BI0081jAZKG/

https://www.instagram.com/p/BI0081jAZKG/


2) Michael Phelps
https://www.instagram.com/p/BJA_gGWglnE/

3) Simone Biles
https://www.instagram.com/p/BI_ee2bjdUt/

https://www.instagram.com/p/BI_ee2bjdUt/
https://www.instagram.com/p/BJA_gGWglnE/


4) Usain Bolt
https://www.instagram.com/p/BJHOLU5B3Ku/

https://www.instagram.com/p/BJHOLU5B3Ku/?taken-by=usainbolt


5) Kevin Durant
https://www.instagram.com/p/BI6cq9sjPpv/

Post mais curtido por atleta brasileiro (relacionados aos Jogos, postados entre 5 e 14 de

agosto)

1) Neymar

https://www.instagram.com/p/BI0081jAZKG/

https://www.instagram.com/p/BI0081jAZKG/
https://www.instagram.com/p/BI6cq9sjPpv/


2) O ginasta Arthur Nory

https://www.instagram.com/p/BJGf-K2j3r1/

3) O ginasta Diego Hypólito

https://www.instagram.com/p/BJGfL-dj8bn/

https://www.instagram.com/p/BJGfL-dj8bn/
https://www.instagram.com/p/BJGf-K2j3r1/


4) A ginasta Jade Barbosa

https://www.instagram.com/p/BI_auRjgPqA/

5) A judoca Rafaela Silva

https://www.instagram.com/p/BI6DevjgsZH/

https://www.instagram.com/p/BI6DevjgsZH/
https://www.instagram.com/p/BI_auRjgPqA/


SOBRE SALA DE IMPRENSA

Termos de Uso

Broadcasters Detentores de Direitos (RHBs):  Os RHBs podem fazer a transmissão do Revezamento da
Tocha Olímpica no Brasil, de forma não exclusiva, de acordo com os termos de seus respectivos contratos
firmados com o COI.

Broadcasters Não Detentores de Direitos (Non -RHBs):  Os Non -RHBs podem fazer a transmissão do
Revezamento da Tocha Olímpica no Brasil (com exceção das cerimônias de abertura e encerramento), de forma
não exclusiva, pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas após o evento. Qualquer transmissão relacionada a
este evento, deve ser realizada de forma estritamente jornalística, sem criar ou ser apresentada como um
programa focado no Revezamento da Tocha Olímpica.

Nenhuma associação comercial / promocional será permitida na cobertura do Revezamento da Tocha Olímpica.
Principalmente, a transmissão do Revezamento da Tocha Olímpica não poderá (i) ser patrocinado ou de
qualquer for criar uma associação que crie a impressão de que o Non -RHBs e/ou qualquer entidade sem
autorização e/ou seus produtos são conectados ou associados ao Revezamento da Tocha Olímpica, ao Jogos
Olímpicos, ao COI e/ou ao Movimento Olímpico e (ii) implique, sugira ou represente os Non -RHBs como sendo
detentores oficiais dos direitos de transmissão e/ou parceiros do Revezamento da Tocha olímpica, dos Jogos

 



detentores oficiais dos direitos de transmissão e/ou parceiros do Revezamento da Tocha olímpica, dos Jogos
Olímpicos, do COI e/ou do Movimento Olímpico.

Cerimônias de Abertura e Encerramento:  A parte do revezamento que ocorrerá durante as cerimônias de
abertura e encerramento dos Jogos faz parte dos direitos exclusivos concedidos aos RHBs e qualquer
transmissão pelos Non-RHBs deve ser realizada em observância às Novas Leis de Acesso do COI.

Terms of Use

Rights Holding Broadcasters (RHBs): RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil, on a non-
exclusive basis, in accordance with the terms of their respective media rights agreement with the IOC.

Non-Rights Holding Broadcasters (Non-RHBs): Non-RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil
(with the exclusion of the opening and closing ceremonies), on a non-exclusive basis, for a maximum of 36 hours
after the event. Any such broadcast must be positioned as news only and not to create, or be positioned as,
Olympic torch relay focused programming.

No commercial/promotional association is permitted with the coverage of the Olympic torch relay. In particular,
broadcast of the Olympic torch relay may not (i) be sponsored or otherwise be associated in any way to give the
impression that Non-RHBs and/or any unauthorized entities and/or products are linked to or associated to the
Olympic torch relay, the Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement and (ii) imply, suggest or
represent Non-RHBs as being official rights holding broadcasters and/or partners of the Olympic torch relay, the
Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement.

Opening and Closing ceremonies: The part of the torch relay occurring during the opening and closing
ceremonies of the Games is part of the exclusive rights granted to RHBs and any broadcast by Non-RHBs must
comply with the IOC News Access Rules.

Sala de imprensa

http://imprensa.rio2016.com/
http://imprensa.rio2016.com/


ÚLTIMOS TWEETS

Tweets

http://twitter.com/rio2016

