
Menções na imprensa aos indicados ao Oscar disparam com proximidade 
do evento. Coringa é o mais mencionado. 

Documentário nacional indicado ao Oscar teve um aumento de 92% de menções na mídia 

 

São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 – A dois dias do Oscar, as menções na imprensa aos                  

filmes indicados estouraram, segundo o levantamento feito pela Knewin, empresa de           

tecnologia que usa inteligência artificial para transformar negócios. A análise foi feita            

entre 13 de janeiro, data em que a lista de indicados foi anunciada, e 7 de fevereiro.                 

Coringa foi o filme mais mencionado na mídia, com 5.682 notícias, seguido por             

Parasita, com 5.229 menções.  

Já nas redes sociais, o cenário de Primeira Guerra Mundial em 1917 saiu na frente,               

com 362 menções entre 6 e 7 de fevereiro. Parasita manteve seu segundo lugar, com               

314 menções e Coringa foi para o terceiro lugar, com 260 menções.  

Indicação nacional 

O documentário de Petra Costa, Democracia em Vertigem, compete com dois longas            

sírios, For Sama e The Cape, um americano, American Factory, e um macedônio,             

Honeyland, na categoria Melhor Documentário.  

A indicação do longa nacional tem gerado mais notícias na mídia brasileira com a              

proximidade do evento. Entre 1 e 7 de dezembro de 2019, “Democracia em Vertigem”              

foi citado em 67 notícias. Durante os mesmos dias de janeiro de 2020, a quantidade de                

menções aumentou para 144 e, em fevereiro, disparou para quase duas mil notícias             

em sete dias.  

 

Sobre a Knewin 
Fundada em Florianópolis em 2011, a Knewin tem como missão democratizar o acesso à              
informação a partir de tecnologia de ponta. A maior empresa de PR Tech da América Latina é                 
responsável por desenvolver soluções de monitoramento de notícias e de redes sociais para             
cerca de mil clientes de vários segmentos, incluindo comunicação e marketing, em quatro             
países. A Knewin tem uma estratégia de crescimento consistente e já fez oito aquisições desde               
2016 (Informa Brasil, Zubit, Oficina de Clipping, Myclipp, DataClip, Editorial Link, Varjão            
Clipping e Monitori), que ajudaram na construção de um portfólio ainda mais robusto. 
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