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Neste workshop, vamos

➢ Conhecer a base de dados do Google Trends
➢ Cavar os dados de pautas reais publicadas em 2020
➢ Treinar operações estatísticas: 

○ Calcular variação percentual entre períodos de 
tempo

○ Anualizar dados mensais de Busca 
○ Tirar médias e medianas a partir do índice de 

Trends 



O que é o Google 
Trends? 



Os dados do Google Trends são de uma escala gigantesca

  BILHÕES DE 
BUSCAS POR 

DIA

3 TRILHÃO POR ANO
1.3 =

A POPULAÇÃO 
DA TERRA

170x=



Dados em tempo real: a reação imediata das pessoas 

https://public.flourish.studio/visualisation/979490/


Uma base de dados profundamente honesta



Google Confidential and Proprietary

O que os dados do Google Trends medem?
● O Google Trends mostra um índice de atividade de busca

● Se o Google Trends mostra que um termo diminuiu ao longo do tempo, isso não 
significa que há menos buscas do que antes

○ Significa que há menos buscas como porcentagem de todas as 
consultas feitas antes

● Em termos absolutos, as buscas em quase todos os temas aumentam com o 
tempo (por isso, os dados são normalizados)

● Essa normalização neutraliza diferenças populacionais e permite comparar 
períodos e regiões diferentes de maneira equânime 

google.com/trends



2020 é um ano de 
recordes. 



Que dia é hoje

Que dia da quarentena é hoje foi 
o termo relacionado à frase de 
maior alta em 2020

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2004-10-03%202020-04-30&geo=BR&q=Que%20dia%20%C3%A9%20hoje


Como ganhar dinheiro

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=all&geo=BR&q=%22como%20ganhar%20dinheiro%22


Como cortar o cabelo

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2004-10-03%202020-04-30&geo=BR&q=%22como%20cortar%20cabelo%22


Ansiedade

1. "ansiedade na quarentena"
2. "como arrancar a ansiedade da minha vida" 
3. "passe virtual para ansiedade" 

"Como ajudar alguém com crise de ansiedade" cresceu 
+190% em 2020 ante 2019

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2004-10-03%202020-04-30&geo=BR&q=%2Fm%2F0k_9


Boas notícias

1. Notícias boas coronavírus
2. Notícias boas de hoje
3. Notícias boas do mundo

As buscas por "vacina" junto ao termo "boas notícias" saltou 
mais de 50 vezes em 2020 comparado a 2019

https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2004-10-03%202020-03-31&geo=BR&q=boas%20not%C3%ADcias


Como as redações 
podem usar séries 

históricas do Google 
Trends?



https://oglobo.globo.com/sociedade/mascaras-cestas-basicas-cloroquina-alcool-gel-termos-que-batem-recordes-de-buscas-no-google-durante-pandemia-24362051
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/google-registra-explosao-de-buscas-por-seguro-desemprego-em-meio-a-mp-de-bolsonaro-e-coronavirus.shtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/04/24/como-fazer-pao-pergunta-bate-recorde-de-buscas-veja-receitas-faceis-para-fazer-em-casa.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/07/fascismo-entenda-origem-e-como-se-manifesta-hoje-buscas-pela-palavra-cresceram-1126percent.ghtml


Comparativos que 
trazem contexto

Variações percentuais entre períodos de tempo



https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/buscas-no-google-por-uti-disparam-em-meio-a-superlotacao-e-aumento-de-mortes-por-coronavirus.shtml


Google Confidential and Proprietary

trends.google.com

http://trends.google.com


As perguntas que 
contam histórias 
inusitadas
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trends.google.com

http://trends.google.com


Como 2020 se compara 
a outros anos?

Anualização dos dados mensais de Busca, uso de médias e 
medianas
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trends.google.com

http://trends.google.com


Para lembrar

❌ O índice de 100 do Google Trends não significa 100% 

❌ Termos em alta/ crescimento não são o mesmo que mais buscados

❌ Atenção com frases "X foi o mais buscado no Google..." 

➔ Receita de pão foi o termo mais buscado no Google ❌ 
➔ Receita de pão foi a receita mais buscada no Google em 2020  ✅

https://emojipedia.org/cross-mark/
https://emojipedia.org/cross-mark/
https://emojipedia.org/cross-mark/
https://emojipedia.org/cross-mark/


Está liberado

 ✅ Cálculos com o índice de Trends (variação percentual, média, etc)

 ✅ Comparar estados ou países de diferentes tamanhos 

 ✅ Comparar períodos de tempo. Por exemplo, 2020 vs 2010 

 ✅ Pode usar termo de busca, mas a preferência é por Assunto: 

➢ Assuntos são agnósticos do ponto de vista de língua
➢ São um guarda chuva de vários termos = resultado + robusto



Para jornalistas

💌 newslabtrends@google.com

 Em inglês

⏰ Termo + período + deadline 

mailto:newslabtrends@google.com


g.co/treinamentoGNI

http://g.co/treinamentoGNI
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