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Um estudo de ReputationUP analisou a

reputação online de Coinbase. A primeira

empresa de criptografia a entrar em

bolsa.

CASTELLON DE LA PLANA, CASTELLON,

SPAIN, April 28, 2021

/EINPresswire.com/ -- Um estudo de

ReputationUP analisou a reputação

online de Coinbase. A primeira empresa de criptografia a entrar em bolsa. 

Através deste estudo, investigamos o sentimento e a aceitação, por parte da sociedade, da

relação entre a Coinbase e a Nasdaq. A análise completa foi publicada no site ReputationUP.

Os parâmetros examinados são os seguintes:

Resultados;

Sentimento;

Positividade e negatividade;

Fatores chave do sentimento. 

Evolução da criptomoeda

O investimento em criptomoedas expandiu-se, a nível mundial. E, muitas empresas, como Tesla,

começam a integrar a criptomoeda, como método de pagamento. 

Há alguns dias, a Coinbase foi a primeira empresa de criptografia a entrar na bolsa de valores.

Esta empresa é uma plataforma de compra e venda de criptomooedas. 

Um marco, que reconhece o impulso e a liderança das criptomoedas. 

A saída de Coinbase (COIN) para Nasdaq é realizada no máximo histórico do valor de bitcoin:

hoje equivale a 60.000$, aproximadamente. 

Coinbase: a análise

Para esta análise, o Centro de Estudos de ReputationUP centrou-se no dia 14 de abril, dia da

saída em bolsa da Coinbase. 

http://www.einpresswire.com
https://reputationup.com/pt/analise-da-reputacao-online/
https://reputationup.com/pt/analise-da-reputacao-online/
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin
https://reputationup.com/pt/coinbase-reputacao-online-imersao-em-bolsa/


Os resultados

O desempenho dos resultados refere-se a interações num determinado período. Como

interações englobamos os seguintes conceitos: 

Menções;

Gosto; 

Comentários;

Ações partilhadas;

Fotografias; 

Vídeos;

Artigos;

Etiquetas;

Hashtags.

Em 14 de abril foram registrados 17.600 resultados, na Internet, sobre Coinbase.

Dados que aumentaram 341,2% em relação ao dia anterior. 

O sentimento

O sentimento computa a percentagem de sentimento, positivo ou negativo, gerado pelos

usuários em redes sociais. O Centro de Estudos de ReputationUP também calculou o sentimento

líquido gerado pela Coinbase na Internet. 

Esta é a percentagem líquida, medida em uma escala de -100 a 100. Tudo isso é mostrado no

gráfico abaixo.

O sentimento positivo (6,3%) e negativo (7,1%) é semelhante. E, portanto, o sentimento líquido é

de -6%.

Conclusões

O Centro de Estudos de ReputationUP, uma empresa líder na gestão da reputação online,

analisou a reputação online da Coinbase, como primeira empresa criptográfica, em sair para

Nasdaq. 

Com esta análise, é possível tirar as seguintes conclusões: 

A chegada da Coinbase à Nasdaq resultou num maior número de resultados, sobre a empresa,

na rede;

Coinbase tem um sentimento positivo e negativo semelhante; 

O sentimento positivo é vital para a atividade de uma empresa, organização, pessoa pública,

etc.
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