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Mídias Sociais 360º
Parceria FAAP e Emplifi

O estudo das redes sociais digitais e, especialmente, do 
público que faz uso delas, tornou-se fundamental no 
trabalho de comunicação entre marcas e pessoas. 

Desde 2014, o Núcleo de Inovação em Mídia Digital da 
FAAP trabalha em parceria com a Socialbakers (atual 
Emplifi). A cada trimestre, o relatório #MS360FAAP traz 
dados como os tipos de interação mais realizadas pelos 
usuários, o tempo de resposta das empresas, o modelo 
de postagem mais utilizado, entre outros.

Passados sete anos do início do projeto, e com a 
evolução constante das redes, o relatório também 
passou por mudanças, chegando agora 
a um novo modelo.

#MS360FAAP
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Neste novo formato, além dos gráficos com 
a evolução numérica dos dados, será possível 
encontrar também análises rápidas e destaques 
do período analisado, com indicações dos impactos 
mercadológicos dos achados da pesquisa.

São coletados dados dos 100 perfis de marcas ou 
celebridades que tiveram mais interações no 
trimestre, com isso, é possível fazer um recorte 
daqueles que estão obtendo mais resultado em 
interações nesse período, apesar da base 
eventualmente variar entre uma edição e outra.

A ideia é entregar um  relatório para que profissionais 
de marketing, criadores de conteúdo, pesquisadores 
e estudantes possam aproveitar ao máximo e de 
forma prática e rápida todas as informações.

Realização:



Média de Fãs

#MS360FAAP #MS360FAAP
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Em relação ao primeiro trimestre do ano, todas as 
categorias - exceto Mídia e Notícias, tiveram redução 
no seu número de fãs.

Esse resultado indica uma tendência que já vinha 
sendo observada nos últimos estudos, de certa perda 
de interesse do público pelo Facebook. 

Por outro lado, mostra como as notícias continuam 
sendo base para as interações na plataforma, 
justificando a preocupação de muitos especialistas 
com uma certa permissividade dessa rede com 
as chamadas fake news.

Facebook
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Há uma dúvida que persiste, de toda forma, na relação 
entre número de fãs e quantidade de conteúdo postado: 
Seria a categoria “Mídia/Notícias” a que tem maior 
crescimento por ser a que mais posta, ou essas páginas 
postam mais justamente por terem uma base de 
usuários maior e mais ativa?

As outras categorias vêm, paulatinamente, 
migrando seus esforços para as outras plataformas, 
isso é possível afirmar. Isso ocorre também com 
“Mídia/Notícias”, mas pode-se dizer que a própria 
natureza do negócio dessas páginas, cujas empresas 
proprietárias possuem na monetização pela visualização 
de anúncios em seus sites uma fonte importante de 
renda, exige uma maior intensidade nas postagens.

Publicações por Semana

Facebook
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Formatos de Publicação Tempo de Resposta

Marcas/Institucional 6:36

E-commerce 23:05

Entretenimento 29:48

Bens de Consumo 22:17

Mídia/Notícias 25:01

Média Geral 11:46

horas:minutos

Facebook
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A categoria que mais impulsiona suas postagens 
no Facebook, desde o início do ano e continuando no 
segundo trimestre, é a “Bens de Consumo”. Entre abril, 
maio e junho, 64% dos posts feitos nesse segmento 
receberam incentivo financeiro. Nos três primeiros 
meses do ano, esse percentual era de 62%.

Já a  categoria “Marcas/Institucional” manteve o 
segundo lugar em investimentos, com 25%, mesmo 
número do trimestre anterior e representa um 
crescimento de 12 pontos percentuais na comparação 
com os três últimos meses de 2020.

O maior empenho financeiro no setor “Marcas/
Institucional” pode indicar uma necessidade maior 
das empresas em conectar-se com o público com 
a continuidade da pandemia.

Orgânicas x Promovidas

Facebook
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Média de Interações Formas de Interação

Facebook



Média de Interações
por Publicação

#MS360FAAP #MS360FAAP
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Top 15 Hashtags

Marcas/Institucional 2.273

E-commerce 225

Entretenimento 4.219

Bens de Consumo 1.445

Mídia/Notícias 1.529
#

Facebook
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Volume de Seguidores

#MS360FAAP

Instagram

Formas de Interação do Usuário

#MS360FAAP
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Volume de Interações

#MS360FAAP #MS360FAAP

A diferença entre as interações recebidas pelas Marcas 
e pelas Celebridades é muito grande. Ainda que estejam 
passando por um processo de humanização e 
aproximação dos consumidores, as empresas ainda 
não conseguem o nível de engajamento que as figuras 
públicas possuem.

E isso não tem ligação com a quantidade de conteúdo, 
pois as Marcas publicam quase duas vezes mais 
do que as Celebridades por semana.

Mesmo que aquilo que é mostrado nas redes dos 
famosos seja editado, seja um conteúdo pensado 
e planejado para a exposição e até mesmo venda 
de produtos e serviços, ainda assim o público prefere 
essa conexão às comunicações feitas pelas Marcas.

Interações 
por post

Média de Publicações 
por semana

Marcas 3.924 14

Celebridades 146.607 8
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#MS360FAAP

Mediana de Interações IGTV

#MS360FAAP

Top 15 Hashtags

#



Glossário Facebook

Média de Fãs
Mostra o número médio de fãs durante o quarter determinado.

Tempo Médio de Respostas
A média de tempo que levou a página monitorada 
para responder a uma pergunta do usuário.

Média de Publicações por Semana
Mostra o número médio de publicações feitas por semana.

Formatos de Publicação
Mostra a frequência dos tipos de publicações. 
Podem ser: foto, link, vídeo ou status.

Publicações Orgânicas X Promovidas
Mostra a porcentagem das publicações orgânicas, 
promovidas ou indefinidas para cada segmento.

#MS360FAAP
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Média de Interações dos Usuários
Mostra a média de interações para cada segmento, 
de acordo com o tipo de publicação feita pelo administrador 
(orgânico ou promovido).

Média de Interações
Apresenta a média de interações (reações, comentários e 
compartilhamentos) para cada segmento.

Formas de Interação do Usuário
Mostra a porcentagem do tipo de interação feita pelo 
usuário. Podem ser: Reações, Comentários ou 
Compartilhamentos.

Top Hashtags
Mostra as 15 hashtags mais utilizadas no Facebook 
durante o quarter.



Glossário Instagram

Volume de Seguidores
Mostra a média total dos seguidores durante o quarter.

Média de Publicações Por Semana
Média total de publicações feitas por semana de acordo 
com o segmento: (Marcas ou Celebridades).

Volume de Interações dos Fãs
Mostra a média de interações para cada segmento 
(Marcas ou Celebridades), de acordo com o tipo de reação 
feita pelo usuário. Podem ser: Likes ou Comentários.

Interações por Post
Mostra a média total de interações feitas por fãs para 
cada segmento.

#MS360FAAP
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Formas de Interação do Usuário (Marcas / Celebridades)
Mostra a frequência média e tipo de reação dos fãs (Likes ou 
Comentários) de acordo com o tipo de publicação (Imagem, 
Vídeo ou Carrossel) feita pelo perfil.

IGTV – Mediana de Interações
Mostra o valor da mediana para Likes e Comentários 
feitos pelos Fãs para IGTV de acordo com cada segmento 
(Marcas e Celebridades).

TOP HASHTAGS
Mostra as 15 hashtags mais utilizadas no Instagram 
durante o quarter.



Glossário (outras informações)

Mídia
Qualquer perfil em relação a um formato de 
comunicação: TV, Jornal, Revista, Web

Bens de Consumo
Qualquer perfil focado em produtos do setor 
alimentício presentes em supermercados.

Entretenimento
Qualquer perfil com relação ao campo de 
entretenimento.

#MS360FAAP
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E-Commerce
Qualquer perfil que se dedica ao comércio eletrônico.

Marcas
Qualquer perfil de marcas com o intuito de promover 
seus produtos ou serviços.

Celebridades
Perfis de pessoas, personalidades famosas ou 
influenciadores digitais.



Metodologia

Este estudo tem como base de pesquisa os 100 
perfis de empresas e celebridades/influenciadores 
com mais interações em suas publicações no 
trimestre pesquisado. 

Esse recorte permite a análise daqueles que estão 
obtendo mais resultado em interações no período, 
apesar da base eventualmente variar entre uma 
edição e outra.

Analisamos páginas do Facebook e perfis do 
Instagram do Brasil, monitorados pela Emplifi.

#MS360FAAP
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- Os dados apresentados são disponibilizados publicamente 
pelas APIs das plataformas. 

- Dados de conteúdos patrocinados do Instagram não 
estão disponíveis, assim como os dados de dark posts no 
Facebook.

- As informações sobre postagens orgânicas e pagas no 
Facebook são com base no algoritmo de detecção 
promovido pela Emplifi com base em conteúdos da timeline.

- Celebridades/Influenciadores  consideram apenas 
contas Business ou Content Creator.
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Use #MS360FAAP para compartilhar nosso estudo.
Clique nos links ao lado e acesse os relatórios anteriores.

http://www.faap.br/nimd/ms360faap.asp
http://www.faap.br/nimd/
https://emplifi.io/

