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Realização:

Mídias Sociais 360º - 4º Trimestre 2021

O #MS360FAAP é uma publicação realizada 
trimestralmente, desde 2014, pelo Núcleo de Inovação 
em Mídia Digital da FAAP, a partir de uma parceria com 
a plataforma Emplifi (originalmente Socialbakers).

O estudo avalia todos os perfis cadastrados na 
plataforma Emplifi, das redes Facebook e Instagram, que 
são as maiores em número de usuários no Brasil e no 
mundo.

A pesquisa tem como objetivos:
- Servir de base para análises mercadológicas;
- Oferecer dados que auxiliem em pesquisas 

acadêmicas;
- Dar subsídios para criadores de conteúdo e 

profissionais de marketing definirem suas 
estratégias.

O relatório traz, na maioria dos gráficos, dados da 
mediana e não da média, pois com isso evitam-se 
desvios causados por eventuais dados discrepantes.
 
Dessa forma, os achados ficam mais próximos da 
realidade, olhando para um conjunto amplo de perfis 
e não apenas aqueles que possuem altas taxas de 
interação. 

As análises aqui contidas são feitas pelos 
professores Adriano Cerullo, Eric Messa, Karina 
Bousso e Thiago Costa, e podem ser utilizadas 
livremente, com a indicação da fonte. 
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Facebook

Mediana de Interações por Página



Porcentagem de cada Reação
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Mediana de Fãs por Página
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Facebook

Variação de Fãs em Relação 
ao Trimestre Anterior



Marca - Formatos de Post
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Facebook

Influenciadores -
Formatos de Post



#MS360FAAP #MS360FAAP

7

Facebook

Mediana de Interações
por Formato

O último trimestre de 2021 no Facebook não trouxe 
grande alterações em relação ao restante do ano. Havia 
uma expectativa de aumento da interatividade, com mais 
gente de férias e com tempo livre, o que não se verificou. 
Importante também notar que as páginas vêm, 
gradativamente, diminuindo o volume de postagens, com 
uma média de 1 post por dia, exceção à categoria 
“Mídia”, que engloba veículos de comunicação e que 
acabam usando a rede social como forma de ampliar o 
alcance do seu conteúdo (Página 3). 
Ainda na questão da quantidade de postagens, o que 
pode-se verificar é que o Facebook tem maior volume 
semanal do que o Instagram. É possível associar esse 
fato aos stories - ainda que a ferramenta também esteja 
disponível na plataforma “mãe” da Meta, é no Instagram 
que ela se consolidou e é mais frequentemente usada 
pelas marcas de diferentes categorias.
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Facebook

É importante notar que houve queda no número de fãs 
de todas as categorias no último trimestre de 2021, na 
comparação com o período imediatamente anterior. 
Mas foi uma diminuição leve, de pouco impacto. 
Olhar apenas para o número de seguidores é um erro 
clássico da análise de redes sociais. Um número mais 
relevante é o de interação e, nesse quesito, a categoria 
“Varejo” é o grande destaque - o que era esperado, visto 
que o período analisado contabiliza a Black Friday e o 
Natal. 
Isso também é evidenciado com a mediana de 
interações das páginas de eletrônicos, que passaram 
de 20 mil no último trimestre de 2021.
Importante também ressaltar a relação entre o tipo de 
posts feitos e as interações: postagem de fotos 
recebem mais interatividade do público e, ao mesmo 
tempo, são as que mais são realizadas no Facebook.

Posts Pagos x Orgânicos
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Facebook

Indústrias - Total de Interações Indústrias - Interações por Página
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Média de Posts por Semana
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Mediana de Likes e 
Comentários por Post
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Mediana de Seguidores
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Variação de Fãs em Relação
ao Trimestre Anterior
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Marca - Formato de Posts

#MS360FAAP

Instagram
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Influenciadores - 
Formatos de Posts
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As mensagens de festas e campanhas de conscientização 
dominaram o Instagram no quarto e último trimestre de 2021. 
Entre as 20 hashtags mais usadas em outubro, novembro e 
dezembro, a primeira foi #natal, seguida por #outubrorosa. 
Também constam na lista #novembroazul e #boasfestas.
E as marcas continuaram o crescimento no número de 
seguidores, algo que já havia sido observado no trimestre 
anterior. Desta vez foram 2,68% na comparação com julho, 
agosto e setembro. 
É destaque também o crescimento da categoria “Sociedade”, 
que engloba temas políticos, com acréscimo de 2,66% no 
período. Essa subida chama especial atenção porque os 
assuntos mais polêmicos não tinham tanto espaço no 
Instagram, mas isso mudou especialmente durante a 
pandemia.
E com a as eleições deste ano, a tendência é de que surjam 
mais perfis dedicados à política, bem como o crescimento dos 
já existentes. Há, no entanto, a preocupação com a difusão de 
desinformação, as chamadas fake news, visto que os posts 
mais criados são de fotos: que não permitem tanto texto na 
descrição, reduzindo as possibilidades de aprofundamento das 
discussões.

Mediana de Interações
por Formato
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TOP 20 hashtags que mais perfis 
usaram no período 

1 - natal

2 - outubrorosa

3 - blackfriday

4 - feliznatal

5 - diadascrianças

16 - tecnologia

17 - saude

18 - fimdeano

19 - sustentabilidade

20 - boasfestas

6 - anonovo

7 - novembroazul

8 - tbt

9 - felizanonovo

10 - halloween

11 - natal2021

12 - repost

13 - verão

14 - promoção

15 - feliz2022



Metodologia

Este estudo tem como base os perfis cadastrados na 
plataforma Emplifi. Não são divulgadas informações 
de quais são os perfis e a quantidade de perfis 
analisados, apenas os dados já tratados, conforme 
apresentados nos gráficos deste relatório. 

Os perfis monitorados pela Emplifi são categorizados 
da seguinte forma: Marcas, Comunidades 
(relacionado a nichos temáticos como geeks, 
diversidade etc.), Influenciadores (personalidades, 
celebridades etc), Esporte, Mídia, Entretenimento, 
Sociedade (temas políticos) e Locais (páginas de 
estabelecimentos comerciais). 
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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.

- A categoria de influenciadores considera apenas 
contas Business ou Content Creator com mais de 1000 
seguidores.
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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/

