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Realização:



Mídias Sociais 360º - 1º Trimestre 2022

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, nas plataformas 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.

#MS360FAAP
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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. 

Realização:



Média de Posts por Semana
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Facebook

Mediana de Interações por Página



Porcentagem de cada Reação
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Facebook



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
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Facebook

Mediana de Interações
por Formato

O 1o trimestre de 2022 manteve uma pequena queda, em 
todos os segmentos, no número de fãs das páginas do 
Facebook, na comparação com os três meses 
imediatamente anteriores. Os setores mais afetados 
foram os de “Comunidades” e de “Entretenimento”, com 
queda de 0,28% e 0,26%, respectivamente. Mas ainda que 
tenha havido essa ligeira queda (que pode eventualmente 
ser atribuída à limpeza de perfis falsos), os números de 
curtidores continuam sendo consideráveis, em especial 
quando se trata de influenciadores. A ideia de focar em 
produção de conteúdo somente para outras plataformas 
como o Instagram e TikTok merece ser revista, visto que 
há ainda uma atividade intensa acontecendo dentro do 
Facebook. Neste 1o trimestre de 2022, por exemplo, 
houve cerca de 21 mil interações nas páginas de 
influenciadores - um número considerável, já que estes 
publicam algum conteúdo cerca de duas vezes por 
semana, em média. 
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Facebook

Com os vídeos ganhando cada vez mais força nas 
outras plataformas, chama atenção que no Facebook o 
formato preferido para postagem seja o de fotos, tanto 
de influenciadores, quanto de marcas. É ainda mais 
notável no caso dessas últimas, que poderiam colocar 
mais links. Porém, somente 4,6% dos conteúdos 
postados pelas marcas tem esse formato. O que se 
pode compreender dessa estratégia é que há cada vez 
um domínio maior do funcionamento do algoritmo da 
plataforma, que costuma restringir o alcance de posts 
que levam o usuário a outros lugares da internet.
Outro destaque vai para a diminuição dos 
impulsionamentos de posts. As marcas investem em 
8,59% de suas postagens, como pode ser visto no 
gráfico ao lado. No trimestre passado, esse número era 
de 10,6%. A diminuição, ainda que leve, pode vir do 
desaquecimento geral da economia, bem como da 
visão de que o investimento em outras plataformas 
oferece melhor retorno.

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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Instagram

#MS360FAAP

Mediana de Likes e 
Comentários por Post
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Mediana de Seguidores
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Instagram
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Variação de Fãs em Relação
ao Trimestre Anterior
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Instagram

Influenciadores - 
Formatos de Posts
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Marca - Formato de Posts
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O Instagram, neste 1º trimestre de 2022, trouxe uma surpresa 
interessante, vista na página 11: as marcas tiveram um 
crescimento no número de fãs maior do que os 
influenciadores. E por que isso aconteceu? Há várias leituras 
possíveis, entre elas a melhora no desenvolvimento de 
conteúdo por esses perfis - que estão mais assertivos na sua 
comunicação. Outro ponto é a abertura da economia com o 
enfraquecimento da pandemia, que gera maior interesse do 
consumidor na compra de produtos e serviços. 
Por outro lado, o nível de engajamento dos influenciadores 
ainda é notavelmente superior, como mostra o gráfico de 
volume de interações aqui ao lado. 
Esse estudo também reforça como no Instagram, a forma 
preferencial de interação dos usuários é o “like”, conforme 
gráfico da página 10. Receber um comentário, portanto, é algo 
mais “especial” que precisa ser muito considerado, tanto por 
marcas, quanto por influenciadores.

Mediana de Interações
por Formato
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#MS360FAAP

TOP 20 hashtags que mais perfis 
usaram no período 

1 - diadamulher

1 - diainternacionaldamulher

3 - carnaval

4 - tbt

5 - diadoconsumidor

16 - pratodosverem

17 - tecnologia

18 - felizanonovo

19 - decoração

20 - praia

6 - verão

7 - repost

8 - 2022

9 - anonovo

10 - verao

11 - sustentabilidade

12 - diadasmulheres

13 - dicas

14 - mulher

15 - promoção



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). 

#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.

- 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/

