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Realização:



Mídias Sociais 360º - 2º 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
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Facebook

Porcentagem de Comentários
e Compartilhamentos O segundo trimestre de 2022 evidenciou tendências já 

vistas nos meses anteriores, no que se refere ao 
Facebook. Um dos pontos é a quantidade de publicações 
feitas pelas páginas da categoria “Mídia”, na qual estão 
inseridos os veículos de comunicação. A frequência 
é bem superior à das demais categorias.

Duas categorias, “Marcas” e “Influenciadores” possuem 
média de publicações semanais muito próximas (3 e 2, 
respectivamente), porém, é muito diferente o resultado 
que obtêm em volume de interações total. Enquanto 
a primeira recebe uma mediana de 200 interações, 
a segunda fica com mais de 13 mil, isso mostra como os 
usuários estão mais propícios a interagir com perfis de 
influenciadores digitais se comparado com perfis de 
empresas. 



Mediana de Fãs por Página

#MS360FAAP #MS360FAAP

6

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

Falando em interações, um ponto que chamou atenção no 
resultado deste trimestre é que as Marcas têm uma 
porcentagem da reação "amei" (7,19%) menor do que os 
influenciadores (13,51%). Porém, elas possuem uma 
porcentagem de compartilhamentos (7,70%) maior 
do que os influenciadores (4,12%). 

Uma possível explicação para esse número é que os 
conteúdos dos influenciadores são mais “assistíveis”, 
ou seja, feitos para serem diretamente consumidos, sejam 
fotos ou vídeos, enquanto que as marcas incentivam o 
compartilhamento dos desejos de consumo em seus posts.

Já analisando o formato de publicação, foto é a escolha 
preferida tanto por Marcas (79,6%) como Influenciadores 
(66%), porém quando se trata de vídeos, os Influenciadores 
conseguem produzir mais posts nesse formato (22%) do 
que as Marcas, que possuem somente 13,8% do total de 
suas publicações neste formato.
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Facebook

Posts Pagos x Orgânicos Mediana de Interações em 
Posts Pagos x Orgânicos
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Facebook

Indústrias - Total de Interações Indústrias - Interações por Página
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Facebook

Voltando à questão das reações, chama 
atenção como vem ganhando espaço o 
“ha ha ha”, reação com um emoji risonho. 
Na categoria “Comunidades”, por 
exemplo, representou 5,44% do total nesse 
trimestre.

E tanto para as Marcas quanto para os 
Influenciadores, as publicações com link 
são aquelas que geram o menor volume 
de interações se comparado com outros 
formatos de publicações, por isso devem 
ser evitados para garantir um bom 
resultado de engajamento. Isso acontece 
porque as plataformas buscam não 
incentivar a saída de seu ambiente, 
o que os links fazem diretamente.

Como é possível observar no gráfico da página 9, a grande 
maioria das publicações em todas as categorias são 
orgânicas, agora, para aqueles que trabalham com posts 
pagos, há uma consideração importante a 
se fazer: post pago é sim, capaz de gerar mais interações do 
que posts orgânicos. Se considerada a mediana de 
interações de cada formato, no caso de páginas de Marcas, 
enquanto um post orgânico resulta em cerca de 4 interações, 
um post pago chega a uma mediana de 120 interações.

Na análise da mediana de fãs por página, os influenciadores 
digitais e celebridades continuam a ter um volume muito 
superior de fãs do que as demais categorias. E, em relação 
ao trimestre anterior, a mediana de seguidores não se alterou 
muito.
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Média de Posts por Semana
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Mediana de Interações por Perfil
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#MS360FAAP

Instagram

#MS360FAAP

Mediana de Likes e 
Comentários por Post

No caso do Instagram é interessante notar como Marcas 
e Influenciadores produzem uma quantidade muito 
similar de posts por semana, porém  a mediana de 
interações obtidas é discrepante. Enquanto 
Influenciadores conseguem 82.041 mil interações em 
seu perfil a partir de 2 posts na timeline por semana (não 
estão sendo considerados stories, reels, etc), as Marcas 
conseguem apenas 4.893 interações publicando 3 posts 
por semana; ou seja, as interações registradas nos perfis 
de Influenciadores neste 2º trimestre foram cerca de 
1600% maiores do que que as realizadas em perfis de 
Marcas. No Facebook a diferença é ainda maior: as 
interações em páginas de Influenciadores é cerca de 
6.800% maior do que as interações em páginas de 
Marcas (página 2). Este é um dos dados que sustentam 
o crescimento  do marketing de influência e o valor que 
criadores de conteúdo e influenciadores digitais 
possuem para as empresas. 
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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 PostsMarca - Formato de Posts
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#MS360FAAP

Sabemos que é muito mais fácil deixar um like do que um 
comentário num post, por isso se somarmos todos os likes 
e comentários, a porcentagem de likes será sempre maior. 

Porém,  um dado importante a notar é que a porcentagem de 
comentários em páginas de Influenciadores (14,79%) e perfis 
de Comunidades (21,41%) é superior à porcentagem em 
perfis de Marcas (8,57%) ou Mídia (6,32%). Ou seja, as redes 
continuam sendo espaços de conversação, mas essa 
conversa vai fluir melhor quando o usuário tem a real 
percepção de que há alguém do outro lado, não apenas uma 
ferramenta de automação.

Enquanto no Facebook as páginas não esboçam 
crescimento significativo na mediana de fãs, no Instagram 
o volume de seguidores dos perfis vem crescendo aos 
poucos. Se comparado com o trimestre anterior, os perfis 
de Marcas tiveram um crescimento de 2,26% no volume 
de seguidores e os Influenciadores tiveram um 
crescimento de 1,26%. A categoria que mais cresceu foi a 
de Esportes (4,71%). Esse crescimento tem se mostrado 
constante ao longo dos últimos relatórios.

No Instagram, neste último trimestre os perfis de 
Influenciadores produziram mais posts em formato 
carrossel (41% do total de publicações feitas por essa 
categoria) do que Marcas (30,7% do seu total de 
publicações). E isso beneficiou os Influenciadores, pois 
o carrossel é o formato que tem gerado mais interações 
dos usuários se comparado ao post de imagem ou vídeo.
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Os posts em formato carrossel produzidos por 
influenciadores chegaram a ter 22% a mais de 
interações do que as publicações em formato de foto 
e 42% do que as publicações em vídeo.  

Em relação às hashtags mais usadas, nota-se a 
predominância de temas que envolvem eventos 
ocorridos nesse período. É curioso notar que algumas 
hashtags se repetem desde o trimestre anterior a esse, 
entre elas as que são próprias das redes sociais, como 
#tbt e #repost, mas também aparecem os termos 
#promoção e #sustentabilidade, o que dá indícios de 
dois assuntos recorrentes. 

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

1 - diadosnamorados

2 - diadasmaes

3 - diadasmães

4 - tbt

5 - pascoa

16 - brasil

17 - moda

18 - lançamento

19 - chocolate

20 - promoção

6 - festajunina

7 - inverno

8 - amor

9 - páscoa

10 - repost

11 - sustentabilidade

12 - meioambiente

13 - felizpascoa

14 - dicas

15 - presente



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.

- A coleta de dados para esse estudo aconteceu antes da 
liberação do Instagram para o formato reels.

- 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.



Realização:
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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/

