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Mídias Sociais 360º - Apresentação

Temos o prazer de apresentar uma nova edição deste 
estudo que é realizado trimestralmente, desde 2014, 
pelo Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, 
a partir de uma parceria com a plataforma Emplifi 
(originalmente Socialbakers).

Na edição anterior demos início a um processo de 
remodelação do estudo, com o propósito de atualizar 
o formato de entrega para atender o atual contexto 
do mercado. 

Nesta edição estamos implementando mais mudanças. 
A partir de agora, nosso relatório trará resultados 
mensurados com base em todos os perfis cadastrados 
na plataforma Emplifi, e não somente os top 100 perfis 
com mais interações. 

#MS360FAAP
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Essa mudança tem como objetivo trazer dados mais 
próximos da realidade, diferente de antes em que 
a proposta era mostrar o resultado somente daqueles 
que tinham altas taxas de interação. 

Outra mudança importante é que agora, muitos 
dos gráficos trazem dados da mediana e não mais 
a média, pois com isso evitamos desvios causados 
por eventuais dados discrepantes. 

A seguir, apresentamos os novos gráficos e análises 
que podem auxiliar a definição de estratégias 
baseada em dados para que profissionais de 
marketing, criadores de conteúdo, pesquisadores e 
estudantes possam ter em mãos, dados 
comparativos relevantes.
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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 setor de “Mídia”, que contempla plataformas de 
notícias, por exemplo, é o grande destaque do Facebook, 
superando amplamente os demais, como mostra o 
gráfico da página 3. Isso mostra, entre outros pontos, que 
o compartilhamento de conteúdo nessa plataforma é 
uma questão muito importante e que, sim, as pessoas 
usam as redes sociais para se informar. 
E ainda que os influenciadores tenham no Instagram, 
TikTok e YouTube suas principais plataformas, o 
Facebook também tem seu valor, como mostram os 
gráficos da página 5 e este aqui ao lado. Quando 
comparados às marcas, o grau de engajamento que 
geram é significativamente maior. E são suas fotos que 
mais instigam interações. As lives - que em grande parte 
ocorrem ao mesmo tempo em múltiplas plataformas, 
também merecem atenção.
Um bom aprendizado do 3º trimestre de 2021: não se 
deve subestimar o Facebook. 
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Facebook

Ainda que o Facebook tenha de ser considerado nas 
diferentes estratégias, a porcentagem de posts 
impulsionados  nessa plataforma é baixa em relação à 
totalidade de publicações realizadas. As marcas, como 
era de se esperar, são as que mais investem - porém, 
apenas 10,6% dos posts delas recebem dinheiro para 
expandir seu alcance. 
Chama atenção também o uso de impulsionamento 
pelos influenciadores, que investem em 3,39% de suas 
postagens. O entendimento é que isso acontece em 
algumas campanhas das quais essas figuras 
participam, não sendo a ação dos próprios criadores, 
mas uma espécie de “combo”: criam-se os “publis” e as 
empresas também bancam a mídia para que esse 
conteúdo chegue a ainda mais pessoas.

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

#MS360FAAP

Instagram

#MS360FAAP

Mediana de Likes e 
Comentários por Post
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Mediana de Seguidores
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Instagram

#MS360FAAP

Variação de Fãs em Relação
ao Trimestre Anterior
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Marca - Formato de Posts

#MS360FAAP

Instagram

#MS360FAAP

Influenciadores - 
Formatos de Posts
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O Instagram, neste 3º trimestre de 2021, 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. 
O estudo também reforça como no Instagram, a forma 
preferencial de interação dos usuários é o “like”, que supera os 
comentários na casa dos milhares (na maior parte das 
categorias), 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 - tbt

2 - brasil

3 - diadospais

4 - amor

5 - love

16 - gratidao

17 - bomdia

18 - fotografia

19 - natureza

20 - modafeminina

6 - repost

7 - familia

8 - moda

9 - instagood

10 - saude

11 - photography

12 - gratidao

13 - instagram

14 - praia

15 - fashion



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/

