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Realização:



Mídias Sociais 360º - 3º 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

Este terceiro trimestre de 2022 manteve muitos 
resultados semelhantes aos dos dois primeiros 
trimestres do ano. Alguns pontos a destacar das 
atividades no Facebook são:
- As páginas das categorias de marcas e as páginas 
de influenciadores produzem posts em frequência 
muito similar, porém o resultado de interações em suas 
páginas é bastante diferente. Enquanto as páginas de 
Marcas alcançam uma mediana de 181 interações, as 
páginas de influenciadores possuem uma mediana de 
12.493 interações.
- Do total de interações possíveis (reações, likes, 
compartilhamentos, etc) é interessante observar que a 
categoria das Marcas tem a menor porcentagem de 
comentários na comparação com as demais categorias.
Esses dados mostram como conquistar o engajamento 
dos usuários das redes é algo bastante desafiador
para as Marcas. 



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

Este trimestre foi marcado pelo crescimento no Facebook 
de novos fãs em páginas de todas as categorias, porém 
não chega a ser um crescimento de 0,5%, o que significa 
que se trata de uma variação muito sutil.

Em relação ao formato de post, sabemos que o vídeo tem sido 
preferido e ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais. 
Nos gráficos da página 07 vê-se que os Influenciadores possuem 
um percentual maior de posts em vídeo do que as marcas, 
o que pode sugerir uma facilidade maior dos influenciadores 
com relação a esse formato e também que materiais produzidos 
para outras plataformas, como YouTube, Instagram e TikTok 
acabam sendo replicados no Facebook. 

Porém, vale uma observação importante: cada formato tem 
suas características próprias, assim, é importante escolher 
o formato adequado para cada proposta ou objetivo. Quando o 
objetivo é promover a interação no post, veja no gráfico ao lado 
que os Influenciadores conseguem mais interações 
no formato foto do que em vídeo.
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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

Ainda sobre engajamento e volume 
de interações, vale observar na página 09 
como o investimento em mídia paga 
no Facebook pode de fato resultar não 
só numa exposição maior da publicação, 
mas consequentemente, em um volume 
de interações bem maior no post.

Se comparados posts pagos e orgânicos, 
páginas da categoria Mídia conseguem 
19 vezes mais interações em seus posts 
pagos do que os posts orgânicos. 

Em páginas de Marcas, o volume de 
interações aumenta 26 vezes, isso porque 
o volume de interações em posts 
orgânicos costuma ser muito pequeno.

Já no caso das páginas dos Influenciadores, essa diferença 
não é tão grande, pois esta categoria consegue um bom volume de 
interações nos posts orgânicos. Quando comparado com os posts 
pagos, as interações chegam a quadruplicar, mas não mais do que 
isso.

O acompanhamento dos influenciadores mostra que a frequência 
de investimento em impulsionamento vem crescendo, mas nunca 
no mesmo volume das marcas.

A conclusão é de que o impulsionamento de posts dos 
Influenciadores pode ser bastante interessante quando o objetivo 
não é necessariamente o engajamento, mas ampliar o alcance 
e visibilidade da publicação. E isso tende a ocorrer quando esses 
produtores de conteúdo se associam a empresas para divulgação 
de produtos e serviços. São as marcas que auxiliam neste 
investimento, para tentar alcançar ainda mais os consumidores.
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Média de Posts por Semana
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Instagram

#MS360FAAP

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 observar a relação 
entre o volume de posts publicados pelas categorias 
monitoradas e a mediana de interações geradas no 
período. Vê-se por exemplo, que a categoria de Mídia tem 
a mais alta frequência de publicações, são 21 posts por 
semana, porém não é essa a categoria que gera 
mais interações. Enquanto a categoria de Mídia tem 
uma mediana de 200.347 interações por perfil, a 
categoria de Esportes obteve no mesmo período 265.961 
interações. Para efeito de comparação, 
vale destacar que a categoria dos perfis de Marcas, 
conseguem apenas 7.669 interações. 

Esse dado é importante para perceber que o volume 
de interações é bastante influenciado pela categoria
do perfil. Ao utilizar este material como referência para 
estratégias de marketing de um determinado perfil, 
sempre deve-se observar uma categoria similar.
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Mediana de Seguidores

#MS360FAAP

Instagram

#MS360FAAP

Variação de Fãs em Relação
ao Trimestre Anterior
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Instagram

Influenciadores - 
Formatos de PostsMarca - Formato de Posts

#MS360FAAP #MS360FAAP
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#MS360FAAP

O gráfico da mediana de seguidores deixa muito evidente 
a força que celebridades e influenciadores digitais possuem 
dentro desta plataforma. A mediana de seguidores dos 
influenciadores digitais é 2 vezes maior do que a categoria 
de Mídia e chega a ser 7 vezes maior do que a mediana
de seguidores dos perfis de Marcas. Ou seja, o Marketing 
de Influência é algo que não pode faltar na estratégia 
de comunicação de qualquer marca que queira ter
uma boa presença nas redes sociais. 

E esse volume de seguidores está em constante 
crescimento. No gráfico de variação de fãs em relação 
ao trimestre anterior vê-se que, apesar de sutil, há um 
crescimento de fãs na maioria das categorias, e isso 
se repete nas últimas edições deste estudo. 

O formato de vídeos curtos ganhou bastante espaço 
dentro da plataforma recentemente e por isso, a partir 
dessa edição do #MS360FAAP os gráficos da página 
15 trazem o formato Reels dentre os demais formatos. 

Com essa novidade, é possível notar que este formato 
já representa 26,9% do total de publicações feitas por 
perfis de Marcas, porém o formato de foto é o que domina 
ainda, com 42,3%.

Esse cenário é diferente entre os Influenciadores digitais. 
O formato Reels já é o mais utilizado, ocupando 40,8% 
do total de publicações, em seguida vem o formato Foto 
com 28,9% e o Carrossel com 26,6%.
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Este gráfico ao lado justifica a preferência pelo formato 
Reels. Atualmente esse é o formato que mais gera 
interações e consequentemente promove engajamento, 
tanto para as Marcas como os Influenciadores Digitais.

O formato Carrossel, que vinha sendo o que mais engajava 
nos últimos trimestres, continua acima dos outros, mas 
a força dos Reels o suplantou entre os influenciadores. Já 
para as marcas, os números são muito próximos, 
indicando que os seguidores estão esperando mais vídeos 
dos criadores de conteúdo do que das marcas. 

O gráfico seguinte, da página 18, mostra os termos mais 
utilizados neste último trimestre. Um dado relevante 
é observar os termos que se repetiram com relação 
ao período anterior e foram eles: tbt, brasil, promoção, 
moda, dicas, sustentabilidade, lançamento e inverno.

Mediana de Interações
por Formato
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#MS360FAAP

TOP 20 hashtags que mais perfis 
usaram no período 

1 - diadospais

2 - diadocliente

3 - tbt

4 - trend

5 - diadoamigo

16 - inverno

17 - decoração

18 - felizdiadospais

19 - tecnologia

20 - fashion

6 - repost

7 - reels

8 - brasil

9 - promoção

10 - moda

11 - dicas

12 - sustentabilidade

13 - primavera

14 - lançamento

15 - setembroamarelo



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/

