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Realização:



Mídias Sociais 360º - 4º Trimestre 2022

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

O estudo avalia todos os perfis de Facebook e 
Instagram cadastrados na plataforma Emplifi.

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

#MS360FAAP #MS360FAAP

3

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

Os resultados do último trimestre de 2022 se mantiveram 
muito similares em relação aos outros períodos do ano. 

As páginas da categoria de Mídia, nas quais estão 
inseridos os veículos de imprensa, mantiveram-se ao 
longo de todo ano como a categoria com a maior média 
de posts por semana, assim como a mediana mais alta 
de interações por página. Essa categoria se destaca 
também por possuir maior variedade e distribuição de 
reações nas postagens, sendo 2,01% de Raiva e 0,80% de 
Triste. Ou seja, conteúdo de notícias não só movimentam 
as redes como promovem bastante interação.

A categoria de Influenciadores se mantém como a 
segunda categoria com a maior mediana de interações 
(14203), mesmo tendo uma média baixa de posts por 
semana.



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



#MS360FAAP #MS360FAAP

8

Facebook

Mediana de Interações
por Formato

A categoria de Influenciadores se mantém com a maior mediana 
de fãs por página (400.458). Esse número se manteve 
praticamente equivalente ou seja, não houve crescimento 
relevante no volume de seguidores em nenhuma das categorias.

Foto e Vídeo continuam sendo os formatos de postagens mais 
utilizados tanto entre as Marcas, quanto entre Influenciadores 
e estão crescendo na mediana de interações entre um período 
e outro. Por exemplo, a mediana de interações por Foto entre os 
Influenciadores cresceu cerca de 13% em relação ao trimestre 
anterior. No caso de Marcas, mesmo que o formato de Foto seja 
o mais utilizado (82,8%), a mediana de interações é a segunda 
mais baixa, perdendo apenas para o formato de Link - que 
historicamente é mais baixo, visto que a plataforma age para 
evitar que o usuário saia dela, diminuindo o alcance desse tipo 
de postagem.

Por outro lado, as interações sobem quando se trata de lives. 
É natural que sejam geradas muitas interações do público 
que acompanha a live, este é inclusive um fator que deve 
impulsionar o live commerce.
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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

No caso da relação entre posts pagos 
e orgânicos, os dados se mantiveram 
similares ao período anterior. Sendo 
a categoria de Esporte com uma 
porcentagem maior de publicações 
orgânicas (98,67%).

É interessante observar que as categorias 
de Comunidades e Esportes, mesmo 
sendo as que menos investem em mídia 
paga (0,82%), são as categorias que mais 
recebem interações em posts pagos,  
depois de Influenciadores.  

Sobre o total de interações das Indústrias, observa-se que a 
indústria da Moda cresceu muito (35%) em relação ao trimestre 
anterior, ultrapassando as indústrias de Bens de Consumo e 
Beleza. As indústrias de E-commerce e Varejo continuam sendo 
as categorias com maiores interações na plataforma.    
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Média de Posts por Semana
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Mediana de Interações por Perfil
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Instagram

#MS360FAAP

Mediana de Likes e 
Comentários por Post

No Instagram, a média de posts semanais de Marcas e 
Influenciadores manteve-se muito similar ao longo de todo 
o ano de 2022, mostrando que houve uma consistência 
na estratégia de produção de conteúdo destas categorias. 

Outro dado relevante é que a mediana de interações é 
bastante influenciada não só pela quantidade de publicações 
mas também pela categoria a qual pertence, por exemplo, 
a categoria de Sociedade, que reúne perfis que tratam de temas 
políticos, no último período publicou uma média de 6 posts por 
semana e a categoria de Influenciadores publicou apenas 3. No 
entanto, as interações que os Influenciadores tiveram foi quase 
7 vezes maior do que a categoria Sociedade. 

Quando analisadas as interações de likes e comentários, 
vê-se que as categorias que possuem uma porcentagem 
maior de comentários por post são as de Comunidades 
e Influenciadores, o que confirma a tendência de estimular 
a discussão entre as pessoas desses tipos de perfis. 
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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

#MS360FAAP #MS360FAAP
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A variação do crescimento de seguidores em relação ao trimestre anterior não foi muito expressiva, a categoria que teve o 
maior ganho de seguidores foi de Locais que cresceu pouco mais de 3%. 

Desde a edição anterior, o formato reels passou a fazer parte das análises deste estudo e, assim como na edição anterior, 
esse formato mostrou ter uma participação expressiva na estratégia de produção de conteúdo tanto de Marcas como 
Influenciadores. 

No caso dos Influenciadores, esse já é o formato mais utilizado, representando 40,3% do total de publicações. Em segundo 
lugar fica o formato de Foto com 30,2%. Já para as Marcas,  Foto é o formato mais utilizado (41,7%) e o reels fica em segundo 
lugar (30,1%).

Vale um destaque importante aqui: quando analisada a mediana de interações por formato, vê-se no gráfico da página 17 que 
o formato carrossel tem um bom resultado. Porém, tanto para Marcas como Influenciadores, esse é apenas o terceiro formato 
mais utilizado. O formato Reels tem sido preferido possivelmente não só pelas interações que gera, mas principalmente pelo 
alcance. 
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O gráfico ao lado justifica a preferência pelo formato Reels como 
foi dito anteriormente.

O formato de Carrossel se destaca com a maior mediana de 
interações para Influenciadores (2836). Para as Marcas, o Reels é 
o formato com mais interações (120).

É relevante apontar que o tipo de postagem mais realizado pelas 
Marcas é o de Foto, ainda que este possua a mediana mais baixa 
de interações (68).

A tabela seguinte, da página 18, mostra os termos mais utilizados 
neste último trimestre. É interessante observar que esse período 
foi marcado por hashtags relacionadas a feriados e datas 
comemorativas como Natal, Ano Novo e Dia das Crianças, assim 
como eventos promocionais como Black Friday. Vale destacar 
que, apesar do final do ano ter sido marcado pelas eleições, esse 
assunto não aparece na tabela pois ele foi pulverizado em 
diferentes hashtags.

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

1 - natal

2 - blackfriday

3 - anonovo

4 - outubrorosa

5 - copadomundo

16 - verão

17 - repost

18 - futebol

19 - fimdeano

20 - promoção

6 - feliznatal

7 - diadascrianças

8 - brasil

9 - tbt

10 - halloween

11 - 2023

12 - copa

13 - felizanonovo

14 - novembroazul

15 - natal2022



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.
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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/

