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GLOSSÁRIO

■ Performance

Baseia-se nos valores de crescimento e 
engajamento. Combina ambas as figuras, para 
fornecer um valor de estimativa para um sucesso de 
páginas. 

■ Métricas

São um conjunto de dados de mensuração que 
quantificam uma tendência, comportamento ou 
variável de negócio, permitindo medir e avaliar o 
desempenho de qualquer ação de marketing.

■ Engajamento

É o envolvimento emocional do consumidor com a 
sua marca, que vai além do número de seguidores 
em uma rede social e curtidas em uma postagem. É 
a interação e o relacionamento com a marca.

■ Número de fãs/seguidores

Baseia-se na quantidade de pessoas que curtem as
páginas monitoradas.

■ Posts

São todos os tipos de publicações feitas por 
determinada página ou perfil nas mídias sociais. 

■ Crescimento de fãs/seguidores

É baseada na quantidade de fãs ou seguidores
novos, que curtem uma página, subtraindo-se o
número de fãs ou seguidores que deixaram de
curtir a página no mesmo período.

■ Reações/Curtidas

Referem-se à quantidade de reações/curtidas
realizadas nas publicações das páginas monitoradas.

■ Mídias sociais

É uma conexão entre um grupo de pessoas, com o 
objetivo de compartilhar informações. Ferramentas 
utilizadas para se comunicar, como Facebook e 
Instagram.

■ Benchmarking

Benchmarking mostra o desempenho de sua 
empresa em comparação com o resto do setor. Os 
gráficos no relatório ajudam você a ver o quão forte 
é sua presença nas redes sociais em comparação 
com outros perfis.



Esse relatório tem como objetivos:

• Explorar a ciência e a visualização de dados para torná-las tangíveis e acessíveis 
para o consumo da sociedade;

• Trazer à sociedade um debate conceitual e reflexões referentes ao âmbito de 
dados e às aplicações de monitoramento de mídias sociais;

• Acompanhar, numa visão holística, atividades e comportamentos de perfis 
profissionais nas mídias sociais, a fim de produzir conteúdo informativo e de 
credibilidade ao mercado;

•  Evidenciar a importância do Monitoramento e da Pesquisa em Mídias Sociais 
para tomadas de decisões estratégicas de comunicação, tais como relacionamento, 
planejamento de campanhas, desenvolvimento de produtos e análise de 
tendências; 

•  Analisar, utilizando-se das principais métricas do mercado, o desempenho dos 
candidatos à Prefeitura de Manaus nas principais mídias sociais – Facebook e 
Instagram;

• Ranquear o desempenho de cada candidato em cada métrica analisada nas 
mídias sociais citadas.

OBSERVAÇÕES:

•   A coleta das páginas se deu por meio de links disponibilizados nos sites dos 
candidatos, quando não disponível, foi feita coleta manual em cada rede e 
mecanismos de pesquisas na internet; 

•   Desconsideramos a origem dos fãs/seguidores para inclusão neste estudo;

•   A iMarketing não se responsabiliza por: compra de fãs/seguidores e curtidas, 
bem como os conteúdos publicados por qualquer perfil analisado;

•   Para esta análise, foram selecionados somente os Candidatos à Prefeitura de 
Manaus que possuem fanpages e perfis públicos/comercial, no Facebook e no 
Instagram.
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PERÍODO DE ANÁLISE: 20 a 26/09

O estudo é dividido em duas fases. A primeira é caracterizada pela coleta de dados 
por meio da extração de informações das mídias sociais Facebook e Instagram, 
durante o período pré-determinado. Realizada a captação, a segunda fase é 
estabelecida com a tabulação e a interpretação dos dados da base extraída, 
formando um ranqueamento com as métricas analisadas.

Os dados foram coletados pela ferramenta Fanpage Karma, que possibilita 
monitorar diferentes indicadores de desempenho do perfil profissional de um 
usuário nas mídias sociais, como horários de maior alcance, frequência diária, 
postagens de maior engajamento, tipos de reações e conteúdos, hashtags mais 
usadas etc.

As cinco métricas coletadas foram as seguintes: 

• Fãs/Seguidores;

• Crescimento de fãs/seguidores;

• Reações/Curtidas;

• Engajamento;

• Número de posts.

OBSERVAÇÕES:

• Esse estudo será realizado semanalmente, contendo as principais métricas e 
informações das páginas/perfis dos candidatos ao longo do período eleitoral. 
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FÃS

CRESCIMENTO DE FÃS

Analisando as páginas dos candidatos, concluímos que o número de fãs do Facebook do candidato 
Capitão Alberto Neto, é o maior dentre todos os outros candidatos, sendo contabilizados mais de 
800.302. Um número alto como esse, é difícil de ser superado, tanto que a segunda maior página, 
que foi do candidato David Almeida, possui 84.715 fãs, uma quantidade ainda muito distante do 
número de seguidores do 1° lugar dessa métrica. 

Observando os dados de crescimento de seguidores, o ranking mostra uma diferença da métrica 
passada. Desta vez, a página de Alberto Neto, ficou em último, perdendo mais de 127 fãs nesta 
primeira semana analisada. Enquanto isso, as pages dos candidatos Amazonino Mendes (481) e 
Ricardo Nicolau (335), seguem crescendo exponencialmente. 



REAÇÕES

NÚMERO DE POSTS

ENGAJAMENTO

No quesito reações por posts, mais uma vez o 
Facebook do Capitão Alberto Neto abre uma 
enorme vantagem sobre seus adversários, 
obtendo 42% de reações. Logo em seguida, as 
páginas dos candidatos Coronel Menezes e 
David Almeida se aproximam, contabilizando, 
respectivamente, 15% e 14%. 

Em engajamento, onde o fator essencial 
considera o número de seguidores, bem como 
as métricas de comentários e reações, vemos 
a página do Coronel Menezes liderando com 
32,77% de engajamento, isso porque, mesmo 
com seus poucos seguidores, a interação é 
bem maior.   
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Ao longo de 20 a 26 de setembro, a página do Capitão Alberto Neto publicou mais de 36 conteúdos, 
mostrando que a presença dele nessa mídia é extremamente importante para sua candidatura. Logo 
atrás, temos Coronel Menezes, com 28 posts publicados, e na 3ª posição, encontra-se Romero Reis, com 
22 conteúdos.

Capitão 
Alberto Neto

Coronel 
Menezes

Romero 
Reis

Adv. 
Marcelo Amil

David 
Almeida

Alfredo 
Nascimento

Ricardo 
Nicolau

Chico 
Preto

Amazonino
Mendes

José 
Ricardo

Gilberto 
Vasconcelos



VALOR GASTO – FACEBOOK ADS
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VALOR GASTO – FACEBOOK ADS
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Os dados de anúncios mostrados nessa análise foram retirados da biblioteca de anúncios da própria 
plataforma do Facebook, por meio do Facebook ADS, onde estão disponíveis, de forma transparente, o valor 
que cada candidato investiu em anúncios/posts voltados aos temas sociais, eleições ou política, conforme 
mostrado. 

Os candidatos Gilberto Vasconcelos, Marcelo Amil e Alfredo Nascimento não possuem registro de anúncio 
recente. O candidato Coronel Menezes, tem patrocinado peças eleitorais sem a identificação de “Pago por”. 
No período eleitoral, os anúncios devem ser identificados com o rótulo de eleições, caso isso não ocorra, o 
material pode ser removido, por descumprimento das regras de rede do próprio Facebook. 



TOP POSTS ORGÂNICOS
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A • O principal destaque do Facebook, ficou com a página do candidato Capitão 
Alberto Neto. Com a sua page, foi possível mensurar a quantidade de conteúdos 
e a presença que um perfil deve possuir para chamar atenção do público. Além 
disso, os principais posts orgânicos nos mostram um domínio em mesclar 
conteúdos de forma pessoal e profissional, dominando a interação com seu 
público.

• É possível observar isso, tanto na quantidade de reações, quanto em número de 
posts, em que o perfil do candidato Alberto Neto supera os números das páginas 
de seus adversários. Foram mais de 42% (cerca de 37.156) de reações por posts, 
um número alto que nenhum outro candidato conseguiu se aproximar na 
semana. 

• Outras páginas importantes para ficar de olho, são dos candidatos Ricardo 
Nicolau e Amazonino Mendes. Por meio do Facebook ADS notamos que ambos 
tem investido em anúncios/posts sobre as eleições e demais temas relacionados 
à política. Além disso, o crescimento das páginas desses candidatos estiveram 
em evidência na métrica analisada. Amazonino com mais de 481 novos fãs, e 
Nicolau com 335.

• A página do candidato Coronel Alfredo Menezes também teve um desempenho 
que pôde aparecer entre os primeiros de algumas métricas, como número de 
posts e, principalmente engajamento, onde teve o resultado de mais de 32,77%, 
o maior dentre todos os outros 11 candidatos.

• Para os perfis dos demais candidatos, é importante aumentar o conteúdo de 
posts, e aplicar um investimento em temas sobre eleições e política. Desta 
forma, o alcance das páginas pode atingir um número maior de seguidores/fãs 
que podem conhecer melhor os trabalhos que cada candidato está fazendo nas 
mídias sociais.
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SEGUIDORES

CRESCIMENTO DE SEGUIDORES

O perfil do Instagram com o maior número de seguidores foi do candidato Capitão Alberto Neto, 
com 158.448 seguidores registrados no período analisado. Em seguida, David Almeida se mostra 
como o segundo maior perfil entre os candidatos, com 43.599. Outros candidatos que se aproximam 
de um número alto de público são: Amazonino Mendes (23.128), Romero Reis (22.285) e Chico 
Preto (20.678). 

Em crescimento de seguidores, notamos que o candidato Amazonino Mendes obteve um resultado 
positivo, com 493 novos seguidores em apenas uma semana, garantindo o principal destaque nessa 
métrica. Em seguida, temos como registrados os perfis dos candidatos Coronel Alfredo Menezes
(385) e Capitão Alberto Neto (360), que também obtiveram bons números de novos seguidores, 
podendo se aproximar de Mendes.



CURTIDAS

NÚMERO DE POSTS

ENGAJAMENTO

Analisando a quantidade de curtidas nos posts
publicados pelos perfis, notamos uma alta de 
48% para o Capitão Alberto Neto. O registro 
é um dos maiores, deixando para trás fortes 
páginas como as de David Almeida (15%) e 
Amazonino Mendes (13%). 

Por métrica de engajamento, mais uma vez 
vemos a mídia social do candidato Coronel 
Alfredo Menezes, como sendo um dos mais 
altos, dessa vez no Instagram com 26%. 
Alfredo Nascimento (16%) e Amazonino 
Mendes (15%) se posicionam logo atrás em 
nível de engajamento da página. 
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O maior número de conteúdo publicado ao longo da semana foi do Capitão Alberto Neto, seu perfil publicou 
mais de 32 posts para o feed, entre carrosséis, vídeos e imagens estáticas, com conteúdos relacionados à 
política, mas também de conteúdo pessoal. Logo abaixo dele, o perfil do Coronel Alfredo Menezes foi o 
segundo melhor, com 20 publicações. 
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A • Mais uma vez, o candidato com a melhor performance foi o Capitão Alberto 
Neto, que mostrou também nessa mídia social, um nível alto de conteúdo, 
interação e gerenciamento com o público que segue e acompanha seus posts.  

• Essa conclusão fica clara, quando visualizamos as principais métricas em que o 
perfil de Neto se destacou. Primeiro, em número de seguidores, seu perfil é o 
principal destaque, com mais de 150 mil seguidores. Em seguida, em número de 
curtidas, a taxa de 48% de likes por posts garantiu uma margem grande contra os 
adversários. Já em número de posts, o perfil também foi o principal destaque, 
sendo publicado mais de 32 conteúdos, voltados para temas pessoais, que 
registram o maior número de interação, mas também com temas de campanha. 

• Outro candidato que tem domínio da mídia social é Amazonino Mendes, em top 
posts orgânicos, ele aparece pelo menos uma vez, com um conteúdo voltado à 
interação com seus seguidores e exaltando interesses regionais. Outro fato a se 
considerar, é a taxa de engajamento do perfil de Mendes, que resultou em 15%. 
Caso aumente o número de publicações no feed, esse número pode crescer e 
melhorar o alcance do perfil.

• Para as outras páginas de candidatos que já possuem um bom número de 
seguidores, é importante aumentar o nível de presença, para que o público possa 
visualizar cada temática trabalhada ao longo do período eleitoral. Ou seja, 
realizar o maior número de publicações, tanto para o feed quanto para os stories 
e interagir com seus seguidores, pode determinar resultados melhores. 

• Já para candidatos com poucos seguidores, é importante primeiramente 
aumentar o alcance do perfil, seja por meio de posts pagos ou apresentando 
temas que são de interesse comum. Além disso, o público preza bastante por 
qualidade, seja qualidade de foto, vídeo ou live. Analisar como anda seu feed e 
melhorá-lo, pode ser uma alternativa para uma boa impressão ao longo do 
período eleitoral. Afinal, é importante ter em mente que, hoje, boa parte dos 
eleitores estão presentes nas mídias sociais. 
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