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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: 04 a 10/10

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

Iniciando a análise da 3ª semana, podemos ver que no geral o ranking de número de fãs permanece 
no mesmo lugar das outras duas semanas. Obviamente, alguns perderam e ganharam seguidores, 
mas até o momento, não refletiram substancialmente para mostrar quem subiu ou quem desceu 
nesta métrica. A page do candidato Alberto Neto continua sendo a maior, com 800.122 fãs, seguido 
por David Almeida, com 85.130 seguidores. 

Mostrando o crescimento de fãs, os dados já mudam. Desta vez, Capitão Alberto Neto foi o que 
mais perdeu dentro dessa terceira semana, foram mais de 312 fãs que deixaram de seguir sua 
página. Chico Preto também teve uma queda de fãs, cerca de 19. No entanto, os que mais se 
destacaram, e que tem crescido, conforme a análise semanal, são: Ricardo Nicolau (+839) e 
Amazonino Mendes (+555). 



REAÇÕES

NÚMERO DE POSTS

ENGAJAMENTO

Tratando-se de reações nos posts, vemos uma 
disputa acirrada entre as páginas de alguns 
candidatos. Capitão Alberto Neto obteve um 
total de 28% de reações, no entanto, próximo 
dele, a page de David Almeida alcançou 24%. 
Ricardo Nicolau também tem se aproximado, 
com 21%.  

Como citado na última análise, era bem 
provável que a página do candidato Ricardo 
Nicolau ultrapassasse a page de Coronel 
Menezes. Nesta 3ª semana, foi exatamente 
isso que aconteceu, Nicolau dominou o nível 
de engajamento, totalizando mais de 29,55%, 
bem maior que os resultados obtidos por seus 
adversários. 
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Observando a quantidade de publicações divulgadas, notamos um empate entre Coronel Menezes e 
David Almeida. Ambos publicaram 45 publicações ao longo do período de 04 a 10 de outubro. Um número 
bem alto para pages que se encontram em campanha política. Logo abaixo deles, as páginas de Capitão 
Alberto Neto e Ricardo Nicolau, publicaram, respectivamente, 38 e 30 posts.

Capitão 
Alberto Neto

Coronel 
Menezes

Romero 
Reis

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. Ainda nessa 3ª semana, o candidato Coronel Menezes, continuou patrocinando 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. 



EVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – FACEBOOK ADS
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Nesta 3ª semana, o valor gasto pelos candidatos em conteúdos eleitorais nas mídias sociais, somou mais de 
R$ 45.168,00. Ao longo dessas três semanas de análise, o total utilizado já chega a R$ 73.590,00. É 
importante lembrar que esses números são retirados da própria ferramenta de transparência do Facebook. 

Ao longo desse estudo, observamos que os candidatos tem investido cada vez mais em peças patrocinadas. 
Desta vez, Amazonino Mendes voltou a investir, e ficou em 3° nessa métrica, com seus R$ 4.652,00. No 
entanto, quem dominou esse ranking, foi Ricardo Nicolau, que ao longo de 04 a 10 de outubro, utilizou R$ 
26.849,00 em conteúdos patrocinados para a sua página.

Não somente eles, mas também outros candidatos como David Almeida (R$ 405,00), Romero Reis (R$ 
1.268,00) e Capitão Alberto Neto (R$ 11.894,00), têm aumentado cada vez mais seus investimentos. A 
tendência é que cresça, conforme vá se aproximando o período das eleições. 



TOP POSTS
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TOP POSTS ORGÂNICOS

Frisamos que os Top Posts contabilizam as publicações mais curtidas, independente se são 
orgânicos ou pagos pelos perfis analisados neste relatório. 
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A • Essa terceira semana mostrou um crescimento proporcional das páginas, 
conforme o período eleitoral tem se intensificado. Antes, quem esteve sempre 
dominando as principais métricas deste relatório, tem perdido cada vez mais 
espaço para páginas de outros candidatos. Desta vez, o principal destaque no 
Facebook ficou com o perfil de Ricardo Nicolau.  

• A página de Nicolau não só dominou algumas das principais métricas como: 
crescimento de fãs (839), engajamento (29,55%) e valor investido (R$ 
26.849,00), mas também se aproximou em outras. Sua página tem ganhado cada 
vez mais força e seu conteúdo tem adquirido uma grande participação/interação 
do público que o segue. Inclusive, em top posts, seu nome apareceu bem mais 
que nas análises anteriores, ganhando espaço de outros candidatos como 
Alberto Neto, David Almeida e Amazonino Mendes.

• No entanto, é importante ficar atento às outras páginas. Capitão Alberto Neto
ainda possui carisma e gerenciamento exemplar nas mídias sociais e, caso invista 
mais, pode superar as outras páginas. 

• David Almeida também se encaixa nesse perfil, caso comece a investir mais, seu 
espaço e alcance irá crescer consideravelmente, pois seus números ainda são 
considerados bons, principalmente em reações (24%), número de publicações 
(45) e top posts.

• Outras páginas que se destacaram, foram dos candidatos Amazonino Mendes e
Coronel Alfredo Menezes, que também ganham espaço desde a primeira 
semana de análise. Seus números são bons, Mendes em crescimento de fãs, com 
mais de 555, e também uma boa taxa de reações, 12%. Enquanto Menezes, 
ainda possui um bom engajamento, 19,6% e uma boa frequência de publicações 
chegando a 45. 
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SEGUIDORES

CRESCIMENTO DE SEGUIDORES

Analisando o Instagram, podemos observar um crescimento e perda de alguns seguidores nos perfis 
dos candidatos, no entanto, até o momento, nada que alterasse o ranking. Capitão Alberto Neto, 
continua sendo o mais seguido nessa rede social, com mais de 161.944. Logo atrás, David Almeida
permanece no segundo lugar, com 44.337 seguidores.

No Instagram, o perfil de Alberto Neto continua dominando. Desta vez, seu crescimento nessa mídia 
social chegou a mais de 1.044 novos seguidores. Mesmo que na segunda semana o perfil tenha 
conseguido mais de 2 mil novos seguidores, nessa terceira semana, ter mais de 1 mil novos 
seguidores é excelente para um perfil. Outros candidatos que se destacaram foram: Amazonino 
Mendes, com 754 novos seguidores, e José Ricardo, com 464.

-6 -18



CURTIDAS

NÚMERO DE POSTS

ENGAJAMENTO

As curtidas nos posts do Instagram mostram uma 
diferença no nível dos candidatos. Desta vez, 
quem teve o melhor desempenho foi o perfil de 
David Almeida, com uma taxa de 30% de 
curtidas. Logo atrás dele, Alberto Neto teve um 
resultado de 28%. Ambos têm um resultado 
muito satisfatório de interação dos seguidores.

Em engajamento, observamos mais uma 
variável, mostrando que o Instagram é a mídia 
que não tem somente um candidato 
dominando 100% das métricas. Coronel 
Menezes, foi o principal destaque, com um 
engajamento de 24%. Muito próximo a ele, 
temos Ricardo Nicolau, com 23%.
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Coronel Menezes e David Almeida continuam sendo os candidatos que mais publicam no feed de seus 
perfis no Instagram, isso garante bons resultados em número de curtidas e engajamento da página, como 
conseguimos observar. Mesmo com uma frequência boa, caso outros candidatos como Alberto Neto e 
Ricardo Nicolau decidam aumentar ainda mais o número de posts, seus resultados podem ser vantajosos. 
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TOP POSTS
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TOP POSTS ORGÂNICOS

Frisamos que os Top Posts contabilizam as publicações mais curtidas, independente se são 
orgânicos ou pagos pelos perfis analisados neste relatório. 
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A • Nessa 3ª semana, Alberto Neto novamente conseguiu bons destaques. Em 
crescimento de seguidores, seu perfil alcançou mais de 1 mil novos usuários. 
Além disso, sua taxa de curtidas de 28%, mesmo não sendo maior que a de 
David Almeida, reflete no top posts, onde domina uma boa quantidade de 
conteúdos, mostrando o bom nível de gerenciamento do perfil.

• Ainda com Neto sendo o principal destaque, outros perfis também tem superado 
as expectativas. Prova disso é José Ricardo, que obteve bons números de novos 
seguidores, cerca de 464, e Ricardo Nicolau, que tem mostrado um nível de 
engajamento excelente, 23%. 

• No entanto, candidatos como David Almeida e Amazonino Mendes estão se 
destacando cada vez mais. Almeida mostra uma boa taxa de curtidas (30%) e um 
bom desenvolvimento em engajamento, cerca de 14%, além de ganhar um 
espaço importante em top posts, evidenciando que seus conteúdos também 
chamam a atenção.

• Já Mendes, mostra uma boa inciativa de crescimento. Mesmo não conseguindo 
superar alguns de seus adversários nas métricas analisadas, suas publicações 
ainda garantem algum espaço nos top posts, demonstrando que o alcance de seu 
perfil é perceptível pelos usuários dessa mídia. Além disso, Amazonino foi o 
segundo maior em crescimento de fãs, conseguindo 754 novos seguidores para o 
perfil.

• Outros candidatos que apareceram com maior frequência nas métricas foram 
Alfredo Nascimento, com 11% de engajamento, e Coronel Menezes, com seus 
24% de engajamento e o maior pico de publicações nessa mídia, cerca de 38.

18



Durango Duarte

Lucianna Sobreira
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João Brito
Raphaela Cidade
Thaissa Graminho

Antônio Duarte


