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• 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.

• 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.

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

• Analisar, utilizando-se das principais métricas do 
mercado, a performance dos Parlamentares do 
Amazonas no Instagram e Facebook.

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



PERÍODO DE ANÁLISE: 01/10 a 31/10

COLETA E ANÁLISE DE DADOS

O estudo é dividido em duas fases. A primeira é 
caracterizada pela coleta, tendo como técnica de 
coleta de dados a extração de informações das mídias 
sociais Facebook e Instagram, durante o período pré-
determinado. Após a coleta de dados, a segunda fase é 
estabelecida com a tabulação e a interpretação de 
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 seis métricas coletadas foram as seguintes: Número 
de Fãs/Seguidores, Crescimento de Fãs/Seguidores, 
Reações/Curtidas Orgânicas, Comentários Orgânicos, 
Número de Posts e Taxa de Engajamento.

O material contido na presente obra, de cunho científico, é fruto da criação intelectual da Agência de Interatividade e 
Marketing (iMarketing), inscrita no CNPJ sob o número 84.480.946/0001-92, e, portanto, recebe proteção de Direitos Autorais, 
independentemente de registro, nos termos das leis núm. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e número 12.965, de 23 de abril 
de 2014.

A reprodução e a circulação/distribuição da presente obra, por conseguinte, apenas serão permitidas mediante autorização 
expressa, previamente concedida pelo autor, seja a título oneroso ou gratuitamente, sob pena de responsabilização, na seara 
criminal, do provedor de conexões, e – tanto na seara criminal, quanto na cível – do provedor de aplicações e da pessoa, física 
ou jurídica, que a reproduza, circule/distribua de forma indevida, excetuadas as hipóteses de reprodução de material 
jornalístico ou de citação da obra para fins de estudos, as quais são permitidas, desde que feitas com referência à fonte (nome 
do autor e origem da obra).
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Para esta análise, escolheu-se os Parlamentares de 
Manaus que possuem fanpages e perfis business.

No Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa 
(Aleam) e na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o 
Amazonas possui 76 parlamentares:
3 senadores;
8 deputados federais;
24 deputados estaduais;
41 vereadores.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• 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.

Manaus, 12 de novembro de 2019.
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PARA ESTE ESTUDO, CONSIDERAMOS:

• Perfis comerciais no Instagram e Facebook dos 
Parlamentares de Manaus.

• No Instagram não foram analisadas as contas do 
senador Omar Aziz, do deputado federal Átila Lins, 
do deputado estadual Fausto Junior e dos 
vereadores Claudio Proença, David Reis, Glória 
Carratte, Hiram Nicolau, Professor Samuel, 
Raulzinho, Reizo Castelo Branco, Rosinaldo Bual, 
Sargento Bentes Papinha e William Abreu, por conta 
de os mesmos não possuírem perfil business ou não 
terem uma conta ativa.

• No Facebook não foi analisada a conta do Vereador 
Hiram Nicolau por conta de o mesmo não possuir 
uma fanpage ou não ter uma página ativa.

• Dados referentes somente ao período de 1º a 31 de 
outubro de 2019.

• Empate – quando, no ranking de cada métrica, dois 
ou mais perfis apresentarem a mesma pontuação.

• Foi realizado uma divisão de parlamentares por 
meio de seus cargos, tais como: senador, deputado 
federal, deputado estadual e vereador. 

• Caso algum dos políticos possuam uma conta nesta 
rede social e ela não tenha sido identificada por 
este monitoramento, favor entrar em contato 
conosco para que seja incluída nos futuros 
relatórios.
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•A fanpage de Eduardo Braga (MDB) foi a que 
apresentou o melhor desempenho no mês de 
outubro, entre os senadores pelo Amazonas. Sua 
página de fãs no Facebook possui o maior número de 
seguidores (298.883), foi a que mais cresceu no 
período (+ 37), recebeu o maior número de reações 
(44.678) e de comentários (3.380), postou mais (146) 
e obteve a segunda melhor taxa de engajamento entre 
os três: 0,56%.

• Plínio Valério (PSDB) foi o melhor em taxa de 
engajamento e o segundo melhor colocado geral. 
Omar Aziz (PSD) só foi superior a Plínio na quantidade 
de seguidores, com 97.760 curtidores contra 23.880 
de Valério, ficando em terceiro em todas as demais 
métricas restantes e no ranking geral. 
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• O Instagram de Eduardo Braga (MDB) foi o que 
obteve o melhor desempenho no mês de outubro, 
entre os senadores do Amazonas. Sua conta alcançou 
o primeiro lugar em número de seguidores (25.995), 
número de curtidas (24.342), número de comentários 
(700), número de posts (114) e na taxa de 
engajamento (3,0%).

• O emedebista só foi superado na métrica de 
crescimento de seguidores, já que a conta do senador 
Plínio Valério (PSDB) foi a que mais aumentou sua 
quantidade de seguidores em outubro: 941 contra 354 
de Braga.

• O senador do PSD, Omar Aziz, não apresentou conta 
ativa nesta rede social, no período analisado.
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• A fanpage do Capitão Alberto Neto (Republicanos) 
foi a melhor entre as páginas dos deputados federais 
em outubro, vencendo todas as seis métricas deste 
relatório: número de seguidores (770.453), 
crescimento de seguidores (11.624), número de 
reações (498.951), número de comentários (68.894), 
número de posts (247) e taxa de engajamento 
(83,02%)

• A segunda colocação geral ficou com o deputado 
José Ricardo (PT), que se manteve sempre entre os 
cinco primeiros lugares, em todas as métricas, sendo a 
segunda com maior número de postagens.

• As páginas de Marcelo Ramos (PL), Delegado Pablo 
(PSL) e Sidney Leite (PSD) ficaram, respectivamente, 
na terceira, quarta e quinta colocações no ranking 
geral.
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• Dentre os nossos oito representantes na Câmara 
dos Deputados, a conta do Capitão Alberto Neto 
(Republicanos) foi a que apresentou os melhores 
números em outubro, com o primeiro lugar em cinco 
métricas.

• Ele venceu em número de seguidores (127.118), 
crescimento de seguidores (2.348), número de 
curtidas (77.034), número de comentários (3.240) e 
número de posts (77).

• Entretanto, a melhor taxa de engajamento no 
Instagram em outubro foi do Delegado Pablo (PSL), 
com 2,4%.

• Além do Capitão Alberto Neto e do Delegado Pablo, 
Marcelo Ramos (PL) ficou na terceira colocação geral, 
enquanto que Bosco Saraiva (Solidariedade) foi o 4º e 
José Ricardo (PT), o 5º colocado.
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•A fanpage de Joana Darc (PL) foi a melhor 
classificada no ranking geral dos deputados 
estaduais, mesmo não conseguindo o primeiro lugar 
em nenhuma das métricas. Porém, suas colocações se 
mantiveram sempre entre as 10 primeiras.

• A página do deputado Josué Neto (PSD) venceu 
quatro das seis métricas apresentadas: número de 
seguidores (130.996), crescimento de seguidores (+ 
414), número de curtidas (43.353) e número de 
comentários (2.821). No entanto, ficou na segunda 
posição no ranking geral, por conta da sua colocação 
em número de posts (19º) e na taxa de engajamento 
(13º).

• O deputado Cabo Maciel (PL) foi o primeiro em 
número de posts (341), mas ficou com o quinto lugar 
no geral em razão das posições obtidas nas demais 
métricas. Mesmo sendo o melhor na taxa de 
engajamento (6,78%), o deputado Fausto Junior ficou 
somente com a 15ª colocação no ranqueamento geral. 

• Os cinco melhores deputados estaduais no 
Facebook em outubro foram 1º) Joana Darc, 2º) Josué 
Neto, 3º) João Luiz, 4º) Wilker Barreto e 5º) Cabo 
Maciel.
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• A líder do governo na Assembleia Legislativa, 
deputada Joana Darc (PL), foi a que mostrou melhor 
atividade no Instagram em outubro, entre os 24 
deputados estaduais da atual legislatura. 

• Sua conta nesta rede social obteve a primeira 
colocação nas métricas crescimento de seguidores 
(3.550), número de curtidas (29.122) e número de 
comentários (5.280), além de um segundo lugar em 
taxa de engajamento (3,8%) e um sexto em número de 
postagens (53).

• O presidente da Casa Legislativa, Josué Neto (PSD),
é o que possui o maior número de seguidores no 
Instagram (33.648) e alcançou o segundo lugar em 
crescimento de seguidores (469) e número de 
comentários (1.138).

• Entretanto, a sua colocação no ranking geral foi a 
quinta posição, consequência do seu 17º lugar em 
número de posts e do 19º em taxa de engajamento.
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• O deputado Cabo Maciel (PL) foi o primeiro em 
número de posts (225) e na taxa de engajamento 
(4,4%), porém, ele ficou apenas na sétima posição no 
ranking geral, por causa do seu desempenho nas 
outras métricas, especialmente em número de 
seguidores (16º lugar) e número de comentários (17º 
lugar).

• Os cinco melhores deputados estaduais no 
Instagram em outubro foram 1º) Joana Darc, 2º) 
Álvaro Campelo, 3º) Dra. Mayara, 4º) Alessandra 
Campêlo e 5º) Josué Neto.
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•A fanpage do vereador Raulzinho (DEM) foi a que 
apresentou a maior interação em outubro, mesmo 
com a 9ª colocação em taxa de engajamento e a 11ª 
em número de seguidores. Sua página foi a que mais 
realizou postagens (145) e a segunda melhor em 
número de reações (9.823) e de comentários (1.237).

• Chico Preto (PMN) venceu três das seis métricas 
analisadas: crescimento de seguidores (+ 898), número 
de reações (16.727) e número de comentários (3.185). 
Também obteve a vice-liderança em número de 
seguidores (73.924). Entretanto, ficou com o segundo 
melhor desempenho no ranking geral, por causa de um 
11º lugar em número de posts e um 16º na taxa de 
engajamento.

• Apesar da melhor taxa de engajamento em outubro 
(6,1%), a fanpage do vereador Everton Assis (DEM) 
ficou na sétima colocação geral.
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• Carlos Portta (PSDB) é o vereador com o maior 
número de seguidores no Facebook: 89.847. Mas o 
seu desempenho ruim nas outras cinco métricas 
analisadas fizeram com que ele ficasse na 27ª posição, 
no ranking geral.

• Os cinco melhores vereadores no Facebook em 
outubro foram 1º) Raulzinho, 2º) Chico Preto, 3º) 
Ceará, 4º) Cel. Gilvandro Mota e 5º) Joelson Silva.
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• Chico Preto (PMN) foi o mais atuante dos 
vereadores no Instagram em outubro. Sua conta 
obteve o primeiro lugar em número de curtidas 
(8.444) e ficou entre as cinco melhores colocações nas 
métricas número de seguidores (4º), crescimento de 
seguidores (2º), número de comentários (3º) e taxa de 
engajamento (4º). 

O pior ranqueamento de Chico Preto foi um oitavo 
lugar na quantidade de posts, o que não prejudicou o 
seu desempenho no ranking geral.

O vereador Carlos Portta (PSB) é o que possui o maior 
número de seguidores no Instagram (95.324), cerca de 
70 mil a mais do que Marcelo Serafim (PSB), segundo 
colocado nesta métrica. Portta também foi o que mais 
cresceu em outubro, com a chegada de 5.294 novos 
seguidores, o que obteve o maior número de 
comentários no período (14.304) e o segundo melhor 
em quantidade de curtidas: 6.402.

Mesmo assim, no ranking geral, Portta ficou na quarta 
colocação, em razão do seu desempenho ruim em 
número de posts (22º) e na taxa de engajamento (14º).
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O petista Sassá da Construção Civil foi o vereador 
que mais postou no mês de outubro (56), mas suas 
colocações nas demais métricas o deixaram em 12º 
lugar no geral.  Já o vereador Wallace Oliveira (Pode) 
obteve a melhor taxa de engajamento, com 2,6%, 
porém, seu desempenho geral lhe rendeu apenas a 15ª 
posição.

Os cinco melhores vereadores de Manaus no 
Instagram em outubro foram: 1º) Chico Preto, 2º) 
Marcel Alexandre, 3º) Mirtes Salles, 4º) Carlos Portta e 
5º) Joelson Silva.

82





84



85



86



87



88



89



90


