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Introdução
Para analisar o desempenho dos diversos Portais e Sites de Notícias
do Amazonas, a iMarketing desenvolveu a terceira edição do relatório
sobre Digital Performance que apresenta o ranqueamento de 100
Portais e Sites que mais se destacaram no meio digital no período de
1º de janeiro a 30 de junho.
Neste estudo, iremos apresentar dados relevantes sobre as mídias
sociais desses Portais e Sites, por isso, abordaremos os números de
desempenho dos conteúdos criados para cada perfil. Além deles,
também será possível verificar a performance de cada um, já que a
combinação entre crescimento e engajamento fala muito sobre o
sucesso de uma página na web através de redes sociais como
Facebook e Instagram.
Outro ponto importante desse levantamento é mostrar a importância do
Monitoramento das Mídias Sociais nas estratégias de comunicação,
avaliando o relacionamento, o planejamento de campanhas, o
desenvolvimento de produtos e a análise de tendências, a fim de
apontar quais Portais e Sites de Notícias possuem as melhores
performances digitais, através de um ranking.
A coleta das páginas se deu pelos links disponibilizados na maioria dos
portais. E para os que não disponibilizam, realizou-se uma coleta
manual em cada rede e nos mecanismos de pesquisas na internet. Os
dados foram coletados pela ferramenta Fanpage Karma que permite
monitorar diferentes indicadores de desempenho nas mídias sociais.
Para este levantamento, consideramos páginas (perfis
comerciais/business) de portais ativos que publicam conteúdo
jornalístico no Facebook e Instagram e possuem conteúdo recente em
seus perfis nos últimos 6 meses. Também foram considerados os perfis
dos portais e sites de notícias que possuem 100 curtidas ou mais.
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Para o levantamento do Facebook, foram selecionados somente os Portais e
Sites de Notícias que possuem fanpages business. As métricas utilizadas neste
monitoramento foram: número de fãs, crescimento de fãs, número de reações,
número de comentários, número de compartilhamentos, número de posts e taxa
de engajamento.

Métricas Facebook

O que elas representam?
■ Fãs

■ Taxa de Engajamento

Quantidade de usuários que curtiram a
página, registrada no último dia do
período monitorado.

Engajamento é o número médio de
interações nas postagens de um perfil
por seguidor por dia. O engajamento
mostra com que sucesso um perfil
incentiva os usuários a interagir. Ao
dividir pelo número de seguidores, o
Engajamento se torna independente do
tamanho do perfil. Isso torna os perfis
comparáveis.

■ Crescimento
Diferença entre o número de fãs
existente no primeiro e no último dia
do período selecionado.
■ Reações

São todas as opções possíveis de
reações em uma página no Facebook.
Ex.: curtir, haha, amei, raiva etc.
■ Comentários
Número de comentários escritos nas
postagens, incluindo os comentários
sobre esses comentários, publicados
no período selecionado.
■ Compartilhamentos
Quantidade de compartilhamentos das
postagens publicadas no período
selecionado.
■ Posts

Para o cálculo, adicione o número de
todas as interações para cada
postagem. As interações são curtidas,
haha, etc., assim como comentários
e compartilhamentos ou retuítes.
Observação: no Instagram, apenas
curtidas e comentários orgânicos
contam. Para cada postagem, a soma
das interações é dividida pelo número
de seguidores no momento da
postagem. Depois você soma os
valores de todos os posts. Por fim,
você divide essa soma pelo número de
dias do período.
Um exemplo do cálculo:
Um perfil publica 2 vezes em 7 dias.
Uma vez na segunda e recebe 50
curtidas e uma vez na sexta e recebe
75 curtidas. O perfil tinha 100
seguidores na segunda-feira e 150
seguidores na sexta-feira.

São todos os tipos de publicações
feitas por determinada página ou perfil
nas mídias sociais.
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Observação: Para saber qual portal alcançou o melhor desempenho, basta somar as colocações que cada um obteve nos rankings de cada
métrica. Quanto menor for a pontuação final, melhor será a colocação. O Portal que alcançar o 1º lugar em número de fãs, o 1º em número de
crescimento de fãs, o 1º em número de reações, 1º em número de comentários, 1º número de compartilhamentos, 1º em número de posts e 1º
em taxa de engajamento no Facebook, no final terá 7 pontos (1+1+1+1+1+1+1).

RANKING GERAL
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Observação: Para saber qual portal alcançou o melhor desempenho, basta somar as colocações que cada um obteve nos rankings de cada
métrica. Quanto menor for a pontuação final, melhor será a colocação. O Portal que alcançar o 1º lugar em número de fãs, o 1º em número de
crescimento de fãs, o 1º em número de reações, 1º em número de comentários, 1º número de compartilhamentos, 1º em número de posts e 1º
em taxa de engajamento no Facebook, no final terá 7 pontos (1+1+1+1+1+1+1).

RANKING GERAL
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE FÃS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE FÃS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

CRESCIMENTO DE FÃS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

CRESCIMENTO DE FÃS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE REAÇÕES
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE COMENTÁRIOS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE
COMPARTILHAMENTOS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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COMPARTILHAMENTOS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE POSTS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE POSTS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

TAXA DE ENGAJAMENTO

21

21

ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

TAXA DE ENGAJAMENTO

1

Métricas - Instagram

Para o levantamento do Instagram, foram selecionados somente os Portais e
Sites de Notícias que possuem perfis públicos e comerciais, levando em
consideração apenas as curtidas orgânicas deles, já que não temos permissão
para a coleta de dados gerais dos perfis. As métricas utilizadas neste
monitoramento foram: Número de seguidores, crescimento de seguidores,
número de curtidas, número de comentários, número de posts e Taxa de
engajamento.

O que elas representam?
■ Seguidores

■ Taxa de Engajamento

A quantidade de usuários no último dia
do período selecionado que seguem o
perfil são chamados de seguidores.

Engajamento é o número médio de
interações nas postagens de um perfil
por seguidor por dia. O engajamento
mostra com que sucesso um perfil
incentiva os usuários a interagir. Ao
dividir pelo número de seguidores, o
Engajamento se torna independente do
tamanho do perfil. Isso torna os perfis
comparáveis.

■ Crescimento

Diferença entre o número de fãs
existente no primeiro e no último dia
do período selecionado.
■ Curtidas
Número de curtidas orgânicas em
postagens publicadas no período
selecionado.
■ Comentários
Número de comentários orgânicos em
postagens publicadas no período
selecionado.
■ Posts
São todos os tipos de publicações
feitas por determinada página ou perfil
nas mídias sociais.

Para o cálculo, adicione o número de
todas as interações para cada
postagem. As interações são curtidas,
haha, etc., assim como comentários
e compartilhamentos ou retuítes.
Observação: no Instagram, apenas
curtidas e comentários orgânicos
contam. Para cada postagem, a soma
das interações é dividida pelo número
de seguidores no momento da
postagem. Depois você soma os
valores de todos os posts. Por fim,
você divide essa soma pelo número de
dias do período.
Um exemplo do cálculo:
Um perfil publica 2 vezes em 7 dias.
Uma vez na segunda e recebe 50
curtidas e uma vez na sexta e recebe
75 curtidas. O perfil tinha 100
seguidores na segunda-feira e 150
seguidores na sexta-feira.
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Observação: Para saber qual portal alcançou o melhor desempenho, basta somar as colocações que cada um obteve nos rankings de cada
métrica. Quanto menor for a pontuação final, melhor será a colocação. Por exemplo, o Portal que alcançar o 1º lugar em número de seguidores,
1º em crescimento de seguidores, o 1º em número de curtidas, 1º em número de comentários, 1º em número de posts, 1º em taxa de
engajamento no Instagram, no final terá 6 pontos (1+1+1+1+1+1).

RANKING GERAL
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Observação: Para saber qual portal alcançou o melhor desempenho, basta somar as colocações que cada um obteve nos rankings de cada
métrica. Quanto menor for a pontuação final, melhor será a colocação. Por exemplo, o Portal que alcançar o 1º lugar em número de seguidores,
1º em crescimento de seguidores, o 1º em número de curtidas, 1º em número de comentários, 1º em número de posts, 1º em taxa de
engajamento no Instagram, no final terá 6 pontos (1+1+1+1+1+1).

RANKING GERAL
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE SEGUIDORES
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

CRESCIMENTO DE
SEGUIDORES
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

CRESCIMENTO DE
SEGUIDORES

30

ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

NÚMERO DE CURTIDAS
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.

TAXA DE ENGAJAMENTO
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ATENÇÃO: a respeito da prática de compra de seguidores (fãs), curtidas, dislikes, comentários, avaliações negativas, avaliações positivas etc.,
apesar dos vários esforços das mídias sociais no desenvolvimento de tecnologias para coibirem essas ações, é muito possível que esse tipo de
comercialização continue ocorrendo com certa frequência. Além disso, as atuais ferramentas de monitoramento ainda não conseguem distinguir
totalmente o que é orgânico e o que é comprado.
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