
SOCIAL MEDIA EXPLORER



SOCIAL MEDIA EXPLORER

O Social Media Explorer monitoriza e analisa as menções nacionais veiculadas nas redes sociais, Facebook, Twitter e 

outras, e ainda em diversas fontes na Internet, tais como fóruns, sites de reclamações, etc, onde as conversas sobre as 

marcas acontecem. Permite a identificação de Key Opinion Leaders, analisar o feedback dos cibernautas, ouvir sugestões, 

críticas, recomendações e todo o tipo de referências às marcas ou temáticas.

Os dados de menções estão estruturados hierarquicamente por áreas, perfis e palavras de pesquisa. 

Exemplo:

Área: Festivais

Perfil: Rock in Rio

Palavras de Pesquisa: Rock in Rio; Rockinrio; Rockinriolisboa

Algumas áreas em recolha no SME:

• Automóveis

• Bancos

• Energias/Combustíveis

• Festivais

• Grandes Superfícies

• Seguros

• Tecnologia e Equipamentos

• Etc.



PLATAFORMA



EVOLUTION

Perfis organizados por 

número de menções

Engagement das 

Páginas de Facebook

Evolutivo diário do 

número de menções 



MENTIONS

Análise que permite ver as menções individuais para cada área/perfil. 

Sem Classificação Com Classificação



DAILY RESUME

Quadro estatístico do número de menções do dia 

de ontem e comparação com a média dos últimos 

trinta dias.



PERFORMANCE

Analysis

Conjunto de análises que permite comparar a performance 

de vários perfis em termos de volume de menções.

Articles – Evolutivo diário de número de notícias e 

menções em blogs. 

Pages – Evolutivo diário de estatísticas da página de 

Facebook associada ao perfil.

Users –Top de utilizadores associados a esse perfil. 



RANKING

Análise que compara os dados de menções por rede 

social área a área, perfil a perfil, usando as duas 

últimas semanas, as duas últimas quinzenas, ou os 

dois últimos meses. 



PAGES

Best of: melhor post 

de cada marca 

Ordenar por nº de gostos, 

partilhas ou comentários 
Análise aos posts das páginas de 

Facebook associadas aos perfis, 

mostrada sob a forma de ranking, ou 

seja, os posts com maior número de 

gostos, partilhas ou comentários.



CONFIGURATION

É possível definir o nº de 

interações da página de facebook, 

acima do qual o utilizador pretende 

ser alertado (diariamente). 

É possível definir o número de 

menções diárias acima do qual o 

utilizador pretende ser alertado. 

Ver filtros adicionais aplicados 

para além das palavras-chave de 

recolha 



FONTES DE RECOLHA

Twitter: Uso da função de Search da API do Twitter.  Monitorização de um painel de páginas de Twitter. 

Facebook: Monitorização exaustiva de todos os posts e comentários de um painel de páginas de Facebook portuguesas, focado 

em marcas, meios de comunicação social, personalidades e influenciadores. 

Fóruns: Monitorização exaustiva de todos os posts/comentários num conjunto de fóruns portugueses.

Blogs: Uso do Google Blog Search API, do Sapo Search API e monitorização directa de uma lista de milhares de blogs.

Instagram: Monitorização de hashtags portuguesas



RELATÓRIOS



RELATÓRIO - EXEMPLOS



COM CATEGORIZAÇÃO DAS MENÇÕES

Origem das Menções Conteúdo do Buzz

3712
buzz

27
Publicações 

patrocinadores

285
Publicações 

media

123
Publicações 
Organização

3% 7%

89%

Patrocinadores Organização Imprensa Buzz

40%

29%

23%

5% 3%

Protagonistas Outros Marcas

Concorrência Patrocinadores



WORDCLOUD E TOP USERS


