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Apresentação dos projetos dos 
grupos

Como foi o trabalho entre as aulas?



  

Ferramentas de monitoramento
● Há muitos tipos de ferramentas para 

monitoramento de mídias sociais;
● Podemos descrever as ferramentas 

tecnicamente da seguinte forma:
– API´s das mídias sociais para apoio a 

escrevermos nosso próprio código e aplicação;

– Ferramentas gratuitas: em geral, de acesso 
limitado e mostrando apenas algumas 
funcionalidades

– Ferramentas pagas: plataformas mais robustas 
com vários serviços de publicação em mídias, 
acompanhamento e análise. 



  

APIs das mídias sociais

● API = Application Programming Interface;
● Vejamos algumas delas:

– Facebook:
● https://developers.facebook.com/docs/graph-api 

– Twitter:
● https://dev.twitter.com/overview/api 

– Whatsup:
● https://github.com/mgp25/WhatsAPI-Official 

– Youtube:
● https://www.youtube.com/yt/dev/pt-BR/api-resources.html 

https://developers.facebook.com/docs/graph-api
https://dev.twitter.com/overview/api
https://github.com/mgp25/WhatsAPI-Official
https://www.youtube.com/yt/dev/pt-BR/api-resources.html
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Ferramentas gratuitas
● Há uma enorme quantidade de ferramentas gratuitas para 

monitoramento de mídias sociais na Internet

– uma pesquisa rápida no Google vai indicar muitos links e 
matérias de sites especializados apresentando várias delas;

● No entanto, nós temos trabalhado a um tempo pesquisando várias 
dessas ferramentas e suas características e temos nos deparado 
com o seguinte cenário:

– Muitas ferramentas desatualizadas e que não estão mais 
operacionais;

– Muitas ferramentas entregando uma quantidade de informação 
muito limitada e insuficiente para qualquer análise mais 
abrangente → em geral são uma forma de vender planos de 
versões mais completas;

– Algumas, poucas, ferramentas que entregam conteúdos mais 
interessantes e permitem análises mais interessantes para 
prospecções iniciais!



  

Ferramentas gratuitas

● Vejamos quais recomendamos:
– Wolframalpha:

● http://www.wolframalpha.com 

– Buzzsumo:
● https://app.buzzsumo.com/top-content 

– Social mention:
● http://www.socialmention.com/ 

– Topsy:
● http://topsy.com/ 

http://www.wolframalpha.com/
https://app.buzzsumo.com/top-content
http://www.socialmention.com/
http://topsy.com/


  

Wolframalpha

● Analytics para contas pessoais do Facebook;
● Gera vários tipos de relatórios que permite 

entender melhor seu próprio uso do Facebook.



  

Buzzsumo

● Permite 3 tipos de análises principais:
– Mapear como um tópico ou domínio (um site) foi 

compartilhado pelas redes sociais Facebook, 
Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+;

● Gera relatórios bem interessantes desses resultados;

– Mapear quem foram os principais autores e 
influenciadores desse tópico ou domínio → 
identifica conta de pessoas → foco no Twitter;

– Comparar domínios: podemos apresentar dois 
endereços de sites e ele compara a performance 
desses domínios nas redes sociais citadas acima.



  

Buzzsumo – mapeando um tópico



  

Buzzsumo – encontrando 
influenciadores



  

Buzzsumo – comparando 
domínios



  

Social mention

● Busca temas em blogs, microblogs, fotos, 
vídeos e notícias pela web social;
– Classifica os posts, mostra palavras-chave e filtra.

– Limite: encontra apenas centenas de menções, o 
que pode significar pouco intervalo de tempo



  

Social mention



  

Topsy

● É parecido com o Social Mention, fazendo 
busca na web social para um tópico específico:
– Dá maior ênfase no Twitter, encontrando como links 

e matérias relacionados ao tópico pesquisado 
reverberou nessa rede social;

● Permite filtrar por língua, por período de tempo 
(porém não apresenta todos os resultados para 
períodos maiores que um mês);

● Também permite identificar influenciadores em 
um determinado tema no Twitter.
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Ferramentas pagas

● Utilizaremos duas ferramentas pagas que 
consideramos serem boas referências de 
soluções brasileiras e que permitem realizar 
experiências de monitoramento bem mais 
sofisticadas que as vistas anteriormente:
– Seekr - http://seekr.com.br/ 

– Scup - http://www.scup.com/pt/ 

http://seekr.com.br/
http://www.scup.com/pt/


  

Seekr



  

Seekr

● Você criar uma conta para fazer um teste 
gratuito e avaliar a ferramenta
– Dali, vamos utilizar a ferramenta Monitor



  

Seekr – criando um monitoramento



  

Seekr – registrando expressões de 
busca



  

Seekr – escolhendo as mídias



  

Seekr – recursos da interface

● Vamos navegar na interface e explorar os 
vários recursos de relatórios, análises e ver 
como podemos tratar nossos dados!

● Observação:
– Nos testes que realizamos no laboratório, o Seekr 

se mostrou muito lento para trabalhar com dados 
do Facebook;

– O desempenho do Scup, próxima ferramenta, foi 
bem melhor no caso do Facebook.



  

Scup



  

Scup – criando um monitoramento



  

Scup – registrando expressões de 
busca e escolhendo as redes



  

Scup – navegando pelos resultados
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