
Tutorial para preenchimento dos dados referentes às mídias sociais no formulário de Indicadores 
Nacionais de Comunicação Social.

Quantos posts a sua unidade publicou no Facebook em cada mês?

Para preencher esse campo é preciso contar manualmente cada uma das publicações.

Qual o alcance médio das publicações no Facebook em cada mês?

Para saber esse dado, selecione na página inicial, o box de informações e logo depois, o box 
alcance, marcados na imagem abaixo por um retângulo vermelho.



Em seguida selecione o período de início e término (mês a mês). Na área de referência, clique em 
orgânico. O dado pedido é: Média neste período.

Qual o total de envolvimento (reações, curtidas e compartilhamentos) nos posts da sua 
unidade no Facebook em cada mês?

Para conseguir esses números, siga o passo a passo:
1 – No box de informações, na parte de Visão Geral, clique em exportar dados.

2 – Em seguida, abrirá uma janela onde deverá selecionar o período (mês a mês).



3 – Selecione o período desejado nos dois calendários e clique em OK. E em Exportar Dados. Um 
arquivo Excel com o nome Facebook Insights será baixado automaticamente. Abra a planilha.

4 – Com a planilha aberta, encontre a coluna: 28 dias: Usuários envolvidos com a Página e some 
os campos com a fórmula na célula do Excel =SOMA (G3:G33)

5 – Repita o processo (mês a mês).



Quantos seguidores foram contabilizados nas contas oficiais da sua unidade nas seguintes 
mídias sociais ao fim de cada semestre?
Como contabilizar os seguidores no Facebook:  
1 - O gestor da página deve logar-se na página e em "Informações".
2 - Clicar em "Visão Geral", em seguida  "Seguidores". 
3 -  Abrirá uma tela conforme a seguir, na qual deve-se indicar o período desejado: 

Como contabilizar os seguidores no  Twitter:  
Ao final de cada semestre, acesse o Twitter da unidade  e  verifique o nº de seguidores. O número 
informado é o número de seguidores atuais. Para saber o número de seguidores em cada semestre é 
preciso subtrair o número resultante no final do primeiro semestre, do número resultante no 
segundo semestre:



Qualquer dúvida ou informação, estamos à disposição pelo e-mail: pgr-redessociais@mpf.mp.br ou 
(61)3105-6414

mailto:pgr-redessociais@mpf.mp.br
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