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A FSB INTELIGÊNCIA É A ÁREA DE DATA 

INTELLIGENCE DA FSB COMUNICAÇÃO, 
AGÊNCIA LÍDER NA AMÉRICA LATINA 

Global Top 250 PR Agency Ranking 2019

https://www.holmesreport.com/ranking-and-data/global-pr-agency-rankings/2019-pr-agency-rankings/top-250


Otimização de 
Processos

Produtos 
Integrados

Cultura de 
Dados

Novas
Soluções

Criatividade

Ampliação da 
Atuação

Maior 
Produtividade

Tem métricas exclusivas, organiza e correlaciona 
dados. Mira a eficiência, a inovação e a 
assertividade. 
Entende as necessidades do cliente, mergulha no 
negócio, observa públicos, problemas e 
concorrentes. 
Produz insights integrados. Gosta de otimizar 
processos e de encurtar caminhos.

Atuação 
Estratégica

A FSB Inteligência é uma central de 
produção de conteúdos:
o Relevantes
o Ágeis
o Personalizados
o Estratégicos



ATUAÇÃO

ESTRATÉGIA 
DE DADOS

INFLUENCIADORES
MONITORAMENTO 

ÍNDICES E 
MÉTRICAS

CURADORIA

BUSINESS 
INTELLIGENCE

Trabalhamos diversas áreas de conhecimento 
que auxiliam na tomada de decisão

GESTÃO 
DE CRISE LICITAÇÕES E 

CONCORRÊNCIAS 



COLETA

Processos

AVALIA QUALIFICA

Quatro etapas estão interligadas e se complementam

MENSURA

▪ Atributos de imagem
▪ Amplitude do discurso
▪ Aderência de narrativas
▪ Repercussão e percepção

▪ Presença e atuação 
de porta-vozes, 
atores, públicos e 
influenciadores

▪ Abordagem de 
temas de interesse

▪ Performance de comunicação
▪ Impacto de debates e temas
▪ Influência de perfis e nichos

▪ Captura dados em diversas 
frentes e de várias formas, 
preservando privacidade, 
confidencialidade e regras 
de compliance do início ao 
fim dos processos



NÚMEROS
Método, disciplina e produtividade que suportam grandes volumes

Produtos Profissionais

18 56 250

Relatórios

76
Clientes Dados processados

15MI

Alertas

317mil
ano anodiaRJ+DF+SPpúblicos + 

privados
redes + 

imprensa



ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

MONITORAMENTO ESTRATÉGICO PERFORMANCE

Análise diária, semanal e 
mensal sobre marcas e 

temas na imprensa e nas 
redes sociais

Captura, tratamento e 
modelagem de dados para 
geração de estratégias e 

planejamento de comunicação

Análise de desempenho e conteúdo das 
redes sociais proprietárias, congêneres e 

concorrentes para aumentar 
engajamento e melhorar posicionamento



DIFERENCIAL
Equipe composta por analistas de Inteligência, com 
formação multidisciplinar e experiência de mercado, 
apoiados pela tecnologia em mapeamento, organização, 
análise e visualização de informações.

Economia

8

Relações 
Públicas

Publicidade e 
PropagandaEngenharia da 

Computação

Estatística

Jornalismo
Comunicação Social 
e Organizacional

Ciências 
Sociais

Biblioteconomia

Mídias 
Digitais

Cinema



Clientes
Expertise comprovada por clientes de todos os portes nos setores público e privado



METODOLOGIAS
Práticas, padrões e modelos analíticos próprios



IMPRENSA

Como é o 
monitoramento

REDES SOCIAIS

Ferramentas + processos + metodologias + IA + 

calibragem humana garantem acurácia e confiabilidade 



SCORE DE INFLUÊNCIA
Cálculo desenvolvido para medir a influência de
perfis no Twitter, independentemente de temas. O
desenvolvimento teórico foi inspirado em estudos
de cientistas computacionais das universidades
College London; Sheffield e Melbourne.

Business Intelligence
INFLUENCIADORES CERTOS 
PARA CADA OBJETIVO
Identificamos os influenciadores com base nos
objetivos do cliente. São considerados critérios de
impacto, frequência e engajamento em espaços
definidos de tempo e por temáticas.



Índice de capilaridade e eficiência narrativa que integra 
a plataforma de diagnóstico de imagem da FSB 
Inteligência. A nota é calculada por fórmula exclusiva

Algoritmos próprios

Índice de risco reputacional. Atua na prevenção, no enfrentamento 
e na recuperação em crises de imagem. São analisados critérios 
básicos do mercado, como aceleração e impacto, e métricas 
proprietárias da FSB. Tudo disposto em um dinâmico dashboard.
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PRODUTOS
Foco e customização



Monitoramento
Análise de Imprensa
Análise de Redes Sociais
Alertas de Imprensa
Alertas de Redes
Zoom
Cenário
Fake News Monitor



Estratégico
Auditoria de Imagem
Levantamento e Mapeamento 
de Influenciadores
Análise de Presença Digital
Mapa de Temas Sensíveis
Estudos Netnográficos
Mapa de Narrativas



Performance
Estudo de Público
Semanal e Mensal de 
Performance
Benchmarking
Siga-Me
Twitter e Governo



obrigado
Para soluções personalizadas, entre em contato 
conosco: fsbinteligencia@fsb.com.br
Rio de Janeiro
55 21 3206.5050 
55 21 2217.6500

São Paulo
55 11 3165.9596

Brasília
55 61 3323.1072


