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RELATÓRIO COLANSA
TWITTER | FEVEREIRO - AGOSTO 2021



FEVEREIRO 2021

Em fevereiro, mês em que a Colansa entrou para o Twitter, não foram publicados tweets, então não

existem dados. 

MARÇO 2021

Em março, foram:

• 8 tweets, sendo os dois ao lado com maior 

impressão 

• 9.622 impressões

• 111 novos seguidores, sendo março de 2021 o 

mês com maior ganho de seguidores da 

página



ABRIL 2021

Em abril, foram: 

• 9 tweets, sendo os dois abaixo os de maior destaque

• 1.605 impressões (queda em comparação à março)

• 11 novos seguidores



MAIO 2021

Em maio, houve a publicação de um tweet: 

• A impressão geral da página foi de 885

• Não chegaram novos seguidores no mês de maio



JUNHO 2021

Em junho, foram:

• 54 tweets: sendo junho o segundo mês com maior 

número de postagens desde a criação da página 

até hoje

• 10,8k de impressões: o segundo maior número da

página

• 9 novos seguidores



JULHO 2021

Em julho: 

• Mês com maior número de tweets da página: 70, ao todo

• Terceiro mês com maior número de impressões: 10.700

• Terceiro mês com maior número de novos seguidores: 21



AGOSTO 2021

Em agosto, foram: 

• 34 tweets
• 5.414 impressões
• 7 novos seguidores
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