


mundo digital pode ser caracteri-
zado pela evolução constante, pela 
contribuição para o surgimento 
de novos campos de atuação e, 
em conseqüência, de novos pro-

fissionais - estes, cada vez mais focados em ramos específicos 
relacionados à internet. Com a consolidação das mídias sociais, 
chegou a vez dos seus analistas, especializados em trabalhar com 
esse conceito baseado no uso do meio eletrônico para a interação 
entre pessoas. 

Por se tratar de uma área relativamente recente, muitas 
empresas ainda não deram conta de explorar esse universo, 
propagando suas marcas por meio da interatividade. No entanto, 
para isso, é necessário contar com pessoas especializadas para se 
obter o sucesso desejado. É aí que surge a figura dos analistas de 
mídias sociais. Mas, afinal, o que eles fazem? De onde eles vêm? 
Quais as suas atribuições? 

"O analista de mídias sociais é o profissional responsável por 
gerenciar a presença da empresa nas redes socais. Cabe a ele 
criar os perfis da empresa, atualizar esses perfis periodicamente, 
interagir com os usuários na rede, distribuir na empresa as solici-
tações e as reclamações que fogem de sua alçada e fazer relató-
rios periódicos do desempenho da empresa x concorrentes nes-
ses espaços", conta Edney Souza, sócio e diretor de operações da 
Polvora! Comunicação (www.polvoracomunicacao.com.br) agência 
especializada em mídias sociais. 

Roberto Cassano, diretor de estratégia e mídias sociais da 
agência Frog (www.agenciafrog.com.br). também explica o papel 
de tal profissional, destacando suas especificações dentro desse 
campo de trabalho. "O analista de mídias já foi um faz-tudo com 
pedigree, mas cada vez temos demandado perfis específicos. No 
fundo, ele é um publicitário (mesmo que não de formação), na 
fronteira entre redação, planejamento e BTL (promoções, ativação 
de marca e incentivos). Uma de suas atividades mais específicas 
(e que, pessoalmente, valorizo bastante) é a gestão da presença de 
uma marca. É ele que vai alimentar e dar vida aos perfis, páginas 
e ambientes da marca em redes sociais. Isso faz dele uma pessoa 
importantíssima. O que ele disser ou fizer de errado será a marca 
que estará dizendo ou fazendo errado", afirma. 

Para Hélio Basso, diretor de atendimento da agência de 
mídias sociais Ideia S/A (www.ideiasa.com), o foco do analista 
deve ser sempre tentar fazer com que o produto ou o serviço 
do cliente seja mais "humano", criando interatividade, 
confiança, engajamento e consumo consciente. "O bom analista 
deve estudar diariamente os mecanismos que permitirão a 
interatividade do cliente com os seus clientes, conhecendo 
as ferramentas de trás para frente, adequando-as ao perfil do 
cliente e à sua estratégia. Além disso, deve desenvolver soluções 
cross-media para o atendimento em tempo real, interpretando 

a campanha offline do cliente, levando-a para as mídias sociais. 
Somado a isso, tem que estar antenado com soluções que 
permitam nos perfis dos clientes em mídias sociais eliminar 
dúvidas ou críticas, com a promoção de produtos e serviços 
de maneira inteligente e coletiva (micronichos). No dia a dia da 
profissão, todas as atividades que listei devem ser encaradas 
dentro de um plano de trabalho. Esse plano varia conforme a 
estratégia, logicamente, atendendo ao perfil do cliente e suas 
metas: melhorar a sua imagem, promover um produto, fazer SAC 
2.0. entre outras possibilidades. Isso influencia a freqüência e o 
volume de produção de conteúdo e interação nas redes", conta. 

De acordo com Diego Monteiro, consultor de mídias sociais 
da agência Direct Labs (www.directiabs.com.br) e cocriador da 
Via6 (www.via6.com), rede social com foco em networking, as 
habilidades profissionais que o mercado exige para esse tipo de 
profissional são a mistura de um especialista de relações públi-
cas com o de marketing. "O profissional deve saber como 'con-
versar/se relacionar' com os públicos da empresa, ao mesmo 
tempo em que entende os objetivos do negócio da organiza-
ção". Contar com o domínio e a experiência na área de marke-
ting também é importante para o sucesso profissional dos ana-
listas de mídias sociais, de acordo com Rafael Galdino, consultor 
de marketing digital da Gomes de Matos Consultores (www. 
gomesdematos.com.br) e especialista em redes sociais. "É indis-
pensável ter experiência na área de marketing (bechmarking, 
estratégia e planejamento), conhecimentos em redes sociais 
(Twitter, Facebook, Youtube, Orkut, Linkedln etc.), plataforma 
WordPress ou Blogger, publicidade online (Google Adwords e 
Adsense), monitoramento, SEO, e-mail marketing, marketing 
viral e pesquisa online. Além disso, o analista precisa ser bem 
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relacionado nas redes sociais, deve entender o comportamento 
do consumidor, ser criativo e ágil", comenta. 

Para Edney Souza, os requisitos mínimos para o trabalho dos 
analistas em mídias sociais incluem graduação em comunicação, 
vivência pessoal no uso das redes sociais e conhecimento pro-
fissional no uso estratégico dessas redes. No entanto, ele faz um 
alerta: "Não adianta usar para fins pessoais e acreditar que você vai 
resolver os dilemas corporativos, como também não adianta fazer 
uma pós-graduação, ler livros e blogs se você não tem experiência 
pessoal", adverte. 

ALÉM DA COMUNICAÇÃO E DO MARKETING, OUTRAS ÁREAS DE 

ATUAÇÃO TAMBÉM SAO SUGERIDAS... 

Como os profissionais estão se preparando para o cargo? 
Existe algum tipo de formação específica para trabalhar com 
mídias sociais? Apesar de nova, a função já conquistou espaço 
na área acadêmica. É o que diz Hello Basso, destacando a 
importância de se fazer uma especialização. "O mercado 

procura programadores, designers, antropólogos, pedagogos e 
gestores que saibam lidar com o comportamento das gerações 
Y e Z. Que faculdade forma gente hoje para lidar com esse 
tipo de cliente? Algumas, com certeza. E os profissionais que 
saem delas, felizmente, já têm a percepção das mudanças 
pelas quais estamos passando. Eles sabem que tuitar é fácil. O 
difícil é entender que o Twitter é apenas uma ferramenta. Já 
identificamos algumas escolas que preparam bons profissionais. 
Temos, no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal 
Fluminense (UFF) com o curso de Novas Mídias, temos onfnet, 
a Jump, o Idigo. Percebemos que as mídias sociais abriram 
novas oportunidades para quem buscava algo diferente dentro 
de carreiras, como Jornalismo e Publicidade. Mas, não são só 
esses profissionais que estão com novos horizontes. Para quem 
estuda Design, Programação, Gestão de TI, entre outras áreas, 
e acha que investir tempo na análise do comportamento de 
'tribos' é uma oportunidade de carreira, estão certos", afirma. 

Segundo Diego Monteiro, no entanto, a especialização desses 
profissionais no Brasil ainda é carente. "Há poucos cursos para 
essa área, e os que têm, normalmente, tratam muito mais de uma 
introdução a esse mundo. Ou seja, a formação, como costuma 
acontecer em todo o mercado digital, que é extremamente 
dinâmico, é por meio do aprender-fazendo", conta. 

Os critérios determinantes na escolha de um profissional 
dessa área em um processo de seleção podem variar de acordo 
com a filosofia de cada agência. Na Frog, por exemplo, um dos 
fatores determinantes é que a pessoa tenha uma vivência 
consistente online, de acordo com Roberto Cassano. "Tem 
que usar, dominar e tirar proveito das ferramentas sociais 
primeiramente em bem próprio. Outro ponto que valorizamos 
é o equilíbrio entre conhecimento (e curiosidade) teórica com 
vontade de meter a mão na massa. Somos uma agência de 
artesanato, por definição, e sempre vamos preferir tratar cada 
cliente como único, sem usar formas ou linhas de montagem. 

Para Edney Souza, além da especialização acadêmica, criar o 
próprio portfólio por meio de cases pode ser um diferencial no 



processo seletivo. "Criar um case pessoal promovendo algum 
show, evento beneficente, marca, produto, serviço, campanha 
assistencial ou mesmo algo criativo que corra o risco de ser 
taxado de besteirol pelos mais puristas é certeza de colocação 
em alguma agência. Possuir um Twitter e um perfil no Linkedln 
é fundamental, um blog bem escrito e uma pós-graduação é um 
belo diferencial competitivo", orienta 

Uma boa notícia para quem pretende ingressar na área de 
mídias sociais é a valorização do profissional e, consequente-
mente, da média salarial, que de acordo com Rafael Galdino 
tende a aumentar. "O mercado de mídias sociais e marketing 
digital está em alta. Cada vez mais o profissional da área se 
torna disputado pelas empresas do setor, pois faltam profissio-
nais qualificados. Em 2010, o salário médio de um analista era 
de 1.500 reais. Hoje, o salário inicial de um jovem profissional 
de mídia digital chega a 3.000 reais, pois falta gente com know-
know nesse mercado. Resultado: uma valorização de 100%. Mas 
esse valor pode até triplicar. Tudo depende da criatividade do 
analista e da sua percepção de ficar constantemente de olho em 

tudo que acontece nos sites de relacionamento. Os valores na 
região Nordeste do país são bem abaixo da média. As melhores 
oportunidades estão no Sul e Sudeste", comenta. 

A IMPORTÂNCIA DESSES PROFISSIONAIS PARAS AS EMPRESAS 

E para as empresas, qual a importância de se contar com 
profissionais dessa área? Qual tipo de retorno se obtém por 
meio desse trabalho? Para Roberto Cassano, a importância é 
tão grande como pouco percebida. "O analista faz o trabalho de 
formiguinha, que torna possível e sustentável as ações de boca 
a boca, de buzz, reverberação. Fazer um 'viralzinho' dá status, 
bafafá, mas gerir no dia a dia o relacionamento da marca com 
influenciadores, identificar as pessoas-chave para se cooptar, 
isso é vital, gera retorno no longo prazo. Gera favorabilidade, 
predisposição à compra, faz crescer o valor da marca, cria 
ativos e patrimônios digitais. São valores de longo prazo e 
consistentes", afirma. 

De acordo com Edney Souza, as pessoas estão conversando 
sobre os mais diversos assuntos nas redes sociais e, quando a 
empresa participa dessas conversas, ela cria oportunidades 
de melhorar a reputação da sua marca, conquistar clientes e 
consolidar sua posição frente aos concorrentes. "Para as mar-
cas conhecidas, estar na rede é a oportunidade de influenciar 
conversas que hoje acontecem à revelia da marca, problemas 
muitas vezes de simples solução ficam sem resposta, propa-
gando o descaso da companhia. Para as marcas jovens, é uma 
oportunidade de conquistar espaço em um terreno onde mui-
tas vezes os grandes players não se estabeleceram, ainda, junto 
a um público que é adepto a novidades." 

O FUTURO DA PROFISSÃO 

Em relação ao futuro da profissão, Helio Basso analisa que a 
perspectiva é de precisar de profissionais não somente em agên-
cias, mas em todas as empresas. "O caminho criado pelas mídias 
sociais não tem volta. Nossa vida vai ser cada vez mais de uma 
realidade de integração, de coletividade." Já Edney Souza destaca 



o mercado de marketing em redes sociais, que, segundo ele, está 
em crescimento acelerado, mas ainda carece de pessoas que 
entendam os principios básicos. "Saímos de uma cultura de pro-
paganda de massa e estamos entrando em uma cultura de con-
versações; os usuários ainda estão se adaptando e as empresas, 
engatinhando. As oportunidades de carreira são extremamente 
promissoras e a competitividade é grande. Infelizmente, qual-
quer usuário com um Twitter e uma conta no Facebook acredita 
que é especialista", opinião compartilhada por Roberto Cassano. 
Para ele, as perspectivas são ótimas, mas não sem turbulência. "O 
mercado de mídias sociais ainda é uma terra de todos/terra de 
ninguém. Várias empresas e cargos se autoproclamam capazes 
de conduzir esse tipo de trabalho. E não cabe a nós ou a elas defi-
nir o que será o padrão. Quem vai ditar isso é o mercado", analisa. 

Por ser uma função nova, existe uma grande oferta e há 
escassez de profissionais. É o que diz Rafael Galdino, obser-
vando a proporção que o fenômeno das mídias sociais tomou. 
"No Brasil, segundo o Ibope, temos cerca de 66 milhões de 
usuários na internet, ou seja, cerca de 1/3 da população. 79% 
desses usuários gastam, em média, seis horas e 20 minutos por 

mês navegando somente nas redes sociais, ou seja, trocando 
informações, fotos, vídeos; estão criando relacionamentos. 
Para os próximos anos, existe previsão de aumento da quan-
tidade de conteúdo online, e é nesse sentido que devemos 
observar com atenção as mídias sociais, onde as marcas, os 
produtos e os serviços estarão em contato direto com seus 
consumidores. 

O crescimento e a profissionalização desse campo de traba-
lho é uma aposta de Diego Monteiro. "Nos próximos anos vamos 
viver um boom' da profissão e uma escassez acentuada no mer-
cado. As faculdades não conseguem entender e ensinar o meio 
digital e, ao mesmo tempo, as pessoas que aprendem fazendo 
não serão, nem de longe, o suficiente para atender as demandas 
do mercado", projeta. * 
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