
Qual é a formação ideal para trabalhar com redes sociais? 
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Profissionais falam sobre a necessidade de escolas que formem profissionais para atuar na 
área. 
 
A crescente necessidade das empresas monitorarem as redes sociais e planejarem ações de 
Marketing para estes canais é uma oportunidade para os profissionais da área. Quem deseja se 
dedicar ao trabalho em sites como Orkut, Twitter e Facebook tem como perspectiva salários 
iniciais em torno de R$ 1.500,00, mas que podem chegar a R$ 12 mil, dependendo do cargo 
ocupado e do porte da empresa. 
 
Segundo a pesquisa Marketing Visão 360º, realizada pelo Mundo do Marketing em parceria 
com a TNS Research International, os investimentos em redes sociais são realizados por 67% 
das empresas brasileiras. Ações deste tipo são as segundas de Marketing Digital mais 
utilizadas, perdendo apenas para o E-mail Marketing, com 80% das citações. Os números 
mostram o potencial da área para quem deseja apostar no segmento como oportunidade de 
trabalho. 
 
Como a prática é recente, a especialização em mídias sociais ainda não é frequente no meio 
acadêmico. Mas se até bem pouco tempo bastava ter afinidade com a internet e as redes 
sociais, agora o cenário começa a se modificar e torna-se mais concorrido. Com o aumento da 
oferta de empregos na área, conhecer os conceitos e as ferramentas de Marketing a fundo é 
cada vez mais importante para saber aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pelas 
mídias sociais. 
  
Para isso, é necessário compreender como funciona o mercado e o comportamento do 
consumidor, além de construir relacionamento e fazer um bom trabalho de branding. A partir 
daí, é possível utilizar as ferramentas como armas dentro do planejamento de ações. Quem 
souber agregar conhecimentos estratégicos de Marketing ao entendimento sobre tecnologia, 
informática e comportamento humano pode aumentar suas chances de atuar no segmento. 
  
Conhecimento autodidata 
 
O processo de amadurecimento do mercado faz com que a formação dos profissionais seja, de 
certa forma, empírica. “Por ser algo relativamente novo, a busca por conhecimento está sendo 
por experimentação. As mídias sociais estão na internet há um tempo, mas o boom veio de 
três anos para cá”, acredita Mauricio Salvador, Diretor Geral da E-commerce School, em 
entrevista ao Mundo do Marketing. 
  
Mas apesar de ser válido, o aprendizado autodidata dos profissionais não é suficiente para as 
empresas que buscam candidatos. Hoje é possível encontrar pós-graduações em Marketing 
Digital, que trazem conteúdo de mídias sociais. Há ainda cursos específicos, como é o caso da 
E-commerce School, que oferece os de “Marketing em Redes Sociais” e “Formação de Gerente 
de Mídias Sociais”.  
  
“O cenário atual melhorou bastante em relação há três anos, quando não existiam pós, cursos 
e palestras sobre o tema. Ainda não há uma pós focada 100% em mídia social e também não 
vejo essa necessidade. O profissional que for trabalhar nesta área tem que ter base de 
Comunicação e Marketing para depois se especializar em Marketing Digital”, explica Andre 
Telles, CEO da agência Mentes Digitais e autor dos livros Orkut.com, Geração Digital e A 
Revolução das Mídias Sociais, em entrevista ao portal. 
  
Faltam mídias sociais na graduação 
 
No ambiente acadêmico, entretanto, o tema não aparece nos cursos de graduação. “Sinto falta 
da disciplina de Marketing Digital, ou até mesmo de mídia social, na própria graduação de 
Comunicação Social. Os alunos estão saindo da faculdade sem uma base principal para 



permear todas as estratégias de Marketing, que hoje passam pelas plataformas digitais”, 
acrescenta Telles. 
  
Já em relação às pós-graduações, o maior problema está na falta de opções fora das capitais e 
dos grandes centros. Outra questão é a baixa qualidade de cursos que prometem formar 
profissionais na área. Com o aumento da procura, é natural que apareçam também muitas 
ofertas. 
  
“Têm aparecido muitos cursos na área, porque o mercado é novo e há muita demanda. Dentro 
disso, no entanto, há muito oportunismo. Cursos com professores pouco qualificados, ou 
meramente técnicos”, ressalta Nino Carvalho, Consultor de Estratégias Digitais, 
Superintendente de Marketing da Ativa Corretora e Coordenador dos cursos de MBA e Pós MBA 
em Comunicação e Marketing Digital da FGV, em entrevista ao portal. 
  
Técnica aliada a conceitos 
 
O risco de se tornar um profissional meramente técnico quando o assunto são as redes sociais 
é outro obstáculo para quem deseja atuar na área. Não adianta ter aulas que ensinam apenas 
a usar um software e não falam em estratégias, planejamento de Marketing ou como usar as 
ferramentas disponíveis na internet. Uma saída para as escolas é preencher o corpo docente 
com profissionais de mercado, que saibam aplicar na prática os conceitos de mídia social e 
tenham casos para exemplificar. 
  
Estes profissionais são também responsáveis por contribuir para o desenvolvimento do 
mercado. “Ainda há uma divisão das áreas online e offline por parte da empresas. Mas acredito 
que daqui a um tempo teremos uma diretoria de Marketing mais integrada”, diz Carvalho, da 
FGV.  
  
As mudanças nas empresas contribuirão também para o meio acadêmico e as possibilidades de 
formação para quem deseja se especializar. “Na medida em que vão aparecendo cases, o 
mercado começa a amadurecer. Assim como hoje poucas pessoas fazem curso de informática, 
acredito que chegará um momento em que a questão do uso das mídias sociais será natural 
por estar diluída no dia a dia”, conta Salvador, da E-commerce School. 
  
Mas o executivo lembra que, mesmo as redes sociais estando integradas à rotina dos 
profissionais e das empresas, é necessária uma evolução do meio acadêmico. “As técnicas 
para usar as redes como negócio, transformar em venda e relacionamento devem passar por 
uma escola e um professor experiente que ensine a linguagem. Hoje faltam profissionais para 
exercerem a função nas empresas, mas também há poucos professores qualificados”. 
 
Fonte: Mundo do Marketing, 4 maio 2011. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.mundodomarketing.com.br>. Acesso em: 5 maio 2011. 


