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Especialistas debatem
desafios das redes sociais
C o m u n i q u e - s e p r o m o v e e v e n t o c o m r e p r e s e n t a n t e s do Google e Facebook
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internet como vitrine, da exposição pública, e é necessário preparar nosso público
para vivenciar isso dentro das redes sociais" afirma.
O seminário, voltado para jornalistas
e profissionais do universo da comunicação social, tem como objetivo discutir os desafios, rotina e oportunidades

pa
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dessas ferramentas.
Entre os palestrantes estão FelixXimenes, diretor de comunicação e políticas
públicas do Google; Ricardo Sangion, responsável pelas áreas de expansão internacional, mobilidade, desenvolvimento
de negócios e gerência de produto do Facebook no Brasil; Rafael Sbarai, editor de
mídia social da Veja; e Alec Duarte, editor de mídia social do G1.
"Queríamos transportar para o seminário conceitos de pioneirismo, liderança e relevância no setor. Sendo assim, procuramos profissionais de ponta
que atuem em diversas áreas e que sejam reconhecidos também por sua atuação nas redes sociais" explicou Bouéri.
As vagas para o evento já estão esgotadas. Quem quiser acompanhar pela
internet deverá fazer a inscrição no site
do seminário. "Estamos estudando e nos
organizando para que o segundo seminário aconteça ainda em 2012" revelou. O
seminário tem início às 9h e previsão de
término às 18h. Para maiores informações, acesse: http://bit.ly/wb9qiM
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o final de semana dos dias 14 e
15 de abril, o Facebook foi o site
com maior participação de visitas da
internet brasileira, de acordo com a
Experian Marketing Services, tendo
sido acessado por quase 11% dos internautas do País. Esses números só
comprovam o fato de que as redes sociais são um fenômeno consolidado
e que influenciam diretamente nos
hábitos da população.
De olho nas tendências deste setor, o Comunique-se Educação, empresa do Grupo Comunique-se, promove nesta quinta-feira 26 o primeiro
Seminário de Redes Sociais. O evento
será realizado no Quality Hotel Jardins,
em São Paulo. Segundo Fábio Bouéri,
diretor de conteúdo do Comunique-se Educação e diretor de redação do Portal Comunique-se, o debate está sendo realizado
exatamente por conta do atual momento
do segmento no País e no mundo.
"Sentíamos falta de um conteúdo que
tivesse cuidado em relação à profundidade do tema. Vivemos a era do efêmero, da

ca
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