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Especialistas em mídias sociais têm espaço no mercado, mas experiência e boa relação é 
essencial 
 
Manter as empresas nas redes sociais requer o máximo de estratégia e, para isso, ter um 
profissional que administre os perfis torna-se essencial. “O analista de mídias sociais vem 
ganhando bastante espaço no mercado, mas ainda existe inexperiência”, conta Felipe 
Wasserma, professor do Centro de Inovação e Criatividade da ESPM. 
  
Muitas instituições disponibilizam o curso de comunicação em redes sociais, com o objetivo de 
capacitar o profissional a desenvolver planejamentos eficazes em mídias como Twitter, 
Facebook e YouTube, tanto no jornalismo quanto na publicidade, vendo as diferentes 
possibilidades de aplicação das novas mídias em cada tipo de necessidade e de negócio. O 
curso contextualiza os cenários atuais e futuros das mídias digitais e das redes sociais como 
possibilidades de inserção de estratégias de comunicação diferenciadas.  
 
Estar nessas redes ajuda as empresas a identificar o comportamento dos consumidores. “Nas 
aulas, mostramos como interagir com cada consumidor de forma focada e atraente”, explica o 
professor. O curso é indicado para profissionais ligados ao meio digital e atuantes nas áreas de 
Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing e afins, que tenham interesse em trabalhar 
com comunicação em mídias digitais e redes sociais. 
  
O especialista nessa área é quem faz a ligação entre a empresa e o consumidor ou o cliente. 
Após esta ação, o mais importante é manter os usuários nas páginas: o analista deve sempre 
publicar conteúdos que prendam a atenção para que continuem acompanhando a empresa.  
 
Segundo Luiz Cláudio Binato, consultor de profissões, a mídia é feita também para gerar 
negócios por meio de pessoas. “Muitos que querem seguir essa profissão não gostam de ter 
um bom relacionamento com outras pessoas. Assim não dará certo.” 
  
Ter um bom relacionamento com os clientes é muito mais importante do que a experiência 
adquirida. 
 
Fonte: Diário de S. Paulo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/35494/O+profissional+das+redes+s
ociais >. Acesso em: 16 out. 2012. 
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