
Ter um perfil no Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram e Linkedin. 
Comunicar-se com clareza e saber 
analisar relatórios das ferramentas 
de monitoramento de redes sociais. 

Ser capaz de medir o retorno do investimento das 
ações realizadas, além de dominar as tecnologias 
envolvidas no marketing digital. Ter noções de 
economia, administração, marketing, publicidade, 
tecnologia da informação, sociologia e, por que 
não, psicologia. É preciso ser dinâmico, bem- 
humorado e diplomático. Um super-herói da 
comunicação? Não: analista de redes sociais.

“Em geral, o analista de rede social é o respon
sável pelas presenças nas redes sociais da empre

sa. Tem de ser uma pessoa que saiba produzir 
conteúdo e também fazer a análise do monitora
mento do que é falado sobre a empresa nesses 
espaços. É quem vai avaliar tudo o que é dito 
sobre o cliente, independentemente do conteúdo 
oficial publicado”, explica Eric Messa, coordena
dor dos cursos na área de mídias sociais da Faap.

O cargo começou a ganhar popularidade quan
do as empresas perceberam que as redes sociais 
se tornaram um poderoso canal com informações 
valiosas sobre o perfil do consumidor, além de ser 
uma plataforma amigável para anúncios hiperdi- 
recionados. “Aqui ainda existe uma ideia errada 
de que as mídias sociais são ‘coisa para jovens’, e 
falta conscientização dos níveis mais altos de
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gerência. No Brasil, não é raro ver agências lidan
do com mídias sociais da mesma forma com que 
atuam nas tradicionais. Lembra um pouco a época 
em que o pessoal praticamente escaneava o 
folheto impresso e colocava na Web”, diz Luciano 
Palmas, docente de pós-graduação em Gestão em 
Web do Senac de São Paulo.

Hoje é possível encontrar analistas de redes 
sociais que trabalham dentro de uma agência 
digital, agência tradicional, assessoria de impren
sa, agência de relações públicas ou dentro do 
departamento de comunicação da própria em
presa. Com isso, a oferta de vagas aumentou. 
“Atualmente a internet é um dos principais 
meios de comunicação, e a imagem da empresa 
precisa estar bem-posicionada, com uma estra
tégia adequada. Assim o profissional consegue 
monitorar o que está sendo falado sobre a orga
nização, pensar em ações que agreguem valor e 
fidelizem seus clientes, além de descobrir as 
principais necessidades do seu público”, diz Luis 
Testa, diretor de marketing da Catho.

JORNALISMO OU MARKETING?
No início da profissão no Brasil, a oferta de 

cursos especializados na área ainda era escassa, 
e ocuparam as primeiras vagas aqueles profis
sionais que tiveram visão de mercado. “Como a 
área é nova, tivemos uma ‘corrida do ouro’ 
rumo às mídias sociais. Infelizmente, alguns 
profissionais sem o preparo adequado assumi
ram posições graças à sua agilidade, mas essas 
posições não serão sustentáveis se um resulta
do efetivo e objetivo não for obtido pela empre
sa. Foi-se o tempo de justificar tudo com ‘brand 
awareness’”, diz Messa.

Para Testa, as empresas buscam candidatos que 
tenham graduação em comunicação social, jorna
lismo, relações públicas, ou com especialização 
em mídias digitais. “A mídia acaba precisando de 
um profissional híbrido”, diz Messa. E completa: 
“O jornalista deve destacar experiências com 
produção de conteúdo, porque ele terá mais faci
lidade em redigir textos, posts, fazer trabalhos de 
editoria, avaliar o que é interessante ou não. En
tão isso conta como um diferencial”.

Os cursos de especialização oferecidos no 
Brasil podem variar desde cursos de extensão 
até pós-graduações. Em geral prezam pela mul- 
tidisciplinaridade exigida pelo cargo, envolven
do conceitos de marketing, administração, tec
nologia, empreendedorismo e relações públicas.

“No currículo é bom evidenciar que, indepen
dentemente da formação, o candidato tem co
nhecimento não só das ferramentas das redes 
sociais, como da linguagem, porque há o uso da 
hashtag, de acompanhar dinâmica, termos, gírias 
que são próprios do meio e que o candidato pre
cisa saber usar”, diz Messa.

Hoje muitas empresas, por meio do RH, utili
zam mídias sociais para conhecer melhor seus 
candidatos ou até mesmo recrutá-los, como o 
caso de Palmas, que recebeu o convite para seu 
último emprego através do Linkedin. Por isso é 
fundamental que o candidato revise suas páginas 
pessoais em busca de posts que possam atrapa
lhar sua contratação; afinal, os perfis serão che
cados pelo contratante.

“Em geral o RH acaba olhando a presença nas 
redes sociais: o que ele escreve, ‘curte’. O que 
havia de ilusão antigamente era que um bom 
analista de redes sociais era aquele com muitos 
seguidores, que publica coisa toda hora. Hoje as 
agências procuram referências de formação ou 
experiência anterior”, diz Messa.

“O analista de mídias sociais deve interagir 
com diversas áreas da empresa: Relações Pú
blicas, Marketing, Comunicação Interna, SAC, 
Suporte e até Engenharia, pois ótimas ideias 
para melhorar os produtos podem surgir da con
versa estimulada pela empresa nas mídias 
sociais. Por fim, ele deve entender que, por mais 
que seja divertido ‘ficar no Facebook’, é preciso 
estudo e dedicação para se tornar um excelente 
profissional”, diz Palmas. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p. 76-77, ago. 2013.




