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Especial | Pequenas e médias empresas

Redes sociais Demanda crescente é por designers para
harmonizar interfaces digitais e analistas de conteúdo

Agências buscam
especialistas em
novas linguagens

Diego Monteiro, da Scup: não tem sido fácil achar encontrar gente com visão abrangente de negócios e de métricas

Paulo Britto
Para o Valor, de São Paulo

Demanda reprimida. Essa é a
expressão que alguns executivos
de propaganda e de marketing
estão usando para descrever a
falta de bons especialistas em re-
des sociais no mercado — uma
atividade tão recente, que nin-
guém pode ser classificado como
‘sênior ’, conta Daniel Tártaro, di-
retor de Integração Digital da
Ogilvy Brasil. “Temos vagas que
não conseguimos preencher e
não tem sido fácil encontrar cer-
tos especialistas. Para achar essa
gente temos anunciado nas re-
des e acho que qualquer hora va-
mos anunciar até nos postes”,
brinca ele. Nessa área em que a
essência da comunicação é criar
mensagens para transmitir em
momentos oportunos a seletos
grupos de pessoas, com apelo e
potencial para serem passadas
adiante, convivem profissionais
de várias categorias: jovens jor-
nalistas que já nasceram “sob o
signo das redes sociais”, desig-
ners especializados em harmoni-
zar interfaces digitais e usuários,
e analistas que capturam, exami-
nam e segmentam dados para
orientar a produção e distribui-
ção do conteúdo, explica o dire-
tor da Ogilvy.

Nem todos os especialistas fa-
zem parte do staff da agência: “Às
vezes precisamos de uma bloguei-

ra de moda, então recorremos à
nossa rede de produção de conteú-
do especializado”, revela. A equipe
de tecnologia que transforma o
planejamento em sites e aplicati-
vos é formada por 90 profissionais
de pesquisa e desenvolvimento
que ficam no “Porto Digital”, em
Recife. Graduação na área não é a
única qualificação para o profis-
sional de redes sociais, esclarece
Tártaro: “Nesse trabalho, ele preci-
sa personificar a marca de acordo
com o nosso planejamento”.

Esse planejamento inclui a
construção da “social persona”, diz
ele, o conjunto de características
que definem as ações da marca nas
redes sociais: “Ao definirmos a so-
cial persona, mostramos como se-
ria a marca se ela fosse uma pessoa
— como falaria, como se compor-
t a r i a”, explica. Os desafios, acres-
centa Tártato, incluem interpreta-
ção dos relatórios de monitora-
mento das redes por parte das
equipe de produção de conteúdo,
para sintonia fina das ações.

Eduardo Vasques, coordenador
do Núcleo de Mídias Sociais do
grupo de comunicação TV1, expli-
ca esse desafio: “O trabalho do pro-
fissional de redes sociais envolve
planejamento, monitoramento,
gestão e produção de conteúdo,
atendimento ao cliente, criação e
administração de campanhas, o
que exige conhecimento das pla-
taformas e análise de dados. As-
sim, há espaço para uma enorme

diversidade de profissionais, que
vêm de áreas como a comunica-
ção, a estatística e a matemática”,
diz. Segundo ele, a contribuição
dos publicitários é forte na criação,
“sempre com algo próximo do pú-
blico, que faça sentido para o usuá-
rio; já os profissionais de RP tra-
zem o conhecimento para relacio-
namento com os públicos, os jor-
nalistas contribuem com a compe-
tência em conteúdo e todos têm o
suporte dos profissionais de pla-
nejamento e ‘business intelligen-
c e’ ”, explica. “Mas é preciso enten-
der que as mídias sociais são ape-
nas parte de uma estratégia de co-
municação, e a comunicação tem
de dar suporte ao negócio. O tra-
balho nas mídias sociais não pode
ser concebido de forma isolada.”

Como a área é nova e o conheci-
mento recente, é natural que os
profissionais também sejam mui-
to jovens, pondera Paulo Queiroz,
presidente da agência DM9, uma
veterana do mundo digital, obser-
vando que grande parte da forma-
ção de suas equipes acontece na
própria empresa: “Como em todo
lugar, também temos na casa
aqueles que abraçam a inovação e
trazem a tecnologia para seu tra-
balho. E pelo fato de sermos uma
empresa global, todo mundo é
muito atento ao que acontece
aqui, nos EUA, na Europa, na Ásia”,
completa. Embora o mercado para
esses profissionais esteja aqueci-
do, ele ainda não vê pressões sobre

os salários: “Os profissionais é que
estão constantemente pressiona-
dos para terem mais capacitação.”
E por mais que os meios digitais es-
tejam em alta, ele alerta: “Somos
uma agência de propaganda e te-
mos a obrigação de entender e
usar o digital. Então, nosso papel é
tornar o expert digital um bom
p u b l i c i t á r i o”.

Fundador do S c u p, empresa
que desenvolveu uma das ferra-
mentas de monitoramento de
redes sociais mais utilizadas no
Brasil, Diego Monteiro diz que
não tem sido fácil achar encon-
trar gente que entenda do as-
sunto e tenha visão abrangente
de negócios e de métricas: “São
competências procuradas e difí-
ceis de encontrar”. Isso pode ex-
plicar a grande variação dos sa-
lários no setor: “Quem trabalha
no dia a dia das campanhas ga-
nha de R$ 1.500 a R$ 4.000. Os

heavy users e os que fazem ges-
tão de pessoas ou processos co-
meçam com R$ 3.500 e chegar a
R$ 10.000”, revela.

No B r a d e s c o, o superintendente
Jeferson Honorato lidera uma
equipe de 20 pessoas que se reveza
24 horas por dia no atendimento
de clientes e não clientes em todos
os canais digitais da organização:
internet, callcenter, mobilidade e
máquinas de autoatendimento.
“Toda a equipe passou por alguma
instância de relacionamento com
cliente, seja central de atendimen-
to telefônico ou equipe de inter-
net. Consideramos isso essencial
para entender as conversações que
envolvem a marca”, explica.

As atividades do Bradesco em
redes sociais começaram em 2004,
“ouvindo e mapeando as conversa-
ções, quando houve a expansão do
Orkut no Brasil”, conta ele. ”A par-
tir disso, fomos executando ações

no mundo físico pautadas pela de-
manda das pessoas nas redes. Em
2009, fomos o primeiro banco a in-
teragir ativamente através de redes
sociais, com o perfil @AloBrades-
co, no Tw i t t e r. Desde então, fomos
ampliando nosso posicionamento
em Fa c e b o o k , Google+, Instagram,
Fo u r s q u a r e , Ya h o o Respostas, You -
Tu b e , etc”, diz Honorato.

Micheline Jeanfrançois, coorde-
nadora de Gestão de Mídias Sociais
para a P&G na América Latina, tem
uma equipe maior, de 25 pessoas,
cada uma atendendo um consu-
midor de cada vez. Além das quali-
ficações técnicas, a empresa exige
o que Micheline chama de “forte
identificação com os valores da
marca que vai gerir. Por exemplo, o
gerente de comunidade de Gillette
precisa conhecer esportes. A ge-
rente da comunidade Pampers é
mãe de dois filhos pequenos, e tem
sintonia com seu público”.

Perfis facilitam
trabalho do RH
De São Paulo

A localização de candidatos pa-
ra vagas em vários níveis da hierar-
quia se tornou mais rápida e preci-
sa depois que gerentes e analistas
de RH passaram a usar as redes so-
ciais nas suas buscas. Coletando
perfis e currículos, analisando re-
des de relacionamentos, “posts” e
também informações obtidas nos
sites de busca, eles conseguem
montar uma lista de candidatos no
mínimo interessante e a um custo
inferior ao de alguns anos atrás,
diz Roberto Spuri, diretor da Futu -
reStep para América Latina: “Os re-
crutadores utilizam as redes so-
ciais para alavancar as possibilida-
des de identificação de candidatos
na fase inicial do processo. Essa
busca identifica candidatos que
muitas vezes não procuram em-
prego, mas estão disponíveis para
eventuais contatos”, explica.

É exatamente essa a situação de
65% dos 238 milhões de usuários
do Linkedin, rede especializada
em perfis profissionais, conta o
presidente da empresa no Brasil,
Osvaldo Barbosa de Oliveira. “Eles
são o que chamamos de ‘candida -
tos passivos’, um grupo ao qual o
acesso era extremamente difícil
antes do aparecimento do Linke-
d i n .” No universo de 13 milhões de
perfis brasileiros dessa rede, isso
representa um total da ordem de
8,4 milhões de pessoas. Para acesso
a elas, diz Oliveira, empresas como
Va l e , Itaú e Fleur y usam a ferra-
menta Recruiter, por meio da qual
podem selecionar candidatos e en-
viar e-mails a eles instantanea-
mente. “Antes do Linkedin, só se
podia alcançar esses candidatos
por meio dos headhunters”, diz.

Mesmo com currículos deta-
lhados e atualizados, só 20% dos
usuários dessa rede estão em
busca de emprego, conta o presi-
dente. “É uma rede onde as pes-
soas não estão gastando tempo
nem se distraindo: elas estão in-
vestindo tempo para ser mais
produtivas e bem sucedidas.”

Perfis e currículos podem ser lo-
calizados nesse e em vários outros
sites, mas raramente eles são aces-
sados para a busca de candidatos a
cargos de diretoria ou presidên-
cia, opina Renato Bagnolesi, sócio
da consultoria Robert Wong, cujo
foco está nesses profissionais: “Es -
ses executivos, na faixa de 38 anos
ou mais, usam muito a tecnologia
mas pouco as redes sociais. Se você
for procurar perfis de presidentes
de empresas no Linkedin, verá que
não são muitos”, diz.

Dentro de alguns anos, ele ad-
mite, é possível que os candidatos
do “c-level” (cargos de CIO, CEO,
CFO etc) sejam executivos hoje
ainda na faculdade e que têm pre-
sença forte nas redes sociais. Sua
consultoria, no entanto, não des-
preza o uso da internet na busca e
conferência de informações sobre
candidatos, e exemplifica: “Um de
nossos clientes demitiu um fun-
cionário que tinha processos com-
plicados na justiça, os processos
apareciam até no Google e o
headhunter que fez a seleção não
havia visto”. Para qualquer profis-
sional que pretenda manter um
perfil numa das redes, Bagnolesi
recomenda sobriedade e veraci-
dade. “É necessário ter muito cui-
dado em não criar nas redes uma
exposição desnecessária, e deve-se
seguir as regras tradicionais de
respeito e educação”, completa
Spuri, da FutureStep.

Sérgio Sabino, diretor de mar-
keting do Page Group para Amé-
rica Latina, encara as redes so-
ciais justamente como ferramen-
tas para reduzir o risco dos clien-
tes nas novas contratações. “Com
seu alcance e informações, elas
nos ajudam a atualizar nossos
bancos de dados e especialmente
a checar a rede de relacionamen-
tos do candidato. Mas nenhum
dos recursos dessas ferramentas
substitui o contato pessoal”, des-
taca Sabino. “Sempre teremos o
contato face a face, a entrevista, a
checagem do desempenho dos
idiomas”, diz.

O dado que faltava no currículo

Natalie: Cornell tem um dos únicos laboratórios de mídias sociais do mundo

De São Paulo

Profissionais das mais varia-
das qualificações que trabalham
ou pretendem trabalhar com re-
des sociais estão voltando à es-
cola para aprofundar seus co-
nhecimentos no assunto e con-
seguir bons empregos: matricu-
lados em cursos com durações
que variam de uma semana a
três semestres, em instituições
públicas e privadas no Brasil e
no exterior, eles conseguem
acrescentar no currículo uma li-
nha que pode valer por uma car-
reira, sobre um assunto que se-
quer foi totalmente integrado
aos programas de graduação.

Eric Messa, coordenador do
curso de extensão em mídias so-
ciais da Fa a p, em São Paulo, conta
que três anos atrás, quando a fa-
culdade lançou seus primeiros
cursos sobre o tema, o mercado
oferecia apenas cursos livres,
com foco na técnica e sem o viés
teórico: “O tema é muito comple-
xo, e agora já existe até a possibi-
lidade de fazermos subdivisões
desse conhecimento, como cap-
tura e análise de dados, por
e x e m p l o”.

Os alunos chegam com o que
ele chama de ‘conhecimento híbri-
d o’: “Eles geralmente são forma-
dos nas várias áreas de comunica-
ção e depois procuram especiali-
zar-se para trabalhar com mídias
sociais em marketing ou mesmo
c o m u n i c a ç ã o”, explica Messa. Nos
módulos desse curso, que tem 120
horas, aprende-se em tópicos co-
mo marketing digital, relações pú-
blicas digital, teoria das redes,
comportamento do consumidor e
produção de conteúdo.

Na ESPM, muitos cursos abor-
dam mídias sociais e boa parte
deles é oferecida pelo Centro de
Inovação e Criatividade coorde-
nado pelo professor Gil Giardelli:
“Temos vários programas, mas o
mais procurado é o curso de uma
semana, onde os alunos apren-
dem o básico de planejamento e
métricas para aplicarem a seu
t r a b a l h o”, diz. Além desse, cha-
mado Redes Sociais e Inovação
Digital, há um de extensão que

dura três meses e um MBA em
marketing digital com três se-
mestres de duração. “Os alunos
em geral são profissionais em
transição, vindos principalmen-
te de jornalismo, mas há também
gente que precisa de base em
marketing digital, e gente que já
está na área mas quer aprofun-
dar seus conhecimentos”, com-
pleta. Para os que receberem seus
diplomas e acham que já sabem
de tudo, Giardelli lembra que big
data e TV social (a TV que vem
com aplicativos) são as próximas
fronteiras: “Já temos demanda
para isso e acho que logo esses
cursos irão aparecer”, diz.

O Senac também já oferece ca-
pacitação com foco em redes so-
ciais, diz a professora Soraia Li-
ma, que classifica os alunos em
dois grandes grupos: o dos re-
cém-formados que querem en-
trar na área e o dos que já atuam
em marketing digital mas preci-

sam de aprofundamento teóri-
co. “Sabemos que há grande ca-
rência de bons profissionais na
área, e que as agências têm ad-
mitido até gente sem muita ex-
periência. Pelo que temos ouvi-
do dos alunos, eles têm conse-
guido emprego”, relata a profes-
sora. Além de redes sociais, diz
Soraia Lima, eles buscam capaci-
tação em outros temas também
ligados ao marketing digital, co-
mo produção de conteúdo e oti-
mização de sites para mecanis-
mos de busca (SEO).

Para quem se interessar por
uma formação acadêmica de alto
nível, uma das alternativas está
na Universidade de Cornell, nos
EUA, que tem um dos poucos la-
boratórios de mídias sociais do
mundo. Chefiado pela professo-
ra Natalie Bazarova, o laborató-
rio desenvolve várias pesquisas
envolvendo, por exemplo, as mo-
tivações para divulgar informa-

ções pessoais; ou como essas in-
formações fazem sentido para as
pessoas; e os impactos sobre seus
relacionamentos e seu bem-es-
tar. Outro projeto está relaciona-
do à forma pela qual os estados
mentais (depressão, ansiedade e
bem-estar, por exemplo) afetam
as interações em mídias sociais.
“Nossos alunos vêm das áreas de
comunicação, Ciência da Infor-
mação, Engenharia, Desenvolvi-
mento Humano e Sociologia”,
disse a professora ao Va l o r .

No Canadá, o primeiro labora-
tório de mídias sociais do país es-
tá na universidade de Dalhousie,
em Halifax. Associado à School of
Information Management e che-
fiado pelo professor Anatoliy
Gruzd, ele recebe “estudantes da
nossa e de outras universidades,
para pesquisas e desenvolvimen-
to de teses, e para completar cur-
sos independentes em mídias so-
ciais. Também trabalhamos com
colegas de outros países e seus
alunos em vários projetos”, diz o
professor Gruzd.

No Istituto Europeo di Design,
em São Paulo, onde o tema mí-
dias sociais faz parte das discipli-
nas de marketing digital, o públi-
co é semelhante ao das outras
instituições, conta o coordena-
dor Edgard Pitta de Almeida: “É
importante lembrar que todos já
chegam conhecendo bem as mí-
dias digitais. Todo mundo parece
conhecer muito bem o Fa c e b o o k ,
o Tw i t t e r e outras ferramentas,
mas sempre do ponto de vista de
usuário. Aqui, o que ensinamos é
como utilizá-las do ponto de vis-
ta do marketing, com planeja-
mento de campanhas”, diz ele.
“Os alunos sabem que existe um
grande portfólio de ferramentas,
mas não como usá-las para atin-
gir os objetivos do marketing”,
acrescenta.

Quem decidir fazer um curso
na área também precisa estar
preparado para os valores prati-
cados pelas escolas: no Senac, a
pós-graduação em gestão de mí-
dias digitais custa R$ 691,45 por
mês em 20 mensalidades; e o cur-
so de mídias digitais de 30 horas
da ESPM custa R$ 1.696,54. (PB)
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