
Não é segredo que o mereado digital está em constante 

expansão. Considerando a infinidade de oportunidades 

geradas para marcas, públicos e profissionais, isso é bas

tante positivo, afinal, é uma nova e eficiente forma de se 

relacionar e de se comunicar, além de ser um novo seg

mento, o que, consequentemente, gera uma alta deman

da por profissionais qualificados. Mas, como tudo o que é 

novo, há sempre o risco da imprevisibilidade, que é poten

cializado pela rápida velocidade de mudança: 

a todo o momento há novos recursos nas redes 

sociais, novas redes sociais, novas ferramentas 

de monitoramento, novas leis regulamentando 

o que pode e o que não pode ser feito e novos 

estereótipos de conduta ditando regras do que é 

certo e do que é errado fazer no mundo online. 

Diante desse contexto, torna-se necessário que, 

mais do que nunca, os profissionais da área es

tejam constantemente atualizados: lendo as no

tícias, acompanhando as novidades das redes, 

sendo curiosos para entender os novos recursos 

disponíveis, participando de treinamentos e 

cursos, conversando com outros profissionais 

da área, entre tantas outras formas de saber 

o que acontece nesse mundo. De preferência, 

em tempo real. Outra característica desse novo 

mercado, também como consequência do curto tempo 

em que ele existe, é o fato de que muitos profissionais que 

nunca trabalharam ou estudaram marketing digital, mas 

se consideram hecay users (pessoas que estão sempre conec

tadas na internet e nas redes sociais, mas, não necessaria

mente, utilizando-as profissionalmente), acharem que são 

capacitados para trabalharem com mídias sociais, pensar 

em estratégias, gerenciar contas, montar relatórios de mo

nitoramento, produzir conteúdos... Mas não é bem assim: 

podemos dizer que quem trabalha com mídias sociais pre

cisa ser heavy user, mas não basta ser heacy user para trabalhar 

com mídias sociais. 

O mercado é novo, a imprevisibilidade faz com que não 

saibamos se teremos que, do dia para noite, repensar estra

tégias, cancelar publicações, considerar novos parâmetros 

de monitoramento. Mas isso não significa que o mercado 

seja amador, pelo contrário, trabalhar com mídias so

ciais significa conhecer muito o mercado para conse

guir contornar situações inusitadas com agilidade. A 

cada dia percebemos que o trabalho de social media 

está profissionalizado. Cursos, treinamentos e pós-

-graduação estão disponíveis para quem realmente 

gosta da área. Empresas que nunca se imaginaram na 

internet estão procurando consultorias e agências para 

entenderem melhor desse mundo online, iniciando sua 

presença digital. Isso faz com que a demanda por pro

fissionais cresça - o mercado está aquecido. 

Mas, de acordo com a Digitalents, consultoria e head-

hunting de marketing digital, enquanto aumenta a 

procura por profissionais, aumenta, também, a falta 

de candidatos qualificados para assumirem os cargos. 

Currículos têm aos montes, mas nem todos possuem a 

capacitação necessária. Sim, é possível que empresas 

e agências treinem profissionais que queiram iniciar 

nesse mercado, mas, para cargos que exigem proatí-

vidade e independência do profissional na agência, é 

necessário que haja conhecimento e experiência ante

rior significativa. 

Dessa forma, as dicas que ficam são: vagas existem, o 

mercado absorve os bons profissionais e se você tem 

interesse em atuar com marketing digital dê prioridade 

à sua capacitação nessa área: estude, leia, converse. E 

cuide do seu networláng! 
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