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LoremIpsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

LoremIpsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make 

a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap 

into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised 

in the 1960s with the release of Letraset sheets containing LoremIpsum 

passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus 

PageMaker including versions of LoremIpsum. 
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MÍDIAS SOCIAIS 

 

APRESENTAÇÃO:  

 

As redes sociais não são mais novidade entre usuários da internet e menos 

ainda no mercado corporativo. Elas já assumem um papel de influência no mundo 

todo, tanto de forma política quanto na tomada de decisão na atuação do 

marketing das maiores corporações, como Coca-Cola, Google e Adidas. 

 

Os usuários interagem e conversam sobre as marcas a todo o momento, e 

a presença das marcas nessas redes, além da compreensão de seu 

funcionamento, é necessária para que eles sejam ouvidos, compreendidos e que 

essas conversas se tornem insights de inteligência. Mas como atuar em uma área 

em constante mudança, em que as ferramentas e estratégias de ontem, não 

funcionam hoje, e as de hoje estarão defasadas amanhã? 

 

O curso de Extensão em Mídias Sociais apresenta as melhores práticas do 

mercado e preparar profissionais e futuros profissionais, que terão contato direto 

ou indireto com essas ferramentas e também com agências de publicidade, para 

melhor compreensão do funcionamento do mercado, de acordo com a sua 

necessidade. 

 

OBJETIVOS:  

 

Promover conhecimento e discussão sobre o funcionamento das mídias 

sociais, através de abordagem pragmática, capacitar profissionais de comunicação 

sobre as melhores ações e ferramentas para atuação nas mídias e redes sociais, 

unindo teoria e prática, com análises do mercado de comunicação, por meio do 

planejamento estratégico, gestão de conteúdo, relacionamento 2.0 e 

desenvolvimento de inteligência corporativa. 
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A QUEM SE DESTINA:  

 

           Profissionais das áreas de comunicação ou aqueles que querem ingressar 

na área de mídias sociais ou que necessitem compreender seus mecanismos. 

 

PROGRAMA:  

 

Entendendo o que Mídias e Redes Sociais 

 

- Fundamentos das mídias sociais; 

- O cenário da comunicação digital no Brasil e no mundo; 

- O profissional de mídias sociais; 

- Entendendo o novo consumidor digital e seu comportamento; 

- Categorizando usuários e consumidores nas redes sociais; 

- O relacionamento entre empresas e consumidor por meio das mídias sociais; 

- Desafios e oportunidades para as empresas e organizações; 

- Quais as principais mídias sociais e quando a empresa deve estar presente; 

- O que são mídias de nicho. 

 

Planejando Estratégias para Mídias Sociais: 

 

- Planejando ações: etapas do planejamento da comunicação em mídias sociais; 

- Definição dos objetivos de comunicação e segmentação do público-alvo; 

- Análise do ecossistema de atuação e SWOT; 

- A tomada de decisão de atuação nas mídias sociais; 

- Condutas e política de uso de mídias sociais. 

 

 

 

 



esags.edu.br 

 

Santo André >Av. Industrial, 1455 - Bairro Jardim – (11) 4433-6161 
Santos >Av. Conselheiro Nébias, 159 – (13) 2127-0003 

Gestão de Conteúdo e Relacionamento em Mídias Socia is 

 

- Desenvolvendo táticas, tom de linguagem e conteúdo; 

- Ferramentas para Gestão de Conteúdo; 

- Relacionamento com o usuário e gerenciamento de crises; 

- Ferramentas para Gestão de Relacionamento; 

- Guia de Boas Práticas para funcionários e consumidores; 

 

Mensuração de resultados e Data Intelligence 

 

- Introdução ao monitoramento e Data Intelligence; 

- Data Intelligence X Business Intelligence; 

- Avaliação de resultados e métricas; 

- Quais as métricas mais usadas no mercado e quando aplicar; 

- O que é monitoramento e as principais ferramentas; 

- O que é SMO (Social Media Optimization); 

- Desenvolvimento de relatório; 

 

CARGA HORÁRIA:  

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE:  

 

Professor Wesley Muniz 

 

Coordenador de Business Intelligence na ID/TBWA e Consultor de 

Inteligência, pós-graduado em Tendências em Mídias Sociais pela FAAP. 

Trabalhou com gestão de conteúdo estratégias para mídias sociais, Business 

Intelligence e desenvolvimento de insights e produtos para grandes empresas 

como Unilever, Coca-Cola, OI, Natura, Adidas, Santander, STB – Student Travel 

Bureau, Chivas Regal, Mumm, Belcorp e Docol. 



esags.edu.br 

 

Santo André >Av. Industrial, 1455 - Bairro Jardim – (11) 4433-6161 
Santos >Av. Conselheiro Nébias, 159 – (13) 2127-0003 

METODOLOGIA:  

Desenvolver com bases teóricas e práticas, o conhecimento sobre os 

principais pilares da atuação nas mídias sociais, através do incentivo à criatividade 

e crítica sobre o mercado e ações atuais. 

 

CERTIFICAÇÃO:  

Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que obtiverem 

no mínimo 75% de frequência.  

 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

 

� Incluso material didático;  

� Desconto para grupos de 2 ou mais pessoas da mesma empresa;  

� Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES:  

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 

Pela ESAGS, por falta de quórum. Será devolvido 100% do valor pago. O 

aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O valor 

também pode ficar como crédito início para outros treinamentos, a critério do 

aluno.  

Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de inscrição). O 

cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no máximo 48 horas 

antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá devolução. 
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IN COMPANY:  

 

Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração e 

foco.  

Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

 

 

 


