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RESUMO 

 

Estudo sobre as competências de um profissional de Marketing em Redes Sociais. 
Objetiva identificar as competências segundo a literatura científica para um 
profissional de Marketing em Redes Sociais em comparação com as competências 
desenvolvidas pelo curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do 
Paraná. Observa a evolução e o desenvolvimento do Marketing ao longo dos anos e 
com o advento da Internet, especialmente com o crescimento das Redes Sociais. 
Realiza a revisão sistemática da literatura e a validação com especialistas em 
Marketing de Redes Sociais como parte das etapas de investigação. Faz a extração 
dos dados do Projeto Pedagógico do Curso e da grade curricular de Gestão da 
Informação para comparação entre resultados. Identifica na literatura científica 37 
competências recomendadas para um profissional de Marketing em Redes Sociais, 
sendo essas classificadas em seis categorias: cliente, comportamento, conteúdo, 
dados, gestão/gerenciamento e negócios. Identifica 16 competências no curso de 
Gestão da Informação categorizadas em conhecimento, habilidade e atitude e as 
disciplinas que agregam. Analisa os dados extraídos da literatura científica com as 
informações do curso. Compara as competências e as disciplinas do curso. Conclui 
que 33 competências de um profissional de Marketing em Redes Sociais identificadas 
na literatura científica são compatíveis com as competências ministradas no curso de 
Gestão da Informação. Contribui com a abertura para novas vertentes de pesquisa 
baseada na área de Marketing em Redes Sociais e a relação com Gestão da 
Informação. 

 

Palavras-chave: Marketing. Redes Sociais. Competência. Gestão da Informação. 

  



 
 

   
 

ABSTRACT 

 

This study is about the competences of a Social Media Marketing professional. It aims 
to identify the competences according to the scientific literature for a Social Media 
Marketing professional in comparison with the competences developed by the 
Information Management course at the Federal University of Paraná. It observes the 
evolution and development of Marketing over the years and with the advent of the 
Internet, especially with the growth of Social Media. It carries out a systematic literature 
review and validation with specialists in Social Media Marketing as part of the 
investigation stages. It extracts data from the Course's Pedagogical Project and from 
the Information Management curriculum to compare the results. It identifies in the 
scientific literature 37 competences recommended for a Social Media Marketing 
professional, which are classified into six categories: customer, behavior, content, 
data, management and business. It identifies 16 competences in the Information 
Management course categorized into knowledge, skill and attitude and the subjects 
they add. It analyzes the data extracted from the scientific literature with the course 
informations. Compares the competences and subjects of the course. It concludes that 
33 competences of a Social Media Marketing professional identified in the scientific 
literature are compatible with the competences taught in the Information Management 
course. Contributes to opening up new areas of research based on the area of Social 
Media Marketing and the relationship with Information Management. 

 

Keywords: Marketing. Social Media. Competence. Information Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Internet tem mudado todo o cenário global, o que inicialmente surgiu como 

meio de comunicação, visto a necessidade de troca de informações, durante a Guerra 

Fria, de forma segura e rápida. Hoje ela é utilizada em todos os contextos, seja ele 

educacional, de entretenimento e principalmente corporativo, como meio de 

comunicação (RÉVILLION et al., 2019). Com o avanço tecnológico e a globalização, 

ficou cada vez mais fácil encontrar equipamentos, aparelhos e pessoas com acesso 

à Internet. Sendo a Internet a responsável por trazer conectividade e transparência 

para o mundo, gerando assim tais transformações (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p. 20). 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2019), cerca de 4,1 

bilhões de pessoas utilizam a Internet, o que representa cerca de 53,6% da população 

mundial, e cerca de 97% da população mundial possui acesso a um sinal de celular. 

No Brasil, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (CETIC) (2020), departamento do Núcleo de Informação e 

Coordenação responsável pela coordenação e publicação de pesquisas sobre a 

disponibilidade e uso da Internet no Brasil, na sua pesquisa publicada mais recente, 

aponta que aproximadamente 74% da população utiliza a Internet, o que corresponde 

a 134 milhões de pessoas. Esse número apresenta um salto muito grande a 

considerar dez anos anteriores em que o percentual médio da população brasileira 

com acesso à Internet era de apenas 39%. 

Com o crescimento desse recurso no mundo corporativo, surgiram novos 

mercados de trabalhos e novas oportunidades para as organizações, as quais 

investem fortemente, seja como um meio para alcançar seus objetivos e metas, como 

o aumento da visibilidade da organização, aumento de receita, captação de potenciais 

clientes, comunicação com clientes, entre muitos outros meios, até mesmo para 

manter o seu funcionamento. Uma das ferramentas que potencializou as organizações 

a se fazerem conhecidas, aumentar suas receitas e até mesmo facilitar a comunicação 

com seus interessados através da Internet foram as Redes Sociais. 

O Portal MakingOf (2020) descreve uma pesquisa realizada pela Statista, 

empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, a qual aponta 

que em 2018 no Brasil havia aproximadamente 95,2 milhões de usuários de redes 

sociais e estima que em 2023 esse número possa chegar a 114,6 milhões. 
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Através das Redes Sociais, que inicialmente se tratava de uma ferramenta de 

entretenimento e diversão, passou a ser vista também como um potencial mercado. 

Pois com o crescimento de usuários das Redes Sociais, foi identificada a oportunidade 

das organizações em criar contas comerciais para potencializar a comunicação com 

seus interessados, além da própria Rede Social ser vista como uma espécie de 

marketplace. O que fortaleceu desde os pequenos até os grandes negócios, dado que 

passaram a utilizar as Redes para oferecer algum tipo de produto ou serviço direta ou 

indiretamente. Visto que as Redes Sociais eliminam barreiras geográficas e 

demográficas, permitindo com que as pessoas se conectem e se comuniquem, e com 

que as empresas inovem por meio da colaboração (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p. 29). 

Segundo a CETIC (2020), 76% da população com o acesso à Internet no 

Brasil utiliza desta para acessar suas Redes Sociais, e no ano de 2019, 59% desta 

população procurou por informações sobre produtos e serviços. Com esse 

fortalecimento das Redes Sociais, as organizações têm utilizado estratégias para 

alcançar uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes, estratégias estas que 

são resultados da criação e até mesmo adaptação de técnicas, métodos e 

metodologias para gerar este crescimento, engajamento e aumento de receitas. Da 

mesma forma que houve o crescimento da utilização das Redes Sociais, o mercado 

de trabalho voltado ao Marketing para as Redes Sociais cresceu exponencialmente, 

dado que essa ferramenta se tornou um grande potencial para organizações atuarem 

com seus produtos e serviços. Para isso existem diversas atitudes, habilidades e 

conhecimentos necessários para que um profissional de marketing atue nas Redes 

Sociais com excelência, visto que as estratégias e a forma como estas são colocadas 

em prática se diferenciam do marketing tradicional. Em muitas empresas esse é o 

diferencial, se tornando até mesmo uma vantagem competitiva, o que demonstra a 

importância de um profissional qualificado e com as competências necessárias para 

execução das tarefas provenientes da área em questão. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com o crescimento exponencial da utilização das Redes Sociais e do 

marketing focado nessas ferramentas, percebe-se a necessidade de os profissionais 

que atuam nessa área atenderem às expectativas em relação às demandas de 

atitudes, habilidades e conhecimentos segundo o que a literatura científica aborda e 

também segundo o que mercado de trabalho exige. Para isso, também é encontrada 

a oportunidade de verificação se o curso de Gestão da Informação consegue atender 

a essas expectativas por meio da sua grade curricular para atuação na área em 

questão. 

Sendo assim, o problema de pesquisa que se pretende responder é: quais 

são as competências de um profissional de Marketing em Redes Sociais 

segundo a literatura científica que podem ser desenvolvidas através do curso 

de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná? 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

Com a intenção de fortalecer e estabelecer as razões pela qual o presente 

estudo possui relevância e importância para a academia na qual está sendo proposto 

o estudo, foram segmentados quatro aspectos de justificativa: acadêmica, científica, 

pessoal e social. 

 

1.2.1 Acadêmica 

 

O estudo em questão contribui de forma acadêmica ao curso de Gestão de 

Informação a partir dos estudos do Marketing na perspectiva da Gestão da 

Informação. Enriquece o corpo discente com um trabalho sobre essa temática que 

vem crescendo cada vez mais, além de auxiliar como material de consulta para 

demais estudantes se interessarem e buscarem maiores conhecimento na área em 

questão, e até mesmo nas disciplinas do curso de Bacharel em Gestão da Informação, 

bem como aumentar a noção de mercado de trabalho dos docentes. Ao pesquisar 

pelo termo geral “Marketing” no Acervo Digital da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), na comunidade da Biblioteca Digital de Trabalhos de Graduação, dentro da 

categoria do curso de Gestão da Informação, foram encontrados 31 (trinta e um) 
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resultados de trabalho, sendo apenas 9 (nove) destes relacionados ao Marketing 

Digital, sendo 8 (oito) com a aplicação em Redes Sociais. De acordo com o QUADRO 

1, esta pesquisa contribui com estes oito trabalhos e soma conhecimento às temáticas 

abordadas. Todavia, nenhum destes discutem as habilidades, conhecimentos e 

atitudes necessárias para a atuação na área e a união de ambos os aspectos. 

 

QUADRO 1 - CONTRIBUIÇÃO DO PRESENTE ESTUDO COM PESQUISAS DO CURSO DE 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO RELACIONADAS AO MARKETING EM REDES SOCIAIS 

(continua) 

TÍTULO AUTOR ANO 
DISPONÍVEL 

EM: 
CONTRIBUIÇÃO COM O ESTUDO 

A gestão das 
informações de 

mídias sociais digitais 
como vantagem 

competitiva para as 
empresas 

Renate 
Ramos 

2015 https://acervo
digital.ufpr.br/
handle/1884/4

1081 

É sugerido pela autora um futuro 
trabalho, onde os profissionais da 
informação tenham oportunidades 
para avançar na área da Gestão da 
Informação nas Mídias Sociais. Assim 
há a contribuição com a indicação de 
competências que os profissionais da 
informação possuem para atuar na 
área. 

Análise de 
ferramentas de 

mineração de opinião 
para aplicação em 

redes sociais 

Jéssica 
Bonafini 
Berlim 

2015 https://acervo
digital.ufpr.br/
handle/1884/4

1078 

A autora afirma a necessidade de 
alguém qualificado para gerenciar a 
grande quantidade de informações 
nas redes sociais. Dessa maneira, ac 
contribuição se dá ao confirmar o 
Gestor da Informação como alguém 
qualificado para essa atuação nas 
redes sociais. 

O grupo de gestão da 
informação na rede 
social Linkedin: um 
estudo netnográfico 

Martha 
Karolina 

Vila Rosa 

2015 https://acervo
digital.ufpr.br/
handle/1884/4

1080 

É concluído pela autora que os 
profissionais de informação possuem 
variedade e multiplicidade de funções, 
além de uma rede ampla de 
conhecimento, podendo atuar em 
diversas áreas. Assim a contribuição 
se dá ao estudar as competências do 
profissional de informação para atuar 
na área do Marketing em Redes 
Sociais. 

 
  

https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41081
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41081
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41081
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41081
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41078
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41078
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41078
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41078
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41080
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41080
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41080
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41080
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(conclusão) 

TÍTULO AUTOR ANO 
DISPONÍVEL 

EM: 
CONTRIBUIÇÃO COM O ESTUDO 

O impacto da 
tecnologia da 

informação na rede 
social "Facebook": um 
estudo da netnografia 

Tatiane 
Aparecida 

Neto 

2015 https://acervod
igital.ufpr.br/h
andle/1884/41

084 

O objetivo da obra é identificar e 
analisar informações em uma rede 
social em específico, mas que pode ser 
aplicada em outras redes. Dessa 
maneira, o presente trabalho fortalece 
a obra ao apresentar os 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
que um Gestor da Informação possui 
para a realização destas atividades 
voltadas à Rede Social. 

Gestão da informação 
para mobilidade 

urbana sustentável: 
pesquisa-ação sobre 
o Programa Ciclovida 

da Universidade 
Federal do Paraná 

Eduardo 
Mendes 
Cardoso 
Junior 

2017 https://acervod
igital.ufpr.br/h
andle/1884/48

397 

É proposto alguma ação com a 
utilização do Marketing Digital para a 
promoção do programa apresentado na 
obra. Há a contribuição com tal obra ao 
apresentar o Gestor da Informação, 
como um possível profissional hábil 
para estas ações. 

Estratégia de 
comunicação em 
marketing digital, 
como técnica de 
disseminação da 

informação 

Thayná 
Daniella 
Cordeiro 

2018 https://acervod
igital.ufpr.br/h
andle/1884/57

411 

A autora afirma que toda empresa tem 
que ter uma boa estratégia de 
comunicação e que as redes sociais 
influenciam a imagem da organização. 
Assim, a estratégia de comunicação se 
torna um instrumento de disseminação 
da informação. Há a contribuição ao 
indicar o Gestor da Informação para 
elaboração dessas estratégias com o 
uso das redes sociais, pelo fato de suas 
competências. 

Marketing de 
Conteúdo: fatores 
interferentes na 
confiança e o 

engajamento na 
internet 

Guilherme 
Zanotto 
Lofrano 

2018 https://acervod
igital.ufpr.br/h
andle/1884/59

024 

A obra estuda os fatores de 
engajamento e confiança para o 
Marketing de Conteúdo, com foco em 
Marketing Digital. Assim contribui com 
a vertente das Redes Sociais e as 
competências do Gestor da Informação 
para o desenvolvimento desses 
fatores. 

Plano de marketing 
eletrônico para 
promoção da 

visibilidade em um 
programa de pós-

graduação 

Wellington 
Felipe 
Glonek 

2018 https://acervod
igital.ufpr.br/h
andle/1884/59

063 

O autor propõe uma série de 
estratégias voltadas ao plano de 
Marketing, especialmente com as 
redes sociais. Há a contribuição com a 
indicação de estudantes e formados 
em Gestão da Informação, como 
competentes para a realização de tais 
estratégias. 

FONTE: O autor (2021). 

 

https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41084
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41084
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41084
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/41084
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/48397
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/48397
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/48397
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/48397
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/57411
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/57411
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/57411
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/57411
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/59024
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/59024
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/59024
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/59024
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Dessa maneira, a presente pesquisa contribui com a academia e com os 

estudos realizados até o momento sobre a área do Marketing com o foco em Gestão 

da Informação, podendo abrir novas possibilidades de estudos, especialmente no 

curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Além disso, esta 

pesquisa busca fortalecer ainda mais o curso de Gestão da Informação no mercado 

de trabalho e a grade curricular a partir das atitudes, habilidades e conhecimentos 

proporcionados por esta. 

 

1.2.2 Científica 

 

Segundo Santos et al. (2016) é de extrema importância que todo negócio 

esteja conectado à Internet, seja por site próprio ou perfis em Redes Sociais, mas que 

para um bom funcionamento disso, é necessária uma equipe formada por pessoas 

capacitadas. Dessa maneira, esta pesquisa fortalece o campo científico com estudos 

com foco nas competências e no Marketing em Redes Sociais. Além disso, busca dar 

continuidade na temática de pesquisas já realizadas especialmente no curso de 

Gestão da Informação.  

Contribui, também, com o curso de Gestão da Informação da Universidade 

Federal do Paraná a partir da análise de sua grade curricular.Esse trabalho busca 

auxiliar e fortalecer de forma científica os requisitos para um profissional atuar nessa 

área, com foco principalmente nas competências de um Gestor da Informação. 

 

1.2.3 Pessoal 

 

As Redes Sociais têm conquistado a atenção de muitas pessoas ao redor do 

mundo, sendo comum a utilização dessas ferramentas para entretenimento, busca de 

informações e até mesmo trabalho. O consumo de conteúdos criativos, dinâmicos e 

envolventes nas Redes Sociais se tornou comum entre diversas classes sociais e 

faixas etárias. Dessa maneira, este trabalho contribui na perspectiva pessoal na 

fixação e ampliação de novos conhecimentos, ainda como estudante e pesquisador 

dos temas de Marketing Digital e de Redes Sociais. Além disso, os assuntos em 

questão, têm crescido ainda mais durante o período pandêmico da COVID-19, o que 

aumentou a demanda no mercado de trabalho, e consequentemente, a quantidade de 

informações, ocasionando a demanda por profissionais experientes e que possuam 
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as habilidades necessárias, fazendo com que o interesse pessoal neste mercado 

crescesse ainda mais. Por isso, também contribui de forma profissional, pela atuação 

do pesquisador nesse mercado de trabalho. Possibilita ainda fortalecer a autoridade 

no assunto a partir dos conhecimentos acadêmicos adquiridos, sendo úteis para 

impulsionar outros negócios e até mesmo aumentar a carga informacional relevante 

sobre o tema em questão. 

 

1.2.4 Social 

 

Todo trabalho acadêmico, independentemente de sua natureza, deve atender 

a sociedade de maneira direta ou indireta. Dessa forma, esse trabalho busca auxiliar 

a sociedade, principalmente sobre Redes Sociais, no entendimento da área em 

questão e quais são as competências necessárias e recomendadas de um profissional 

de Marketing nas Redes Sociais, fazendo com que haja uma consulta para uma futura 

profissionalização do indivíduo interessado na área. Portanto, uma das justificativas é 

mostrar a importância de um profissional de Gestão da Informação em Marketing nas 

Redes Sociais, para auxiliar as organizações e principalmente mostrar que um gestor 

da informação possui um papel fundamental para isso na sociedade. Ainda fortalece 

a contribuição para o esclarecimento dos aspectos relacionados às competências do 

profissional de gestão da informação para aturar em Marketing Digital em Redes 

Sociais Digitais. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho, visando a maior eficiência e exploração do tema, foi 

particionado em objetivos gerais e específicos, descritos nos tópicos seguintes. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar quais são as competências 

necessárias para um profissional de Marketing de Redes Sociais segundo a literatura 

científica e se o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná 

desenvolve estas competências em seu currículo. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para que o objetivo geral seja alcançado, é necessário o estabelecimento de 

objetivos específicos, os quais são: 

 

• Identificar as atitudes, habilidades e conhecimentos de um profissional de 

Marketing nas Redes Sociais segundo a literatura científica; 

• Validar com especialistas de mercado as competências identificadas na 

literatura científica; 

• Identificar as atitudes, habilidades e conhecimentos que o curso de Gestão da 

Informação desenvolve a partir de sua grade curricular; 

• Comparar o que há em comum entre as atitudes, habilidades e conhecimentos 

de acordo com a literatura científica e a grade curricular do curso de Gestão da 

Informação; 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o embasamento teórico dessa pesquisa, neste capítulo serão 

apresentadas as definições e teorias sobre conceitos que norteiam o estudo, a fim de 

fundamentar, contextualizar e orientar a aplicação prática deste projeto. 

Os termos escolhidos para compor a revisão de literatura foram 

estrategicamente definidos de acordo com o tema do projeto, sendo estes: Marketing 

Digital, Redes Sociais, Marketing em Redes Socais, Competências e Gestão da 

Informação. As obras foram consultadas a partir de autores consagrados na área, 

estudos acadêmicos e publicações na web. 

 

2.1 MARKETING DIGITAL 

 

O marketing, desde o seu surgimento e desenvolvimento mudou muito de 

acordo com os novos mercados, tecnologias e público. Com o advento da Internet e 

o crescimento exponencial das Redes Sociais, especialmente com a quantidade de 

pessoas com acesso a elas, as Redes Sociais passaram a ser um grande mercado 

para que as empresas pudessem anunciar seus serviços e produtos de forma direta 

ou indireta. Philip Kotler, conhecido como pai do Marketing, e Kevin Keller definem o 

marketing como um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos de 

valor entre si (KOTLER; KELLER, 2012, p. 4). Essa ciência é baseada na troca e na 

comercialização de algum bem, produto ou serviço. Reade, Mola e Ignacio (2015), 

definem o marketing da seguinte maneira: 

Marketing é uma forma de pensar em termos organizacionais com o objetivo 
de satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores. Sendo a 
habilidade que as organizações possuem de identificar um problema que faz 
os consumidores não comprarem produtos, e sim soluções específicas, e 
transformar essas soluções em um produto que melhore a vida de seus 
consumidores (READE; MOLA; IGNACIO, 2015, p.6). 

Segundo Las Casas (2019, p. 7), o marketing passou pela era da produção, 

onde o que prevalecia era o oferecimento de um bom produto, pois ele se vendia por 

si próprio. Posteriormente passou para a era de vendas, com a necessidade de ofertas 

e publicidade para convencer o público a comprar. Mais adiante, passou para a era 
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do marketing, onde o consumidor é quem domina, cabendo ao mercado descobrir 

suas necessidades e satisfazê-las. Boone e Kurtz (2009, p. 12), apresentam ainda 

mais uma era, a era do relacionamento, tratando do estabelecimento e do 

fortalecimento de alianças com os consumidores, mas também com os fornecedores. 

 

FIGURA 1 - AS QUATRO ETAPAS DA HISTÓRIA DO MARKETING 

 

FONTE: BOONE; KURTZ (2009, p. 11). 

 

Para que o marketing obtenha bom funcionamento em qualquer organização, 

é necessário planejamento e estratégia. Segundo Boone e Kurtz (2009, p. 48), isto 

objetiva criar uma vantagem competitiva sustentável para uma empresa, de forma que 

outras empresas simplesmente não consigam oferecer o mesmo valor a seus clientes, 

mesmo que se esforcem muito para isso. As estratégias e planejamento são 

realizados de acordo com o contexto, metas e objetivos da organização. Isso leva em 

consideração, o tipo de marketing que será utilizado e aplicado, como por exemplo o 

público, os suportes, a linguagem, o conteúdo e a equipe responsável por estas 

tarefas. 

Com o avanço tecnológico, a mudança de contextos e a adaptação do 

marketing para suprir as necessidades dos consumidores, surgiu o Marketing Digital. 

Segundo Assad (2016, p. 6), o Marketing Digital é um conjunto de ações de 
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comunicação realizadas por meio da web, como celulares, tablets e notebooks, para 

divulgar e comercializar produtos e serviços de forma rápida e assertiva. 

De acordo com Révillion et al. (2019, p. 30), o Marketing Digital se diferencia 

do marketing tradicional, pois requer um investimento menor, tem potencial para 

produzir resultados mais rápidos, permite que a marca amplie a sua projeção e 

expanda seu reconhecimento entre seus consumidores. Por atingir um público maior, 

as análises e mensurações do Marketing Digital tendem a ser mais precisas e 

consistentes, além de permitir que micros e pequenas empresas ampliem a presença 

da marca e gerenciem sua publicidade de forma mais efetiva. Além disso, o Marketing 

Digital tende a ultrapassar vários obstáculos e até mesmo fronteiras nacionais, sendo 

uma área sem regras padronizadas (MUNIR et al., 2019, p. 2007, tradução nossa). 

De acordo com Révillion et al., (2019, p. 26), o Marketing Digital se refere, 

principalmente, à comercialização de bens ou serviços por meio de canais digitais, o 

que na maioria dos casos significa que a comunicação ocorre por meio da Internet, 

como as Redes Sociais. Segundo Assad (2016, p. 97), o Marketing Digital deixa cada 

vez mais clara a necessidade de construir e estreitar as relações entre marca e 

público, sendo que a principal ferramenta para formar laços entre empresas e 

consumidores é o conteúdo através das Redes Sociais. Além disso, as empresas têm 

utilizado cada vez mais as Redes Sociais para aumentar as suas possibilidades de 

negócios (TURCHI, 2019, p. 163). 

 

2.2 REDES SOCIAIS 

 

As Redes Sociais abordadas nesta pesquisa se trata das Redes Sociais 

Digitais. As Redes Sociais podem ser confundidas com mídias sociais, sendo estas 

os veículos, suporte tecnológicos, ferramentas, ambientes digitais onde as Redes 

Sociais podem ser estabelecidas e por onde é possível se relacionar pressupondo a 

comunicação (ROCHA; TREVISAN, 2020, p. 51). 

Segundo Assad (2016, p. 84), os consumidores já adotaram as Redes Sociais 

como canais diretos de comunicação com as marcas. Para eles, é por meio das redes 

que as novidades devem ser lançadas, é nelas que as promoções devem ser 

divulgadas e que o relacionamento deve acontecer, tanto para elogios e sugestões 

quanto para críticas. 
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A Statista (2021), empresa alemã especializada em dados de mercado e 

consumidores, levantou dados do ano de 2017 até 2020 sobre a quantidade de 

usuários de Redes Sociais em todo o mundo, realizando assim previsões dessas 

quantidades nos anos de 2021 até 2025, conforme o GRÁFICO 1. De acordo com a 

pesquisa, o número de usuários só tende a crescer a cada ano, com estimativa de 

chegar em até 4,41 bilhões de usuários até o ano de 2025. 

 

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS EM TODO O MUNDO DE 2017 A 2025 

 

FONTE: STATISTA (2021). 

 

Com uma tendência de crescimento das Redes Sociais, é extremamente 

necessário que haja profissionais dessa área que possuam atitudes, habilidades e 

conhecimentos úteis para o melhor desenvolvimento das organizações nesse meio, 

demanda está que tem crescido cada vez mais. Por esse motivo, Turchi (2019, p. 234) 

ressalva a importância de profissionais hábeis para gerir os canais de comunicação e 

seus conteúdos de forma estratégica e consciente da importância e do impacto deles. 

Existe atualmente diversos tipos de Redes Sociais com diferentes propostas 

e formatos. Como o Facebook, uma das Redes Sociais mais utilizadas e com maior 

número de usuários; o LinkedIn com propósito de gerar conexões entre profissionais 

de mercado; o Tinder com a proposta de uma Rede Social que facilita encontros 
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amorosos; o TikTok como uma Rede Social de entretenimento através de vídeos 

curtos; o Twitter com uma proposta de um micro blog a partir de envios de conteúdos 

em poucos caracteres; o Instagram sendo uma Rede Social visual, criativa e interativa 

através de imagens e vídeos; e o Waving  como uma Rede Social com gamificação. 

 

2.3 MARKETING EM REDES SOCIAIS 

 

O Marketing em Redes Sociais é uma estratégia de atividade de marketing 

onde se utilizam as Redes Sociais, como um poderoso meio de promover produtos e 

serviços (MUNIR et al., 2019, p. 2008, tradução nossa). Nadajara e Yazdanifard (2013, 

p. 2, tradução nossa) definem de forma mais simplificada o Marketing em Redes 

Sociais como o uso de Redes Sociais para promover a organização e seus produtos. 

Barker et al. (2012, p. 3, tradução nossa) citam o Marketing em Redes Sociais como 

o uso dos portais de mídias sociais para influenciar positivamente os consumidores 

em relação a um site, empresa, marca, produto, serviço ou até mesmo pessoas, com 

o objetivo principal de gerar algum tipo de conversão. 

É comum a utilização do termo Marketing Digital para se referir ao Marketing 

em Redes Sociais, pelo fato do ambos os termos estarem ligado ao Marketing aplicado 

na Internet. Todavia, há uma diferença entre os termos, visto que o Marketing Digital 

é um termo mais amplo, no qual o Marketing em Redes Sociais está acoplado, sendo 

este mais específico. O Marketing em Redes Sociais, é também conhecido por Social 

Media Marketing (SMM). 

Segundo uma pesquisa realizada por Stelzner (2021, p. 7) com mais de 4300 

profissionais de marketing, o Marketing em Redes Sociais resultou em muitos 

benefícios para as organizações que estes profissionais atuam, como o aumento da 

exposição da marca em 88%, aumento no tráfego em 79%, geração de 69% a mais 

em potenciais clientes, fortalecimento de 61% de clientes fiéis, melhora nas vendas 

em 60%, fornecimento de informações de mercado em 56% e o crescimento de 

parcerias de negócios em até 50%, conforme é possível observar no GRÁFICO 2. 

 

 

GRÁFICO 2 - BENEFÍCIOS DO MARKETING EM REDES SOCIAIS 
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FONTE: Adaptado de STELZNER (2021). 

 

Além desses benefícios, assim como o Marketing Digital, o Marketing em 

Redes Sociais possui vantagens relacionadas ao baixo custo e ao aumento de 

alcance. Há a vantagem também da quantidade de informações que este tipo de 

marketing pode fornecer, sendo muito maior do que outras formas de comunicação, 

além da interação social ser relevante, a interação do público ser alta e ser mais fácil 

e assertivo atingir o público desejado (NADAJARA; YAZDANIFARD, 2013, p. 3-5). 

 

2.4 COMPETÊNCIA 

 

A palavra competência é uma palavra do senso comum, utilizada para 

designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa (FLEURY; FLEURY, 

2001, p. 184). Segundo Dutra, Fleury e Ruas (2013, p. 33), o conceito de competência 

foi proposto de forma estruturada pela primeira vez em 1973, por David McClelland, 

na busca de uma abordagem mais efetiva que os testes de inteligência nos processos 

de escolha de pessoas para as organizações. Dallabona et al. (2019, p. 350) reforçam 

e complementam tal afirmação, quando citam que na década de 1970, as 

competências passaram a ser cada vez mais mencionadas como um conjunto de 
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capacidades humanas, o chamado CHA: iniciais de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Tal conjunto é defendido pela grande maioria dos autores sobre o assunto. 

Fleury e Fleury (2001), partindo da mesma linha de raciocínio, definem a 

competência como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam 

um alto desempenho, sendo percebida como estoque de recursos, que o indivíduo 

detém, sendo dessa maneira, o conjunto de capacidades humanas. Segundo 

Kuazaqui (2019, p. 147), a competência está relacionada à capacidade de pessoas 

de trazer resultados e são apreendidas em diferentes locais e situações. 

Competência reflete os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que 

precisam ser colocadas em prática para se atingir um determinado objetivo. Sendo 

não apenas cada item isolado, mas um somatório deles (FERREIRA, 2015, p. 21). O 

que é possível observar visualmente na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 - O QUE É COMPETÊNCIA 

 

FONTE: FERREIRA (2015, p.21). 

 

Sabbag (2018, p. 45) aponta a competência como uma das três necessidades 

básicas do profissional no mundo do trabalho, sendo necessária para gerar o 

desempenho esperado. De forma gráfica, Gramigna (2007, apud FERREIRA, 2015, 

p. 22) representa a competência aplicada ao indivíduo como uma árvore, constituída 
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de atitudes como as raízes, o conhecimento como o tronco e as habilidades como as 

folhas/copa, conforme é ilustrada na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 - ÁRVORE DE COMPETÊNCIAS 

 

FONTE: Adaptado de GRAMIGNA (2002, apud OLIVEIRA; MACHADO; JOHN, 2017, p. 50). 

 

As raízes da árvore representam os valores, crenças e princípios adquiridos 

na vivência do indivíduo, que interferem no grau de envolvimento e empenho no 

trabalho, o que se equivale às atitudes. Já o tronco são as informações armazenadas 

pela pessoa, que utiliza de acordo com as suas necessidades, equivalente aos 

conhecimentos; e a copa, representa o agir com talento, capacidade técnica, para 

obtenção de resultados positivos, sendo assim as habilidades (OLIVEIRA; 

MACHADO; JOHN, 2017, p. 50). 

Para Ferreira (2015, p. 21), o conhecimento é a “bagagem” que a pessoa 

acumulou ao longo da vida, lembranças de conceitos, ideias ou situações. 

Conhecimento é o que todo profissional precisa ter para desempenhar a sua função 

(DALLABONA et al., 2019, p. 348). 

Ferreira (2015, p. 23) ainda orienta que para compreender sobre as 

competências, é necessário entender sobre o conhecimento tácito e explícito. O 

primeiro, segundo Oliveira e Carvalho (2008, p. 3), é o que o indivíduo adquiriu ao 

longo da vida, que está na cabeça das pessoas. Geralmente, é difícil de ser 

formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de 
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uma pessoa, sendo assim, de difícil captura, registro e divulgação. É advindo da 

experiência, sendo ainda físico, subjetivo, pessoal e complexo (FERREIRA, 2015, p. 

23). Já o segundo tipo de conhecimento é se refere ao que pode ser transmitido em 

linguagem formal e sistemática. É o conhecimento formal, claro, regrado, fácil de ser 

comunicado. Pode ser formalizado em textos, desenhos, diagramas e suportes 

semelhantes, assim como guardado em bases de dados ou publicações (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2008, p. 3). 

A habilidade está muito relacionada com a capacidade de realizar 

determinadas ações. Dallabona et al. (2019, p. 348) definem a habilidade como a 

capacidade de agir com criatividade na resolução de problemas para atingir os seus 

objetivos. As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 

plano imediato do "saber fazer" (GASQUE, 2010, p. 87). O que ainda é reforçado por 

Sabbag (2018, p. 44) ao definir a habilidade como uma capacidade ou aptidão para 

fazer algo, a qual requer a assimilação de conhecimentos. Para Ferreira (2015, p. 21), 

a habilidade é a aplicação do conhecimento, a capacidade da pessoa de acionar 

conhecimentos armazenados na memória e utilizá-los em uma ação. 

A atitude, por sua vez, refere-se a aspectos sociais e afetivos; são sentimentos 

ou predisposições que orientam a conduta em relação aos outros, a situações e a 

trabalhos (FERREIRA, 2015, p. 21). Para Sorano (2009, p. 39), é o querer fazer, é o 

querer colocar em prática nossa habilidade sobre o conhecimento que temos. Para 

complementar, Kuazaqui (2019, p. 148) afirma que a atitude é endógena e intrínseca 

e faz parte da essência do ser humano, seja como resultado de crenças, hábitos e 

costumes adquiridos pela vivência, seja pelas experiências no ambiente pessoal, 

familiar e profissional em que está inserido. 

 

2.5 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

De acordo com Marchiori (2002, p. 73), os profissionais em gestão da 

informação são inseridos no contexto em que a informação é valorizada como um 

recurso, sendo assim, ela pode definir:  
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A competitividade de pessoas, grupos, produtos, serviços e atividades e os 
mesmos processos de transmissão de dados, gestão da informação e do 
conhecimento que têm marcado a instabilidade do mercado de trabalho, são 
geradores de empregos nas áreas de tecnologia de informação, de 
comunicação e de conteúdos (MARCHIORI, 2002, p. 73). 

 

Segundo Davenport (1998, p. 173), a Gestão da Informação, ou então apenas 

GI, trata-se de um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as 

empresas obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento. Knopik (2015) 

conclui a respeito da GI: 

 

A Gestão da Informação é responsável pelas atividades de busca, 
identificação, classificação, processamento, armazenamento e disseminação 
das informações, não necessariamente na ordem descrita ou envolvendo 
todas as etapas citadas, buscando definir a informação correta e em tempo 
hábil (KNOPIK, 2015, p. 26). 

 

Alguns dos objetivos da Gestão da Informação são a promoção da eficiência 

organizacional de forma a organizar e suprir demandas por informação vindas interna 

e externamente, o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e serviços de 

informação e a otimização de fluxos de informação (OLIVEIRA; BERTUCCI, 2003, p. 

76-77). Para Tarapanoff (2006, p. 22), o objetivo da Gestão da Informação é identificar 

e potencializar recursos informacionais de uma organização ou empresa e sua 

capacidade de informação, ensinando-a a aprender e adaptar-se a mudanças 

ambientais. 

A intenção da gestão da informação, segundo Marchiori (2002, p. 74), é formar 

um profissional que domine o planejamento e uso estratégico das tecnologias da 

informação e as especificações de qualidade e segurança da informação empresarial. 

Em complemento a essa intencionalidade, Marchiori (2002, p. 77) defende que os 

gestores de informação são profissionais que interpretam, analisam e sintetizam os 

conteúdos dos dados colocados à disposição na empresa/instituição e/ou coletados 

de maneira meticulosa e consistente nos ambientes interno e externo. 

 



29 

 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Foram adotados alguns métodos científicos que caracterizam esse projeto, 

bem como direcionam as etapas deste. Foram executados procedimentos 

sistemáticos, com o objetivo de encontrar soluções para o problema de pesquisa 

proposto. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a realização das etapas e dos procedimentos metodológicos, 

primeiramente foi realizada a caracterização da pesquisa, a partir das especificações 

de sua natureza, objetivo, abordagem e procedimentos técnicos. 

 

QUADRO 2 - TIPO DE PESQUISA 

ESPECIFICAÇÃO TIPO DE PESQUISA 

Natureza Aplicada 

Objetivo Exploratório-descritivo 

Abordagem Qualitativa 

Procedimento Técnico Bibliográfico e levantamento 

FONTE: O autor (2021). 

 

O presente estudo se trata de pesquisa de natureza prática, pois depende da 

pesquisa pura e de suas descobertas, se enriquecendo com o seu desenvolvimento. 

Todavia, tem como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos (GIL, 2008 p. 27). 

O objetivo da pesquisa se caracteriza como exploratória-descritiva. O 

segmento exploratório, segundo Gil (2008, p. 27), é definido quando o tema escolhido 

é amplo, tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão 

da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. E o segmento 

descritivo, pelo fato de buscar descobrir a existência de associações entre variáveis, 

com a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008, p.28). 

Os procedimentos técnicos utilizados para a elaboração da pesquisa foram 

bibliográficos e levantamento (survey). Bibliográfica pelo fato de ser desenvolvida a 
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partir de materiais já elaborados, mais especificamente de artigos científicos, por meio 

da revisão sistemática. E o levantamento pela interrogação direta a um grupo de 

pessoas estabelecido acerca do tema proposto (GIL, 2008, p. 50-57). 

 

3.2 ETAPAS E MÉTODOS 

 

Caracterizada a pesquisa, foram definidas duas etapas com seus respectivos 

métodos para a estruturação do estudo, sendo as etapas: revisão sistemática da 

literatura e a pesquisa documental sobre a grade curricular do curso de Gestão da 

Informação. 

 

3.2.1 Revisão Sistemática da Literatura 

 

Para identificação, seleção e avaliação de quais são as atitudes, habilidades 

e conhecimentos exigidos e/ou recomendados para profissionais de Marketing nas 

Redes Sociais, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, o que configura a 

primeira etapa do presente estudo. Para isso, foram realizadas as seguintes fases, 

propostos por Galvão e Pereira (2014), para esse procedimento: 

• Elaboração da pergunta de pesquisa; 

• Busca na literatura; 

• Seleção dos artigos; 

• Extração dos dados; 

• Avaliação da qualidade metodológica; 

• Síntese dos dados (metanálise); 

• Avaliação da qualidade das evidências; 

• Redação e publicação dos resultados. 

 

Inicialmente, no primeiro passo foi estabelecida a pergunta de pesquisa, a 

qual se trata das atitudes, habilidades e conhecimentos que a literatura científica 

recomenda para um profissional de Marketing em Redes Sociais, a fim de compará-

las com as competências segundo a grade curricular do curso de Gestão da 

Informação. O segundo passo foi a busca na literatura científica, onde para tal 

pesquisa foram selecionadas as bases de dados da SciELO, uma biblioteca digital 
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nacional e com livre acesso; a Scopus uma base de dados estrangeira; e a Web of 

Science, a qual se trata do banco de dados global de citações independentes de 

editores mais confiável do mundo (CLARIVATE, 2022). A escolha por tais bases se 

deu pela familiaridade acadêmica e também por se tratar de bases multidisciplinares 

autoritativas que abrangem a área relacionada do estudo: negócios e organizações. 

A seleção dos documentos obtidos nas bases de dados, se deu a partir de 

algumas estratégias de busca com o uso de alguns termos-chave e conceitos 

relacionados diretamente à pergunta de pesquisa do estudo, com a utilização de 

operadores booleanos, para que dessa forma o assunto seja delimitado apenas ao 

tema de estudo. Além dos conceitos, foram aplicados alguns filtros na busca da 

literatura em relação ao idioma do documento, sendo documentos em português e 

inglês, ao período de publicação do documento, sendo considerado apenas os 

documentos publicados nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, entre os anos de 2017 e 

2021, recorte temporal estabelecido com base no volume de documentos encontrados 

nesse período. Foi aplicado o filtro do tipo do documento, sendo recuperado apenas 

os documentos do tipo artigo e também o filtro em relação ao tipo de acesso a tais 

artigos, sendo todos de acesso aberto. A escolha por documentos do tipo de acesso 

aberto se deu pela necessidade em consultar o conteúdo do documento para coleta 

de informação e análise, o que é um dificultador em documentos que possuem algum 

tipo de restrição ou particularidade em seu acesso. Para a recuperação da literatura 

científica foram utilizados termos em português e inglês, visto a origem das bases de 

dados selecionadas e também o filtro de idioma aplicado. Além disso, foram 

adicionados termos booleanos para delimitar os resultados: 

- ("social media marketing") AND (competence OR knowledge OR skill OR 

attitude) 

- Marketing AND redes AND sociais AND (competencia OR conhecimento OR 

habilidade OR atitude) 

 

Com essa busca dos termos no idioma inglês, foram recuperados 112 

documentos, sendo 2 da base de dados da SciELO, 58 da base de dados da Scopus 

e 52 da Web of Science. Já com os termos em português foram recuperados 69 

documentos, sendo 4 da base de dados da SciELO, 65 da base de dados da Scopus 

e 0 da Web of Science. Com isso, foram recuperados um total de 181 documentos, 

sendo 6 da base de dados da SciELO (3,31%), 123 da base de dados da Scopus 
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(67,96) e 52 da base de dados da Web of Science (28,73%). Conforme é possível 

identificar na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - RESULTADO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA 

Termo SciELO Scopus 
Web of 
Science 

TOTAL 

("social media marketing") AND 
(competence OR knowledge OR skill OR 
attitude) 2 58 52 112 

Marketing AND redes AND sociais AND 
(competencia OR conhecimento OR 
habilidade OR atitude) 4 65 0 69 

TOTAL 6 123 52 181 

FONTE: O autor (2022). 

 

Assim, foram exportados seis arquivos em formato BibTex, um arquivo de 

cada base em cada busca, e carregados no software livre Zotero, o qual é um 

gerenciador de referências, dados bibliográficos e materiais relacionados à pesquisa. 

A partir desse software, foi possível identificar que havia um total de 39 arquivos 

duplicados, por isso, cada arquivo duplicado foi mesclado e considerado como único 

na análise de conteúdo. Dessa maneira, visando a viabilização e o afunilamento da 

pesquisa, foi realizada uma leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave de 

cada um dos documentos recuperados, para que fosse possível a análise e avaliação 

de quais documentos possuem pertinência e relevância ao tema proposto neste 

estudo. Ou seja, quais documentos retratam as atitudes, habilidades e conhecimentos 

necessários para um profissional de Marketing em Redes Sociais. Com a aplicação 

do filtro “Acesso aberto”, foram identificados ainda 4 documentos com acesso restrito, 

os quais foram descartados da presente pesquisa por não cumprir ao requisito do filtro 

da estratégia de busca. Dessa forma, desconsiderando os documentos duplicados e 

estes sem acesso aberto, foram revisados um total de 138 documentos. 

A partir da leitura do título, resumo e palavras-chave desses 138 documentos, 

122 foram desconsiderados da análise aprofundada, visto que apresentaram pouca 

ou nenhuma pertinência e relevância ao tema de estudo da pesquisa, baseado na 

descrição ou citação de competências relacionados aos profissionais de Marketing em 

Redes Sociais nos elementos lidos. Assim, os demais documentos que possuíam 
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alguma pertinência e relevância à pesquisa foram considerados para uma leitura 

completa e análise aprofundada em relação ao conteúdo, o que corresponde a 16 

documentos. 

Desses 16 documentos lidos em sua completude, foram identificados quais 

realmente retratavam as competências recomendadas a um profissional de Marketing 

nas Redes Sociais, sendo utilizados 14 documentos, ou seja, 2 documentos não 

retratavam em seu conteúdo competências de um profissional de Marketing nas 

Redes Sociais. Todo o processo de afunilamento desses documentos, desde o 

processo de busca até a seleção final, está apresentado de forma visual na FIGURA 

4. 

 

FIGURA 4 - ETAPAS DE AFUNILAMENTO DO PROCESSO DE PESQUISA 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Aos documentos que haviam tais competências, foi realizada a etapa de 

extração dos dados, especialmente dos trechos e das competências abordadas por 

cada autor e registrado em um documento à parte. Dessa maneira, foi possível realizar 

o processo de avaliação metodológica, para confirmar se os dados coletados 

possuem relevância para o tema de pesquisa e se o procedimento metodológico foi 

adequado. Para isso, foi estabelecido um critério de quantidade mínima de 15 

competências totais, citadas por diferentes autores para que fosse considerado 

relevantes para a continuidade do projeto. Este critério mínimo foi estabelecido com 

base na quantidade de artigos que apresentaram algum tipo de competência, ou seja, 
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foram 14 artigos consultados, assim, o autor optou por estabelecer um critério de que 

o mínimo de competências deveria ser maior que o número de documentos utilizados. 

Se a quantidade de competências identificadas na literatura científica não atingisse o 

mínimo estabelecido, o autor deveria regredir no procedimento metodológico para a 

busca na literatura e alterar os termos ou filtros de busca estabelecido até que o 

critério fosse concluído positivamente. Como resultado da coleta, foram obtidas 127 

competências, sem realizar o processo de categorização e mesclagem de 

competências semelhantes. Sendo assim, o procedimento metodológico se mostrou 

aprovado na avaliação metodológica proposta. 

Após a avaliação metodológica, conforme é possível observar na FIGURA 5, 

todos os dados coletados foram compilados e tabulados em uma planilha eletrônica, 

para que fosse possível realizar dessa forma a etapa de metanálise. A planilha 

eletrônica foi organizada com a lista das competências (conhecimento, habilidade e 

atitude), a descrição da competência baseado no Marketing em Redes Sociais, o(s) 

autor(es) que citaram tal competência, o ano de publicação do documento, o trecho 

nos documentos que evidenciam tal recomendação e a página que tal trecho se 

encontro no artigo. Visando o agrupamento e categorização, as quais são 

características da metanálise, foi estudado cada competência e também os trechos 

citados pelos autores que evidenciam tal competência. Assim, foram identificadas 

competências semelhantes e/ou idênticas entre os autores, o que levou a mesclagem 

da competência em uma única e ao agrupamento das citações e dos autores que 

recomendaram competências semelhantes. Além disso, cada competência foi 

organizada de forma lógica em seis grandes categorias, de acordo com a sua 

definição e semelhança entre si, sendo as categorias: cliente, comportamento, 

conteúdo, dados, gestão/gerenciamento e negócios. 

 

FIGURA 5 - FLUXO DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2022). 

 

Com a tabulação, agrupamento e categorização dos dados extraídos da 

literatura científica, através da metanálise, foi possível a realização da avaliação da 

qualidade das evidências obtidas, a fim de verificar se o procedimento metodológico 
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realmente resultou em informações que podem dar continuidade ao projeto, visando 

atingir os objetivos gerais da pesquisa. Para isso, foi realizada a avaliação por pares, 

após a construção desses dados, por meio de entrevistas com especialistas de 

mercado.  Nesta etapa foram apresentadas tais competências para a validação se os 

dados obtidos possuem coerência com a realidade do mercado, a fim do estudo conter 

comprovação de especialistas de diferentes formações. Obteve-se um resultado 

positivo da avaliação da qualidade das evidências por meio da avaliação por pares, 

visto que cumpriu os requisitos anteriores e seus dados cumprem com as qualidades 

necessárias para o tema de pesquisa. A redação e publicação dos resultados constam 

na sequência do estudo, na seção 4. 

 

3.2.2 Entrevista com especialistas de mercado 

 

Para a avaliação da qualidade das evidências foi realizada a avaliação por 

pares com especialista de mercado. Para isso, foram realizadas entrevistas com dois 

profissionais da área. A escolha de tais profissionais se deu a partir da familiaridade 

destes com o autor do projeto e pelas áreas de atuação e formação acadêmica dos 

entrevistados serem compatíveis com profissionais de Marketing de Redes Sociais. 

Para a coleta dos dados com os especialistas, foi utilizada a técnica de entrevista. 

Segundo Andrade (2010, p. 131), se faz necessária a definição do objetivo para uma 

entrevista, e para isso, o objetivo da entrevista é a obtenção de opiniões de 

especialistas quanto aos conhecimentos, atitudes e habilidades que um profissional 

de Marketing em Redes Sociais deve possuir para exercer com excelência as suas 

funções e responsabilidades segundo o que recomenda a literatura científica. 

 

3.2.2.1 Coleta de dados 

 

Para ser possível a comunicação com este público, foram utilizadas a rede 

sociais LinkedIn e Instagram para estabelecer a comunicação e realizar o convite para 

a entrevista, e o WhatsApp para agendamento desta, com relação à entrevista, foram 

realizadas todas através da ferramenta Google Meet. 

Para as entrevistas, um roteiro foi estabelecido, constituído com uma questão 

aberta e outra semiaberta. A questão semiaberta se deu para a confirmação se as 

competências identificadas pelos autores na revisão sistemática são compatíveis com 
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as competências exigidas dos profissionais de Marketing em Redes Sociais segundo 

o mercado de trabalho. O roteiro da entrevista está disponível no APÊNDICE 1. 

Foram realizadas um total de duas entrevistas. As entrevistas se deram 

através de reuniões remotas, sendo uma entrevista direta e participativa. Por fins 

éticos e para manter a privacidade dos entrevistados, foi mantido o anonimato destes. 

O QUADRO 3 apresenta a quantidade de entrevistados com a indicação do número 

da entrevista, a data da realização da entrevista, a formação acadêmica do 

entrevistado, o cargo que o entrevistado possui na empresa em que atua e a duração 

total da entrevista. 

 

QUADRO 3 -ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

ENTREVISTA DATA AVALIADOR 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

CARGO DURAÇÃO 

01 11/04/2022 Avaliador 1 Graduação em 
Marketing e MBA 

em Gestão 
Estratégica de 

Marketing 

Head de 
Marketing 

15 minutos 

02 17/04/2022 Avaliador 2 Graduação em 
Publicidade e 

Propaganda e Pós-
Graduação em 

Planejamento de 
Marketing 

Estratégico com 
Ênfase em 

Comunicação 
Digital 

Analista de 
Marketing 
Digital e 

Atendimento 
ao Cliente 

15 minutos 

FONTE: O autor (2022). 

 

O período de coleta de dados com as entrevistas deu-se entre o dia 11 de 

abril de 2022 e o dia 17 de abril de 2022. Todas as entrevistas se deram de forma 

remota, individual e com duração média de 15 minutos. 

 

3.2.2.1 Análise de dados 

 

Para analisar a avaliação das evidências, foi estabelecido um critério de 

concordância, no qual para que a competência fosse considerada na etapa de análise 

dos resultados finais, no mínimo um dos especialistas deveria concordar com a 

competência do profissional de Marketing de Redes Sociais segundo os autores da 
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revisão sistemática. Assim, a competência só seria desconsiderada das análises, se 

ambos os especialistas discordassem da mesma competência. 

Dessa maneira, foi possível obter um resultado em relação à avaliação 

realizada, o qual se mostrou positiva, visto que 100% das competências foram 

consideradas e o critério da avaliação metodológica supracitada aponta um valor 

mínimo de quinze competências para dar continuidade no procedimento metodológico 

e a quantidade considerada foi superior ao mínimo esperado. 

 

3.2.3 Pesquisa documental 

 

O curso de GI na UFPR é construído sobre três pilares do conhecimento: 

Administração, Ciência da Informação e Tecnologia da Informação. Porém contém 

disciplinas de outros eixos de conhecimento agregados, como eixos mistos, 

contextual, instrumental, além de envolver disciplinas de outros departamentos como: 

Administração Geral e Aplicada, Ciências Contábeis, Economia, Estatística e Letras 

Libras, conforme é descrito no site oficial do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ (UFPR), 2021). 

O curso de Bacharel Gestão da Informação da Universidade Federal do 

Paraná foi fundado em 1998 e seu foco é preparar profissionais para suprir as 

atividades de uma sociedade que trata a informação cada vez mais como um dos seus 

principais insumos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), [201?]). O 

curso de Bacharel em Gestão da Informação está vinculado ao Setor de Ciências 

Sociais Aplicadas desde 2001. Possui locação física no endereço Avenida Prefeito 

Lothário Meissner, 632, no bairro Jardim Botânico em Curitiba no estado do Paraná. 

Para o desempenho profissional são necessárias habilidades e atitudes como: 

conduta ética, trabalho em equipe, espírito criativo e investigativo, raciocínio lógico-

matemático, iniciativa, comunicabilidade, pensamento sistêmico (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), [201?]). 

Partindo do curso como o objeto de pesquisa para a segunda etapa do 

procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa documental dos dados 

obtidos no site oficial do Departamento de Ciência e Gestão da Informação no Setor 

de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, pelo fato de todas 

as disciplinas (obrigatórias e optativas) do curso de Gestão da Informação estarem 
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discriminadas neste ambiente, bem como com suas ementas pedagógicas e o seu 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Dessa forma, foi consultada a matriz ou grade curricular do ano de 2014 com 

ajustes de 2018, sendo essa a atual e em vigência no período de consulta. O motivo 

desta consulta, se deu pelas informações que esta disponibiliza, como o nome 

atualizado das disciplinas, o(s) eixo(s) de formação, a natureza desta e o período em 

que são ofertadas.  

O Projeto Pedagógico do Curso é organizado a partir do desenvolvimento e 

do estímulo de competências (conhecimento, habilidade e atitude) baseadas no perfil 

do egresso do curso, onde há uma correlação com as disciplinas, ações e 

metodologias ofertadas no currículo, sendo essa uma característica do curso de 

Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Na consulta às 

informações do PPC do curso de Gestão da Informação, foram encontradas os 

conhecimentos, habilidades e atitudes as quais são estimuladas e lecionadas no 

curso, assim como quais são as disciplinas que buscam desenvolver tais 

competências. O PPC é relativo ao ano de 2013, logo a grade curricular que é 

considerada no Projeto é referente aos anos anteriores, pelo fato de a matriz curricular 

ter sido atualizada no ano de 2014 e ajustada em 2018, foi necessário considerar 

apenas as disciplinas que ainda estão em vigência com a atualização e ajuste da 

grade curricular, além disso, as disciplinas que foram mantidas na grade curricular, 

tiveram suas considerações com base no período ofertado na grade curricular atual. 

Ou seja, o nome das disciplinas no PPC foram alteradas de acordo com o nome da 

disciplina na grade curricular em vigência, as mudanças dos nomes estão dispostas 

no QUADRO 4.   
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QUADRO 4 - MUDANÇAS DE NOMES DAS DISCIPLINAS 

NOME DO PPC NOME NA GRADE CURRICULAR 

Análise da Informação e Conhecimento I Análise da Informação e do Conhecimento I 

Análise da Informação e Conhecimento II Análise da Informação e do Conhecimento II 

Fundamentos de Ciência da Informação Fundamentos da Ciência da Informação 

Necessidades e Uso de Informação Necessidades e Usos de Informação 

Tópicos em Ciência da Informação Tópicos Especiais em Ciência da Informação 

TICs Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Gestão de Tecnologia Gestão de Tecnologia da Informação 

Tópicos especiais em Gestão da Informação I Tópicos em Gestão da Informação 

Tópicos especiais em Gestão da Informação II Tópicos em Gestão da Informação 

Políticas e Informação Políticas e Ética de Informação 

Tópicos em Sistemas de Informação Tópicos Especiais em Sistemas de Informação 

Gestão de T.I. Gestão de Tecnologia da Informação 

Gestão da Informação para Negócios Gestão de Informação para Negócios 

Informação e Qualidade Informação para Qualidade 

Estatística II Introdução à Estatística 

Aspectos Semióticos da Informação I Aspectos Semióticos da Informação 

Estratégia de Informação Informação e Estratégia 

Programação de Computadores Programação de Computadores para Gestão da 
Informação 

Lógica Introdução à Lógica 

Teoria da Informação Introdução à Teoria da Informação 

Estatística Introdução à Estatística 

FONTE: O autor (2022). 

 

Com as competências apontadas segundo a literatura científica, foi possível 

realizar comparações entre estas com as competências apontadas no Projeto 

Pedagógico do Curso e também com a grade curricular de 2014 com ajustes de 2018 

que o curso de Gestão da Informação oferece e assim, verificar se o curso atende à 

tal recomendações de um profissional de Marketing em Redes Sociais a partir da 

oferta de disciplinas do seu currículo. Por esse motivo, as disciplinas Técnicas de 

Visualização e Tópicos em Gestão de Negócios, foram desconsideradas na análise 

das informações, visto que não estão contempladas na grade curricular vigente. Além 

disso, foi identificado uma disciplina com o nome de Projeto de Pesquisa, a qual se 

trata de uma complementação das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I, 

Trabalho de Conclusão de Curso II, Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II, por isso, esta foi desconsiderada nas análises de comparações. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente estudo, com a fundamentação teórica e com os procedimentos 

metodológicos definidos, busca atender aos objetivos preestabelecidos com a 

aplicação prática da pesquisa. Dessa maneira, foi possível chegar a resultados 

referentes às competências de um profissional de Marketing em Redes Sociais com 

base na literatura científica e também as competências estimuladas no curso de 

Gestão da Informação através do Projeto Pedagógico do Curso e da grade curricular 

vigente. 

 

4.1 COMPETÊNCIAS SEGUNDO A LITERATURA CIENTÍFICA 

 

A partir da revisão sistemática da literatura realizada, foram identificadas um 

total de 37 competências, sendo 17 delas relacionadas a conhecimento, 16 

relacionadas às habilidades e 4 às atitudes. A partir de todos os procedimentos 

metodológicos supracitados, chegou-se a seis categorias de competências, as quais 

são: cliente, comportamento, conteúdo, dados, gestão/gerenciamento e negócios. 

Dentro de cada categorias foram descritas cada competência, bem como classificada 

de acordo com a definição de conhecimento, habilidade ou atitude, conforme é 

possível identificar no QUADRO 5. 

 

QUADRO 5 - COMPETÊNCIAS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA 

(continua) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Cliente 

Adquirir novos 
clientes 

Habilidade Utilizar estratégias e 
táticas para adquirir 
novos clientes, 
aumentando as vendas 
para consumidores já 
existentes através das 
Redes Sociais. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Construção de 
confiança 

Habilidade Aumentar a confiança 
dos usuários para 
compartilhar 
informações, 
oferecendo boas 
razões isso. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Istikhoroh et al. 
(2021); 

Entregar 
serviços aos 
clientes 

Habilidade Utilizar estratégias e 
táticas para entregar 
serviços aos clientes 
pelas Redes Sociais. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 
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(continuação) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Cliente 

Gerenciamento 
de engajamento 

Conhecimento Atrair e capitalizar a 
interação dos usuários 
com a marca nos 
canais de Redes 
Sociais, o motivando e 
empoderando. 
Mensurar e monitorar o 
engajamento dos 
usuários. 

Bogea; Brito (2018); 
Vinerean; Opreana 
(2021); Li; Larimo; 
Leonidou (2020); 
Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 

Identificar 
necessidade de 
mercado/ 
cliente 

Habilidade Saber ouvir as 
necessidades dos 
consumidores e do 
mercado. Considerar as 
demandas, percepções 
e comportamentos dos 
clientes. Entender as 
motivações dos 
consumidores para 
obter bons resultados 
com as estratégias de 
Marketing em Redes 
Sociais. 

Marušić; Vranešević 
(2021); Shadi; 
Hesari; Shahrabi 
(2021); Li; Larimo; 
Leonidou (2020); 
Jacobson; Gruzd; 
Hernánez-Gárcia 
(2020); 

Selecionar um 
mercado-alvo 

Habilidade Selecionar o mercado-
alvo ou público-alvo 
ideal para as Redes 
Sociais 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Comporta-
mento 

Comunicação Habilidade Habilidade de se 
comunicar com os 
consumidores, saber 
utilizar a linguagem 
adequada com o 
público e expressar as 
ideias e objetivos de 
um conteúdo. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Marušić; Vranešević 
(2021); Kolesnikova 
et al (2017); Bogea; 
Brito (2018); 
Istikhoroh et al. 
(2021); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Ética/ 
Responsabilidad
e ética 

Atitude Respeito e 
consideração às 
preocupações dos 
consumidores. Além 
das responsabilidades 
aos dados e conteúdos 
dos consumidores. 

Jacobson; Gruzd; 
Hernánez-Gárcia 
(2020); 

Liderança Atitude Conduzir 
responsabilidades para 
quem necessário para 
que o Marketing nas 
Redes Sociais 
aconteça. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Ser aberto Atitude Ouvir o que o usuário 
tem a dizer sobre o 
conteúdo. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Ser honesto Atitude Ser moralmente 
irrepreensível sobre o 
feedback do usuário. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021) 
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(continuação) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Conteúdo 

Criação de 
conteúdo 

Habilidade Criar e prover 
conteúdos únicos, 
interessantes e 
criativos para o público. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 
Marušić; Vranešević 
(2021); Istikhoroh et 
al. (2021); 

Design Habilidade Realizar designs com 
visual atrativos e 
ajustar a aparência de 
conteúdos. 

Kolesnikova et al 
(2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 
Istikhoroh et al. 
(2021); 

Escrita Habilidade Realizar uma boa 
escrita para a 
elaboração do 
conteúdo. 

Kolesnikova et al 
(2017); 

Estratégia de 
Conteúdo 

Conhecimento Realizar a criação e 
execução de conteúdos 
com objetivos 
estratégicos, com um 
conteúdo voltado para 
o público-alvo. E 
realizar agendamentos 
corretos de publicações 
nas Redes Sociais. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Usar palavras-
chave 
adequadas 

Habilidade Utilizar palavras-chave 
corretamente nos 
conteúdos para atração 
do público correto. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Dados 

Análise de 
Dados 

Habilidade Extrair insights e 
performances de dados 
coletados 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Keegan; Rowley 
(2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 
Jacobson; Gruzd; 
Hernánez-Gárcia 
(2020) 

Coleta de Dados Habilidade Capturar e colecionar 
dados sobre 
campanhas, 
performances, clientes, 
entre outros. 

Keegan; Rowley 
(2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Demonstração 
de resultados 

Habilidade Apresentar as relações 
dos resultados obtidos 
através do Marketing 
em Redes Sociais. 

Bogea; Brito (2018); 
Keegan; Rowley 
(2017); 

Estatística Conhecimento Gerar dados numéricos 
de ações de 
engajamento dos 
clientes nas Redes 
Sociais. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
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(continuação) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Dados 

Identificar 
métricas e 
indicadores de 
performance 

Conhecimento Entender sobre as 
diversas métricas sobre 
Redes Sociais, 
identificar qual deve ser 
mensurada de acordo 
com a organização e os 
objetivos, ou seja, 
saber qual é o indicador 
de performance mais 
apropriado. 

Marušić; Vranešević 
(2021); Keegan; 
Rowley (2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Metrificar e 
mensurar 
indicadores de 
performance 

Habilidade Saber como mensurar 
cada um dos 
indicadores de 
performance de 
Marketing em Redes 
Sociais. 

Marušić; Vranešević 
(2021); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Gestão/ 
Gerenciamen-

to 

Conhecimento 
gerencial 

Conhecimento Conhecimento em 
gerenciamento e nas 
normas de negócios. 

Bogea; Brito (2018); 
Malesev; Cherry 
(2021); 

Gerenciamento 
da marca 

Conhecimento Criar reconhecimento 
da marca e transformá-
la através das Redes 
Sociais. Promover a 
marca, seus produtos e 
serviços nas Redes 
Sociais. Monitorar os 
conteúdos relacionados 
à marca. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Marušić; Vranešević 
(2021); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Gerenciamento 
de informação 

Conhecimento Selecionar as 
informações que são 
valiosos para a 
comunidade. Entregar 
informações corretas 
aos consumidores. 
Lidar com o grande 
volume de informações. 

Istikhoroh et al. 
(2021); Jacobson; 
Gruzd; Hernánez-
Gárcia (2020); 
Marušić; Vranešević 
(2021); 

Gerenciamento 
de recursos de 
mídias sociais 

Conhecimento Gerar, integrar e 
reconfigurar recursos 
nas e para as Redes 
Sociais. 

Li; Larimo; Leonidou 
(2020); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Gerenciamento 
de reputação 

Conhecimento Gerenciar a reputação 
da marca nas redes 
sociais e os riscos 
destas. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Gerenciamento 
de tomada de 
decisão 

Conhecimento Determinar futuras 
ações para 
desenvolvimentos de 
campanhas e 
interações na Redes 
Sociais. 

Keegan; Rowley 
(2017); 
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(continuação) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Gestão/ 

Gerenciamen-

to 

Gestão de 
Comunidade 

Conhecimento Criar e gerenciar o 
relacionamento com 
uma comunidade, 
geralmente relacionada 
à embaixadores, 
influenciadores, 
fornecedores, clientes 
e/ou fãs. 

Kolesnikova et al 
(2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Gestão de 
Conhecimento 

Conhecimento Realizar o 
gerenciamento de todo 
o conhecimento da 
organização, bem como 
o conhecimento 
adquirido nas Redes 
Sociais, alimentando 
uma à outra. 

Sampaio et al (2021); 

Gestão de 
Projeto 

Conhecimento Gerenciar corretamente 
um projeto desde sua 
criação e execução até 
a sua conclusão. 

Kolesnikova et al 
(2017); 

Negócios 

Conhecimento/ 
Experiência de 
Marketing de 
Redes Sociais 

Conhecimento Possuir conhecimento e 
entendimento sobre o 
Marketing em Redes 
Sociais, principalmente 
relacionado à 
estratégias de 
Marketing com o uso da 
tecnologia. Além de 
saber utilizar as Redes 
Sociais. 

Bogea; Brito (2018); 
Malesev; Cherry 
(2021); Amoah; Jibril 
(2020); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Estabelecer 
objetivos 

 

Conhecimento Desenvolver e 
estabelecer os 
objetivos das 
estratégias a serem 
utilizadas, saber o 
porquê postar 
determinados 
conteúdos, adaptar os 
objetivos do Marketing 
em Redes Sociais de 
acordo com o 
Marketing Geral. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Keegan; Rowley 
(2017); Pour; 
Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); Li; 
Larimo; Leonidou 
(2020); 

Estratégia 
 

Conhecimento É o que conecta os 
objetivos e as táticas. É 
um dos passos práticos 
para melhorar o 
Marketing nas Redes 
Sociais. Análise e 
desenvolvimento de 
tarefas para entender o 
mercado e avançar 
com as Redes Sociais. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021);  Li; 
Larimo; Leonidou 
(2020); Kolesnikova 
et al (2017); 
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(conclusão) 

CATEGORIA COMPETÊNCIA CHA DESCRIÇÃO AUTORES 

Negócios 

Justificar o uso 
de Marketing em 
Redes Sociais 

Habilidade Saber justificar o motivo 
do uso do Marketing 
em Redes Sociais em 
prol dos benefícios para 
a organização. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

Pesquisa de 
informação 

Conhecimento Realizar pesquisa de 
mercado como um 
processo de 
crescimento da marca. 

Juntunen; 
Ismagilova; 
Oikarinen (2020); 
Marušić; Vranešević 
(2021); 

Selecionar um 
canal apropriado 

Habilidade Escolher qual o canal 
mais apropriado de 
acordo com os 
objetivos da 
organização. 

Pour; Hosseinzadeh; 
Mahdiraji (2021); 

FONTE: O autor (2022). 

 

As seções seguintes esclarecem cada uma das categorias do QUADRO 5, 

bem como a classificação e a descrição da competência e cita alguns trechos dos 

documentos que indicam essa descrição. 

 

4.1.1 Cliente 

 

Na categoria de cliente, estão as competências que possuem relação com a 

interação direta ou indireta dos profissionais com os consumidores e/ou clientes das 

organizações nas Redes Sociais. Assim, tal categoria engloba seis competências das 

identificadas na literatura científica. Dessas competências, cinco se trata de 

habilidades: adquirir novos clientes, construção de confiança, entregar serviços ao 

cliente, identificar as necessidades de mercado/cliente e selecionar um mercado alvo. 

E uma se trata de conhecimento de gerenciamento de engajamento. 

A habilidade de adquirir novos clientes é definida como uma forma de utilizar 

estratégias e táticas para adquirir novos clientes, aumentando as vendas para 

consumidores já existentes através das Redes Sociais, conforme é possível observar 

no trecho de Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 659, tradução nossa): “Essas 

atividades principais são [...] adquirir novos clientes, aumentando as vendas para 

clientes atuais”. 

A habilidade de construção de confiança, pode ser descrita como a forma de 

aumentar a confiança dos usuários para compartilharem informações, oferecendo 
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boas razões para tal confiança, segundo as palavras de Juntusen, Ismagilova e 

Oikaren (2020, p. 635): 

 

Para o conhecimento objetivo, nós adicionamos um objetivo paralelo: 
construir confiança. [...] Como confiança é um conceito que está 
interconectado com comunicação, nós propomos que, nas Redes Sociais, 
empresas visam aumentar a confiança dos usuários compartilhando 
informações preventivas, e então oferecendo boas razões para confiar neles 
(JUNTUNEN; ISMAGILOVA; OIKARINEN, 2020, p. 635, tradução nossa). 

 

Com relação à entrega de serviços aos clientes, se trata da habilidade de 

utilizar estratégias e táticas gerais para entregar serviços aos clientes através das 

Redes Sociais. Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji relatam em seu artigo sobre tal 

habilidade: “Essas atividades principais são [...] entregar serviços ao cliente” (2021, p. 

659, tradução nossa). 

O gerenciamento de engajamento, se trata de uma competência de nível de 

conhecimento, a qual busca atrair e capitalizar interação dos usuários com a 

marca/organização nos canais de Redes Sociais, motivando e os empoderando, além 

de buscar mensurar e monitorar o engajamento desses usuários. Para Vinerean e 

Opreana (2021, p. 2648, tradução nossa), os gestores de mídias sociais deveriam 

constantemente mensurar e monitorar esses engajamentos. O que é reforçado por Li, 

Larimo e Leonidou (2020, p. 54), no trecho a seguir: 

 

A conceituação do processo de desenvolvimento de Estratégias de Marketing 
em Redes Sociais é ancorada na teoria de engajamento dos clientes, que 
postula que as empresas precisam tomar iniciativas deliberadas para motivar 
e empoderar os clientes para maximizar seu valor de engajamento e produzir 
resultados de marketing superiores (LI; LARIMO; LEONIDOU, 2020, p. 54, 
tradução nossa). 

 

Identificar as necessidades do mercado/cliente é uma habilidade de saber 

ouvir as necessidades dos consumidores e do mercado. Onde se deve considerar as 

demandas, percepções e comportamentos dos clientes. Além de entender as 

motivações dos consumidores para obter bons resultados com as estratégias de 

Marketing nas Redes Sociais. Tal competência é defendida por Shadi, Hesari e 

Shahrabi (2021, p. 1584, tradução nossa), por exemplo, quando afirmam que os 

profissionais de marketing precisam considerar as demandas, de seus clientes, suas 

percepções e seu comportamento conforme está descrito no trecho “os profissionais 

de marketing precisam considerar as demandas de seus clientes, suas percepções e 
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seu comportamento” (SHADI; HESARI; SHAHRABI, 2021, p. 1584, tradução nossa). 

Além do fato de Jacobson, Gruzd e Hernánez-Garcia (2020, p. 7, tradução nossa) 

apontarem que as práticas de uso de Marketing em Redes Sociais estão ainda em 

desenvolvimento, por isso, deve-se buscar a ética e a consideração das preocupações 

dos consumidores nas práticas dos profissionais de marketing futuramente, conforme 

o trecho citado por estes:  

 

Como as práticas de uso das Redes Sociais no Marketing ainda estão em 
desenvolvimento, nós defendemos que a ética e a consideração pelas 
preocupações dos clientes sejam integradas dentro das práticas dos 
profissionais de marketing no futuro (JACOBSON; GRUZD; HERNÁNEZ-
GARCIA, 2020 p. 7, tradução nossa). 

 

A habilidade de selecionar um mercado-alvo é estabelecida como um 

subcritério do processo de atingir o sucesso da estratégia de Marketing nas Redes 

Sociais a partir da seleção de um mercado-alvo e/ou público-alvo ideal para tais redes, 

conforme apontado por Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 666) em sua 

pesquisa literária. 

 

4.1.2 Comportamento 

 

Na categoria de comportamento, se encontram todas as competências que 

um profissional de Marketing de Redes Sociais precisa ter baseado em sua conduta 

e em seu procedimento pessoal que reflete na área em questão. Foram encontradas 

cinco competências nesta categoria, sendo uma delas relacionada à habilidade de 

comunicação e as demais relacionadas às atitudes: ética/responsabilidade ética, 

liderança, ser aberto e ser honesto. 

A habilidade de comunicação foi a competência identificada mais citada por 

diferentes autores, com um total de seis documentos recomendando tal competência 

dos quatorze analisados. Pode ser descrita como a habilidade de se comunicar com 

os consumidores, saber utilizar a linguagem adequada com o público e expressar as 

ideias e objetivos de um conteúdo. Para Kolesnikova et al. (2017, p. 30), a 

comunicação é crucial na estrutura do Marketing de Redes Sociais. Para reforçar isso, 

Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 656, tradução nossa), afirmam que se 

comunicar com o cliente de forma eficaz é de extrema importância, sendo uma 

prioridade para o profissional de Marketing em Redes Sociais através da aplicação de 
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plataformas de mídia social. Essa afirmação é encontrada no trecho: “Portanto, a 

aplicação de plataformas de Redes Sociais está na vanguarda das prioridades dos 

profissionais de marketing para se comunicar de forma eficaz com os clientes.” 

(POUR; HOSSEINZADEH; MAHDIRAJI, 2021, p. 65, tradução nossa). 

A ética/responsabilidade ética é uma atitude que pode ser tratada como 

respeito e consideração às preocupações dos consumidores, além das 

responsabilidades aos dados e conteúdos destes por parte dos profissionais de 

Marketing em Redes Sociais. Essa atitude é defendida por Jacobson, Gruzd e 

Hernánez-Garcia (2020, p. 2-7) nos seguintes trechos: 

 

Defendemos que mesmo que o acesso e uso de dados seja possível e legal, 
os profissionais de marketing têm responsabilidades éticas que vão além das 
exigências legais [...] Como as práticas de uso de Redes Sociais em 
marketing ainda estão em desenvolvimento, defendemos a ética e a 
consideração as preocupações dos consumidores sejam integradas nas 
práticas dos profissionais de marketing no futuro (JACOBSON; GRUZD; 
HERNÁNEZ-GARCIA, 2020, p. 2-7, tradução nossa). 

 

A atitude de liderança se trata da condução e atribuição de responsabilidades 

por parte do profissional para quem seja necessário a fim de que o Marketing nas 

Redes Sociais aconteça. Essa competência é apontada por Pour, Hosseinzadeh e 

Mahdiraji (2021, p. 659, tradução nossa), quando indicam uma lista de verificação de 

etapas para que seja realizado uma estrutura de avaliação das capacidades de 

Marketing em Rede Sociais, com o objetivo de melhorá-la. 

Ser aberto pode ser descrita como uma atitude em ouvir o que o usuário tem 

a dizer sobre o conteúdo. E ser honesto é uma atitude onde o profissional deve ser 

moralmente irrepreensível sobre o feedback dos usuários. Ambas as competências 

foram apontadas por Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 659) ao apontar fatores 

críticos de sucesso de campanhas de Marketing nas Redes Sociais, apontando 

responsabilidades dos profissionais da área. 

 

4.1.3 Conteúdo 

 

Na categoria de conteúdo, foram agrupadas as competências que possuem 

relação com os conteúdos que são inseridos, publicações e divulgados nas Redes 

Sociais, baseado em sua geração, gestão e qualidade. Assim sendo, foram 

identificadas quatro competências de habilidade: criação de conteúdo, design, escrita 
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e usar pesquisa de palavras-chaves adequadas. E uma competência de 

conhecimento, sendo a estratégia de conteúdo. 

A criação de conteúdo é uma habilidade onde o profissional de Marketing de 

Redes Sociais deve criar e prover conteúdos únicos, interessantes e criativos para o 

público. Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 659, tradução nossa), apontam tal 

habilidade como um subcritério do critério de conteúdo para atingir o sucesso da 

estratégia de Marketing nas Redes Sociais. Além disso, os autores citam que um dos 

maiores desafios é de criar conteúdo interessante continuamente, conforme o trecho: 

“Um dos maiores desafios é como continuamente criar conteúdo interessante” (POUR; 

HOSSEINZADEH; MAHDIRAJI, 2021, p. 666, tradução nossa). 

O design é descrito como uma habilidade de realizar designs (desenhos em 

softwares de edição e manipulação de imagens) com visual atrativos e ajustar a 

aparência dos conteúdos. Esta competência é apontada, por exemplo, por 

Kolesnikova et al. (2017), quando cita tal habilidade na estrutura do Marketing de 

Redes Sociais, e também, por Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 666) ao 

colocar esta como um subcritério de conteúdo para atingir o sucesso na estratégia de 

Marketing em Redes Sociais. 

A habilidade de escrita é tratada como a realização de uma boa escrita para 

a elaboração do conteúdo. Segundo Kolesnikova et al. (2017, p.30), a escrita faz parte 

do processo da estrutura de Marketing de Redes Sociais. 

O conhecimento de estratégia de conteúdo é estabelecido como a criação e 

execução de conteúdos com objetivos estratégicos, com um conteúdo voltado para o 

público-alvo, além de realizar agendamentos corretos de publicações nas Redes 

Sociais. Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 666), ainda no critério de conteúdo, 

aponta dois subcritérios sobre a estratégia de conteúdo para atingir o sucesso na 

estratégia de Marketing em Redes Sociais, as quais se trata do conteúdo correto para 

o público e o agendamento apropriado para a publicação dos conteúdos, conforme é 

possível observar no trecho: “Conteúdo adequado aos clientes-alvo; agendamento 

adequado para publicação de conteúdo nas redes sociais” (POUR; HOSSEINZADEH; 

MAHDIRAJI,2021, p. 666, tradução nossa). 

A utilização de palavras-chave adequadas é uma habilidade para a atração 

do público correto, ou então para o público ao qual o conteúdo é destinado. Essa 

competência, é recomendada por Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 666, 

tradução nossa), no trecho: “Usar palavras-chave de pesquisa adequadas”. 
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4.1.4 Dados 

 

Na categoria de dados, englobam as competências que envolvem a utilização 

e manuseio com alguma quantidade de dados preferencial e principalmente dados 

quantitativos para análises e comparações. Sendo assim, foram identificadas seis 

competências dessa categoria, sendo duas delas condizentes ao conhecimento: 

estatística e identificar métricas e indicadores de performance; e as outras quatro 

condizentes com habilidades, sendo: análise de dados, coleta de dados, 

demonstração de resultados e metrificar e mensurar indicadores de performance. 

A habilidade de análise de dados se trata da extração de insights e a busca 

por alguma performance de dados coletados. Jacobson, Gruzd e Hernánez-Gárcia 

(2020, p. 2) esclarece as principais funções da análise de redes sociais para marketing 

para extrair insights, entregar informação assertiva e se comunicar através das 

relações de clientes. Os autores Keegan e Rowley (2017, p. 20), apontam a análise 

de dados como parte de uma estrutura conceitual de avaliação de Marketing de Redes 

Sociais, onde um profissional da área terá de atuar com isso, especialmente com a 

análise de comportamento e desempenho de campanhas nas Redes Sociais, 

conforme é apontado pelos autores no trecho: “Serão realizadas análises nesta fase, 

elucidando o comportamento e desempenho da campanha” (KEEGAN; ROWLEY, 

2017, p. 20, tradução nossa). 

A coleta de dados foi categorizada como uma habilidade de capturar e 

colecionar dados sobre campanhas, performances, clientes, entre outros. Os autores 

que apontam tal competência são Keegan e Rowley (2017) e Pour, Hosseinzadeh e 

Mahdiraji (2021), ambos partem de uma estrutura de avaliação para Marketing de 

Redes Sociais ao citar a habilidade. Os primeiros autores, por exemplo, citam a 

competência baseada na coleção das métricas previamente identificadas e KPIs dos 

canais relevantes, conforme o trecho: “coleta das métricas identificadas anteriormente 

e KPIs dos canais relevantes” (KEEGAN; ROWLEY, 2017, p. 20, tradução nossa).  

A habilidade de demonstração de resultados é estabelecida ao apresentar as 

relações dos resultados obtidos através do Marketing em Redes Sociais. Bogea e 

Brito (2018, p. 14, tradução nossa), explicitam que para a adoção de Redes Sociais 

nas organizações é necessária a demonstração de resultados. Os autores Keegan e 

Rowley citam tal competência a partir da compilação dos Key Performance Indicators 

(KPIs), ou então indicadores-chave de performance, e métricas em um formato 
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apresentável, onde se destaca o desempenho geral de campanhas com insights 

notáveis, conforme o trecho: “Compilação dos KPIs e métricas em um formato 

apresentável, destacando o desempenho geral da campanha com insights notáveis” 

(KEEGAN; ROWLEY, 2017, p. 20, tradução nossa). 

A estatística é um conhecimento para gerar dados numéricos de ações de 

engajamento dos clientes nas Redes Sociais, porém também é utilizado para 

demonstração de resultados, análise de dados e monitoramentos das habilidades 

referentes à categoria de dados. Os autores Juntunen, Ismagilova e Oikarinen (2020, 

p. 631), apontam tal conhecimento ao falar da necessidade de usá-lo para verificar a 

eficácia de um conteúdo baseado nos dados de engajamento do usuário, conforme o 

trecho: “Nas Redes Sociais, as estatísticas de engajamento do usuário, como o 

número de curtidas, retuítes e comentários, refletem a eficácia do conteúdo” 

(JUNTUNEN; ISMAGILOVA; OIKARINEN, 2020, p. 631, tradução nossa). 

O conhecimento em identificar métricas e indicadores de performance é uma 

competência baseada em entender sobre as diversas métricas sobre as Redes 

Sociais, identificar qual deve ser mensurada de acordo com a organização e os 

objetivos desta, ou seja, saber qual é o indicador de performance mais apropriado. Os 

autores Marušić e Vranešević (2021, p. 417, tradução nossa) que existem muitas 

métricas sobre as Redes Sociais, mas que o profissional deve saber sobre elas, 

conforme o trecho: Existem muitas métricas diferentes sobre mídias sociais, e os 

gerentes de marca precisam entender muito bem o assunto para saber o que querem 

medir. Os autores Keegan e Rowley (2017, p. 20, tradução nossa) tratam da 

competência como a identificação dos indicadores de desempenho mais adequado 

para suportar os objetivos das campanhas nas Redes Sociais e a identificação de 

métricas específicas para serem coletadas e enumeradas num processo de avaliação, 

conforme é descrita nos trechos: 

 

Identificação dos indicadores de desempenho mais adequados que suportam 
os objetivos e a campanha. [...] Identificação das métricas específicas, que 
precisarão ser coletadas e enumeradas no processo de avaliação (KEEGAN; 
ROWLEY, 2017, p. 20, tradução nossa). 

 

A habilidade de metrificar e mensurar indicadores de performance é seguida 

da identificação primeiramente, e é descrita como a competência em saber como 

mensurar cada um dos indicadores de performance de Marketing de Redes Sociais. 



52 

 

 

Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 659-666), alegam que medir o desempenho 

de Marketing em Redes Sociais deve ser integrado à estratégia deste Marketing, além 

de manter uma avaliação de desempenho contínua. 

 

4.1.5 Gestão/gerenciamento 

 

Na categoria de gestão e/ou gerenciamento, foram agrupadas as 

competências que demandam algum tipo de administração ou gerência de 

determinado assunto baseado nas Redes Sociais. Foram identificadas nove 

competências, sendo todas relacionadas ao conhecimento: conhecimento gerencial, 

gerenciamento da marca, gerenciamento de informação, gerenciamento de recursos 

de mídias sociais, gerenciamento de reputação, gerenciamento de tomada de 

decisão, gestão de comunidade, gestão de conhecimento e gestão de projetos. 

O conhecimento gerencial se trata do conhecimento em gerenciamento e 

gestão, além das normas de negócio para executá-lo. Bogea e Brito (2018) e Malesev 

e Cherry (2021) alertam sobre a importância dessa competência para um profissional 

de marketing. Os autores Bogea e Brito (2018, p. 15, tradução nossa), por exemplo, 

afirmam que a falta dessa competência é a principal barreira para uma adoção efetiva 

das Redes Sociais nas organizações, conforme o trecho: “A principal barreira para a 

adoção de Redes Sociais é a falta de entendimento gerencial”. 

O gerenciamento da marca é o conhecimento que é descrito como a busca 

por reconhecimento da marca, a fim de transformá-la positivamente através das 

Redes Sociais, além de promover a marca, seus produtos e serviços e de monitorar 

os conteúdos relacionados à marca. Segundo Juntusen, Ismagilova e Oikarinen 

(2020, p.635, tradução nossa), muitos pesquisadores reconhecem que a 

conscientização da marca é o objetivo mais importante das empresas engajadas nas 

Redes Sociais, o que se torna uma competência na qual o profissional de Marketing 

de Redes Sociais deve possuir. Essa afirmação é confirmada por Marušić e 

Vranešević (2021, p. 416, tradução nossa), pois estes autores, evidenciam que muitas 

empresas costumam usar as mídias sociais para promover marcas, produtos, serviços 

e se comunicar com seus consumidores, por isso, é importante a organização e 

monitoramento do conteúdo relacionado à marca nas Redes Sociais e medir o impacto 

disso, conforme é descrito no trecho: 
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Muitas empresas costumam usar as mídias sociais para promover marcas, 
novos produtos e serviços e comunicação com os consumidores e por isso é 
importante organizar o monitoramento de conteúdo relacionado à marca nas 
Redes Sociais e medir seu impacto (MARUŠIĆ; VRANEŠEVIĆ, 2021, p. 416, 
tradução nossa). 

 

O gerenciamento de informação é um conhecimento baseado na seleção das 

informações que são valiosas para uma comunidade, entregar as informações 

corretas aos consumidores e lidar com o grande volume de informações. Segundo 

Istikhoroh et al. (2021, p. 21, tradução nossa) no Marketing em Redes Sociais, deve 

ser realizada uma seleção rigorosa das informações, para que a informação que seja 

valiosa seja conhecida pela comunidade, conforme o trecho: “Deve ser rigorosamente 

selecionado que a informação é uma informação digna de ser conhecida pela 

comunidade em geral”. 

O gerenciamento de recursos de mídias sociais é estabelecido como um 

conhecimento para que seja possível gerar, integrar e reconfigurar recursos nas e 

para as Redes Sociais. Essa competência é necessária para que seja possível gerar, 

integrar e reconfigurar recursos de Redes Sociais a fim de atingir objetivos específicos 

de Marketing de Redes Sociais e também ao Marketing Geral, conforme o trecho: 

“Gerar, integrar e reconfigurar recursos de Redes Sociais para atingir objetivos 

específicos de marketing” (LI; LARIMO; LEONIDOU, 2020, p. 53, tradução nossa). 

O conhecimento em gerenciamento de reputação é baseado em gerenciar a 

reputação da marca nas Redes Sociais e os riscos que esta pode correr. Para os 

autores Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 656-666, tradução nossa), uma das 

principais atividades para realizar as estratégias de Marketing de Redes Sociais é 

ouvir e gerenciar a reputação da marca, além de gerenciar os riscos que as estratégias 

podem ter. 

O gerenciamento de tomada de decisão se trata do conhecimento para 

determinar futuras ações para o desenvolvimento de campanhas e interações nas 

Redes Sociais. Os autores Keegan e Rowley (2017, p. 20, tradução nossa) destacam 

a importância em tomar futuras iterações a partir de relatórios de avaliação com os 

clientes. 

A gestão de comunidade é uma competência classificada como 

conhecimento, onde se cria e gerencia o relacionamento com uma comunidade, 

geralmente relacionada com os stakeholders da organização, os quais podem ser 

embaixadores da marca, influenciadores, fornecedores, clientes, fãs, entre outros. Os 
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autores Kolesnikova et al. (2017, p. 30), por exemplo, apontam a gestão de 

comunidade como um dos requisitos para a estrutura de Marketing de Redes Sociais 

em uma organização. 

Gestão de Conhecimento é uma competência onde se deve realizar o 

gerenciamento de todo o conhecimento da organização, bem como o conhecimento 

adquirido nas Redes Sociais, alimentando uma à outra. Sampaio et al. (2021) aponta 

que um dos principais motivos para o uso das Redes Sociais nas organizações é a 

Gestão de Conhecimento. 

A competência em gestão de projeto é definida como o conhecimento para 

gerenciar corretamente um projeto desde a sua criação e execução até a sua 

conclusão. Kolesnikova et al. (2017, p. 30) apontam a gestão de projetos como 

essencial para a estrutura de Marketing de Redes Sociais nas organizações. 

 

4.1.6 Negócios 

 

Na categoria de negócios abrangeram todas as competências que possuem 

relação com mais focada na organização em si e com seus objetivos e estratégias de 

negócio. Dessa maneira, foram encontradas seis competências, sendo quatro delas 

relacionadas ao conhecimento, são elas: conhecimento/experiência com Marketing 

em Redes Sociais, estabelecer objetivos, estratégia e pesquisa de informação; e duas 

relacionadas com as habilidades, sendo elas: justificar o uso do Marketing em Redes 

Sociais e selecionar um canal apropriado. 

O conhecimento e/ou experiência de Marketing de Redes Sociais é uma 

competência descrita como o fato de o profissional possuir o conhecimento e 

entendimento sobre Marketing de Redes Sociais, principalmente relacionado às 

estratégias de Marketing com o uso da tecnologia, além de saber utilizar as diferentes 

Redes Sociais. Bogea e Brito (2018, p. 15, tradução nossa), abordam que a principal 

barreira para a adoção das Redes Sociais nas organizações é a falta de conhecimento 

de Marketing de Redes Sociais, conforme o trecho: “A principal barreira para a adoção 

de Redes Sociais é falta de entendimento gerencial e conhecimento de Marketing em 

Redes Sociais”. Além disso, existe uma escassez de profissionais com profundo 

conhecimento e experiência em estratégias de Marketing relacionados à tecnologia 

(MALESEV; CHERRY, 2021, p. 69, tradução nossa). Para reforçar esse pensamento, 

Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji (2021, p. 666, tradução nossa) aponta que ter uma 
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clara visão do Marketing de Redes Sociais é um subcritério para alcançar o critério de 

estratégia para atingir sucesso nas estratégias de Marketing em Redes Sociais. 

O conhecimento para estabelecer objetivos é tratado para desenvolver e 

estabelecer os objetivos das estratégias a serem utilizadas, saber o porquê postar 

determinados conteúdos, adaptar os objetivos do Marketing de Redes Sociais de 

acordo com o Marketing Geral. Para Li, Larimo e Leonidou (2020, p. 66, tradução 

nossa), é necessário que se entenda os diferentes objetivos de uso das Redes Sociais 

e que se desenvolva estratégias de acordo. Para isso, é necessário que seja 

adaptação das metas de Marketing de Redes Sociais com os objetivos gerais de 

Marketing (POUR; HOSSEINZADEH; MAHDIRAJI, 2021, p. 666, tradução nossa). 

Além disso, deve-se saber o porquê são publicados os conteúdos (JUNTUNEN; 

ISMAGILOVA; OIKARINEN, 2020, p. 631, tradução nossa). 

O conhecimento em estratégia é descrito como o que conecta os objetivos e 

as táticas. É um dos passos práticos para melhorar o Marketing em Redes Sociais. 

Se trata da análise e desenvolvimento de tarefas para entender o mercado e avançar 

nas Redes Sociais. Pour, Hosseinzafen e Mahdirji (2021, p. 666, tradução nossa) 

defendem que é necessário saber realizar análises estratégicas da posição da 

empresa no mercado e desenvolver uma estratégia abrangente para o Marketing de 

Redes Sociais, conforme o trecho: “Análise estratégica da posição da empresa no 

mercado. [...] Desenvolver uma estratégia abrangente para marketing de mídia social”. 

Além disso, os autores Juntunen, Ismagilova e Oikarinen (2020, p. 631, tradução 

nossa), citam que a estratégia conecta os objetivos e as táticas, conforme o trecho: “A 

estratégia conecta objetivos e táticas”. 

Justificar o uso de Marketing em Redes Sociais se trata de uma habilidade no 

qual deve-se saber justificar o motivo do uso desta em prol dos benefícios para a 

organização. Essa competência é abordada por Pour, Hosseinzadeh e Mahdiraji 

(2021, p. 666, tradução nossa), ao citar os critérios para atingir o sucesso das 

estratégias de Marketing de Redes Sociais segundo a literatura científica, assim ao 

falar sobre os processos, aponta como subcritério a justificação do uso do Marketing 

de Redes Sociais. 

A pesquisa de informação é uma competência de conhecimento na qual se 

buscar realizar pesquisa de mercado como um processo de crescimento da marca da 

organização. Marušić e Vranešević (2021, p. 416, tradução nossa), por exemplo, citam 
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que marcas globais só conseguem se manter em alta se o mercado, seus clientes e 

demandas são ouvidos para ser tomada alguma decisão futura. 

A habilidade de selecionar um canal apropriado é descrita sobre saber 

escolher qual o canal mais apropriado de acordo com os objetivos da organização. No 

contexto em questão, canal se trata da Rede Social mais adequada. Tal competência 

é abordada por Pour, Hosseinzadeh Mahdiraji quando cita a seleção do canal 

apropriado como um subcritério para atingir o sucesso das estratégias de Marketing 

de Redes Sociais. 

Dos dados observados, foi possível notar que os autores com maior número 

de contribuição de competências de um profissional de Marketing em Redes Sociais 

foram Pour, Hosseindeh e Mahdiraji com 25 competências citadas. 

 

4.2 VALIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIA POR ESPECIALISTAS 

 

Após a extração e categorização das competências do profissional de 

Marketing em Redes Sociais segundo a literatura científica, a fim de validar se as 

evidências adquiridas possuem coerência com o tema de estudo, foram consultados 

dois especialistas de mercado da área. Dessa forma, foram apresentadas todas as 

competências identificadas, bem como a categoria que esta foi classificada e a 

descrição de cada uma. Com isso, foi solicitado para que os especialistas apontassem 

as competências as quais eles concordam e quais eles discordam da lista extraída na 

revisão sistemática de literatura. O resultado da entrevista, está no QUADRO 6. 
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QUADRO 6 - RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

CATEGORIA COMPETÊNCIA AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 

Cliente 

Adquirir novos clientes CONCORDOU CONCORDOU 

Construção de confiança CONCORDOU CONCORDOU 

Entregar serviços ao cliente CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento de engajamento CONCORDOU CONCORDOU 

Identificar necessidade de mercado/ 
cliente 

CONCORDOU CONCORDOU 

Selecionar um mercado-alvo CONCORDOU CONCORDOU 

Comportamento 

Comunicação CONCORDOU CONCORDOU 

Ética/ Responsabilidade ética CONCORDOU CONCORDOU 

Liderança CONCORDOU DISCORDOU 

Ser aberto CONCORDOU CONCORDOU 

Ser honesto CONCORDOU CONCORDOU 

Conteúdo 

Criação de conteúdo CONCORDOU CONCORDOU 

Design CONCORDOU DISCORDOU 

Escrita CONCORDOU CONCORDOU 

Estratégia de conteúdo CONCORDOU CONCORDOU 

Usar palavras-chave adequadas CONCORDOU CONCORDOU 

Dados 

Análise de Dados CONCORDOU CONCORDOU 

Coleta de dados CONCORDOU CONCORDOU 

Demonstração de resultados CONCORDOU CONCORDOU 

Estatística CONCORDOU CONCORDOU 

Identificar métricas e indicadores de 
performance 

CONCORDOU CONCORDOU 

Metrificar e mensurar indicadores de 
performance 

CONCORDOU CONCORDOU 

Gestão/ 
Gerenciamento 

Conhecimento gerencial CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento da marca CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento de informação CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento de recursos de mídias 
sociais 

CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento de reputação CONCORDOU CONCORDOU 

Gerenciamento de tomada de decisão CONCORDOU CONCORDOU 

Gestão de comunidade CONCORDOU CONCORDOU 

Gestão de Conhecimento CONCORDOU CONCORDOU 

Gestão de projeto CONCORDOU CONCORDOU 

Negócios 

Conhecimento/Experiência de 
Marketing de Redes Sociais 

CONCORDOU CONCORDOU 

Estabelecer objetivos CONCORDOU CONCORDOU 

Estratégia CONCORDOU CONCORDOU 

Justificar o uso de SMM CONCORDOU CONCORDOU 

Pesquisa de informação CONCORDOU CONCORDOU 

Selecionar um canal apropriado DISCORDOU CONCORDOU 

FONTE: O autor (2022). 

 

A entrevista com o avaliador 1, resultou na concordância da grande maioria 

das competências identificadas na revisão sistemática. Houve apenas a discordância 

da competência de selecionar um canal apropriado da categoria de negócios. Pois 

segundo o especialista, independente da organização, o profissional de Marketing de 

Redes Sociais precisa estar ativo em todas as redes sociais, independente do objetivo 
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da empesa. Conforme o trecho da entrevista, sobre a não concordância com a 

competência citada: 

 

“Eu penso que independente da estratégia, a empresa tem que estar em todas 

as redes, visando o branding da empresa. Mas é claro que vai depender muito 

da estratégia, mas eu acredito que ela deva estar em todas as Redes Sociais 

e não focar somente em uma.” (Avaliador 1) 

 

Com relação à competência de adquirir novos clientes, o entrevistado relatou 

uma observação quanto a essa habilidade, partindo do pressuposto que nem toda 

organização necessariamente está em busca de clientes visando aumentar a receita, 

porém se os clientes são vistos como seguidores, por exemplo, o cenário muda, 

conforme o trecho da entrevista: 

 

“Depende do foco da empresa, se por exemplo, para uma pessoa que 

gerencia uma conta de um influencer, não se aplica a aquisição de novos 

clientes, a não ser que esses novos clientes sejam novos seguidores. Assim, 

eu concordo.” (Avaliador 1) 

 

Sobre a atitude de liderança, o avaliador 1 aponta ser uma competência 

extremamente importante para qualquer profissional, independente da área. Todavia, 

ele não acredita que haverá uma equipe para liderar para todo profissional, mas que 

ela precisa saber ser liderado. O trecho da entrevista que relata esse apontamento, 

está transcrito abaixo: 

 

“Eu penso que a liderança é uma competência importante para qualquer 

profissional, por isso eu concordo. Mas não necessariamente a pessoa que 

esteja trabalhando ou esteja à frente da Rede Social ela terá uma equipe para 

liderar. Mas em contrapartida também, eu acredito que ela precisa saber ser 

liderada.” (Avaliador 1) 

 

O avaliador 1 ainda relatou sobre o conhecimento/experiência de Marketing 

em Redes Sociais, onde houve uma dúvida sobre sua concordância com esta 
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competência. Porém ao descrever a competência, este concordou com a competência 

identificada. O avaliador na entrevista opinou em sua dúvida: 

 

“Eu acredito que depende, eu não acho que para alguém trabalhar na área, 

ela necessariamente precisa ter experiência, porque acredito que não seja 

uma área de difícil aprendizado. Mas concordo.” (Avaliador 1) 

 

A entrevista com o avaliador 2, resultou também na concordância da grande 

maioria das competências identificadas na revisão sistemática. Houve apenas a 

discordância com a competência de design da categoria de conteúdo e de liderança 

da categoria de comportamento. Segundo o especialista, o design não é uma 

habilidade essencial para um profissional de Marketing em Redes Sociais, a qual pode 

auxiliar, mas não é uma competência exigida e que todos os profissionais da área 

devem possuir. Além disso, a liderança não é uma competência essencial de um 

profissional da área, visto que nem sempre este atuará como gestor ou assumir cargos 

com tal competência. 

O avaliador 2 também comentou sobre a concordância de algumas 

competências, como a competência de construção de confiança, obteve concordância 

do Avaliador 2, porém este realizou algumas observações quanto à essa habilidade, 

pois por mais que seja uma competência de um profissional de Redes Sociais, nem 

sempre é este quem a realiza na organização, mas em muitos casos, são equipes 

relacionadas com a marca num contexto geral. Conforme o trecho mencionado: 

 

“Sobre a construção de confiança, muitas coisas vêm da parte do branding da 

empresa, que é uma equipe inteira quem faz. As vezes o Social Media já 

começa com a resposta pronta sobre com qual o mercado que ele vai atingir 

e os clientes. Mas ele também faz parte dessa construção. Muitas empresas 

não usam o Social Media para fazer essa construção, contratam uma empresa 

para fazer a parte de branding e persona.” (Avaliador 2) 

 

Ao falar sobre a habilidade de escrita, o Avaliador 2 também relatou uma 

observação, onde não é necessário um domínio na escrita em si, mas sim focado na 

Rede Social. Conforme o trecho “Não precisa ter um domínio da escrita, mas precisa 

escrever nem que seja na linguagem da Rede Social”. 
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Com relação à competência de identificar métricas e indicadores de 

performance o entrevistado relatou o motivo da concordância com este conhecimento, 

segundo este: “Ele (profissional de Marketing de Redes Sociais) precisa saber das 

métricas existentes por conta dos objetivos que ele deseja atingir”. Assim o 

entrevistado reforça ainda sobre a competência em metrificar e mensurar esses 

indicadores ao citar que “Ele precisa saber olhar e dizer se está tudo certo ou não”. 

A competência em justificar o uso do Marketing de Redes Sociais, pois 

segundo o entrevistado, se o profissional não souber justificar o uso, não é possível 

que ele consiga obter a aprovação e continuidade da diretoria da organização ou do 

cliente, conforme o trecho da entrevista: “Se ele (profissional de Marketing de Redes 

Sociais) não justificar, como ele vai ter aprovação e continuidade da diretoria ou 

cliente?!” (Avaliador 2). 

Visto que os avaliadores discordaram de competências diferentes entre si, e 

com base nos critérios supracitados de avaliação de continuidade das competências, 

nenhuma delas foram desconsideradas para a análise dos resultados. 

 

4.3 COMPETÊNCIAS ENCONTRADAS NO PPC 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Gestão da Informação aponta diversas 

competências trabalhadas durante o curso e também lista quais são as disciplinas que 

tratam de tais competências. Como citado anteriormente, algumas disciplinas foram 

desconsideradas do estudo e outras tiveram seu nome atualizado, de acordo com a 

grade curricular de 2014, com ajuste em 2018. Dessa maneira, o QUADRO 7 

apresenta a relação dessas competências do PPC, a classificação (conhecimento, 

habilidade ou atitude) e as disciplinas que tratam destas. 
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QUADRO 7 - COMPETÊNCIAS E DISCIPLINAS DO PPC 

(continua) 

CHA COMPETÊNCIA DISCIPLINA 

Conhecimento 

Utilização de técnicas de 
tratamento, 
armazenamento, análise, 
disseminação e uso de 
informação 

Introdução à Gestão da Informação 

Condensação da Informação 

Competência Informacional 

Gestão de Documentos 

Banco de Dados I 

Banco de Dados II 

Análise da Informação e do Conhecimento I* 

Análise da Informação e do Conhecimento II* 

Fundamentos da Ciência da Informação* 

Necessidades e Usos de Informação* 

Gestão de Conteúdos I 

Gestão de Conteúdos II 

Ontologias e Taxonomia do Conhecimento 

Mineração de Dados 

Métodos Quantitativos de Análise 

Laboratório de Organização do Conhecimento 

Tópicos Especiais em Ciência da Informação* 

Tópicos em Gestão de Documentos 

Estágio Supervisionado I 

Estágio Supervisionado II 

Avaliação, gerenciamento 
e uso de tecnologia de 
informação 

Sistemas de Informação 

Tecnologias da Informação e da Comunicação* 

Gestão de Negócios 

Gestão de Tecnologia da Informação* 

Gestão de Conteúdos I 

Gestão de Conteúdos II 

Banco de Dados I 

Banco de Dados II 
Design da Informação 
Ergonomia da Informação 
Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I 
Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Proposição/ 
desenvolvimento de 
metodologias para 
eficácia de processos e 
avaliação de produtos 

Sistemas de Informação 
Gestão de Processos 
Modelagem de Sistemas 
Gestão do Conhecimento 
Informação e Cultura Organizacional 
Competência Informacional 
Inteligência Organizacional 
Aprendizagem Organizacional 
Metodologia da Pesquisa 
Técnicas de Pesquisa 
Tópicos em Gestão da Informação* 
Tópicos em Gestão de Negócios 
Tópicos em Gestão de Documentos 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Planejamento e 
Elaboração de serviços de 
informação 

Sistemas de Informação 
Informação e Marketing 
Informação e Estratégia 
Técnicas de Pesquisa 
Informação e Cultura Organizacional 
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(continuação) 

CHA COMPETÊNCIA DISCIPLINA 

Conhecimento 

Planejamento e 

Elaboração de serviços de 

informação 

Competência Informacional 
Políticas e Ética de Informação* 
Produtos e Serviços de Informação 
Ergonomia da Informação 
Design da Informação 
Custos em Projetos de Informação 
Gestão de Projetos 
Gestão de Processos 
Gestão do Conhecimento 
Inteligência Organizacional 
Tópicos Especiais em Sistemas de Informação* 
Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I 
Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II 
Tópicos em Gestão da Informação 
Tópicos em Editoração 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Planejamento e 
elaboração de estratégias 
e políticas de informação 

Sistemas de Informação 
Informação e Estratégia 
Informação e Marketing 
Políticas e Ética de Informação* 
Gestão de Negócios 
Gestão do Conhecimento 
Inteligência Organizacional 
Gestão de Tecnologia da Informação* 
Segurança da Informação 
Gestão de Projetos 
Gestão de Processos 
Tópicos em Gestão da Informação* 
Tópicos em Gestão de Negócios 
Informação e Sociedade 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Planejamento e gestão de 
informações para 
negócios 

Introdução à Gestão da Informação 
Fundamentos da Gestão Organizacional 
Introdução à Economia 
Gestão de Negócios 
Gestão de Informação para Negócios 
Informação e Estratégia 
Gestão do Conhecimento 
Necessidades e Usos de Informação 
Inteligência Organizacional 
Gestão de Tecnologia da Informação* 
Segurança da Informação 
Gestão de Documentos 
Gestão de Conteúdos I 
Gestão de Conteúdos II 
Informação para Qualidade 
Tópicos em Gestão de Negócios 
Tópicos em Gestão da Informação* 
Informação para Captação de Recursos 
Tópicos especiais em Propriedade Intelectual 
Tópicos Especiais em Propriedade Industrial 
Tópicos em Informação Tecnológica 
Consultoria em Informação 
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(continuação) 

CHA COMPETÊNCIA DISCIPLINA 

Conhecimento 
Planejamento e gestão de 
informações para 
negócios 

Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Habilidades 

Analisar e interpretar 
informações 

Análise da Informação e do Conhecimento I 
Análise da Informação e do Conhecimento II 
Métodos Quantitativos de Análise 
Métricas de Informação 
Mineração de Dados 
Técnicas de Pesquisa 
Metodologia da Pesquisa 
Introdução à Estatística* 
Aspectos Semióticos da Informação* 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Trabalhar em equipe 

Gestão do Conhecimento 
Gestão de Projetos 
Gestão de Negócios 
Gestão de Processos 
Aprendizagem Organizacional 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Resolver problemas de 
informação com 
flexibilidade e 
adaptabilidade 

Sistemas de Informação 
Gestão de Negócios 
Gestão de Informação para Negócios 
Gestão de Projetos 
Banco de Dados I 
Banco de Dados II 
Necessidades e Usos de Informação 
Laboratório de Organização do Conhecimento 
Gestão de Conteúdos I 
Gestão de Conteúdos II 
Produtos e Serviços de Informação 
Políticas e Ética de Informação 
Informação e Estratégia* 
Informação e Marketing 
Programação de Computadores para Gestão da 
Informação* 
Competência Informacional 
Informação e Cultura Organizacional 
Gestão do Conhecimento 
Inteligência Organizacional 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Ter raciocínio lógico 
matemático 

Introdução à Lógica* 
Fundamentos de Matemática 
Métodos Matemáticos para Gestão da Informação 
Introdução à Teoria da Informação* 
Introdução à Estatística* 
Programação de Computadores para Gestão da 
Informação* 
Análise da Informação e do Conhecimento I 
Análise da Informação e do Conhecimento II 

Atitudes Responsabilidade 

Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
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(conclusão) 

CHA COMPETÊNCIA DISCIPLINA 

Atitudes 

Responsabilidade Projeto de Pesquisa 

Conduta ética 
Políticas e Ética de Informação 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Busca pelo aprendizado 
contínuo 

Não informado 

Pensamento sistêmico 

Gestão de Negócios 
Gestão de Processos 
Modelagem de Sistemas 
Gestão de Projetos 
Gestão do Conhecimento 
Sistemas de Informação 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Iniciativa 
Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

Espírito criativo e 
investigativo 

Produtos e Serviços de Informação 
Gestão do Conhecimento 
Metodologia da Pesquisa 
Projeto de Pesquisa 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 

FONTE: Adaptado de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) (2013). 
NOTA: As disciplinas com asterisco (*) tiveram os nomes atualizados. 

 

Além do Projeto Pedagógico do Curso, foram extraídas informações sobre a 

grade curricular, visto que as informações da grade são de valia ao apresentarem o 

eixo, a natureza e o período em que cada disciplina é ofertada no curso. Informações 

que foram utilizadas para realizar as análises das competências segundo a literatura 

científica e que podem ser desenvolvidas nas disciplinas do curso. 

As disciplinas constantes neste estudo e que são somente do eixo de 

Administração são: Custos em Projetos de Informação, Fundamentos da Gestão 

Organizacional, Gestão de Informação para Negócios, Gestão de Negócios, Gestão 

de Processos, Gestão de Projetos, Gestão do Conhecimento, Informação e Cultura 

Organizacional. Informação e Estratégia, Informação e Marketing, Inteligência 

Organizacional e Sistemas de Informação. As disciplinas que são formadas apenas 

pelo eixo de Ciência da Informação são: Análise da Informação e do Conhecimento I, 

Análise da Informação e do Conhecimento II, Competência Informacional. 

Condensação da Informação, Design da Informação, Ergonomia da Informação, 

Fundamentos da Ciência da Informação, Gestão de Documentos, Laboratório de 
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Organização do Conhecimento, Necessidades e Usos de Informação, Políticas e Ética 

de Informação e Produtos e Serviços de Informação. As disciplinas de eixo 

Instrumental e Contextual são: Fundamentos de Matemática, Informação e 

Sociedade, Introdução à Economia, Introdução à Estatística, Introdução à Lógica, 

Metodologia da Pesquisa, Métodos Quantitativos de Análise e Técnicas de Pesquisa.  

Já as disciplinas somente do eixo de Tecnologia da Informação são: Banco de Dados 

I, Banco de Dados II, Introdução à Teoria da Informação, Métodos Matemáticos para 

Gestão da Informação, Mineração de Dados, Modelagem de Sistemas, Programação 

de Computadores para Gestão da Informação, Segurança da Informação e 

Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Além das disciplinas que são formadas por apenas um eixo, existem as 

disciplinas que são formadas por mais de um destes. As disciplinas que são formadas 

pelos eixos de Administração, Ciência da Informação e Tecnologia da Informação são: 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Gestão de Conteúdos I, Gestão 

de Conteúdos II, Introdução à Gestão da Informação, Trabalho de Conclusão de Curso 

I e Trabalho de Conclusão de Curso II. As disciplinas formadas pelo eixo de Ciência 

da Informação e Tecnologias da Informação são: Métricas de Informação e Ontologias 

e Taxonomia do Conhecimento. disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação é 

a única disciplina formada pelos eixos de Administração e Tecnologia da Informação. 

Algumas disciplinas na grade curricular, as quais são consideradas neste 

estudo, não possuem a informação do eixo de formação, estas se tratam das 

disciplinas optativas, as quais também não são informados os períodos em que são 

ofertadas. 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS DA LITERATURA E DO PPC 

 

Com as competências identificadas pela literatura científica e as 

competências estimuladas no curso de Gestão da Informação, segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso com os ajustes de disciplinas de acordo com a grade curricular 

vigente, foi realizado uma comparação entre elas. Dessa maneira, foi identificado que 

as competências do PPC se tratam de competências mais abrangentes, enquanto as 

competências identificadas na literatura científica são competências específicas, por 

conta disso, as competências do PPC englobam mais de um tipo de competência 

identificada na literatura. Para facilitar o entendimento, o QUADRO 8 apresenta as 
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competências do PPC e as competências da literatura científica que podem ser 

englobadas nas primeiras. 

 

QUADRO 8 - COMPARAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS 

(continua) 

COMPETÊNCIA NO PPC COMPETÊNCIA NA LITERATURA 

Analisar e interpretar informações 

Análise de Dados 

Demonstração de resultados 

Gerenciamento de informação 

Identificar necessidade de mercado/cliente 

Metrificar e mensurar indicadores de performance 

Avaliação, gerenciamento e uso de 
tecnologia de informação 

Conhecimento gerencial 

Conhecimento/Experiência de Marketing de Redes Sociais 

Gerenciamento de recursos de mídias sociais 

Selecionar um canal apropriado 

Conduta ética 
Ética/ Responsabilidade ética 

Ser honesto 

Espírito criativo e investigativo 

Criação de conteúdo 

Design 

Gestão de Conhecimento 

Iniciativa Liderança 

Pensamento sistêmico 

Conhecimento gerencial 

Estratégia 

Gestão de Conhecimento 

Gestão de projeto 

Planejamento e gestão de 
informações para negócios 

Conhecimento gerencial 

Estratégia 

Estratégia de conteúdo 

Gerenciamento da marca 

Gerenciamento de informação 

Gerenciamento de recursos de mídias sociais 

Gerenciamento de reputação 

Gerenciamento de tomada de decisão 

Gestão de comunidade 

Gestão de Conhecimento 

Gestão de projeto 

Identificar necessidade de mercado/cliente 

Pesquisa de informação 

Planejamento e elaboração de 
estratégias e políticas de informação 

Construção de confiança 

Criação de conteúdo 

Demonstração de resultados 

Estabelecer objetivos 

Estratégia 

Estratégia de conteúdo 

Ética/ Responsabilidade ética 

Gerenciamento da marca 

Gerenciamento de engajamento 

Gerenciamento de informação 

Gerenciamento de reputação 

Gerenciamento de tomada de decisão 

Gestão de comunidade 

(conclusão) 

COMPETÊNCIA NO PPC COMPETÊNCIA NA LITERATURA 

Planejamento e elaboração de 
estratégias e políticas de informação 

Gestão de Conhecimento 

Gestão de projeto 
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Selecionar um mercado alvo 

Planejamento e Elaboração de 
serviços de informação 

Criação de conteúdo 

Design 

Entregar serviços ao cliente 

Escrita 

Estabelecer objetivos 

Estratégia 

Estratégia de conteúdo 

Gerenciamento de informação 

Gestão de comunidade 

Gestão de Conhecimento 

Gestão de projeto 

Proposição/ desenvolvimento de 
metodologias para eficácia de 
processos e avaliação de produtos 

Conhecimento gerencial 

Estratégia 

Gerenciamento de engajamento 

Gestão de Conhecimento 

Gestão de projeto 

Justificar o uso de Marketing em Redes Sociais 

Resolver problemas de informação 
com flexibilidade e adaptabilidade 

Gerenciamento de informação 

Gerenciamento de reputação 

Gerenciamento de tomada de decisão 

Responsabilidade 
Ética/ Responsabilidade ética 

Liderança 

Ter raciocínio lógico matemático 

Análise de Dados 

Demonstração de resultados 

Estatística 

Metrificar e mensurar indicadores de performance 

Trabalhar em equipe Liderança 

Utilização de técnicas de tratamento, 
armazenamento, análise, 
disseminação e uso de informação 

Análise de Dados 

Coleta de Dados 

Demonstração de resultados 

Estratégia de conteúdo 

Gerenciamento de informação 

Gerenciamento de tomada de decisão 

Gestão de comunidade 

Gestão de Conhecimento 

Identificar necessidade de mercado/cliente 

Metrificar e mensurar indicadores de performance 

Pesquisa de informação 

FONTE: O autor (2022). 

 

É possível identificar que muitas competências da literatura científica podem 

ser englobadas em mais de uma competência do Projeto Pedagógico do Curso. Além 

disso, houve algumas competências da literatura científica que não se enquadram nas 

competências do Projeto Pedagógico do Curso, são elas: adquirir novos clientes da 

categoria de clientes; usar palavras-chave adequadas da categoria de conteúdo; e 

comunicação e ser aberto da categoria de comportamento. Dessa maneira, estas 

competências foram desconsideradas para a discussão dos resultados. A partir dessa 

comparação entre as competências das diferentes fontes, foi possível analisar as 



68 

 

 

informações das disciplinas do curso que englobam as competências citadas pela 

literatura científica.  



69 

 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

É possível identificar que muitas competências da literatura científica são 

estimuladas, trabalhadas e desenvolvidas durante o curso através das disciplinas, 

segundo o PPC e a grade curricular. Foi realizado um cruzamento das informações 

das relações das competências segundo a literatura científica com a competências 

constantes no PPC, além disso, foram consideradas as disciplinas nas quais essas 

competências no PPC são desenvolvidas. Assim, no APÊNDICE 2, são apontadas as 

competências segundo a literatura científica e as disciplinas do curso de Gestão da 

Informação que podem estimular e resultar nas competências citadas, apontamentos 

estes realizados a partir do cruzamento das competências da literatura científica com 

as competências do curso de Gestão da Informação e as disciplinas que tratam destas 

últimas. 

Com a relação das competências segundo a literatura científica e as 

disciplinas do curso que podem estimulá-las e desenvolvê-las, é possível observar 

que muitas disciplinas englobam mais de um tipo de conhecimento, habilidade e/ou 

atitude identificado. O que evidencia que muitas competências são reforçadas em 

diferentes momentos e de diferentes perspectivas na grade curricular do curso, visto 

que as disciplinas possuem eixos diferentes. 

Para realizar as análises, foram consideradas primeiramente os períodos das 

disciplinas ofertadas com relação às competências. Dessa forma, é possível 

identificar, segundo a grade curricular, quais competências são desenvolvidas em 

cada período do curso, conforme quadro apresentado no APÊNDICE 3. As disciplinas 

optativas, podem ser oferecidas e cursadas independente do período, por esse 

motivo, essa informação não é relatada pelo site oficial do Departamento de Gestão e 

Ciência da Informação. 

Conforme informações supracitadas com relação às disciplinas, cada uma 

possui eixos diferentes, muitas disciplinas, inclusive, por serem mais abrangentes, 

possuem mais de um eixo em sua formação. Com base nas disciplinas que abordam 

as competências de um profissional de Marketing de Redes Sociais segundo a 

literatura científica, foram consideradas estas na análise também com relação ao eixo 

de formação dessas disciplinas. 
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QUADRO 9 - CONCORDÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 

LITERATURA 
AVALIADOR 

1 
AVALIADOR 

2 

RESULTADO 
DOS 

AVALIADORES 

CURSO 
DE GI 

Adquirir novos clientes X X X  

Análise de Dados X X X X 

Coleta de dados X X X X 

Comunicação X X X  

Conhecimento gerencial X X X X 

Conhecimento/ Experiência de 

Marketing de Redes Sociais 
X X X X 

Construção de confiança X X X X 

Criação de conteúdo X X X X 

Demonstração de resultados X X X X 

Design X  X X 

Entregar serviços ao cliente X X X X 

Escrita X X X X 

Estabelecer objetivos X X X X 

Estatística X X X X 

Estratégia X X X X 

Estratégia de conteúdo X X X X 

Ética/ Responsabilidade ética X X X X 

Gerenciamento da marca X X X X 

Gerenciamento de engajamento X X X X 

Gerenciamento de informação X X X X 

Gerenciamento de recursos de 

mídias sociais 
X X X X 

Gerenciamento de reputação X X X X 

Gerenciamento de tomada de 

decisão 
X X X X 

Gestão de comunidade X X X X 

Gestão de Conhecimento X X X X 

Gestão de projeto X X X X 

Identificar métricas e indicadores 

de performance 
X X X X 

Identificar necessidade de 

mercado/cliente 
X X X X 

Justificar o uso de SMM X X X X 

Liderança X  X X 

Metrificar e mensurar 

indicadores de performance 
X X X X 

Pesquisa de informação X X X X 

Selecionar um canal apropriado  X X X 

Selecionar um mercado alvo X X X X 

Ser aberto X X X  

Ser honesto X X X X 

Usar palavras chaves 

adequadas 
X X X  

FONTE: O autor (2022). 
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Com as comparações e análises realizadas, é possível identificar que das 37 

competências identificadas na literatura científica, 33 delas são compatíveis com as 

competências desenvolvidas no curso de Gestão da Informação através das 

disciplinas ofertadas, como é possível observar na coluna “CURSO DE GI” no 

QUADRO 9. Essas competências compatíveis, representam cerca de 89,19% das 

identificas na literatura científica. 

Dessa maneira, é possível concluir que as competências identificadas na 

literatura científica e que são estimuladas no curso de Gestão da Informação através 

da grade curricular são: construção de confiança, entregar serviços aos clientes, 

gerenciamento de engajamento, identificar necessidade de mercado/cliente, 

selecionar um mercado-alvo, ética/ responsabilidade ética, liderança, ser honesto, 

criação de conteúdo, design, escrita, estratégia de conteúdo, análise de dados, coleta 

de dados, demonstração de resultados, estatística, identificar métricas e indicadores 

de performance, metrificar e mensurar indicadores de performance, conhecimento 

gerencial, gerenciamento de marca, gerenciamento de informação, gerenciamento de 

recursos de mídias sociais, gerenciamento de reputação, gerenciamento de tomada 

de decisão, gestão de comunidade, gestão de conhecimento, gestão de projeto, 

conhecimento/ experiência de marketing de redes sociais, estabelecer objetivos, 

estratégia, justificar o uso de marketing em redes sociais, pesquisa de informação e 

selecionar um canal apropriado. 

Em todos os períodos do curso são desenvolvidas e estimuladas 

competências de um profissional de Marketing de Redes Sociais segundo a literatura 

científica. Além disso, em todos os eixos e em mesclagem dos eixos, existem 

disciplinas que fomentam tais competências. 

Segundo as competências do curso no PPC e as disciplinas que tratam 

destas, é possível identificar que as disciplinas que mais contemplam tais 

competências são as de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, ambas 

abrangendo um total de 14 competências cada. Na sequência, estão as disciplinas de 

Gestão do Conhecimento com 8 competências, Sistemas de Informação com 6 

competências e Gestão de Negócios com 6 competências. 

Com relação às competências da literatura científica, as disciplinas que mais 

desenvolvem tais são as de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II 

sendo ofertadas, respectivamente, no sexto e sétimo período, sendo ambas do eixo 

de Administração, Ciência da Informação e Tecnologia da Informação, as quais 
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abrangem 32 competências cada. Na sequência, estão as disciplinas de Gestão de 

Conhecimento, do eixo de Administração, ofertada no sexto período, abrangendo 25 

competências; Tópicos em Gestão da Informação, abrangendo 24 competências; e 

Inteligência Organizacional, do eixo de Administração, ofertada no oitavo período, 

abrangendo também 24 competências. 

Considerando cada disciplina que contempla algum tipo de competência 

segundo a literatura científica, é possível identificar que as disciplinas optativas 

representam um maior número em comparação aos eixos informados. São 16 

disciplinas optativas que abrangem tais competências, na sequência, 12 disciplinas 

são do eixo de Administração, 12 de Ciência da Informação e 9 de Tecnologia da 

Informação. 

Com relação aos períodos, é possível observar que o quarto, quinto, sexto e 

sétimo período são os que mais possuem o estímulo de diferentes competências, 

sendo 32 em cada período. Na sequência se encontra o terceiro período com 31 

competências e as disciplinas optativas também com 31 competências. 

Considerando o fato de cerca de 89,19% das competências identificadas na 

literatura científica serem estimuladas e desenvolvidas no curso de Gestão da 

Informação com base na grade curricular, além do fato de que em todos os períodos 

e eixos há de alguma forma o incentivo à essas competências, é possível concluir com 

base nas análises que o curso de Gestão da Informação desenvolve as competências 

necessárias para a formação de um profissional de Marketing em Redes Sociais a 

partir das competências deste segundo a literatura científica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou investigar quais são as competências necessárias para 

um profissional de Marketing de Redes Sociais segundo a literatura científica e se o 

curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná compreende tais 

competências. Foram identificados um total de 37 competências deste profissional na 

literatura científica sendo elas: adquirir novos clientes, análise de dados, coleta de 

dados, comunicação, conhecimento gerencial, conhecimento/ experiência de 

marketing de redes sociais, construção de confiança, criação de conteúdo, 

demonstração de resultados, design, entregar serviços aos clientes. escrita, 

estabelecer objetivos, estatística, estratégia, estratégia de conteúdo, ética/ 

responsabilidade ética. gerenciamento da marca, gerenciamento de engajamento, 

gerenciamento de informação, gerenciamento de recursos de mídias sociais. 

gerenciamento de reputação, gerenciamento de tomada de decisão, gestão de 

comunidade, gestão de conhecimento, gestão de projeto, identificar métricas e 

indicadores de performance, identificar necessidade de mercado/ cliente, justificar o 

uso de marketing em redes sociais, liderança, metrificar e mensurar indicadores de 

performance, pesquisa de informação, selecionar um canal apropriado, selecionar um 

mercado-alvo. ser aberto, ser honesto e usar palavras-chave adequadas. Estas 

competências identificadas foram organizadas em seis categorias diferentes, sendo 

elas: cliente, comportamento, conteúdo, dados, gestão/gerenciamento e negócios. 

Ao final das etapas de revisão sistemática da literatura, com a participação de 

especialistas para validar as evidências adquiridas, todas as competências foram 

consideradas para a análise e comparação entre as competências do curso de Gestão 

da Informação. Ao realizar esta comparação, as competências da literatura científica 

foram identificadas como competências específicas enquanto a do curso mais 

abrangentes. Das 37 competências iniciais, 33 delas foram identificadas com 

semelhança com as competências do curso, identificando as disciplinas que atendem 

à tais competências, ainda com a informação dos seus períodos e eixos. 

Complementando em que em todos os períodos e eixos existe alguma competência 

na qual é estimulada e desenvolvida. 

A contribuição deste trabalho está em clarificar quais são as competências de 

um profissional de Marketing de Redes Sociais segundo a literatura científica e 

também em investigar se o curso de Gestão da Informação estimula e desenvolve tais 
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competências para a formação deste tipo de profissional. Esta contribuição serve para 

o mercado de trabalho, especialmente da área do Marketing, para obter conhecimento 

a respeito dessas competências em busca de desenvolvê-las. Mas também ao meio 

acadêmico, especialmente para o curso de Gestão da Informação da Universidade 

Federal do Paraná, para ressaltar uma área de estudo no qual o curso tem alçada 

para tratar e pode desenvolvê-la. 

Com todos os procedimentos metodológicos propostos e executados, foi 

possível identificar a evidência de resultados positivos. Todavia, a pesquisa 

apresentou algumas limitações, sendo elas: a riqueza de informações identificadas 

nos artigos ao evidenciar as competências, sendo necessária uma interpretação 

contextual para extrair os dados e entender a qual domínio estas estavam inseridas. 

Outra limitação enfrentada nesta pesquisa foi ao fato de o Projeto Pedagógico do 

Curso estar desatualizado quanto às disciplinas ofertadas no curso, visto que o último 

ajuste na grade curricular é de 2018. 

Tendo em vista as limitações supracitadas, é sugerido em trabalhos futuros 

um estudo sobre a visão da literatura nacional sobre o Marketing de Redes Sociais, 

para que essa perspectiva seja explorada e a academia nacional seja enriquecida com 

estudo sobre este tema. Outro estudo sugerido é a pesquisa com estudantes do curso 

de Gestão da Informação sobre quais competências deveriam ser desenvolvidas no 

curso com base na demanda de mercado para profissionais de gestão da informação. 

Também é sugerido que seja realizado um estudo em que aborde quais são as áreas 

de mercado que um estudante de Gestão da Informação pode ser inserido a partir das 

competências desenvolvidas no curso. E também a verificação do desenvolvimento 

das competências da literatura científica deste estudo em outros cursos de Gestão da 

Informação do Brasil.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Apresentação: Olá, meu nome é Wesley Marques, sou estudante em Bacharel em 

Gestão da Informação, pela Universidade Federal do Paraná. Estou te entrevistando 

para obter informações a respeito das percepções de especialistas em relação às 

competências de profissional de Marketing especialmente que atue nas Redes Sociais 

de acordo com a literatura. A entrevista possui única e exclusivamente fins 

acadêmicos, para compor o meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Caso seja por reunião remota: informar que a entrevista está sendo gravada e terá 

duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos. 

 

1. Você poderia brevemente se apresentar: nome, formação acadêmica, cargo 

que exerce, empresa que atua. 

2. Vou te apresentar um quadro com algumas competências identificadas na 

literatura, de acordo com uma revisão sistemática realizada. Gostaria que 

você pudesse me informar se você considera uma competência adequada ou 

não para um profissional em Marketing de Redes Sociais. E se possível 

realizar alguma observação quanto à sua consideração. 
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APÊNDICE 2 – QUADRO DAS COMPETÊNCIAS E DISCIPLINAS 

(continua) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Construção de 
confiança 

Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão 
de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão 
do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de Informação; 
Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Negócios 

Entregar serviços 
aos clientes 

Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; 
Informação e Marketing Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de 
Informação; Produtos e Serviços de Informação; Sistemas de Informação; 
Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Sistemas de Informação 

Gerenciamento 
de engajamento 

Aprendizagem Organizacional; Competência Informacional; Estágio 
Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão de 
Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de Informação; 
Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; 
Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos 
em Gestão de Negócios 

Identificar 
necessidade de 
mercado/cliente 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Banco de Dados I; Banco 
de Dados II; Competência Informacional; Condensação da Informação; 
Consultoria em Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Ciência da Informação; Fundamentos da Gestão 
Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de 
Documentos; Gestão de Informação para Negócios; Gestão de Negócios; Gestão 
de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Estratégia; 
Informação para Captação de Recursos; Informação para Qualidade; Inteligência 
Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à Estatística; Introdução à 
Gestão da Informação; Laboratório de Organização do Conhecimento; 
Metodologia da Pesquisa; Métodos Quantitativos de Análise; Métricas de 
Informação; Mineração de Dados;  

Identificar 
necessidade de 
mercado/cliente 

Necessidades e Usos de Informação e Ontologias; Taxonomia do Conhecimento; 
Segurança da Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica, Tópicos Especiais em Ciência da 
Informação; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais em 
Propriedade Intelectual. 

Selecionar um 
mercado-alvo 

Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão 
de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão 
do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de Informação; 
Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Negócios. 

Ética/ 
responsabilidade 
ética 

Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão 
de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão 
do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade, Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de Informação; Projeto 
de Pesquisa; Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Tópicos em 
Gestão da Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Trabalho de Conclusão 
de Curso I; Trabalho de Conclusão de Curso II. 
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Liderança Aprendizagem Organizacional; Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão 
de Processos; Gestão de Projetos; Gestão do Conhecimento; Trabalho de 
Conclusão de Curso I; Trabalho de Conclusão de Curso II. 

Ser honesto Políticas e Ética de Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado 
II 

Criação de 
conteúdo 

Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de 
Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; 
Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e 
Marketing; Informação e Sociedade; Inteligência Organizacional; Metodologia da 
Pesquisa; Políticas e Ética de Informação; Produtos e Serviços de Informação; 
Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; 
Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos em Gestão 
de Negócios; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Sistemas de Informação; Trabalho de 
Conclusão de Curso I; Trabalho de Conclusão de Curso II 

Design Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; 
Informação e Marketing; Inteligência Organizacional; Metodologia da Pesquisa; 
Políticas e Ética de Informação; Produtos e Serviços de Informação; Projeto de 
Pesquisa; Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em 
Editoração; Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em 
Sistemas de Informação; Trabalho de Conclusão de Curso I; Trabalho de 
Conclusão de Curso II 

Escrita Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; 
Informação e Marketing; Inteligência Organizacional; Políticas e Ética de 
Informação; Produtos e Serviços de Informação; Sistemas de Informação; 
Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I;  

Escrita Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Sistemas de 
Informação 

Estratégia de 
Conteúdo 

Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de 
Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; 
Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e 
Marketing; Informação e Sociedade; Inteligência Organizacional; Políticas e Ética 
de Informação; Produtos e Serviços de Informação; Segurança da Informação; 
Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos 
em Gestão da Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em 
Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos 
Especiais em Sistemas de Informação 
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Análise de dados Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Banco de Dados I; 
Banco de Dados II; Competência Informacional; Condensação da Informação; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos da Ciência 
da Informação; Fundamentos de Matemática; Gestão de Conteúdos I; Gestão 
de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Introdução à Estatística; Introdução à 
Gestão da Informação; Introdução à Lógica; Introdução à Teoria da Informação; 
Laboratório de Organização do Conhecimento; Metodologia da Pesquisa; 
Métodos Matemáticos para Gestão da Informação; Métodos Quantitativos de 
Análise; Métricas de Informação; Mineração de Dados; Necessidades e Usos 
de Informação; Ontologias e Taxonomia do Conhecimento; Programação de 
Computadores para Gestão da Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em 
Gestão de Documentos; Tópicos Especiais em Ciência da Informação. 

Coleta de dados Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Banco de Dados I; Banco de Dados II; Competência 
Informacional; Condensação da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Fundamentos da Ciência da Informação; Gestão de 
Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Introdução à 
Gestão da Informação; Laboratório de Organização do Conhecimento; Métodos 
Quantitativos de Análise; Mineração de Dados; Necessidades e Usos de 
Informação; Ontologias e Taxonomia do Conhecimento; Tópicos em Gestão de 
Documentos; Tópicos Especiais em Ciência da Informação. 

Demonstração de 
resultados 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Banco de Dados I; 
Banco de Dados II; Competência Informacional; Condensação da Informação; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos da Ciência 
da Informação; Fundamentos de Matemática; Gestão de Conteúdos I; Gestão 
de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Negócios; Gestão de 
Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão 
do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; 
Informação e Sociedade; Inteligência Organizacional; Introdução à Estatística; 
Introdução à Gestão da Informação; Introdução à Lógica; Introdução à Teoria 
da Informação; Laboratório de Organização do Conhecimento; Metodologia da 
Pesquisa; Métodos Matemáticos para Gestão da Informação; Métodos 
Quantitativos de Análise; Métricas de Informação; Mineração de Dados; 
Necessidades e Usos de Informação; Ontologias e Taxonomia do 
Conhecimento; Políticas e Ética de Informação; Programação de 
Computadores para Gestão da Informação; Segurança da Informação; 
Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos Especiais em Ciência da Informação. 

Estatística Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Fundamentos de Matemática; Introdução à Estatística; 
Introdução à Lógica; Introdução à Teoria da Informação; Métodos Matemáticos 
para Gestão da Informação;  

Estatística Programação de Computadores para Gestão da Informação. 

Identificar 
métricas e 
indicadores de 
performance 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Estágio Supervisionado 
I; Estágio Supervisionado II; Introdução à Estatística; Metodologia da Pesquisa; 
Métodos Quantitativos de Análise; Métricas de Informação; Mineração de 
Dados; Técnicas de Pesquisa. 
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Metrificar e 
mensurar 
indicadores de 
performance 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Banco de Dados I; 
Banco de Dados II; Competência Informacional; Condensação da Informação; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos da Ciência 
da Informação; Fundamentos de Matemática; Gestão de Conteúdos I; Gestão 
de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Introdução à Estatística; Introdução à 
Gestão da Informação; Introdução à Lógica; Introdução à Teoria da Informação; 
Laboratório de Organização do Conhecimento; Metodologia da Pesquisa; 
Métodos Matemáticos para Gestão da Informação; Métodos Quantitativos de 
Análise; Métricas de Informação; Mineração de Dados; Necessidades e Usos 
de Informação; Ontologias e Taxonomia do Conhecimento; Programação de 
Computadores para Gestão da Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em 
Gestão de Documentos; Tópicos Especiais em Ciência da Informação. 

Conhecimento 
gerencial 

Aprendizagem Organizacional; Banco de Dados I; Banco de Dados II; 
Competência Informacional; Consultoria em Informação; Design da Informação; 
Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de 
Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; 
Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Cultura 
Organizacional; Informação e Estratégia; Informação para Captação de 
Recursos; Informação para Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução 
à Economia; Introdução à Gestão da Informação; Metodologia da Pesquisa; 
Modelagem de Sistemas; Necessidades e Usos de Informação; Segurança da 
Informação; Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tecnologias da 
Informação e da Comunicação; Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos em 
Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em 
Informação Tecnológica; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em 
Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; 
Tópicos especiais em Propriedade Intelectual. 

Gerenciamento 
de marca 

Consultoria em Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado 
II; Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de 
Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; 
Gestão de Negócios; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação para Captação de 
Recursos; Informação para Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução 
à Economia; Introdução à Gestão da Informação; Necessidades e Usos de 
Informação; Segurança da Informação; Tópicos em Gestão da Informação; 
Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica; Tópicos 
Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais em Propriedade 
Intelectual 

Gerenciamento 
de informação 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aspectos Semióticos da Informação; Consultoria em 
Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos 
da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; 
Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; Gestão de 
Negócios; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; 
Informação e Estratégia; Informação para Captação de Recursos; Informação 
para Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; 
Introdução à Estatística; Introdução à Gestão da Informação; Metodologia da 
Pesquisa; Métodos Quantitativos de Análise; Métricas de Informação; 
Mineração de Dados; Necessidades e Usos de Informação; 

Gerenciamento 
de informação 

Segurança da Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em Informação 
Tecnológica; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais 
em Propriedade Intelectual. 
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Gerenciamento 
de informação 

Segurança da Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em Informação 
Tecnológica; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais 
em Propriedade Intelectual. 

Gerenciamento 
de recursos de 
mídias sociais 

Banco de Dados I; Banco de Dados II; Consultoria em Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de 
Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de 
Informação para Negócios; Gestão de Negócios; Gestão de Tecnologia da 
Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação 
para Captação de Recursos; Informação para Qualidade; Inteligência 
Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à Gestão da Informação; 
Necessidades e Usos de Informação; Segurança da Informação; Sistemas de 
Informação; Tecnologias da Informação e da Comunicação; Tópicos em Gestão 
da Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em Informação 
Tecnológica; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais 
em Propriedade Intelectual. 

Gerenciamento 
de reputação 

Banco de Dados I; Banco de Dados II; Competência Informacional; Consultoria 
em Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de 
Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; 
Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Cultura 
Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Informação para Captação de Recursos; Informação para 
Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à 
Gestão da Informação; Laboratório de Organização do Conhecimento; 
Necessidades e Usos de Informação; Políticas e Ética de Informação; Produtos 
e Serviços de Informação; Programação de Computadores para Gestão da 
Informação; Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Tópicos em 
Gestão da Informação; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em 
Informação Tecnológica; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos 
especiais em Propriedade Intelectual. 

Gerenciamento 
de tomada de 
decisão 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Banco de Dados I Banco de Dados II; Competência 
Informacional; Condensação da Informação; Consultoria em Informação; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos da Ciência 
da Informação; Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos 
I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para 
Negócios; Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; 
Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e 
Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; 
Informação e Sociedade; Informação para Captação de Recursos; Informação 
para Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; 
Introdução à Gestão da Informação; Laboratório de Organização do 
Conhecimento; Métodos Quantitativos de Análise; Mineração de Dados; 
Necessidades e Usos de Informação; Ontologias e Taxonomia do 
Conhecimento; Políticas e Ética de Informação; Produtos e Serviços de 
Informação; Programação de Computadores para Gestão da Informação; 
Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica; Tópicos Especiais em Ciência 
da Informação; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais 
em Propriedade Intelectual. 

Gestão de 
Comunidade 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Banco de Dados I; Banco de Dados II; Competência 
Informacional; Condensação da Informação; Consultoria em Informação;  
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Gestão de 
Comunidade 

Custos em Projetos de Informação; Design da Informação; Ergonomia da 
Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos 
da Ciência da Informação; Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de 
Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de 
Informação para Negócios; Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão 
de Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; 
Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e 
Marketing; Informação e Sociedade; Informação para Captação de Recursos; 
Informação para Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à 
Economia; Introdução à Gestão da Informação; Laboratório de Organização do 
Conhecimento; Métodos Quantitativos de Análise; Mineração de Dados; 
Necessidades e Usos de Informação; Ontologias e Taxonomia do 
Conhecimento; Políticas e Ética de Informação; Produtos e Serviços de 
Informação; Segurança da Informação; Sistemas de Informação; Técnicas de 
Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos 
em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos em 
Informação Tecnológica; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em 
Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Ciência da Informação; 
Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais em 
Propriedade Intelectual; Tópicos Especiais em Sistemas de Informação 

Gestão de 
Conhecimento 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Aprendizagem Organizacional; Banco de Dados I; Banco de 
Dados II; Competência Informacional; Condensação da Informação; Consultoria 
em Informação; Custos em Projetos de Informação; Design da Informação; 
Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Ciência da Informação; Fundamentos da Gestão 
Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de 
Documentos; Gestão de Informação para Negócios; Gestão de Negócios; 
Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Tecnologia da 
Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Cultura Organizacional; 
Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e Sociedade; 
Informação para Captação de Recursos; Informação para Qualidade; 
Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à Gestão da 
Informação; Laboratório de Organização do Conhecimento; Metodologia da 
Pesquisa; Métodos Quantitativos de Análise; Mineração de Dados; Modelagem 
de Sistemas; Necessidades e Usos de Informação; Ontologias e Taxonomia do 
Conhecimento; Políticas e Ética de Informação; Produtos e Serviços de 
Informação; Projeto de Pesquisa; Segurança da Informação; Sistemas de 
Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão 
da Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em 
Ciência da Informação; Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos 
especiais em Propriedade Intelectual; Tópicos Especiais em Sistemas de 
Informação; Trabalho de Conclusão de Curso I; Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

Gestão de Projeto Aprendizagem Organizacional; Competência Informacional; Consultoria em 
Informação; Custos em Projetos de Informação; Design da Informação; 
Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de 
Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; 
Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Cultura 
Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Informação para Captação de Recursos; Informação para 
Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à 
Gestão da Informação; Metodologia da Pesquisa; Modelagem de Sistemas;  
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(continuação) 

COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Gestão de Projeto Necessidades e Usos de Informação; Políticas e Ética de Informação; 

Gestão de Projeto Produtos e Serviços de Informação; Segurança da Informação; Sistemas de 
Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão 
da Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em 
Propriedade Industrial; Tópicos especiais em Propriedade Intelectual; Tópicos 
Especiais em Sistemas de Informação 

Conhecimento/ 
Experiência de 
Marketing de 
Redes Sociais 

Banco de Dados I; Banco de Dados II; Design da Informação; Ergonomia da 
Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de 
Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Negócios; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Tecnologias da Informação 
e da Comunicação; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em 
Tecnologias Eletrônicas II 

Estabelecer 
objetivos 

Competência Informacional; Custos em Projetos de Informação; Design da 
Informação; Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio 
Supervisionado II; Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de 
Projetos; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; 
Informação e Cultura Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e 
Marketing; Informação e Sociedade; Inteligência Organizacional; Políticas e 
Ética de Informação; Produtos e Serviços de Informação; Segurança da 
Informação; Sistemas de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em 
Editoração; Tópicos em Gestão da Informação; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas II; Tópicos Especiais em Sistemas de Informação 

Estratégia Aprendizagem Organizacional; Competência Informacional; Consultoria em 
Informação; Custos em Projetos de Informação; Design da Informação; 
Ergonomia da Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; 
Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos I; Gestão de 
Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para Negócios; 
Gestão de Negócios; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Gestão do Conhecimento; Informação e Cultura 
Organizacional; Informação e Estratégia; Informação e Marketing; Informação e 
Sociedade; Informação para Captação de Recursos; Informação para 
Qualidade; Inteligência Organizacional; Introdução à Economia; Introdução à 
Gestão da Informação; Metodologia da Pesquisa; Modelagem de Sistemas; 
Necessidades e Usos de Informação; Políticas e Ética de Informação; Produtos 
e Serviços de Informação; Segurança da Informação; Sistemas de Informação; 
Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Editoração; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de 
Negócios; Tópicos em Informação Tecnológica; Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas I; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas II; Tópicos Especiais em 
Propriedade Industrial; Tópicos especiais em Propriedade Intelectual; Tópicos 
Especiais em Sistemas de Informação 

Justificar o uso de 
Marketing em 
Redes Sociais 

Aprendizagem Organizacional; Competência Informacional; Estágio 
Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de Processos; Gestão do 
Conhecimento; Informação e Cultura Organizacional; Inteligência 
Organizacional; Metodologia da Pesquisa; Modelagem de Sistemas; Sistemas 
de Informação; Técnicas de Pesquisa; Tópicos em Gestão da Informação; 
Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de Negócios 

Pesquisa de 
informação 

Análise da Informação e do Conhecimento I; Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Banco de Dados I; Banco de Dados II; Competência 
Informacional; Condensação da Informação; Consultoria em Informação; 
Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Fundamentos da Ciência 
da Informação; Fundamentos da Gestão Organizacional; Gestão de Conteúdos 
I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Documentos; Gestão de Informação para 
Negócios; Gestão de Negócios; Gestão de Tecnologia da Informação; 
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COMPETÊNCIA DISCIPLINAS 

Pesquisa de 
informação 

Gestão do Conhecimento; Informação e Estratégia; Informação para Captação 
de Recursos; Informação para Qualidade; Inteligência Organizacional; 

Pesquisa de 
informação 

Introdução à Economia; Introdução à Gestão da Informação; Laboratório de 
Organização do Conhecimento; Métodos Quantitativos de Análise; Mineração 
de Dados; Necessidades e Usos de Informação; Ontologias e Taxonomia do 
Conhecimento; Segurança da Informação; Tópicos em Gestão da Informação; 
Tópicos em Gestão de Documentos; Tópicos em Gestão de Negócios; Tópicos 
em Informação Tecnológica; Tópicos Especiais em Ciência da Informação; 
Tópicos Especiais em Propriedade Industrial; Tópicos especiais em 
Propriedade Intelectual 

Selecionar um 
canal apropriado 

Banco de Dados I; Banco de Dados II; Design da Informação; Ergonomia da 
Informação; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Gestão de 
Conteúdos I; Gestão de Conteúdos II; Gestão de Negócios; Gestão de 
Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Tecnologias da Informação 
e da Comunicação; Tópicos em Tecnologias Eletrônicas I; Tópicos em 
Tecnologias Eletrônicas II 

FONTE: O autor (2022). 
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APÊNDICE 3 – QUADRO DO PERÍODO DAS DISCIPLINAS E COMPETÊNCIAS 

(continua) 

PERÍODO DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS 

Primeiro 

Fundamentos da Ciência da 
Informação; Fundamentos da 
Gestão Organizacional; 
Fundamentos de Matemática; 
Informação e Sociedade; 
Introdução à Economia; Introdução 
à Gestão da Informação; 
Introdução à Lógica; Segurança da 
Informação 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; demonstração de 
resultados; estatística; fundamentos da ciência 
da informação; gerenciamento de informação; 
gerenciamento de marca; gerenciamento de 
recursos de mídias sociais; gerenciamento de 
reputação; gerenciamento de tomada de decisão; 
gestão de comunidade; gestão de conhecimento; 
gestão de projeto; metrificar e mensurar 
indicadores de performance; pesquisa de 
informação 

Segundo 

Competência Informacional; 
Condensação da Informação; 
Gestão de Documentos; 
Introdução à Estatística; 
Metodologia da Pesquisa; 
Métodos Matemáticos para Gestão 
da Informação; Tecnologias da 
Informação e da Comunicação 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
criação de conteúdo; demonstração de 
resultados; design; entregar serviços aos 
clientes; escrita; estabelecer objetivos; 
estatística; estratégia; estratégia de conteúdo; 
gerenciamento de engajamento; gerenciamento 
de informação; gerenciamento de marca; 
gerenciamento de recursos de mídias sociais; 
gerenciamento de reputação; gerenciamento de 
tomada de decisão; gestão de comunidade; 
gestão de conhecimento; gestão de projeto; 
identificar métricas e indicadores de 
performance; identificar necessidade de 
mercado/cliente; justificar o uso de marketing em 
redes sociais; metrificar e mensurar indicadores 
de performance; pesquisa de informação; 
selecionar um canal apropriado 

Terceiro 

Gestão de Processos; Informação 
e Marketing; Introdução à Teoria 
da Informação; Modelagem de 
Sistemas; Necessidades e Usos 
de Informação; Programação de 
Computadores para Gestão da 
Informação; Sistemas de 
Informação 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estatística; estratégia; estratégia de 
conteúdo; ética/ responsabilidade ética; 
gerenciamento de engajamento; gerenciamento 
de informação; gerenciamento de marca; 
gerenciamento de recursos de mídias sociais; 
gerenciamento de reputação; gerenciamento de 
tomada de decisão; gestão de comunidade; 
gestão de conhecimento; gestão de projeto; 
identificar necessidade de mercado/cliente; 
justificar o uso de marketing em redes sociais; 
liderança; metrificar e mensurar indicadores de 
performance; pesquisa de informação; selecionar 
um canal apropriado; selecionar um mercado-
alvo 
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(continuação) 

PERÍODO DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS 

Quarto 

Análise da Informação e do 
Conhecimento I; Banco de Dados 
I; Custos em Projetos de 
Informação; Ergonomia da 
Informação; Gestão de Conteúdos 
I; Gestão de Negócios; Informação 
e Estratégia 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estatística; estratégia; estratégia de 
conteúdo; ética/ responsabilidade ética; 
gerenciamento de engajamento; gerenciamento 
de informação; gerenciamento de marca; 
gerenciamento de recursos de mídias sociais; 
gerenciamento de reputação; gerenciamento de 
tomada de decisão; gestão de comunidade; 
gestão de conhecimento; gestão de projeto; 
identificar métricas e indicadores de 
performance; identificar necessidade de 
mercado/cliente; justificar o uso de marketing em 
redes sociais; liderança; metrificar e mensurar 
indicadores de performance; Pesquisa de 
informação; selecionar um canal apropriado; 
selecionar um mercado-alvo 

Quinto 

Análise da Informação e do 
Conhecimento II; Banco de Dados 
II; Gestão de Conteúdos II; Gestão 
de Informação para Negócios; 
Políticas e Ética de Informação; 
Técnicas de Pesquisa 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estatística; estratégia; estratégia de 
conteúdo; ética/ responsabilidade ética; 
gerenciamento de engajamento; gerenciamento 
de informação; gerenciamento de marca; 
gerenciamento de recursos de mídias sociais; 
gerenciamento de reputação; gerenciamento de 
tomada de decisão; gestão de comunidade; 
gestão de conhecimento; gestão de projeto; 
identificar métricas e indicadores de 
performance; identificar necessidade de 
mercado/cliente; justificar o uso de marketing em 
redes sociais; metrificar e mensurar indicadores 
de performance; pesquisa de informação; 
selecionar um canal apropriado; selecionar um 
mercado-alvo; ser honesto 
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(continuação) 

PERÍODO DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS 

Sexto 

Design da Informação; Estágio 
Supervisionado I; Gestão do 
Conhecimento; Informação e 
Cultura Organizacional; Mineração 
de Dados; Ontologias e 
Taxonomia do Conhecimento 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estratégia; estratégia de conteúdo; 
ética/ responsabilidade ética; gerenciamento de 
engajamento; gerenciamento de informação; 
gerenciamento de marca; gerenciamento de 
recursos de mídias sociais; gerenciamento de 
reputação; gerenciamento de tomada de decisão; 
gestão de comunidade; gestão de conhecimento; 
gestão de projeto; identificar métricas e 
indicadores de performance; identificar 
necessidade de mercado/cliente; justificar o uso 
de marketing em redes sociais; liderança; 
metrificar e mensurar indicadores de 
performance; pesquisa de informação; selecionar 
um canal apropriado; selecionar um mercado-
alvo; ser honesto 

Sétimo 

Estágio Supervisionado II; Gestão 
de Tecnologia da Informação; 
Laboratório de Organização do 
Conhecimento; Métodos 
Quantitativos de Análise; Métricas 
de Informação; Produtos e 
Serviços de Informação; Trabalho 
de Conclusão de Curso I 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estratégia; estratégia de conteúdo; 
ética/ responsabilidade ética; gerenciamento de 
engajamento; gerenciamento de informação; 
gerenciamento de marca; gerenciamento de 
recursos de mídias sociais; gerenciamento de 
reputação; gerenciamento de tomada de decisão; 
gestão de comunidade; gestão de conhecimento; 
gestão de projeto; identificar métricas e 
indicadores de performance; identificar 
necessidade de mercado/cliente; justificar o uso 
de marketing em redes sociais; liderança; 
metrificar e mensurar indicadores de 
performance; pesquisa de informação; selecionar 
um canal apropriado; selecionar um mercado-
alvo; ser honesto 

Oitavo 
Gestão de Projetos; Inteligência 
Organizacional; Trabalho de 
Conclusão de Curso II 

Conhecimento gerencial; construção de 
confiança; criação de conteúdo; demonstração 
de resultados; design; entregar serviços aos 
clientes; escrita; estabelecer objetivos; 
estratégia; estratégia de conteúdo; ética/ 
responsabilidade ética; gerenciamento de 
engajamento; gerenciamento de informação; 
gerenciamento de marca; gerenciamento de 
recursos de mídias sociais; gerenciamento de 
reputação; gerenciamento de tomada de decisão; 
gestão de comunidade; gestão de conhecimento; 
gestão de projeto; identificar necessidade de 
mercado/cliente; justificar o uso de marketing em 
redes sociais; liderança; pesquisa de informação; 
selecionar um mercado-alvo 



94 

 

 

(conclusão) 

PERÍODO DISCIPLINAS COMPETÊNCIAS 

Não 
informado 
(disciplinas 
optativas) 

Aprendizagem Organizacional; 
Aspectos Semióticos da 
Informação; Consultoria em 
Informação; Empreendedorismo e 
Criação de Novos Negócios; 
Informação para Captação de 
Recursos; Informação para 
Qualidade; Tópicos em 
Editoração; Tópicos em Gestão da 
Informação; Tópicos em Gestão 
de Documentos; Tópicos em 
Gestão de Negócios; Tópicos em 
Informação Tecnológica; Tópicos 
em Tecnologias Eletrônicas I; 
Tópicos em Tecnologias 
Eletrônicas II; Tópicos Especiais 
em Ciência da Informação; 
Tópicos Especiais em Propriedade 
Industrial; Tópicos especiais em 
Propriedade Intelectual; Tópicos 
Especiais em Sistemas de 
Informação 

Análise de dados; coleta de dados; 
conhecimento gerencial; conhecimento/ 
experiência de marketing de redes sociais; 
construção de confiança; criação de conteúdo; 
demonstração de resultados; design; entregar 
serviços aos clientes; escrita; estabelecer 
objetivos; estratégia; estratégia de conteúdo; 
ética/ responsabilidade ética; gerenciamento de 
engajamento; gerenciamento de informação; 
gerenciamento de marca; gerenciamento de 
recursos de mídias sociais; gerenciamento de 
reputação; gerenciamento de tomada de decisão; 
gestão de comunidade; gestão de conhecimento; 
gestão de projeto; identificar métricas e 
indicadores de performance; identificar 
necessidade de mercado/cliente; justificar o uso 
de marketing em redes sociais; liderança; 
metrificar e mensurar indicadores de 
performance; pesquisa de informação; selecionar 
um canal apropriado; selecionar um mercado-
alvo 

FONTE: O autor (2022). 


