
Como empreender em Comunicação na Era Digital?



Excesso de informação. Economia da atenção. 
Como se comunicar

nesse ambiente?



Como integrar e humanizar a comunicação, 
multiplicando conhecimentos e inspirando?



Cenários menos competitivos;
Baixo nível de segmentação;
Grandes veículos pautam agenda 
pública;
Mensagens homogêneas;
Público “alvo” – passivo;
Marcas se destacam, via 
assessoria, na imprensa.

Era Pré-Digital



Visões de mundo
influenciadas pela grande
imprensa.

Empresas pautavam
imprensa. Esse era o 
caminho até formar a 
opinião do consumidor.

O que era notícia?



Revolução Digital

Novas tecnologias; 
Comunicação mediada  
por computador;
Redes sociais;
Dispositivos móveis.



Era da Personalização

Fim da ideia de público-
alvo =  Consumidor vira 
produtor de conteúdo;
Consumo se torna relação 
social e de troca;
Advento da ideia de 
stakeholder (partes 
interessadas).



.

Redução de distâncias e aceleração do tempo

Fim da ideia de público-
alvo =  Consumidor vira 
produtor de conteúdo;
Consumo se torna relação 
social e de troca;
Advento da ideia de 
stakeholder (parte 
interessada)



.

Redes sociais não são blocos

Fim da ideia de público-
alvo =  Consumidor vira 
produtor de conteúdo;
Consumo se torna relação 
social e de troca;
Advento da ideia de 
stakeholder (parte 
interessada)



.
Elas formam uma
teia, na qual nós

somos os pontos, e 
nossas interações

os elos.



Marcas não influenciam
mais apenas pelo que 

comunicam, mas também
pelo que provocam.



Redes sociais
aproximaram

consumidores e marcas.
“Eu consumo e posto”.



Compra não é ato isolado. É jornada de consumo.



Influência dos 4F: Fans, family, friends e followers



Marketing 4.0: o novo consumidor



Não basta estar em
muitos canais.
É preciso ser
integrado.





Marcas precisam estruturar canais e responder no tempo 
certo, tom adequado e de forma transparente (3T).



Já não é possível analisar os canais com olhos do 
passado. Meio e mensagem mudaram.



As marcas que se destacam estabelecem conexões
emocionais e usam redes sociais para diálogo.



Mais que conteúdo,
Marcas devem ter
proposta de valor.
E ser capazes de 
entregar experiências.



Como alcançar mentes e corações?



E imprimir sua marca?



Será que like é 
tudo?



Engajamento não se 
compra!



Como personalizar
conteúdos para 

nichos, sem criar
bolhas de filtros?



Como se diferenciar
da concorrência?



Como 

personalizar

conteúdo sem

criar bolhas

de filtros?



Comunicação digital 
é aqui, agora, o 

tempo todo.



Comunicação

é aqui, agora, 

o tempo todo.



Adianta olhar para o passado
e ficar parado?



Vamos lá?



Novos conhecimentos:

Marketing de conteúdo;
Gestão de conteúdo em redes sociais;
Gestão de crises em redes sociais;
Storytelling e produção de conteúdo 
multimídia;
Consultoria e curadoria da presença digital;
Monitoramento de redes sociais;
Uso de palavras –chave e SEO;
Métricas e análise de resultados;
Relacionamento com influenciadores;
Planejamento Integrado de Comunicação

E muito mais!



Qual tua arte? 



Definição da missão e 
proposta de valor

Então, a primeira coisa a se pensar, se você quer empreender na área 
de comunicação e redes sociais é : qual o meu propósito? Sem ele, 
você será apenas mais um na enorme massa de pessoas que 
oferecem serviços pelo web. O propósito e missão tornarão você e 
sua empresas únicos.



Que problema posso
solucionar com esse

projeto?

Como esse meu propósito 
pode ajudar as pessoas e 

empresas a se comunicarem 
melhor nas redes sociais? 

( Aqui você sai do sonho e 
começa a definir seu público, 

sua persona).



De quem esse
produto/projeto vai

tocar o coração?



Quais são seus
diferenciais?



Mãos à obra

Estabeleça, em linhas claras, qual objetivo 
da sua empresa, que serviços terá seu 
portfólio, para quem são destinados, que 
canais utilizará para falar com seus 
públicos de interesse e qual mensagem-
chave quer transmitir.



Conteúdo é rei



Faça um plano de conteúdo para as redes sociais baseado 
na persona que construiu. E poste dicas, palavras de 

especialistas, e-books e artigos.



Quando o público percebe que a empresa investe nos 
conteúdos, cuida da identidade visual e se preocupa em 

transformar o cotidiano dos leitores, ela acaba se tornando 
conhecida como uma autoridade em dado nicho.



Em todo o universo, 
só você tem a missão 

de cumprir seu 
propósito!



Somente à você, em todo 

o universo,

É dada a missão de 

cumprir seu propósito!



Como surgiu a 
Comunicação Integrada?







Somos tão apaixonados pela Comunicação 
que elegemos o desafio de unir cada uma 
de suas partes, dilemas, processos e 
encantos como nosso propósito.



A Comunicação Integrada é uma empresa de Cursos e Soluções, criada em 2014, que
tem como propósito ajudar estudantes, recém-formados e profissionais de mercado
a construir projetos que transformem a realidade fragmentada das empresas,
através do compartilhamento de conteúdos diferenciados e práticos em aulas on-
line, presenciais e workshops.

Quem somos



Não encaramos o aprendizado como “transmissão de conhecimento”:
queremos que nossos cursos e soluções sejam processos significativos de
troca e crescimento mútuo, que tragam transformações no cotidiano de
pessoas e empresas, tornando a comunicação mais valorizada, integrada e
humana.

Diferencial



Aprendizado significativo
Conhecimento compartilhado
Multiplicação de saberes
Visão integrada da comunicação
Altruísmo
Empatia
Compromisso

No que acreditamos



Cursos presenciais e online
Workshops incompany
Encontros temáticos
Projetos
Consultorias 
Palestras 
Eventos 

O que fazemos?



Empreendedores
Estudantes e recém-formados
Profissionais em busca de atualização

Quem compartilha conosco?



Amcham
M2BR
ESPM 
Aberje 
Estúdio Semente
Knewin
Progic

Quem tá com a gente?



Cursos on-line



Cursos on-line



Cursos on-line



Cursos on-line



Cursos on-line



Muito obrigada ;)

www.comunicacaointegrada.com.br/publicacoes
www.facebook.com/comunicacaointegradarj

Isabela.Pimentel@comunicacaointegrada.com.br
https://www.linkedin.com/company-beta/10660341/

https://www.youtube.com/channel/UCRqD4-WG6Ta4525cWtLfHmA

http://www.comunicacaointegrada.com.br/publicacoes
http://www.facebook.com/comunicacaointegradarj
mailto:Isabela.Pimentel@comunicacaointegrada.com.br
https://www.linkedin.com/company-beta/10660341/
https://www.youtube.com/channel/UCRqD4-WG6Ta4525cWtLfHmA

