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Cursos e Soluções



Empresa de 
Comunicação 
Completa

Cursos e 
Palestras

Treinamentos
e Workshops

Planejamento + Gestão = 
COMUNICAÇÃO QUE GERA RESULTADOS

Consultorias 
e Soluções



Missão

Acreditamos que com um trabalho de 

diagnóstico, planejamento e fortalecimento 

da imagem e reputação, é possível 

alavancar os negócios de pequenas e 

médias empresas, prevenindo crises e 

consolidando sua presença digital.

Visão e Valores

Ser reconhecida como referência na 

realização de cursos e projetos em 

Comunicação Integrada para 

empreendedores, pequenas e médias 

empresas, contribuindo para 

resultados nos negócios, 

fortalecimento de imagem e 

reputação.



A Comunicação Integrada é uma 
empresa de Cursos e Soluções que 
tem como propósito ajudar 
estudantes, recém-formados e 
empreendedores a ter resultados 
mais efetivos através da 
comunicação humanizada, 
integrada e planejada.



Aprendizado significativo
Conhecimento compartilhado
Multiplicação de saberes
Visão integrada da comunicação

Acreditamos em



Consultora com mais de dez anos de 
experiência  em Comunicação Corporativa, 
planejamento integrado, redes sociais e 
gestão  de crises. 

Professora de cursos presenciais, de pós-
graduação e in company na  ESPM RJ, 
Infnet, FGV RJ  e Facha. 

Mestranda em Criação e Produção de 
Conteúdos Digitais (2018-2020) na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 

Isabela
Pimentel



Como trabalhamos?

Pensamos 
juntos na 
melhor 
estratégia
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Marcamos 
uma 
conversa

Ouvimos a 
necessidade de 
sua empresa

Estudamos e 
pesquisamos as 
melhores 
soluções

Validamos o 
escopo do seu 
projeto

Definimos um 
cronograma

Estabelecemos 
indicadores

Traçamos 
um caminho

Acompanhamos 
o desempenho

Analisamos 
resultados

Revisamos e 
aprimoramos 
a estratégia



Passo-a-passo

PESQUISA

ESTRATÉGIA

PLANEJAMENTOVALIDAÇÃO

AÇÃO 

RESULTADOS



O que entregamos?

Diagnóstico de Comunicação

Diagnóstico completo da comunicação da 
sua empresa (imagem, reputação, 
presença digital, práticas comunicativas, 
análise de canais)

Auditoria de Imagem e Reputação

Planejamento de 
Comunicação e Estratégia de 
Relacionamento

Plano de Comunicação Integrada

Plano de Gestão de Crises e prevenção 
de crises

Planejamento Digital

Mapeamento de stakeholders

Estratégia de relacionamento com 
stakeholders



O que entregamos?

Gestão da Imagem e Reputação

Dinâmica de Mapeamento de riscos 

Relatório e Matriz de Riscos

Procedimentos para prevenção de crises 
corporativas

Plano de Ação, resposta e Recuperação 
de crises corporativas

Comunicação Interna

Estruturação de planejamento de 
comunicação interna

Criação e implementação de 
campanha 

Fortalecimento do orgulho e 
pertencimento



Consultorias

Gestão da Imagem e Reputação

Diagnóstico de Comunicação

Planejamento de Comunicação Integrada



Cursos In Company

Planejamento de Comunicação

Gestão da Imagem e reputação: prevenindo 
crises

Assessoria digital e relacionamento
com influenciadores 



Cursos Online

Comunicação integrada: do desafio à prática –
desafios e tendências

Gestão da imagem e reputação: comunicando 
os valores da empresa

Do plano ao monitoramento: comunicação 
integrada na prática

Formação Completa em Comunicação 
Integrada



Cursos Online

Planejar é mais que fazer planinho

Além do like – métricas e KPIs

Como fazer jornalismo na era das fake News?

Influenciadores digitais, resultados reais

Gestão de crises na prática

Marcas, reputação e influenciadores



Parcerias

Aberje

Amcham Brasil

ESPM

Facha

FGV RJ

Supera Comunicação 



Palestras

Gestão de crise em redes sociais

Como lidar com boatos e fake news?

Liderança e valores corporativos

Empreender em comunicação



Workshops

Gestão da Imagem e reputação

Assessoria digital e relacionamento
com influenciadores

Comunicação Integrada para
resultados efetivos



Mentorias

Como empreender em comunicação

Gestão de crise para lideranças 



Cases de Sucesso



Curtiu? Vamos 
marcar um café!

Isabela Pimentel
(21) 998459788

isabela.pimentel@comunicacaointegrada.com.br

Nos acompanhe nas redes sociais
www.comunicacaointegrada.com.br/#nossos-canais 


