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É hora do #saber

Veja quais foram os destaques do portal do Observatório da Comunicação Institucional em janeiro.

Para ter certeza de que você não perdeu nenhum conteúdo fizemos uma seleção do que foi mais

relevante no período. 

Aproveite para ler ou reler esses textos com um outro olhar. Quem sabe surge algum novo insight para

você colocar em prática na sua organização? 

CIDADANIA / SOCIEDADE
OCI São Paulo, SP TERRA À VISTA - Governar pelo vexame. 

https://bit.ly/31B8F1l
(11) 98968-9440 CULTURA & CONSUMO

https://bit.ly/39hheko
oci.sp2020@gmail.com Troquem as ofensas pelas denúncias!

https://bit.ly/2S9u66x
observatoriodacomunicacao.org.br O que devemos fazer com a raiva?

https://bit.ly/31DXmWi

Love Boss, Filipe? – Sim, Paula. Love Boss… OK. Vou ler o teu livro! E li!
https://bit.ly/2vgyNCI

MONÓLOGOS FILOSÓFICOS - Aos meus formandos: lembretes para a vida.
https://bit.ly/2OCJyGd

Anos 2010
https://bit.ly/2H06J9c

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / RELAÇÕES PÚBLICAS
EMPREENDEDORISMO FEMININO E COMUNICAÇÃO - Por que devo explicar com clareza a minha 

oferta?
https://bit.ly/31BlY1W
A dificuldade de se manter bem informado sobre economia em tempos de 'cherry-picking' de dados
https://bit.ly/2uvv6J0

Será que comunicar é mesmo necessário para todos?
https://bit.ly/2Uyj9wN

COMUNICAR É PRECISO - Surfar nas palavras para mergulhar no sentido.
https://bit.ly/38jRgMY

A ERA DA COMUNICAÇÃO IMEDIÁTICA - Mas, afinal, o que gera conteúdo relevante?
https://bit.ly/2SxCCLM

Gestão da comunicação com uso de metodologias ágeis.
https://bit.ly/2SviKso

GESTÃO DE PESSOAS / GOVERNANÇA
 Crônicas sobre a gente
https://bit.ly/2vfq03C

DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS EMPRESAS - Como levar a gestão emocional ao mundo 
https://bit.ly/39fJzaN

Comunicação interna: o ano novo e o calendário de ações estratégicas. Já fez o seu? 
https://bit.ly/39e60gD

GOVERNANÇA DA INOVAÇÃO - Como comunicar o processo de inovação corporativa?
https://bit.ly/2UJuqL9

INOVAÇÃO / TECNOLOGIA
A neurociência a serviço da experiência do consumidor.
https://bit.ly/2UAEhCz

TENDÊNCIAS ETC. - O futuro está no Pinterest (?) 
https://bit.ly/2SxC0FY

INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E MERCADO. As falhas precisam ganhar o mesmo peso das vitórias...
https://bit.ly/2S6woTM

MARCAS
REPUTAÇÃO: QUESTÃO DE OPINIÃO PÚBLICA
https://bit.ly/2vYNTgp

Branding Innovation: o que é e como fazer para ter uma marca de sucesso?
https://bit.ly/39k9o9Y

PROPAGANDA / MARKETING
DE PORTUGAL PARA O MUNDO - Hipocrisia? Falta de gestão? Como atuar com os antagonismos 
https://bit.ly/2Sr5oNV

VIÉS HUMANO NA ERA DIGITAL - 5 tendências de marketing digital que vão avançar em 2020
https://bit.ly/2Sr5WmX

"Se você não quiser mais receber esta Newsletter mande um e-mail para oci.sp2020@gmail.com”
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