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É hora do #saber

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

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
COLOCA NA RODA - Quando a TV aberta presta um desserviço e favorece o machismo - em pleno 

2019 , - é hora de dar um basta!

https://bit.ly/32pyi3M

(11) 98968-9440 Motivos da classe alta para não fazer doações no Brasil

https://bit.ly/2WOVtn7

oci.sp2020@gmail.com Fim do meio ambiente: o que seremos daqui para frente?

https://bit.ly/32jl8Fv

observatoriodacomunicacao.org.br TENDÊNCIAS ETC. - Compressionalistas: Somos todos?

https://bit.ly/2NLaRwB

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / RELAÇÕES PÚBLICAS

Projetos de comunicação com menos 'eu acho' e mais 'eu pesquisei'

https://bit.ly/32tuz5C

COMUNICAR É PRECISO - Saúde! Por uma comunicação mais empática

https://bit.ly/2NLECO3

PAPO DE TERÇA - Redação publicitária: praticando o desafio de ser simples

https://bit.ly/2qyAqZN

DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA - Que tal falarmos sobre acesso e oportunidade?

https://bit.ly/2qsHwiJ

GESTÃO DE PESSOAS / GOVERNANÇA

Mudar mentalidades

https://bit.ly/32mme3v

COMUNICANDO NO TERCEIRO SETOR - Quem nasceu para trabalhar em ONG?

https://bit.ly/2NLnEzk

GOVERNANÇA DA INOVAÇÃO - O papel do Conselho de Administração na Governança da Inovação

https://bit.ly/2JXYs7o

INOVAÇÃO / TECNOLOGIA

NOVA COLUNA: Cultura & Tecnologia - O digital como parte da revolta em Hong Kong

https://bit.ly/2rk5Q6M

NOVA COLUNISTA: Business Intelligence: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar

https://bit.ly/33yqFK5

MARCAS

DNA DE MARCA - A importância de ser lembrado

https://bit.ly/34Ac9kR

BRANDING CONSCIENTE - Gestão de sustentabilidade: quando empresas se transformam em 

marcas

https://bit.ly/32rcgxz

PROPAGANDA / MARKETING

BEM DIGITAL - 3 principais tendências no marketing da Saúde

https://bit.ly/2JX3ukz

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