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É hora do #saber 

 

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

 

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 - Uma solução para si mesmo 

 https://bit.ly/3jwVIxP  

 

A institucionalização de pré-conceitos 

11  989689440 
 https://bit.ly/3jxG0Ch 
Oci.sp2020@gmail.com CRÔNICAS SOBRE A GENTE - O 'trapper freestyle' Matuê e nossos jovens  

 https://bit.ly/3ledjeb 
 ACordaCultura - Dançando o amanhã: a arte da dança como indicadora  

de tendências 

 

https://bit.ly/3iz5EVY  

Observatório da comunicação.org CULTURA & CONSUMO - Da estratégia centrada no produto ao foco 
 na experiência do usuário 

 https://bit.ly/36yqdj9 
 Maria Domingas Carvalhosa: Cronologia de uma geração enganada 

 https://bit.ly/3nrmHgH 
  Lições antecipadas para a educação.  

 https://bit.ly/3l9K1xa 
 Qual é o papel das empresas na pandemia? 

 https://bit.ly/36yQfTx 
 Crimes cibernéticos, ciberpandemias e prevenção de crises. 

 https://bit.ly/3iv7B5N 
 SOBRE SUSTENTABILIDADE - Racismo e sustentabilidade 

 https://bit.ly/3iu12kd 
 Honestidade: ter ou não ter, eis a questão 

 https://bit.ly/3iB0kl0 
 O que não fazer nos cursos corporativos 'online'.  

 https://bit.ly/3ivnae0 
 Entrevista com Mario Sergio Cortella. 

 https://bit.ly/2GiaeuZ 
 OBSERVE-SE - Trago comigo 

 https://bit.ly/36G532q 
 A cultura do cancelamento, uma sentença sem julgamento.  

https://bit.ly/3jwVIxP
https://bit.ly/3iz5EVY


 https://bit.ly/33wsiKw 
 Corro do perigo que escorre de mim.  

 https://bit.ly/3jyMf9a 
 Ela só queria brincar! Enquanto eu pensava em como a ensinar.  

 https://bit.ly/3lckcwA 
 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 EMPREENDEDORISMO FEMININO E COMUNICAÇÃO - 'Hashtags' são importantes 
na estratégia digital. 

 https://bit.ly/30v0cNV 
 COMUNICAR É PRECISO - Meça suas palavras! 

 https://bit.ly/3lfVc7C 
 Estão querendo acabar com a comunicação interna?  

 https://bit.ly/3iu5oYB 

 GESTÃO DE PESSOAS / GOVERNANÇA 
 Narrativas coletivas e memória organizacional: como fortalecer a cultura da 

empresa em tempos de pandemia?  
 

 https://bit.ly/3lcVNae 
 A dança do sobe e desce.  

 https://bit.ly/3jyZ4jA 
 

 MARCAS 

 O OUTRO LADO DAS MARCAS - Fazer ou não fazer desenhos técnicos? 

 https://bit.ly/36wXwD5 
 DNA DE MARCA - Quando a vida pessoal dos famosos vira publicidade 

 https://bit.ly/2I1OOmp 
 PAPO DE TERÇA - O papel das marcas diante dos novos hábitos digitais de 

consumo  
 https://bit.ly/3jB5vmn 

 MARKETING 
 O marketing de fé e de esperança.  

 https://bit.ly/33w1V7k 
 Vamos falar sobre Marketing Pessoal?  

 https://bit.ly/3lgdHZH 
  

  

 "Se você não quiser mais receber esta Newsletter mande um e-mail 

                   “ para  oci.sp2020@ gmail.com” 
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