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A necessidade de rápida transformação da comunicação para o mundo digital
 
A necessidade de se voltar para o mundo digital foi especialmente impulsionada pelas restrições de 
atividades impostas durante a pandemia. 
rapidamente implantadas, novos hábitos incorporados e tecno
comerciais e pessoais. 
 
Na comunicação, a pandemia promoveu transformações sociais significativas, dentre elas, o 
distanciamento presencial e o incremento da comunicação virtual. 
sofreram fortes impactos com o desequilíbrio econômico, 
conseguiram desenvolver vendas e divulgação virtual de forma eficiente.
 
A internet se tornou um canal de comunicação 
clientes. O e-commerce em redes sociais 
produtos ou serviços, forçando 
produzirem conteúdo. 
 
Foi preciso se reinventar e repensar os processos do dia a dia para se adaptar 
momento atual apenas acelerou uma tendência que já vínhamos observando, 
empresas está diretamente relacionado com o meio digital.
 
Vamos tomar como exemplo uma lanchonet
dependendo basicamente do serviço de delivery. O que fazer neste momento para divulgar 
serviço? Se uma empresa não tiver uma forte presença digital, como ela
clientes? É preciso que o empresário entenda que estar em uma rede social é mais do que apenas 
postar belas imagens dos produtos
qualidade, demonstrando assim autoridade no assunto.
 
O Instagram recentemente fez algumas atualizações em sua plataforma. Entre as mudanças, consta 
priorização da entrega de conteúdo em vídeo. I
mais de seus clientes. Contudo, tem exigido um pouco mais de criatividade e dedicação.
 
Como consequência dessa rápida transformação, 
para cada plataforma e, também,
vezes, seu medo de falar perante à
 
Então, se você já travou diante do público ou não soube se portar 
aconselho a participar, no próximo dia 25
ouvido”, promovido pela CICS e voltado a quem quer ou sente q
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A necessidade de rápida transformação da comunicação para o mundo digital

A necessidade de se voltar para o mundo digital foi especialmente impulsionada pelas restrições de 
atividades impostas durante a pandemia. De uma hora para outra, atividades remotas tiveram de ser 

, novos hábitos incorporados e tecnologias inseridas, impactando as relações 

Na comunicação, a pandemia promoveu transformações sociais significativas, dentre elas, o 
distanciamento presencial e o incremento da comunicação virtual. Os pequenos e médios empresários 

reram fortes impactos com o desequilíbrio econômico, de modo especial 
conseguiram desenvolver vendas e divulgação virtual de forma eficiente. 

um canal de comunicação ainda mais importante entre as empresas e seus 
commerce em redes sociais é uma incorporação definitiva na compra e venda de 

produtos ou serviços, forçando as empresas a se adequarem a essa realidade, assim com

repensar os processos do dia a dia para se adaptar 
momento atual apenas acelerou uma tendência que já vínhamos observando, 

relacionado com o meio digital. 

amos tomar como exemplo uma lanchonete, que teve o seu fluxo de clientes interrompido
dependendo basicamente do serviço de delivery. O que fazer neste momento para divulgar 
serviço? Se uma empresa não tiver uma forte presença digital, como ela irá interagir com seus 

que o empresário entenda que estar em uma rede social é mais do que apenas 
postar belas imagens dos produtos. É estar presente na vida dos seus clientes, é produzir conteúdos 

autoridade no assunto. 

e fez algumas atualizações em sua plataforma. Entre as mudanças, consta 
da entrega de conteúdo em vídeo. Isso tem possibilitado às empresas

tem exigido um pouco mais de criatividade e dedicação.

Como consequência dessa rápida transformação, o empresário precisou criar estratégias assertivas 
, desenvolver a sua habilidade de comunicação, enfrentando

de falar perante às câmeras e em público.  

e você já travou diante do público ou não soube se portar no palco e em frente
no próximo dia 25, do workshop “Diante das Câmeras: como falar e ser 

voltado a quem quer ou sente que precisa trabalhar 
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de modo especial aqueles que não 

entre as empresas e seus 
é uma incorporação definitiva na compra e venda de 

realidade, assim como a 

repensar os processos do dia a dia para se adaptar ao novo normal. O 
momento atual apenas acelerou uma tendência que já vínhamos observando, pois o futuro das 

fluxo de clientes interrompido, 
dependendo basicamente do serviço de delivery. O que fazer neste momento para divulgar o seu 

irá interagir com seus 
que o empresário entenda que estar em uma rede social é mais do que apenas 

estar presente na vida dos seus clientes, é produzir conteúdos de 
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tem exigido um pouco mais de criatividade e dedicação. 
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ue precisa trabalhar essa habilidade. 
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