
Acesse agora a maior rede de diálogos, conhecimentos 
e experiências sobre Comunicação Empresarial do Brasil





A Aberje 

é uma organização profissional e científica sem fins
lucrativos e apartidária, que tem como principais
objetivos fortalecer o papel da comunicação nas
empresas e instituições, oferecer formação e
desenvolvimento de carreira aos profissionais da área,
além de produzir e disseminar conhecimentos em
comunicação.

Fundada em 1967, desenvolve pesquisas, estudos
estratégicos e publicações, oferece cursos por meio da
Escola Aberje de Comunicação e eventos de capacitação,
promove trocas de conhecimentos entre os associados e
reconhece as melhores práticas e profissionais da área.

A atuação da Aberje ultrapassa os limites do território
brasileiro com participações ou presença nos boards de
instituições internacionais como a Fundacom, Global
Alliance for Public Relations and Communication
Managment e Arthur W. Page Society.



Pilares de Atuação

Trabalhamos para que a 
comunicação seja uma das mais 

valorizadas competências de 
qualquer categoria profissional.

Oferecemos formação e 
atualização constante para 

os comunicadores.

Produzimos e compartilhamos 
conhecimento da área, promovendo 

debate das principais questões da 
Comunicação Empresarial.

Advocacy Educação e Carreira Conteúdo



Advocacy

Representação e Relações Institucionais, nacionais 
e internacionais, com imprensa, universidades e 

instituições governamentais e não governamentais;

Prêmio Aberje, a mais tradicional premiação do setor, 
que reconhece as melhores práticas da Comunicação 

Empresarial Brasileira;

PUA – Prêmio Universitário Aberje, que avalia 
universitários por meio de uma competição com base em 

competências exigidas pelo mercado atual;

International Aberje Award, um 
prêmio voltado a reconhecer trabalhos acadêmicos 

centrados em pesquisas sobre a América Latina.



Educação e Carreira

Eventos com os mais variados temas da Comunicação Corporativa;

Comitês Aberje para compartilhamento de experiências em pequenos grupos de 
discussões aprofundadas sobre assuntos de comunicação.

Cursos Livres voltados para as práticas e teorias da área;

MBA em Gestão da Comunicação Empresarial para a capacitação dos profissionais;

Programas Avançados em Gestão da Comunicação (Digital, Interna e Pública) para 
formar novos e melhores líderes;

Cursos Internacionais para relacionar as práticas brasileiras com o exterior;

Cursos In Company, com propostas que se adequam a realidade das empresas;

Painel Profissional para transição de carreiras, oportunidades profissionais, 
mentoring e coaching.



ConteúdoCMR – Centro de Memória e Referência, 
primeiro acervo voltado para a Comunicação 
Empresarial da América Latina;

Aberje Editorial, uma editora própria para a 
produção de livros voltados para as teorias e 
práticas do setor;

Aberje Thinks, com dados e relatórios de parceiros 
enviados semanalmente para oferecer insights para 
o dia a dia profissional;

DATABERJE – Instituto ABERJE de Pesquisa, 
com pesquisas voltadas para as áreas de Gestão e de 
Comunicação Organizacional;

Revistas especializadas sobre a Comunicação 
Empresarial Brasileira;

Plataforma Digital de comunicação completa e 
articulada, além de presença em redes sociais.



Conheça as vantagens de ser associado Aberje

Faça Networking*

Intermediação com a rede 
de relacionamentos com 
todos os associados da 

Aberje, para finalidades 
diversas de benchmarking.

Garanta produtos 
de qualidade

Recebimento gratuito 
de revistas e livros, que 

abordam assuntos de 
relevância para o setor e 

antecipam tendências.

Busque referências

Acesso exclusivo ao Centro 
de Memória e Referência, 

vasto acervo de publicações, 
pesquisas, bibliografias e 

cases do setor.

Participação e acesso a
pesquisas para extrair

informações relevantes 
sobre o mercado e 

tendências.

Obtenha dados 
exclusivos do setor



* Apenas para Pessoa Jurídica ** Apenas para Pessoa Física

Recebimento de relatórios 
de pesquisas, e-books,
súmulas informativas e

infográficos de parceiros
toda semana.

Obtenha conteúdos 
relevantes para o dia a dia

Participação no Prêmio 
Aberje com preços 

exclusivos para alcançar 
destaque merecido no 

mercado.

Busque reconhecimento*

Torne-se referência

Participação como 
instrutor ou palestrante em 

cursos e eventos ou como 
fonte em publicações.

Capacite sua equipe*

Obtenção de descontos 
especiais na aquisição de 
conteúdos personalizados 

às necessidades da sua 
empresa através dos Cursos 

In Company.



Desenvolva 
o seu trabalho*

Acesso a consultores para 
auxiliar na construção 

de projetos, seja no 
planejamento ou em 

uma parte específica do 
processo.

Participação em cursos, 
encontros e eventos 
para gerar insumos e 
novos conhecimentos 

sobre as melhores 
práticas do setor.

Atualize-se

Especialize-se

Acesso com desconto 
no MBA de Gestão da 

Comunicação Empresarial e 
cursos internacionais para 

conquistar novas formações 
e diplomas na área.

Participe de fóruns
exclusivos*

Participação nos Comitês 
Aberje de Estudos 

Temáticos para discussões 
aprofundadas e construção 

de novos projetos.

Ganhe visibilidade*

Divulgação de releases
em espaço editorial

exclusivo para associados
na plataforma digital

da Aberje.



* Apenas para Pessoa Jurídica ** Apenas para Pessoa Física

Encontre talentos*

Publicação de vagas no 
Painel Profissional Aberje 

para atrair os melhores 
candidatos.

Cadastramento de 
currículo no Painel 
Profissional Aberje

com aumento de chances
de recolocação.

Candidate-se**

Divulgue que você
está na Aberje*

Uso do selo de filiado à
Aberje em mídias digitais

e impressas da sua
organização.

Direcione sua carreira**

Obtenção de descontos
especiais na contratação
de serviços de coaching

e mentoring.

Encontre os melhores
profissionais*

Obtenção de descontos 
especiais na contratação de 
serviços de recrutamento

& seleção.



Tabela de valores de Pessoa Física

A

B

B

C

Categoria Valor Anual (R$)

Estudantes (Graduação)* 316,00

Profissional I**
(De 1 a 3 anos no mercado)

Estudantes (Pós-graduação)*

1.584,00

620,00

Profissional II
(+ de 3 anos no mercado)

2.533,00

Valores válidos de 01/01/19 a 31/12/19.

As cobranças da anuidade serão feitas proporcionalmente ao período em que a Pessoa Física se filiar à Aberje durante 
o ano de 2019.
* Estudantes devem apresentar o Certificado de Matrícula da Faculdade/Universidade.
** Profissional I deve apresentar o Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma.



Tabela de valores de Pessoa Jurídica

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Número de Funcionários Taxa de Filiação Parcela Mensal (R$) Valor Anual (R$)

De 1 a 15

De 16 a 50

De 51 a 100

De 101 a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 5000

De 5001 a 10000

De 10001 a 20000

Acima de 20000

Valores válidos de 01/01/19 a 31/12/19.

3.168,00633,00 264,00

4.932,00985,00 411,00

5.388,001.066,00 449,00

6.444,001.287,00 537,00

9.624,001.924,00 802,00

13.020,002.602,00 1.085,00

17.520,003.547,00 1.460,00

23.304,004.662,00 1.942,00

31.128,006.225,00 2.594,00

A Taxa de Filiação é cobrada apenas no ato da filiação.



Acesse www.aberje.com.br/associados Escolha entre PF ou PJ Preencha a Ficha de Filiação

Aguarde!

A Aberje entrará em 
contato para continuar 

o processo.

Como se associar





 

Associe-se

aberje.com.br @aberje

/aberje1967 /groups/3191631

11 5627 9090 Ramal 801 relacionamento@aberje.com.br
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