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Há anos “disrupção” tornou-se lugar-comum no vocabulário 
corporativo. Durante grande parte da última década, entretanto, 
ao olhar o retrovisor, especialistas analisam que o ritmo da 
inovação foi menor do que se esperava: não houve grande salto em 
produtividade, em tecnologia ou invenções – os smartphones e as 
redes sociais já existiam e tiveram lampejos de alguma mudança.

Mas hoje surge no horizonte um novo momento. Em um mundo 
completamente alterado (e acelerado) pela pandemia, o mercado 
se transforma, bem como suas narrativas. 

Como as empresas irão performar, ao mesmo tempo em que 
refinam e redefinem seus propósitos para o futuro? A inovação é 
o fator chave de sucesso.



REVISTA CE 108 – DOSSIÊ INOVAÇÃO 
A INOVAÇÃO NO CONTEXTO  
DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

• Quais os sinais deste grande salto de inovação e como isso 
impacta o profissional de comunicação?

• Que estratégias inovadoras moldarão as empresas para o futuro 
e qual o papel da comunicação nesse processo? 

• Como criar uma cultura de inovação dentro da empresa?

• Que tipo de comunicador pede a era de mudanças perpétuas 
que se aproxima? 

• Na era do capitalismo de stakeholders, como as empresas irão 
gerenciar os públicos para equacionar expectativas e prosperar? 



1) Dossiê Inovação – Como as inovações na comunicação 
transformam os negócios (capa)

Reportagem especial apresenta um overview sobre o grande salto 
de inovação esperado por especialistas, o impacto nos negócios e 
o papel da inovação na comunicação corporativa.

• Reorganização dos negócios exigirá a reorganização da 
comunicação;

• Macrotendências em comunicação no ambiente dos negócios: 
big data e data-driven; re-brand e comunicação “purpose-driven”; 
digitalização e social listening;

• Exemplos de setores em processo de revolução.

  
 

PAUTAS



2) Hubs de inovação

Os hubs de inovação surgiram como grandes articuladores de 
públicos. A CE mostra como hubs têm trabalhado, os desafios a 
serem enfrentados em um cenário pós-pandemia e o papel da 
comunicação em gerir este ambiente de relacionamento.

• Papel dos hubs para inovação na empresa e nos negócios, e 
como têm trabalhado na pandemia.

• Qual a importância e como atua a Comunicação na articulação 
e no desenvolvimento dos hubs?

• Como caminhar para uma atuação híbrida entre espaços físicos 
dos hubs e modelos virtuais de trabalho? 
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3) Liderança e equipe para uma cultura de inovação 

A inovação demanda um novo tipo de líder. A reportagem investiga 
os novos modelos de gestão e de governança. Qual o papel da 
comunicação no engajamento de equipes inovadoras e na gestão 
da mudança?

• Comunicação Corporativa como ativo de inteligência de negócios

• Metodologias Ágeis na Comunicação, co-criação e planejamento 
aberto

• Governança alinhada para inovação 

• Engajamento de equipe e produtividade (nos tempos de trabalho 
remoto)

• Transformação do “employee experience”

• Saúde mental dos empregados

• O que Diversidade e Inclusão têm a ver com inovação
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4) Especial: Revolução do setor financeiro 

A partir dos dados da pesquisa inédita “A Comunicação nos 
Mercados Financeiros e de Capitais no Brasil”, realizada pela Aberje, 
a revista analisa as inovações no setor para responder questões 
como: 

• O que muda na comunicação com o crescimento do número 
de investidores na bolsa brasileira, com destaque para o público 
feminino? 

• Como o mercado financeiro utiliza as novas tecnologias para 
se comunicar com os clientes?

• Criptomoedas, PIX, open banking: como comunicar essa nova 
sopa de letras? 
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THINK TANK

Líderes de comunicação de grandes empresas assinam artigos 
comentando a inovação em seu setor.



REVISTA +DIGITAL

Este será o terceiro  número da Comunicação Empresarial feito para o universo 
digital. Será uma revista ágil e dinâmica, com a mesma qualidade de conteúdo 
de sempre. O formato digital amplia de forma significativa o alcance da revista, 
uma vez que é disponibilizada para toda a nossa base de contatos (34.000).

Para conhecer o formato em que será disponibilizada acesse o link da revista CE 
edição 107:  https://www.aberje.com.br/ce/ 

Para que nossos leitores tenham uma experiência nativa e única, a edição 108  
também estará disponível na plataforma ISSUU. 

E MAIS: Pensando naqueles que preferem a experiência de folhear as páginas da 
revista, teremos também a impressão de 1.200 exemplares, que serão distribuídos 
para associados Aberje, anunciantes, conselhos da entidade, bibliotecas e fontes.

https://www.aberje.com.br/ce/


PERFIL DO LEITOR

A Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial é uma associação 
profissional e científica sem fins lucrativos, que tem por objetivo discutir e 
promover a Comunicação Empresarial, fortalecendo a atuação do profissional e 
disseminando as melhores práticas da área de comunicação.

A revista Comunicação Empresarial é uma das principais fontes de conteúdo 
para debater as tendências do setor. Com 26 anos de atividade, é a segunda 
mídia especializada mais lida pelos tomadores de decisão em comunicação. É 
distribuída para presidentes e CEOs de empresas, profissionais de comunicação 
corporativa, sustentabilidade, marketing, recursos humanos, administração e 
outras áreas, além de estudantes, universidades e jornalistas.



A revista semestral aborda os principais 
temas que influenciam as empresas e 
suas estratégias de comunicação.



66%  34%
   MULHERES             HOMENS

42% ANALISTAS 
30% GERENTES E COORDENADORES 
16% DIRETORES
 4% ASSISTENTES
 8% OUTROS  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

DISTRIBUIÇÃO
 
34.000 CONTATOS

75% SUDESTE 
9% SUL
8% NORDESTE
6% CENTRO-OESTE
2% NORTE

 



ANÚNCIO

21,6cm 43,2cm

*Valores líquidos.

28cm 28cm

Página simples

R$ 12.000
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R$ 21.000
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