
CAMINHOS PARA A 
INOVAÇÃO NA 
COMUNICAÇÃO

DRA MARLENE MARCHIORI

FÓ RU M DE CO MU NICAÇÃO 
21  DE NOV EMB RO  DE 2017



INOVAÇÃO É O QUE MOVE AS EMPRESAS

Coragem para arriscar. 

Ousadia e Persistência.

Geração ideia e desenvolvimento estruturado.

Comunicação como caminho para a inovação

Crie o Futuro
“Para conseguir inovar, é preciso realizar 
experiências e testar hipóteses, além de estar 
aberto ao aprendizado que vem com a 
experimentação.” 

Govindarajan sugere método para avaliar o 
valor e a prioridade das ideias. 





Prêmio Best Innovator
2017

A.T. Kearney

Pilares da Inovação 
1. Estratégia
2. Organização e cultura
3. Processo de inovação
4. Estrutura e suporte à 

inovação
5. Sustentabilidade
6. Resultado da 

inovação

3M
Eleita a empresa mais inovadora 
do Brasil

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/

Referências
Cultura de inovação 3M - Impulsionando a reação em cadeia de novas ideias 
https://www.youtube.com/watch?v=XgtM0zddGrc
3M - Inovação e Pessoas https://www.youtube.com/watch?v=jTaN654txLQ
3M Ciência - 25+ ways you apply 3M Science in your life 
https://www.youtube.com/watch?v=BtVWGMgAlrk&list=PL3oNPP42SXFTU
K1-s77xTyTvlUeXXhdZp

Princípios Cooperativistas

1. Adesão voluntária e livre
2. Gestão democrática
3. Participação econômica dos 

membros
4. Autonomia e independência
5. Educação, formação e 

informação
6. Intercooperação
7. Interesse pela comunidade

Referências 
Campanha valor Cooperativismo
http://www.somoscooperativismo.coop.br/
Prêmio I Reconhecimento
http://premiosomoscoop.coop.br/revista/index.html
Pesquisa I Imagem Cooperativismo PR e Marcas
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/images/Comunicacao/2017/download/pesq
uisa_datacenso/PESQUISA_DATACENSO.pdf

https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=XgtM0zddGrc
https://www.youtube.com/watch?v=jTaN654txLQ
https://www.youtube.com/watch?v=BtVWGMgAlrk&list=PL3oNPP42SXFTUK1-s77xTyTvlUeXXhdZp
http://www.somoscooperativismo.coop.br/
http://premiosomoscoop.coop.br/revista/index.html
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/images/Comunicacao/2017/download/pesquisa_datacenso/PESQUISA_DATACENSO.pdf


Forbes I Tendências 2018

• Fragmentação de mídia e perda de 
confiança

• Valor das Relações Públicas

• Mídia paga X Mídia Ganha

• Nicho na crescente mídia

• Influência na evolução do marketing

• Inteligência Artificial

https://www.forbes.com/sites/robertwynne/2017/08/31/the-biggest-and-
most-important-media-and-pr-trends-for-2018/#ca571355e444

Facebook I Tendências 2020

• Identidades omniculturais

• Novas negociações

• Próxima geração trabalhadora

• Além da idade

• Comprando perto e longe 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/04/25/facebook-
lanca-serie-de-tendencias-para-os-proximos-anos.html

Futuro Relações Públicas

• Conectar estratégias de negócios e 
comunicação

• Construir e manter confiança

• Lidar com a evolução digital e a 
mídia social

• Lidar com desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade 
social

• Concentrar atenção na reputação 
como responsabilidade da 
organização como um todo

• Integrar as funções de 
comunicação

https://www.bi.edu/research/business-
review/articles/2016/02/the-future-of-public-relations-/

Edelman Report 2017, Crise Confiança

https://pt.slideshare.net/EdelmanInsights/2017-edelman-trust-
barometer-brasil-72985252

Hay Group, Liderança Colaborativa

http://www.haygroup.com/downloads/br/Lideranca_2030.pdf

https://www.forbes.com/sites/robertwynne/2017/08/31/the-biggest-and-most-important-media-and-pr-trends-for-2018/#ca571355e444
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/04/25/facebook-lanca-serie-de-tendencias-para-os-proximos-anos.html
https://www.bi.edu/research/business-review/articles/2016/02/the-future-of-public-relations-/
https://pt.slideshare.net/EdelmanInsights/2017-edelman-trust-barometer-brasil-72985252
http://www.haygroup.com/downloads/br/Lideranca_2030.pdf


Saia do “modo automático”, questione. 

Ideias que geram valor significativo.

Para inovar é fundamental pensar. 



Inovação
Por onde começar?

Mudança no status quo de processos, serviços ou produtos nas 
empresas

Levar as pessoas a saírem da inércia, da zona de conforto, da rotina 
habitual

Instigar participação das pessoas

Comunicação é chave para o sucesso do comprometimento 
para com a inovação

Criar o significado, o propósito da inovação

Construir o “porquê” da inovação, é o que faz as pessoas se 
engajarem

Seguimos líderes quando acreditamos nas mesmas causas

Vislumbrar o futuro e vivenciar as histórias



“Esta situação que vivemos não vai 
passar, precisamos buscar maneiras 
de enfrentar estes novos desafios”. 

Peter Kronstrøm

Copenhagen Institute for Futures Studies





Estudo Global Edelman Trust Barometer
2017
REVELA A MAIOR QUEDA JÁ REGISTRADA NA CONFIANÇA EM TODAS 
AS INSTITUIÇÕES

EMPRESAS, GOVERNO, ONGs e MÍDIA

Globalmente, os índices caíram nos quatro setores pesquisados

No Brasil, a confiança caiu em três instituições: 

nas Empresas, foi de 64% para 61%

nas ONGs, de 62% para 60%

na Mídia, de 54% para 48%. 

No Governo, a confiança, ainda que tenha aumentado 3 pontos, amarga 
24% – de longe a menos crível entre as demais. A pontuação coloca a 
sociedade brasileira na antepenúltima posição de confiança no poder 
público, à frente somente da África do Sul e da Polônia.

















Abordagem Comunicação Estratégica

Entender comunicação por uma perspectiva da 
audiência 
o que eles desejam fazer I olhar pelo olhar deles I 
com quem fala

Analisar constituintes chave
(públicos que a organização necessita trabalhar)

Estratégias aproximação e manutenção 
relacionamentos

Mensuração resultados



Comunicação interacional e 
transacional

Emissor e Receptor troca de papéis

Mudança de Comportamento da Empresa



Estratégia de valor: relacionamentos colaborativos
com públicos

Empresas são dependentes dos relacionamentos 
com seus públicos para sua evolução 



Estratégia de valor: relacionamentos 
colaborativos com públicos

Cultivo a relações com públicos 
estratégicos, 
são diversificados e se 
multiplicam 



Estratégia de valor: relacionamentos 
colaborativos com públicos

Empresas assumem diferentes 
posturas para  
se relacionar e construir 
autenticidade



Estratégia de valor: relacionamentos 
colaborativos com públicos

Nova prática de gestão: comunicação 
estratégica emerge como prática social,
constituída nas interações com os públicos



TEMPO e ATITUDE são 
ingredientes críticos para 
construir relações





THE COMMUNICATION REVOLUTION I GRUPO RBS
https://www.youtube.com/watch?v=B8Qs-MAODkY

#THINKPLURAL

Ajude a construir uma cultura do diálogo.

#BETRUE

Seus interlocutores estão cada vez mais preparados para identificar erros.

#BETRUSTED

Antecipe-se, descubra o que seu público quer, necessita e ainda não sabe.

#BEPART

A cultura da participação rejeita fortalezas, muros altos e intransponíveis.

#THINKMOBILE

Mobile é convívio, conveniência, é recriar experiências.

#BEBETA

Beta pressupõe questionamento, autocrítica e abertura para a mudança.

#THINKAHEAD

Inovação é coragem, experimentação, aprendizado e risco.
#THINKHIGHER

Servir e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
#BECOLLABORATIVE

Construir alianças e aprender a operar em rede. #BEINTUITIVE

Liberte-se das amarras do pensamento cartesiano.

#BEUSEFUL

Ela não está no que você realiza, mas no modo como o que você realiza é percebido.

https://www.youtube.com/watch?v=B8Qs-MAODkY


Processo essencial para organizações conquistarem:

visibilidade

obterem resultados de seus esforços

apropriarem-se de valores como credibilidade e 
notoriedade, ao longo de sua história



Caminhos para a Inovação em 
Comunicação

• Viver o propósito e os valores na gestão

• Ser pessoalmente a mudança

• Escutar, envolver e colaborar na busca de soluções

• Praticar a visão sistêmica e a interdependência

• Relacionamentos intensos

• Comunicação de Risco

• Inovar para a sustentabilidade



OBRIGADA! 

Marlene Marchiori
43 991698949

I marlenemarchiori@gmail.com
I www.marlenemarchiori.com.br

• Palestrante nos temas comunicação interna, relacionamento entre lideres e liderados,
empreendedorismo e comunicação estratégica, estratégia como pratica, cultura organizacional,
relações entre comunicação e organização, espiritualidade no trabalho.

• Pós-doutorado em comunicação organizacional. Doutora em Ciências da Comunicação.
Graduação em Comunicação e Administração de Empresas.

• Professora da Universidade Estadual de Londrina há mais de 30 anos. Professora de Cursos de
Pós-graduação em diferentes instituições acadêmicas e na ABERJE.

• Autora de livros e artigos em diversos periódicos, tendo publicado a Coleção Faces da Cultura e da
Comunicação Organizacional com 10 volumes pela Difusão Editora e SENAC RJ

• Gestora de comunicação com experiência em organizações por mais de 20 anos. Consultora nos
campos da comunicação, estratégia e cultura para organizações.

mailto:marlenemarchiori@gmail.com
http://www.marlenemarchiori.com.br/


www.marlenemarchiori.com.br
https://www.linkedin.com/in/marlene-marchiori-0778b110/?ppe=1
www.facebook.com/MarleneRMarchiori/

http://www.marlenemarchiori.com.br/
https://www.linkedin.com/in/marlene-marchiori-0778b110/?ppe=1
http://www.facebook.com/MarleneRMarchiori/

