


Somos uma agência “ateliê” no ofício da 
comunicação. Tratamos a comunicação
como uma joia – conceito, criação, lapidação e 
acabamento. Desenvolvemos projetos para 
defender a reputação e promover a imagem das 
empresas, ressaltando suas qualidades 
e personalizando seus atributos. 
Com ousadia e eficiência. 
Buscamos expressar as ideias com emoção e 
capacidade de influenciar. A partir do trabalho de 
cada um, na vida profissional ou pessoal.

QUEM É
A COMTENTA



Oferecemos serviços de comunicação integrada, 

desenvolvimento em comunicação e comunicação 

para sustentabilidade, unindo esses conceitos para ter 

mais sinergia nos trabalhos.

Criamos serviços e produtos inovadores, através de uma 

metodologia própria e aplicação prática.

Concentramos esforços no desenvolvimento

de estratégias que busquem o  alinhamento, 

relacionamento, engajamento e compromisso, em favor 

de uma causa comum, um propósito.

Nossa forma de atuação resulta numa interessante 

interseção entre esses segmentos

COMO ATUAMOS



DESENVOLVIMENTO

Engajamento

Alinhamento Relacionamento

COMUNICAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Compromisso

Desenvolvemos metodologias para cada um deles 

e, assim, a nossa forma de atuação resulta numa 

interessante interseção 



DESENVOLVIMENTO

COMUNICAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

AS ÁREAS DE ATUAÇÃO SÃO 3
DISTINTAS E COMPLEMENTARES

COMUNICAÇÃODESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE



Relações Públicas

Comunicação Interna 
e Endomarketing

Canais
(mídias sociais, 

audiovisuais e impressos)

Administração da informação 
e gestão de conteúdo

Projetos especiais

Posicionamento, sistematização, conceito, 

estratégia e ações de comunicação para 

alinhamento e sinergia

PROJETOS DE 

COMUNICAÇÃO E 

RELACIONAMENTO 

Administração de riscos 

da imagem e da marca

Comunicação

e relacionamento

com stakeholders



A comunicação é a “liga” que integra
e mantém a unidade do propósito organizacional com  
os públicos estratégicos. Uma comunicação 
estratégica, objetiva, relacional, criativa e efetiva.

O relacionamento aproxima e estabelece a boa 
convivência com as pessoas. Um relacionamento 
estratégico, harmonioso, transparente, 
compartilhante e sustentável.

A COMUNICAÇÃO É NOSSO OFÍCIO E 
O RELACIONAMENTO O NOSSO 
DIFERENCIAL



DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO
PARA LIDERANÇA

Comunicação
face a face 

(equipe)

Comunicação 
empreendedora 

(representação institucional)

Comunicação 
influenciadora 

(formação de porta-vozes)

Coach de 
comunicação



Comunicação para 
Gestão de Mudança

e de Processos

Preparação, mobilização
e engajamento 

de pessoas

Desenvolvimento 
e Fortalecimento da

Cultural Organizacional

Estratégia Comunicação 
para alinhamento 
e compromisso

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
PARA TRANSFORMAÇÃO CULTURAL



SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE
Estratégia, planejamento e ações de comunicação e sustentabilidade dentro das dimensões do conceito do triple botton line

PROJETOS DE COMUNICAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE 

Preservação do meio ambiente e de 

mitigação dos impactos ambientais 

Política ambiental e indicadores

Ações junto à comunidade

Inventário de impactos e 

risco de imagem



A COMTENTA AJUDA A FAZER AS 
CONEXÕES, APONTAR O CAMINHO, 
A PENSAR E FAZER COMUNICAÇÃO, 
A PRESERVAR OS VALORES E A 
FORTALECER A IDENTIDADE 
DAS EMPRESAS E DAS PESSOAS

Busca o melhor relacionamento 
e a melhor forma de compartilhar
com as pessoas



Jornalista, especialista em Planejamento Estratégico de Mídias Sociais, 

Gestão de Negócios para Sustentabilidade e Marketing Estratégico. Pós-

graduada em Comunicação Empresarial.

Na COMTENTA Comunicação, estamos capacitados para analisar o 
cenário e utilizar as ferramentas da comunicação e 
relacionamento com os públicos e práticas de sustentabilidade a 
favor das organizações.

Experiência em comunicação corporativa: comunicação 
corporativa, assessoria de imprensa, mídias sociais, 
endomarketing, cultura e clima organizacional, assessoria de 
imprensa, relações públicas, além da vivência em 
responsabilidade social e sustentabilidade.

Temos uma equipe de profissionais e uma rede de 
parceiros com formação apurada e ampla experiência.

CIDA CUNHA
SÓCIA-DIRETORA DA COMTENTA





facebook.com/comtentacomunicacao

instagram.com/cidacunha.oficial/

linkedin.com/in/cida-cunha-2a7ab720

21 3217-6892

21 99961-4446

cida.cunha@comtenta.com.br

https://www.facebook.com/comtentacomunicacao
https://www.instagram.com/cidacunha.oficial/
http://linkedin.com/in/cida-cunha-2a7ab720
mailto:cida.cunha@comtenta.com.br


Cida


