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É tempo de mudanças
na forma de fazer
política
A COMUNICAÇÃO POLÍTICA AGORA
É DIGITAL
Uma mudança que já vinha sendo anunciada há muito tempo está
acontecendo agora: estamos em um processo de transformação
na forma de fazer campanha política e comunicação política.
O relacionamento entre eleitores e políticos está sendo
estabelecido a partir de uma comunicação ampla, transparente e
constante. Esta é a proposta da Consultoria Izamara Arcanjo

NOSSA MISSÃO
Contribuir para o sucesso profissional e político dos clientes por meio
de práticas éticas e valores democráticos.

NOSSA VISÃO
Ser uma grande e eficiente consultoria de comunicação e marketing
político em Minas Gerais, contribuindo para a formação do mercado e
de profissionais e políticos qualificados.

NOSSOS VALORES
Acreditamos na democracia e compreendemos
que a participação cidadã e o fortalecimento do
diálogo são as bases de nossa ações.

O respeito às legislações e à sociedade deve ser
valor estruturante das iniciativas de marketing e
comunicação política.

Nossas
principais
consultorias
e
treinamentos

PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO
DIGITAL PARA MANDATO E CAMPANHA
POLÍTICA
O cliente vai conhecer as melhores práticas, a partir de "cases reais" que
podem ser utilizadas como estratégias para desenvolver competências para
uma campanha eleitoral transmídiática.

MÍDIAS SOCIAIS PARA MARKETING
POLÍTICO
FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP, TELEGRAM PARA CAMPANHA
ELEITORAL
. O contratante irá aprenda a usar os recursos disponíveis na ferramenta
aplicados ao marketing político e eleitoral, consolidando a presença e a
imagem de candidatos na rede. Terá ainda uma visão completa dos
formatos e recursos disponíveis na ferramenta e qual a melhor forma de
utilizar chatbots, grupos e listas.

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA - A ARTE DE
FALAR EM PÚBLICO
Treinamento voltado para gestores público, porta-vozes e gestores de
comunicação que vão falar em público e ganhar desenvoltura diante de
pequenas e grandes plateias. Fazem parte do treinamento, técnicas e dicas
para se ter maior segurança e firmeza de voz, além de ensinar a preparar
uma apresentação de forma a prender a atenção do interlocutor.

Principais
consultorias

CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA
POLÍTICA ESTRATÉGICA
As campanhas que desejam diferenciar-se, engajar militantes e eleitores,
precisam acertar na linguagem, no tom, nas temáticas, na plataforma e na
frequência de publicações. É isto que este curso ensina: criar uma imagemalvo, uma reputação eficiente a ser explorada na produção do conteúdo,

COMBATE À FAKE NEWS E MARKETING DE
GUERRILHA
O treinamento prepara o aluno para atuar em situações que envolvem a
disseminação de notícias falsas, bem como, em caso de gestão de crise,
que demandam rápido controle sempre com a inteção de evitar danos na
imagem pública de gestores e representantes públicos, de governos e
instituições.

ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA GESTÃO
PÚBLICA
Entender o funcionamento da mídia e se utilizar desses conhecimentos em
favor da organização são ações fundamentais para o fortalecimento da
imagem de candidatos, partidos e organizações.
Neste treinamento, o participante aprenderá como ser mais assertivo no
trabalho com a imprensa e em lidar com jornalistas, blogueiros e produtores
de conteúdo.

OUTROS TREINAMENTOS
CARGA HORÁRIA FLEXÍVEL E NEGOCIADA

• Media Training (básico, intermediário e
avançado);
• Gerenciamento de crises;
• Cerimonial e eventos ( públicos e privados);
• Endomarketing e Comunicação interna;
• Comunicação Organizacional – Conceitos e
estratégias para otimização do setor público;
• Comunicação Não-violenta;
• Gestão organizacional e formação de líderes;
• Resolução de conflitos;
• Reestruturação de clima;
• Qualificação do colaborador e atendimento
para o setor público.

UMA PARCERIA

LIDIANE FRANÇA
DIAS ÁVILA
Gestora da Conap - Consultoria e
Assessoria e contadora

IZAMARA ARCANJO
Jornalista, consultora e professora
universitária

UM POUCO MAIS SOBRE NOSSA
PARCERIA DE TRABALHO- IZAMARA
ARCANJO
Atua com Jornalismo e Marketing Digital, especialmente na
coordenação de equipes, planejamento, produção e administração de
conteúdos audiovisuais e digitais, na produção e edição de textos e na
reportagem de matérias especiais web, rádio,TV e impresso.
Tem experiência com campanhas políticas e marketing político, tendo
sido coordenadora do Núcleo de Rádio da campanha política ao
governo de Minas Gerais em 2014, Coordenadora de internet nas
campanha eleitorais de candidatos ao Governo de Minas e ao Senado,
em 2010.
Também foi coordenadora de produção do Núcleo de
Rádio e TV da Secretaria de Comunicação do Governo de
Minas entre os anos de 2007 e 2010.
Atuou ainda como coordenadora de Redação da Rede Super de
Televisão, como repórter das Editorias de Política, Economia e Mundo,
do Jornal Hoje em Dia; como produtora nas rádios Inconfidência,
Guarani e Alvorada, bem como produtora na TV Alterosa (SBT) e Globo
Minas.
Leciona desde 1999 nos cursos de Marketing Comunicação Social

Um pouco mais sobre a equipe de trabalho Lidiane França

Lidiane França
gestora da empresa CONAP - Consultoria e Assessoria. Está há
mais de 10 anos no ramo de Gestão Pública e Contabilidade
Eleitoral.
É graduada em Ciências Contábeis e Letras, MBE em
Contabilidade Púbica e Lei de Responsabilidade Fiscal pela
UNINTER. É bacharel em Direito.

POTENCIAIS CLIENTES DA NOSSA
CONSULTORIA
POLÍTICOS QUE
QUEREM RENOVAR
MANDATO
Candidatos que já têm
expertise, mas que precisam se
aprimorar para um novo
mandato

MULHERES QUE
VÃO PLEITEAR UM
MANDATO
Reforma eleitoral passa a obrigar os
partidos a inscreverem no mínimo 30%
de mulheres nas chapas
proporcionais.

CANDIDATOS QUE
VÃO PLEITEAR UM
MANDATO
Trabalhamos com a construção de uma
narrativa política, a formação da equipe,
as mudanças no conteúdo, o uso da
internet além das redes sociais,

PARTIDOS POLÍTICO
E GOVERNO
Também atendemos demandas e
necessidades específicas de governos,
instituições, partidos e políticos que
buscam aprimorar as competências de
suas equipes de trabalho

ASSESSORES
PARLAMENTAES
Reúne aprendizados sobre a
experiência em campo e
também as projeções para as
próximas campanhas
brasileiras.

DEMAIS
INTERESSADOS EM
MARKETING
POLÍTICO
Todos aqueles que se
interessam pelas
reconfigurações políticas

Contate-nos
CONSULTORIA E TREINAMENTO
EM COMUNICAÇÃO E MARKETING
POLÍTICO

Telefones
31-99628-0101 - Izamara Arcanjo
31- 996320110 - Lidiane França

EMAILS:

IZAMARA.ARCANJO@GMAIL.COM
CONTATO@CONAPLTDA.COM.BR

A POLITICA NÃO DEVERIA SER A
ARTE DE DOMINAR, MAS SIM A
ARTE DE FAZER JUSTIÇA.
ARISTÓTELES

