
Seu negócio não para 
de gerar conteúdos! Sua orga- 
nização sempre tem algo a co-
municar, celebrar ou promover! 
Seu público nunca possuiu tan-
tos recursos de pesquisa, com-
paração e informação como na 
atual era de convergência de 
mídias! 

A Comunique, com sua ex-
periência e seu talento profissio- 
nal, sabe como transformar tudo 

isso em uma comunicação de 
resultados para sua empresa ou 
instituição. Há mais de uma dé-
cada, seus cases de sucesso se 
destacam no mercado potiguar e 
nordestino como exemplos inova-
dores de comunicação corpora-
tiva. São publicações (impressas 
e on-line) e eventos culturais e 
empresariais, idealizados e de-
senvolvidos por uma equipe 
talentosa e altamente qualifica-

da de profissionais de comuni-
cação, produção e design. Um 
trabalho que aproxima pessoas, 
fideliza públicos, fortalece mar-
cas, favorece parcerias, valo- 
riza a cultura e constrói relaciona-
mentos realmente consistentes e 
duradouros. Conheça o melhor da 
nossa história e venha inaugurar 
conosco uma nova e ambiciosa 
fase de relações com seus parcei-
ros, colaboradores e clientes.

É mAiS que GeRAR ConTeÚDoS.
É GeRAR ReSuLTADoS.



PUBLICAÇÕES
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ReViSTA 
emPReSAS & meRCADo

 O mais influente anuário 
       de negócios do Estado.
 Mais de duas décadas retratando os   
       melhores cases do RN.
 Totalmente idealizado, elaborado 
       e produzido pela Comunique.
 Tiragem: 20 mil exemplares.
 164 páginas.

A produção editorial da 
Comunique está entre 
as mais marcantes e 
bem-sucedidas do 
mercado nordestino. São 
publicações corporativas, 
culturais ou acadêmicas, 
que assumem papel crucial 
no branding e marketing 
de empresas, entidades e 
instituições. A Comunique 
atua em todas as etapas, 
desde a fase conceitual, 
passando pela elaboração 

de conteúdos, reportagens, 
edição, projeto gráfico, 
comercialização de espaços, 
produção e coordenação 
de impressão. Daí nascem 
revistas customizadas, 
jornais internos, boletins, 
relatórios, newsletters, 
e-news, blogs, entre outros 
trabalhos. Exemplos de 
como a comunicação pode 
e deve repercutir de maneira 
determinante para motivar, 
informar ou estreitar relações.

ReViSTA unimeD & VoCÊ

 A maior tiragem do RN: 
       40 mil exemplares.
 A publicação mais impor-     
       tante da Unimed no Estado.
 Distribuição direcionada para   
       clientes.
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ReLATóRio De GeSTão
LiGA ConTRA

o CânCeR

muRAL inFoRmATiVo PG PRime

JoRnAL
 ÁGuA CRiSTALinA

BoLeTim inFoRmATiVo 
ABemA

ReViSTA CooPeRAnDo

“As publicações 
corporativas 
idealizadas pela 
Comunique 
foram determinantes
para criar um nível 
de excelência na 
aproximação entre 
a nossa Cooperativa 
e seus cooperados. 
Especialmente, 
na construção de 
uma imagem positiva 
diante de todos 
os clientes.” 

Dr. Antonio Araújo
Presidente da Unimed Natal 
- Gestão 2009-2016) -

 Publicação especial de 
       relacionamento com inves-
       tidores (médicos cooperados).       
 Projeto editorial totalmente 
       elaborado pela Comunique.
 Tiragem: 2.000 exemplares.       
    



EVENTOS



1211  estão entre os principais 
agitos literários do 

calendário nordestino.

 150 mil visitantes, 
nas feiras de Seridó, 

mossoró e natal (Fliq).

 Presença dos autores e artistas 
mais celebrados do momento.

 Debates, exposições, 
lançamentos, atrações

e oficinas diversas.

 eventos totalmente gratuitos.

As realizações da 
Comunique nesta área 
ressaltam a sua versatilidade 
e competência em confirmar 
o sucesso de marcas, 
promoções, lançamentos, 
feiras culturais ou fóruns. 
Entre os eventos, destacam-
se ainda aqueles que se 
consagraram e foram 
incorporados ao calendário 
empresarial ou cultural das 
cidades. 

Novamente, a Comunique 
está presente em todo 
o processo: concepção, 
divulgação e programação 
visual, sinalização, 
montagem e cobertura 
fotográfica, como também 
na fase “pós-evento”, 
quando resultados, flashes, 
pesquisas e novos convites 
são compartilhados entre 
organizadores e público 
participante.

Bruno Falcão
Diretor de Comunicação
Executiva da COSERN

“O ganho institucional que 
estamos alcançando com 
as ideias e eventos concebidos 
e realizados pela Comunique 
é imensamente gratificante. 
Nossa marca atingiu níveis 
de recall inéditos e as 
pesquisas indicam uma 
significativa evolução com 
relação à imagem que a 
sociedade tem da nossa 
empresa.”
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FLiq FeiRA De LiVRoS e quADRinHoS De nATAL

Uma extensa programação de debates, seminários, ofici-
nas; ao lado da oportunidade única de manter contato direto 
com os principais autores e quadrinistas do país. Já vieram 
à FLIQ os artistas Mauricio de Sousa, Spacca, José Nêu-
manne, Reinaldo Figueiredo (Casseta & Planeta) e Frei Betto. 
Área do evento: 1.500m2.

O evento é um dos principais do gênero 
no Oeste potiguar e no circuito nordes-
tino. Com várias edições realizadas, 
recebe públicos de aproximadamente 
60 mil pessoas, em área climatizada 
de 1.500m2. Sua programação já con-
tou com autores célebres como Ariano 
Suassuna, Caco Barcellos, Danuza 
Leão e Laurentino Gomes.

FeiRA Do LiVRo De moSSoRó
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FeiRA Do LiVRo Do SeRiDó

ConGReSSo noRTe-noRDeSTe
De ComuniCAção emPReSARiAL
e PÚBLiCA - ConnCeP

 520 participantes, de 13 estados brasileiros.
 3 edições realizadas (Natal, Recife e Fortaleza).
 95,3% de aprovação do evento (Fortaleza).
 80,3% afirmaram que o evento foi relevante em sua vida profissional.
 Palestrantes de renome nacional.

FóRum unimeD emPReSARiAL 

 Palestra do economista e gestor de investi-
mentos Ricardo Amorim, um dos apresentadores 
do programa Manhattan Connection (Globo News).

 Centro de Convenções do Imirá Plaza Hotel   
        (Natal).

 Cerca de 200 participantes.

Ansiosamente aguardada por toda a região seri-
doense do RN e Estados vizinhos, esta Feira in-
clui debates literários, exposições fotográficas, 
atrações musicais e apresentações de dança e 
teatro. Os cantores Lobão e Gabriel (o Pensador), 
o autor Fabrício Carpinejar, foram alguns dos 
convidados ilustres. Área do evento: 1.200m2.

FóRum De SuSTenTABiLiDADe
e ReSPonSABiLiDADe CoRPoRATiVA

 3 edições realizadas, cerca de 1.500 participantes.
 Palestras, apresentações e debates.
 Presença de empresários, ONGs, professores e profissionais diversos.
 Auditório da FIERN (Natal).



PROJETOS ESPECIAIS
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Trabalhar na área de 
comunicação corporativa 
também é enxergar  
na frente, quebrar 
paradigmas, ir além.  
É por isso que a 
Comunique está em 
constante aprimoramento, 
conectada ao que de mais 
moderno e eficaz vem 
sendo feito no 

Brasil e no Mundo. 
Eventualmente, suas ideias 
e projetos ultrapassam as 
expectativas de clientes, 
patrocinadores e público 
em geral, confirmando-se 
como cases de grande 
sucesso e retorno 
institucional, seja na área 
editorial ou de eventos.

 Projeto de estímulo à produção de HQs com temáticas regionais.
 Direcionado a estudantes, universitários e artistas gráficos potiguares. 
 Oficinas de criação, roteiro, desenho e arte-final em Natal, Mossoró e Macau.
 Concepção, desenvolvimento, produção e organização da Comunique.

 Publicação mostrando a trajetória de 40 anos do maior supermercado potiguar.
 Concepção, organização, projeto editorial e gráfico da Comunique.
 Tiragem: 20 mil exemplares.
 164 páginas.
 Evento especial de lançamento.

PRÊmio PeTRoBRAS De quADRinHoS  

ReViSTA e&m eDição eSPeCiAL noRDeSTão
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 Concurso que propaga os valores culturais do RN e o talento de autores potiguares.

 Concepção, desenvolvimento, produção e organização da Comunique.

 Mais de 50 estudantes e cordelistas premiados em 7 edições realizadas.

 Mais de 20 municípios participantes, com premiações para instituições de ensino.

 Conexão educativa (debates e oficinas para alunos da rede pública e privada).

 Publicação das obras premiadas em coletâneas especiais.

 Plano de Comunicação de Dutos - Petrobras.

 Inauguração da Franquia Saccaro.

 Encontros - ABRACOM - Jornada Nacional de

        Comunicação Corporativa.

 CONAT - Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas.

 CONBRASCOM - Congresso Brasileiro dos Assessores 

        de Comunicação da Justiça.

 Bienal Nacional do Livro de Natal.

 Inauguração do Midway Mall Shopping.

 Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias

        da America Latina e do Caribe.  

PRÊmio CoSeRn LiTeRATuRA De CoRDeL ouTRoS eVenToS De SuCeSSo

Valdyr Negreiros
Coordenador de Imprensa 
e Editoria da Petrobras RN-CE

“A Comunique tem 
nos apresentado 
excelentes soluções 
de comunicação e 
relacionamento com 
nossos colaboradores 
internos, parceiros e 
sociedade em geral. 
São oportunidades 
valiosas, que nos 
engrandecem e 
agregam valor 
à nossa marca.


