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CONTEXTO

A internet é o maior meio de comunicação atualmente e não podemos ignorar o fato de que grande parte da população mundial está 

online, ou seja, é onde ela de fato está consumindo informação e conteúdo. Segundo a We Are Social / Digital2021:

• Cerca de 5 bilhões de pessoas (um share de 66% de toda a população mundial) utilizam smartphones. 

• Cerca de 4.66 bilhões são usuários ativos na internet.

Os números só crescem. O e-commerce hoje representa um share na casa dos trilhões de dólares movimentados globalmente; e o 

uso de Facebook, YouTube e WhatsApp são os dominantes no mercado das redes sociais. Não apenas cresce o número de novos 

usuários na internet, como há o aumento significativo do tempo utilizado na web por eles, em seus múltiplos canais e dispositivos 

online.

Foram quebradas as barreiras do online e do offline, onde o Marketing passa a assumir uma estratégia mais humanizada, por meio 

de criação de conteúdos focados, com objetivo de atrair mais o cidadão, divulgar a instituição e principalmente, realizar a promoção 

do diálogo de maneira bilateral, na qual o indivíduo está no centro. 

Ao pensar no indivíduo, torna-se importante o desenvolvimento e a aplicação de uma comunicação direta ao público-alvo, a fim de 

satisfazer os seus desejos, anseios, necessidades e comportamentos; ajudando-lhes através de informações de qualidade, ações 

bem direcionadas e campanhas institucionais, buscando assim, a entrega de conteúdo certo, para a pessoa certa e na hora certa - 

pois o espaço-tempo também é elemento de troca, empatia e geração de valor no meio digital.

Contudo, no cenário atual da Administração Pública, infelizmente o Marketing Digital enfrenta ainda certa resistência: às vezes 

por falta de profissionais especializados, às vezes por equipe reduzida; outras vezes por falta de material, ou ainda por falta de 

direcionamento. Adiciona-se ao bojo uma certa dose de ceticismo, e pronto: o Marketing Digital é visto na Administração Pública como 

um mero departamento longínquo.

O objetivo de se alavancar o Marketing Digital na Administração Pública não é a busca pela venda ou a geração de lucros - 

como ocorre com a iniciativa privada - mas sim, oportunizar a divulgação institucional dos órgãos e companhias públicas, a fim 

de contribuir com o desenvolvimento e implementação de ferramentas e canais digitais, redução dos custos operacionais, e 

principalmente, aproximar o cidadão perante a instituição pública. 

E qual melhor meio que o marketing e a publicidade para aproximar o cidadão e o estado, em mútuo apoio?

Pois, esta aproximação do indivíduo e do cidadão, bem como a participação social através dos canais digitais favorecem e contribuem 

para o desenvolvimento de políticas públicas e melhoram de maneira substancial a governança pública, refletindo na melhoria dos 

serviços públicos básicos e primários para o cidadão, fortalece ainda mais o relacionamento com seus públicos de interesse, atende 

de maneira participativa e respeitosa toda e qualquer dúvida da população e ainda por cima fortalece sua instituição como marca.
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JUSTIFICATIVA

Com o Marketing 5.0 (Philip Kotler), estamos passando por outra era da geração startup, onde tudo está conectado, tudo é imediato, 

a comunicação é instantânea; o que se reflete em uma imensa nuvem de dados e informações. Esta realidade aplicada à sociedade e 

à cidadania, eleva o munícipe e seu tom de voz a uma participação cada vez mais ativa, colaborativa, instantânea e de vigilância sobre 

a Administração Pública; e seus órgãos e departamentos.

A população está cada vez mais atenta com os movimentos e ações das organizações, e ela se preocupa em obter informações 

e dados relevantes, para que suas pessoas se sintam pertencentes à comunidade virtual. É de fundamental importância que os 

cidadãos se sintam verdadeiramente conectados com as organizações. Alguns valores humanos como justiça, responsabilidade 

social e ambiental, são considerados de extrema importância quando se trata de Administração Pública, e a população espera que 

estes interesses se reflitam em ações objetivas, comunicação assertiva, e via de mão dupla, onde o estado ouça e respalde o 

cidadão. 

Entendendo esse novo cenário digital, aliado com mindset de crescimento dos servidores que têm o desejo de modernizar as 

instituições onde trabalham e que possuem o desejo de criar serviços diferenciados e inovadores para a Administração Pública 

e, pensando nesses desafios diários, que desenvolvemos esse curso online 100% ao vivo, com o objetivo de contribuir de maneira 

extraordinária para que o setor possa implementar na sua rotina administrativa, as ações e estratégias de Marketing Digital, por meio 

de um time técnico qualificado e conhecimento especializado, tanto na área de marketing digital, quanto na área pública.

OBJETIVO

As contratações públicas ganharam um grande reforço com os dispositivos da nova lei de Licitações e Contratos NLLC 14.133/21. 

Nesse compasso, os gestores públicos deverão considerar a estratégia de Marketing Digital e o uso dessas ferramentas modernas no 

cotidiano da Administração Pública, em todas as esferas e âmbitos. 

O Curso terá o desafio de congregar setores públicos e privado, contratantes e contratadas, proporcionando reflexões e discussões, 

com forte pragmatismo, sobre os diversos temas envolvendo o Marketing Digital e seus desafios atuais na Administração Pública.

PÚBLICO-ALVO: Todos os agentes demandantes da administração, integrantes da área de comunicação social, imprensa, ouvidoria, 

bens e serviços da Administração Pública, bem como, todos os servidores que tenham interesse sobre a temática.



3

26 a 28 de Setembro de 2022

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor Carlos Eduardo G. Albuquerque

• PRINCÍPIOS DO MARKETING DO 1.0 ATÉ 5.0 

Conheça as características das eras e fases do marketing de acordo com as realidades e necessidades dos consumidores. Quais 

pontos foram modificados nessa evolução e quais são os impactos para o setor público? 

• INBOUND MARKETING x OUTBOUND MARKETING

Entenda quais as diferenças entre as metodologias e conceitos do Inbound Marketing e Outbound Marketing e saiba como trabalhar 

e implementar as estratégias na sua instituição. Saiba como é possível mesclar essas duas estratégias de marketing no setor público.

• INTERESSES DIGITAIS DE CADA GERAÇÃO: Gerações X até Alpha.

Descubra e entenda quais são as características, necessidades, desejos e comportamentos das Gerações X e Babby Boomers e as 

novas gerações Y (Millennials), GenZ, Alpha e saiba como criar estratégias de marketing na sua Instituição para conquistar e manter 

o relacionamento com o seu público. 

• O MARKETING DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Conheça estratégias e boas práticas de Marketing Digital no setor público que estão contribuindo para o envolvimento participativo 

do cidadão de maneira bilateral, bem como na construção do plano diretor, prestação de serviços, no atendimento as dúvidas da 

população e no fortalecimento da sua imagem como instituição pública. 

• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS DIGITAL 

Conheça as etapas fundamentais e procedimentos inovadores para a Instituição se tornar mais digital e para conquistar uma 

participação social por meio das mídias online e como é possível desenvolver e construir ferramentas de comunicação integrada para 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas na organização. 

• CANAIS DIGITAIS – SITES, PORTAIS E REDES SOCIAIS 

Quais são os canais digitais criados e indicados especialmente para fomentar a participação da população na Administração 

Pública? Como disponibilizar e realizar a comunicação digital integrada e transparente da informação e aos objetivos institucionais 

da organização e ao mesmo tempo entender e atender os anseios e necessidades da população e até onde vai o interesse e o dever 

de divulgar? 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL 

Fique por dentro e conheça os pilares do Marketing Digital. A importância do levantamento de informações e artefatos para construção 

de um planejamento estratégico de Marketing Digital e seus benefícios por meio da estratégia, público-alvo, persona, objetivos da 

comunicação, conteúdos, frequências, calendário e monitoramento dos resultados. Tenha acesso ao melhor passo-a-passo para 

elaboração do planejamento com as dores da persona, necessidades e assim definir o melhor tom de voz da organização.
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• PÚBLICO-ALVO x PERSONA

Saiba a importância e as diferenças do público-alvo e da persona na estratégia de Marketing Digital para sua instituição pública, evite 

erros de abordagem e descubra a melhor maneira da sua organização se aproximar do seu público de maneira assertiva, deixando-a 

mais pessoal e única. 

• ENDOMARKETING 

Saiba a importância de construir um manual de conduta para os servidores públicos quanto ao uso das mídias sociais. 

• MÉTRICAS E MONITORAMENTO 

Conheça ferramentas digitais para analisar os dados provenientes da participação da população nos canais digitais e usá-los para 

elaboração de políticas públicas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor José Roberto Tiossi Jr 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Noções normativas – visão geral: Leis 14.356/22, 12.232/2010, 8.666/93, e 14.133/2021

• Delimitando as atuações: agências vs comunicação interna

• Artefatos que dão luz ao processo de contratação

• Gestão/fiscalização de contratos de serviços publicitários: O que mensurar? Como mensurar?

AMBIENTE

Serão três dias de curso, totalizando 12 horas de capacitação. Realizado no período da manhã das 08h30 às 12h30. Nos dias 26 e 

27/09 o curso será ministrado pelo professor Carlos Eduardo e no dia 28/09 com o professor José Roberto Tiossi Jr.

MATERIAL DE APOIO

• Livro Digital “Legislação: Licitações – Pregão Presencial e Eletrônico – Leis Complementares”

• Apostila digital com conteúdo exclusivo do curso

• Certificado Geral com carga horária de 12 horas será disponibilizado através da plataforma: www.npevents.com.br

6 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!
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CONHEÇA OS PROFESSORES

CARLOS EDUARDO G. ALBUQUERQUE 
Growth Hacker 

JOSÉ ROBERTO TIOSSI JR 
Advogado, Mestre em Direito

Especialista em Marketing e Gestão Empresarial, cursando especialização em Gestão Comercial 

e Marketing Digital. Professor convidado de Planejamento de Mídia, Comunicação Visual e 

Marketing para Graduação em Publicidade e Propaganda e Administração com ênfase em 

Marketing no Grupo Educacional Uninter. Há mais de 20 anos atua na área de Marketing, com 

passagem por empresas como: Rede de Farmácias Drogamed, Grupo Educacional Uninter, 

Positivo Informática e Instituto das Cidades Inteligentes. Desde 2018 atua como Growth Hacker 

no Grupo Negócios Públicos e atualmente é sócio-diretor da Agência NONA – A 1° E ÚNICA 

AGÊNCIA DO BRASIL ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Advogado e Parecerista. Mestre em Direito. Professor convidado de Licitações e Contratos em 

cursos de Pós-graduação da CERS - Complexo de Ensino Renato Saraiva, EDAMP - Escola de 

Direito do Ministério Público e de inúmeras instituições de ensino. Secretário Geral Adjunto do 

IPDA - Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Fundador do Portal Licitações Municipais. 
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INVESTIMENTO

R$ 2.385,00 (por participante)

ESTÃO INCLUSOS NESTE VALOR

• Apostila com conteúdo exclusivo do curso (enviada ao participante via e-mail).

• Certificado: terá direito ao certificado SOMENTE o aluno/participante devidamente inscrito no curso.

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de NONA PUBLICIDADE LTDA 

(CNPJ nº 40.626.963/0001-10) No seguinte banco credenciado: 

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 21535-X

CONTATO

Agência NONA

Telefone: (41) 3778-1700

Whatsapp: (41) 99901-8666

contato@agencianona.com.br

www.agencianona.com.br


