Programas 2016

Media Analysis
Alinhamento estratégico, análise e monitoramento da atuação
de empresas de comunicação em ambientes digitais
Revisão da estratégia para
produtos informativos de
mídia digital

O Media Analysis é a versão atualizada de um produto de
Interatores.com, empresa especializada em análise e
desenvolvimento, que está sendo aplicado há três anos no
Grupo de Avaliação Editorial (GAE) do Estadão e cuja nova
versão poderá agora ser usada por outras empresas de mídia.
Usamos a nossa experiência para ajudar as empresas a enfrentar
o enorme desafio que é fazer a gestão da sua atuação nas
plataformas digitais, ambientes nos quais a produção é
descentralizada e a distribuição fragmentada. Ambientes em
que os acessos procedem de múltiplas origens e as experiências
de leitura são muito particulares.
O Media Analysis avalia a atuação nos mercados digitais com
base no conteúdo produzido, nos números de audiência e no
engajamento nas redes sociais e procura revelar inconsistências
e oportunidades que, por conta da dinâmica de produção para
os meios digitais, nem sempre são perceptíveis para aqueles
que têm sob sua responsabilidade a gestão de produtos e
conteúdos digitais.
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O Media Analysis segue os seguintes passos:
1. Revisão dos desafios estratégicos, objetivos e personalidade
editorial dos produtos digitais
2. Checagem do alinhamento e da sintonia dos envolvidos com
a gestão e produção para plataformas digitais
3. Avaliação da capacitação das equipes, da estrutura e dos
processos de Redação para que os objetivos sejam atingidos
4. Análise da atuação nas plataformas digitais [sites, aplicativos
e perfis em redes sociais] e da formação da audiência
5. Análise dos conteúdos distribuídos em plataformas digitais e
da adequação desses conteúdos à estratégia da organização
Indicações para otimização dos
programas de treinamento

6. Apresentação de relatório final com recomendações para a
gestão e indicações para a área de desenvolvimento de
recursos humanos

Tempo desejável para aplicação do Media Analysis: 12 semanas
Peça um orçamento detalhado: sergio@interatores.com.br

Interatores.com | Sérgio Lüdtke
Interatores.com é uma empresa especializada em avaliações e
consultoria em treinamento. Entre nossos clientes estão
empresas e instituições como O Estado de S. Paulo, Odebrecht,
Busca Vida Produtora e Instituto Internacional de Ciências
Sociais (IICS).

Direção de Sérgio Lüdtke,
jornalista com especialização em
gestão de empresas de
comunicação e mídias digitais

A empresa é dirigida por Sérgio Lüdtke, jornalista com
passagens pelo Grupo RBS e Editora Globo, com especialização
em gestão de empresas de comunicação (CEU/Universidade de
Navarra) e MBA em marketing digital (FGV). Para o IICS,
coordena o Master em Comunicação e Mídias Digitais e o
Programa de Jornalismo de Dados e Visualização. Participou de
programas de treinamento no Grupo RBS, Editora Globo, O
Estado de S. Paulo e PSB Nacional. Coordenou programas in
company na Rede Gazeta (Espírito Santo), O Globo e Colegio
Nacional de Periodistas do Panamá.
Contato: (11) 99951-6369
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