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Presença digital é um programa de planejamento para 
profissionais e organizações que necessitem iniciar ou revisar a 
sua atuação em mídias digitais. O programa cobre 10 etapas 
fundamentais para habilitar o cliente a conquistar relevância e 
alcançar seus objetivos no ecossistema digital em que pretende 
atuar: 

1. Definição e avaliação de desafios  

2. Análise do ambiente digital e da audiência pretendida 

3. Avaliação da atuação da concorrência | Pontos fortes e fracos 

4. Definição de linguagem e abordagem 

5. Verificação e avaliação dos recursos disponíveis   

6. Indicação dos meios mais relevantes para a comunicação  

7. Cronograma de implementação  

8. Desenvolvimento de equipe  

9. Social Media Training  

10. Gestão de riscos e reputação 
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Inclui Social Media Training e 
Gestão de Riscos

Presença digital
Planejamento da presença e da atuação digital para 
profissionais, empresas, instituições e partidos políticos
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O programa é flexível e seu tempo de aplicação depende da 
necessidade e dos objetivos de cada cliente. Presença digital 
atende plenamente as necessidades de (re)posicionamento 
digital tanto de empresas quanto de profissionais e é ideal para: 

• Empresas de Mídia  

• Assessorias de comunicação 

• Escolas e universidades 

• Comunicação corporativa de empresas em geral 

• Instituições públicas, autarquias, ONGs 

• Jornalistas, artistas, esportistas, políticos, profissionais liberais 

Presença digital é coordenado por Sérgio Lüdtke com suporte de 
profissionais reconhecidos no mercado da comunicação digital na 
América Latina.  

Peça uma apresentação: 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). 

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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Social media training

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

mailto:sergio@interatores.com.br

