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"O conhecimento  
transforma as pessoas.  
As pessoas transformam  
os negócios"

Alysson Lisboa Neves - Mestre em Comunicação 



PALESTRANTE E PROFESSOR ALYSSON LISBOA

Especialista em Produção em Mídias Digitais pelo IEC PUC Minas. 
Mestre em Comunicação Social na PUC Minas. Mestre em 
Comunicação Digital Interativa pela Universitat de Vic, Espanha. 
Especialista em Digital Strategies for Business: Leading the Next-
Generation Enterprise pela Columbia Business School (EUA). 
Empreteco pelo Sebrae/MG. Experiência de mais de 20 anos como 
editor de novas mídias e coordenador de equipe digital no jornalismo 
e consultor.  

Professor e coordenador dos cursos de MBA em Marketing e 
Comunicação; Gestão de Negócios, Gestão de E-Commerce; MBA em 
Branding. Professor de Varejo Digital, Empreendedorismo; Marketing 
Digital e Gestão de Projetos no IEC PUC Minas.  

É palestrante, consultor e mentor nas áreas ligadas ao jornalismo 
digital, novas mídias, mídias sociais, marketing digital, 
empreendedorismo e inovação.



Luiggi Lazarotti - Gestor de Planejamento - Correios, Belo Horizonte/MG

O professor Alysson nos impressionou com a qualidade e didática 
que ministra suas palestras! Com um conteúdo muito rico e 

inovador, leva ao público conhecimento aplicado de um jeito único. 
Parabéns e obrigado!

” 
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C O M É R C I O  E X T E R I O R

Alguns clientes atendidos



ENTRE OS PILARES ESTÃO A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO, DO 
MARKETING E DAS RELAÇÕES COM OS CONSUMIDORES

AS TEMÁTICAS

Com linguagem acessível e provocativa, 
o professor Alysson Lisboa aborda os 
novos domínios da estratégia e a 
transformação digital nas empresas. 
Palestra aponta o futuro do trabalho, 
as metodologias ágeis para 
prototipagem, validação e implantação 
de novos produtos. O objetivo da 
palestra é trazer uma discussão sobre 
a nova economia e os novos desafios 
trazidos pela digitalização e pela 
mudança da sociedade.

•Os clientes hoje querem participar do 
mundo narrativo das marcas, tomar 
decisões em conjunto e alterar as 
relações de consumo. Esta palestra 
aborda as melhores práticas mundiais 
na elaboração de estratégias potentes 
para a construção da identidade de 
marca. A palestra provoca o olhar do 
participante para perceber a 
comunicação e o marketing a partir de 
novos prismas. Marcas mais inclusivas e 
participativas para consumidores cada 
vez mais exigentes e conectados.

Marketing digital estratégico 
com foco em vendas

Costumer Centric e geração  
de marcas com propósito

Transformação digital  
nas organizações

•O marketing digital é presente hoje na 
grande maioria das empresas, mas não 
com um viés estratégico. O professor 
Alysson Lisboa consegue conectar as 
marcas e as novas estruturas 
comunicacionais de modo claro, 
didático e de fácil aplicação nos 
negócios. O objetivo do encontro com 
colaboradores e gestores é envolver 
em uma dinâmica baseada em 
histórias com foco em vendas, gerando 
reflexões para a tomada de decisão.



CURSOS E TREINAMENTOS IN COMPANY

Trabalho junto as escolas para 
aprimoramento das ferramentas 
digitais e novos métodos participativos 
de aprendizagem. Foco: Professores do 
ensino fundamental e médio.

Capacitação de docentes  
para a transformação digital

Tecnologias disruptivas para gerar 
engajamento e aumentar a 
produtividade. A oficina apresenta 
ferramentas e técnicas para uso 
eficiente das mídias digitais para gerar 
leads e vendas.

Treinamento de equipe de 
marketing digital e vendas

A partir de uma metodologia 
desenvolvida pelo professor Alysson 
Lisboa, os participantes terão acesso 
aos princípios da propagabilidade que 
potencializam os conteúdos de 
marketing e comunicação para gerar 
maior engajamento.

Princípios da propagabilidade 
para uma comunicação 360º





Lorena Tárcia - Pós-doutora em comunicação, com foco em 
estratégias digitais, jornalismo, transmídia e educação. 

Alysson é eterno parceiro de trabalho. Sempre antenado e presente 
nas discussões sobre comunicação e tecnologias. Suas palestras e 
workshops são excelentes, espaços de permanente aprendizado.

” 





Roberto Rosenbaum CEO das empresas IDEGE e CONSENIOR 
Mentor associado à ABMEM. Mentor e Instrutor da YOLEX 

Sua maior qualidade é a constante ansiedade em absorver novos 
conhecimentos e tecnologias, e isso o torna um grande profissional 

a frente do seu tempo, diferenciando de outros profissionais de 
comunicação.

” 



Contato: 31 99831-6905 | alysson@etcdigital.etc.br 
www.alyssonlisboa.com.br | etcdigital.etc.br
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