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RESUMO 
A obra amplia a compreensão do universo de uma assessoria de comunicação, 
abordando de forma didática, a organização, os produtos e as orientações éticas de como 
devem ser as assessorias de comunicação de qualquer tipo de organização. Voltado 
principalmente para estudantes da área de comunicação, assim como jovens 
profissionais ou mesmo empresários que querem entender como uma assessoria pode 
contribuir para os seus negócios. Composta de seis capítulos os temas estão divididos da 
seguinte maneira: 

• Definição de assessoria de comunicação 
• Estrutura de uma assessoria 
• Tipologia das assessorias 
• Comunicação Interna 
• Comunicação Externa 
• Ética nas assessorias de comunicação 
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