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Acontece no dia 03 de dezembro, o 2° Prêmio Talent Com da comunicação, 
realizado pelos cursos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo 
da FAAT, que, além de premiar os melhores trabalhos desenvolvidos ao longo de 
2013, propõe a integração dos alunos no ambiente acadêmico. 

Confira a matéria completa sobre a 1ª edição em: http://migre.me/fQ3cA

Aconteceu no dia 16 de maio, a 6ª edição do Café com RP, evento organizado 
pelos alunos do 4º ano de Relações Públicas da FAAT, sob a orientação da Professora 
Fernanda Bueno e da coordenadora do curso, Profa. Ms. Leni Pontinha. O encontro 
teve como objetivo, difundir e desmistificar a profissão, com a palestra ministrada por 
Maura Padula  “Relações Públicas, o intercâmbio entre sua empresa e o mercado”  
graduada em Comunicação Social - Relações Públicas pela FAAP-SP, Especialização 
em Comunicação e Marketing pela METROCAMP e Mestrado em Administração pela 
UNIMEP-SP.

Confira a matéria completa sobre a edição em: http://migre.me/fQ3fk

Entre os dias 04 e 07 de abril de 2013, 
aconteceu no Palácio de Convenções 
do Anhembi, em São Paulo, a 20ª 
Edição do Érotika Fair, considerada 
pela ABEME (Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado Erótico e 
Sensual), o mais importante encontro 
de negócios do mercado erótico latino-
americano e a quarta maior feira do 
segmento no mundo. A feira, que, no 
ano passado, recebeu 20.000 visitantes 
e movimentou cerca de R$ 18 milhões 
em negócios, contou com novidades e 
programação variada para profissionais 
do setor e para o público final. Os 
empreendedores tiveram palestras e 
workshops de negócios promovidos pela 
ABEME, onde foram abordados temas, 
como marketing, vendas online, análise 
de produtos e consultoria em reuniões 
diárias focadas no mercado erótico. A 
atuação do profissional de Relações 
Públicas acontece no planejamento do 
evento, buscando estratégias para lidar 
com diferentes públicos e fomentando 
o relacionamento com cada um deles. 
A Relações Públicas Julianna Santos, 
graduada em Comunicação Social 
com habilitação em Relações Públicas 

pela Universidade Federal de Goiás 
e pós graduada em Educação Sexual 
pelo Instituto Brasileiro de Sexologia e 
Medicina Psicossomática pela Faculdade 
de Medicina do ABC, trabalhou como 
assessora de imprensa da Érotika Fair 
em 2002, 2003 e 2004 através da agência 
que atuava na época. A missão era tirar 
a imagem pornográfica que as pessoas 

tinham do evento e passar para o público 
a ideia do erotismo puro, feminino e 
sensível. O empresário almejava ver 
casais convencionais pelos corredores 
da feira, o foco era trazer pessoas 
“normais” para o mundo de fantasias 
ali exposto. Foram com esses objetivos 
em mente, que em 2006, a profissional 

de relações públicas começou a mudar 
o conceito do mercado erótico no Brasil. 
Aqui, Julianna nos conta em detalhes a 
experiência: “Um minuto de distração 
e seu assunto pode cair na piada. Um 
profissional nessa colocação precisa ter 
conhecimento, atenção, sangue frio, 
senso de humor, poder de negociação 
e principalmente mente aberta, livre 
de preconceitos.” A partir de 2007, 
a profissional conta que começou a 
pensar em melhorias na parte artística 
e de atrações, a fim de gerar mídia 
espontânea. “Foi uma experiência 
incrível porque você passa a perceber 
que a teoria nesses casos é importante 
como base, como uma diretriz para 
sua atuação profissional, mas 80% fica 
mesmo no talento de improvisação.” 
Com experiência de mais de 10 anos 
neste segmento, Julianna afirma que 
é desafiador  e motivador ser Relações 
Públicas dentro do mercado erótico, e 
não porque o assunto é tão interessante 
e sim porque está tudo por fazer. É 
uma área pouco explorada por outros 
profissionais e o RP consegue atuar de 
modo global, da primeira ideia até as 
ferramentas finais.

Waldir Vellani
Turma de 2008

Atualmente mora 
em Indianápolis, nos 
EUA e trabalha na 
Empresa Aarons com 

Team Building.

Linkedin: http://migre.me/fTuTb

Francisco Domingos
Turma de 2007

Foi aluno da 1ª 
turma do curso de 
Relações Públicas da 
Faat. Atualmente é 
assessor de secretaria 
da prefeitura da 
Estância de Atibaia. 

Facebook: http://migre.me/fTuMK

*Sujeita a alteração
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Editorial Apoio e Patrocínio Peixe de Fora

Expediente Úteis

Quando estamos 
na faculdade 

ouvimos muito 
falar das diversas 
áreas de atuação de 
um profissional de 
Relações Públicas, mas 
a maior dificuldade 
dos estudantes da 
área é identificar, no 
mercado de trabalho, 

os Relações Públicas atuantes. Pois bem, 
saiba que isso acontece porque a nossa 
profissão ainda é confundida com as outras 
áreas da comunicação, por isso, não pense 
que não há vagas e oportunidades, apenas 
tente enxergar o mercado de outra maneira. 
Comece a prestar atenção nos casos que 
envolvem a comunicação de empresas, 
celebridades e figuras públicas. Ali, com 
toda certeza, estão envolvidos profissionais 
da nossa área, mas, que por diversas razões, 
não trabalham com o nome de Relações 
Públicas. Essa é mais uma característica 
especial da nossa profissão, a busca pelo 
reconhecimento. Porém, enquanto ele não 
vem, vamos até ele! Vamos buscar mercados 
pouco explorados, fazer a diferença dentro 
das empresas, e mostrar, através do nosso 
trabalho, quem somos! Neste boletim, 
abordamos algumas situações em que 
somos bastidores, outras, em que somos 
protagonistas!  O que importa, no final de 
tudo, é se adaptar às circunstâncias, saber 
utilizar as diversas ferramentas disponíveis 
para agregar valor à marca e a imagem, saber 
planejar depois de uma detalhada análise 
de cenário, englobando todos os pontos 
necessários para aplicar uma comunicação 
positiva e assertiva. Para encontrar, então, a 
sua oportunidade, é necessário se atualizar 
sempre, e o principal, lembrar que todos 
são seus clientes, e que o contato e a boa 
relação com outras pessoas é essencial e 
fundamental para o sucesso profissional. 
Por isso estudante, prepare-se! Ser Relações 
Públicas é saber um pouco de tudo, ter 
uma visão ampla, mas, acima de tudo, ser 
apaixonado por relacionamento! O mercado 
de comunicação muda o tempo todo, e 
enfrenta muita, mas muita concorrência. Por 
isso lembre-se, alcançar um objetivo é nosso 
compromisso, cumpri-lo com maestria é o 
nosso diferencial! Mas não se assustem, o 
retorno é imensamente prazeroso, afinal, 
somos o elo de ligação entre a empresa e 
a razão de sua existência, seu público. E se 
você não se contentar em cuidar apenas de 
uma marca, você pode cuidar da imagem de 
figuras públicas, afinal, na nossa profissão, 
tem lugar para todo mundo que tem paixão 
por imagem e, claro, por identidade!
Boa leitura! 

Leni Calderaro Pontinha
Coord. do curso de Relações Públicas da FAAT
facebook.com/leni.pontinha
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Todas as empresas, que possuem canais 
de comunicação com o público interno, 
passaram ou passam por um problema 
chamado ruído na comunicação. 
Isso acontece quando os objetivos 
não estão bem definidos, ou quando 
não são passadas informações claras 
e suficientes para os receptores da 
mensagem. Essa falha pode causar 
inúmeros problemas, chegando a afetar 
a imagem externa da organização. O 
alinhamento da comunicação interna 
está relacionado a cultura organizacional 
e ao planejamento de comunicação 
adotado. Segundo Sandra Lúcia, 
professora de Comunicação Interpessoal 
da FAAT, Especialista em Gestão 
Estratégica de Pessoas: “a partilha de 
valores da cultura organizacional e a 
criação do sentimento de “pertence” é 
a base da motivação do público interno 
e tem o poder de fortalecer o “DNA” 
da empresa.” É importante destacar 
que este trabalho deve ser constante e 
não apenas realizado ou intensificado 

durante os processos de mudança ou 
de crise. Por isso, a expertise e/ou a 
experiência do profissional de Relações 
Públicas nesse processo de comunicação 
interna é fator estabilizador do ambiente 
de trabalho e deve ser de caráter 
preventivo assim como remediador. 

RP em Foco
O mundo das celebridades é rodeado 
por críticas, rumores, comparações e 
exposições.  E já que o trabalho deles 
está diretamente ligado à opinião pú-
blica, nada melhor do que passar uma 
boa imagem, levando em conta a ex-
pectativa dos fãs, e do público em geral. 
Assim, nenhum profissional é melhor 
qualificado para administrar e conduzir 
esse relacionamento do que o Relações 
Públicas. Um caso recente de exposi-
ção, que gerou polêmica e dividiu opi-
niões, foi quando a atriz, mundialmen-
te conhecida, Angelina Jolie, anunciou 
publicamente em uma carta ao jornal 
The New York Times, ter se submetido 
a uma mastectomia dupla, uma cirurgia 
para retirada dos seios para reduzir suas 
chances de ter um câncer de mama.  
A atriz tomou a decisão depois de ter 
feito um teste genético que apontava 
87% de chances dela ser vítima da do-
ença e após o procedimento cirúrgico, 
as chances diminuíram para 5%. “Fiquei 
comovida por falar sobre isto”, declarou 
a atriz em sua primeira aparição pública 
desde o anúncio da cirurgia em maio. A 

decisão tomada por Angelina em fazer a 
cirurgia repercutiu no mundo todo, com 
opiniões controvérsias sobre seu ato ter 
sido realmente em benefício a sua saú-
de ou simplesmente para ocupar o rol 
da mídia, principalmente antes dela se 
proferir sobre o caso. Não se tem infor-
mações sobre a formação de sua Asses-
soria, mas este é um belo exemplo de 
como um trabalho de imagem pessoal 
bem elaborado e pensado traz retor-
no positivo. Jolie, em suas aparições e 
entrevistas, retratou a imagem de uma 
mulher preocupada com a família, utili-
zando sempre apelo emocional para fa-
lar sobre o assunto, minimizando assim 
as críticas, e conquistando ainda mais a 
simpatia de seus fãs. Já um outro caso 
recente que não teve uma repercussão 
bacana, e até foi chamado de “pesa-
delo de Relações Públicas” foi quan-
do o lutador de UFC (Ultimate Fighting 
Championship), Anderson Silva, perdeu 
o cinturão dos pesos médios do UFC 
para o americano Chris Weidman, por 
nocaute, em Las Vegas, após uma série 
de provocações antes e durante a luta. A 

“

“

As empresas que assumem 
a responsabilidade por 
uma comunicação ágil e 
eficaz, (...) mantém uma 
vantagem competitiva (...)

Sandra complementa: “A cultura 
organizacional pode ser edificada a partir 
da formatação de uma comunicação que 
seja alinhada aos valores e estratégias 
organizacionais, trazendo clareza e 
credibilidade em todas as falas da 
empresa. As empresas que assumem a 
responsabilidade por uma comunicação 

ágil e eficaz, estruturada e congruente, 
amparada por profissionais de relações 
públicas, mantém uma vantagem 
competitiva, pois alinham sua fala aos 
seus diversos públicos, sem perderem 
sua identidade. Os profissionais de 
Relações Públicas têm de considerar 
essas variáveis no planejamento e 
execução de suas ações, fortalecendo 
sua importância nos resultados da 
empresa, em nível interno e externo.” 
Sendo assim, o trabalho de relações 
públicas funciona como mediador entre 
a cultura organizacional de uma empresa 
e seus públicos, transformando-se em 
aliado e tradutor das atitudes desses 
públicos em relação à empresa. “Menos 
ruído, mais resultados!”

Sandra Lúcia Nascimento é Profª de Com. Interpessoal 
da FAAT, e Especialista em Gestão Estratégica de 
Pessoas. Atua há mais de 20 anos em Marketing, 
Endomarketing, Desenvolvimento de Pessoas e 
Organizações e Otimização de Canais de Comunicação 
Inter e Intrapessoal.
Saiba mais: http://www.caciaritreinamentos.com.br

atitude foi vista como uma estratégia de 
Relações Públicas para reforçar a identi-
dade provocativa e ousada do lutador, 
mas, que por um erro técnico, abalou 
a imagem do profissional. Como exem-
plo, um dos patrocinadores do ex-cam-
peão do UFC, a rede de hambúrgueres 
Burger King postou em sua fanpage no 
Facebook, quase que automaticamen-
te à derrota de Anderson, uma foto de 
incentivo e que queria mostrar a imor-
talidade de um campeão, mesmo sem 
o cinturão. O efeito foi o contrário: dos 
mais de 2400 comentários na postagem, 
a grande maioria criticava o lutador por 
ter “entregado” o combate para o adver-
sário e por exagerar nas provocações e 
brincadeiras. Anderson Silva tornou-se 
uma personalidade reconhecida pelo 
seu estilo provocador e ousado mas, 
ao menos momentaneamente, essa es-
tratégia é considerada um fracasso e, 
realmente, um “pesadelo de Relações 
Públicas”, que só pode ser solucionado 
a longo prazo. 
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