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Veja quem dá as cartas na comunicação empresarial

Jogo profissional
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Jornalista com especialização

em Comunicação Empresarial,

Assessora de Comunicação

Social das Empresas Petróleo

Ipiranga: distribuição de

combustíveis e produtos

químicos, petroquímica,

refino de petróleo,

produção de asfaltos e

óleos lubrificantes,

exploração e produção de

petróleo e transporte de

gás natural.

Escritor (a): Lya Luft

Livro: Perdas e Ganhos

Filme: Ghost
Peça de teatro: Bailei na
Curva
Música: MPB
À mesa: pizza, massas,
pães, doces
Bebida: água tônica
Quem gostaria de
convidar para jantar: meu
marido
Perfume: Red Door de
Elizabeth Arden
Cor: verde
Esporte: caminhada
Cidade inesquecível:
Garopaba
Viagem por realizar: natal
em Nova York

O que a preocupa: não ter

saúde
O que a faz rir: viver

E chorar: injustiça, saudade,

doença
Vícios: doces, sapatos

Sonho: ver minhas filhas

encontrarem o caminho do bem

Maior qualidade: começar e

terminar
Maior defeito: apressada, 

nasci de 7 meses

Adjetivos para:
Política: necessária

Cultura: surpreendente

Jornalismo: essencial

Comunicação Empresarial:

fundamental

Andréa Amaral

Muller

Jornalista com MBA em

gestão em RH, teatro e faz

formação em Psicoterapia em

Biossíntese, Analista de

Comunicação da Light

Serviços de Eletricidade, atua

em Comunicação Interna.

Escritor (a): Willian

Shakespeare
Livro: A Gruta do Sol, de

Marisa Varella
Filme: Cinema Paradiso e,

mais recentemente, 

A Pequena Miss Sunshine

Peça de teatro: todas as

de Shakespeare

Música: “você é algo
assim, é tudo pra mim, é
como eu sonhava...”, do
Tim Maia
À mesa: fartura e boa
educação
Bebida: água e vinho tintoQuem gostaria de convidarpara jantar: ShakespearePerfume: L'eau D' Issey, deIssey Miyake

Cor: prata e violeta
Esporte: tênis
Cidade inesquecível: Rio deJaneiro, Bariloche e Paris
Viagem por realizar:
Austrália
O que a preocupa:
A demora do homem em
encontrar a paz

Fátima Vilas O que a faz rir: as crianças

E chorar: a perda de pessoas

queridas
Vícios: comer nozes, todos 

os dias
Sonho: não conto, porque é o

meu segredo
Maior qualidade: otimismo

Maior defeito: falar demais

Adjetivos para:

Política: necessária na

construção de um país

Cultura: reveladora de um

povo
Jornalismo: fundamental na

construção de um país

Comunicação Empresarial:

fundamental nas corporações
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Formada em Administração

com ênfase em RH, é Gerente

de Comunicação Interna do

Carrefour, que atua no setor

do Varejo.

Escritor (a): Graciliano

Ramos
Livro: Cem anos de

Solidão, Gabriel García

Marquez
Filme: Diários de

Motocicleta

Peça de teatro: Lês

Miserables

Música: Romaria, RenatoTeixeira
À mesa: peixe
Bebida: champagne
Quem gostaria de
convidar para jantar:
meus amigos
Perfume: Chanel n0 5
Cor: cores pastéis
Esporte: futebol
Cidade inesquecível: MachuPichu
Viagem por realizar: ÍndiaO que a preocupa: a misériahumana
O que a faz rir: crianças

E chorar: esforço, 

a luta para vencer 

e a vitória
Vícios: trabalho
Sonho: a justiça social

Maior qualidade:

sinceridade
Maior defeito:
orgulho

Adjetivos para:
Política: vergonhosa

Cultura: essencial

Jornalismo: respeito

Comunicação
Empresarial: estratégia

Selma Aparecida

Conrado

Jornalista pela PUC-MG,

Gerente de Marketing e

Comunicação da BHTRANS,

empresa de Transportes e

Trânsito de Belo Horizonte,

responsável pelo

gerenciamento do trânsito

(planejamento, operação e

fiscalização) e do

transporte público

(ônibus, táxi, transporte

escolar e serviço

suplementar) da capital

mineira.

Escritor (a): Carlos

Drummond de Andrade

Livro: Poesia e Prosa, de
Drummond
Filme: Betty Blue
Peça de teatro: Romeu e
Julieta, com o Grupo
Galpão
Música: Caetano, Simply
Red
À mesa: frango ao molho
pardo com quiabo e couve
na manteiga
Bebida: cerveja
Quem gostaria de convidar
para jantar: minha mulher
Carla
Perfume: Jacomo
Cor: azul
Esporte: natação
Cidade inesquecível: Parati

Viagem por realizar: Europa

O que o preocupa: perder o

bom o humor
O que o faz rir: minha filha

Laura dançando
E chorar: qualquer criança

sem lar
Vícios: ser insistente
Sonho: tocar sax
Maior qualidade: a
sensibilidade
Maior defeito: não tolerar a

mentira

Adjetivos para:
Política: ética
Cultura: talento
Jornalismo: transparência

Comunicação Empresarial:

eficácia

Ronan Aguiar

Jornalista, com especialização em

Publicidade e Propaganda e em

Marketing de Serviços, Diretora de

Comunicação e Marketing da

Universidade de Fortaleza, CE.

Escritor (a): Guimarães Rosa

Livro: Grande Sertão Veredas

Filme: Mar adentro

Peça de teatro: Triunfo

Silencioso
Música: Sag mir wo die blumen

sind (Marlene Dietrich)

À mesa: massas

Bebida: champagne

Quem gostaria de convidar

para jantar: meu pai e meu tio

Horácio (infelizmente, ambos já

morreram) e, também, Carlos
Drummond de Andrade
Perfume: lavanda
Cor: rosa
Esporte: caminhada
Cidade inesquecível: Cannes
Viagem por realizar: Grécia
O que a preocupa: a miséria
O que a faz rir: bobagens
inteligentes
E chorar: a miséria de muitas
famílias nas ruas e crianças
famintas nos semáforos. Também
choro com gatos mal tratados ou
quando sou mal compreendida
Vícios: confesso que sou viciada
em atividade física

Sonho: muitos, principalmente

com um mundo mais sadio, com

mais decência em todos os

sentidos
Maior qualidade: acredito ser a

lealdade, costumo ser muito leal

e gosto das coisas corretas

Maior defeito: obstinação,

morro tentando fazer aquilo que

acredito

Adjetivos para:
Política: capacidade de realizar

Cultura: capacidade de produzir

e criar
Jornalismo: verdade

Comunicação Empresarial:

ética e princípios

Valerya Abreu
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