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O tema da XVII Mostra PUC tem origem na preocupação da Universidade em se 
certificar que seus alunos e colaboradores têm a verdadeira noção de seu papel 
na sociedade para a melhoria das relações entre pessoas, instituições, meio 
ambiente, entre outros.

Comprometimento é o comportamento que se espera de alguém que 
assume um compromisso, formal ou informalmente. Está ligado ao senso 
de responsabilidade com aquilo ou com aquele com quem assume o 
compromisso. Está ligado à ética e pressupõe confiança depositada em 
alguém ao contar com seu trabalho para a realização de uma tarefa ou projeto 
assumido.

O comprometimento não se restringe, contudo, às relações pessoais. Espera-se 
das pessoas que elas se comportem de maneira ativa e responsável em uma 
série de outras relações tais como...

•	 universidade	e	seus	alunos;

•	 professores	e	alunos;

•	 alunos	e	professores;

•	 instituições	e	colaboradores;

•	 universidade	e	empresas	contratantes;

•	 empresas	contratantes	e	estudantes;

•	 estudantes	e	empresas	contratantes;

•	 universidade	e	sociedade;

•	 todos	com	o	meio	ambiente;

•	 pais	e	filhos;

•	 filhos	e	pais;

•	 governo	e	cidadãos;	

•	 políticos	e	eleitores;	

•	 justiça	e	sociedade,	enfim...

A Mostra PUC é uma feira de oportunidades e a temática desta 17ª edição 
fez um convite para uma reflexão sobre a maneira como estamos, todos, nos 
relacionando com o mundo ao nosso redor.

E você, está comprometido com o quê?

Origem do tema
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Ações Temáticas

  Para colocar em prática, a temática da XVII Mostra PUC, foram tomadas, 
entre outras, as seguintes medidas:

•	Concurso	Mostraí	com	curtas,	fotografias	e	histórias	em	quadrinhos,	para	
estimular a reflexão sobre o tema entre universitários de todo o país.

•	Campanha	de	doações	de	roupas,	alimentos	e	brinquedos,	além	de	
doações e adoção de cães e gatos em situação de abandono.

•	Exposição	e	palestras	sobre	trabalhos	e	pesquisas	realizadas	ou	em	
desenvolvimento na PUC-Rio, que tenham como foco os idosos e deficientes 
físicos.

•	Inclusão,	na	Mostra	PUC	Online,	de	um	espaço	e	agenda	de	atividade	com	
foco em oportunidades para pessoas com deficiência.
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Expositores Participantes

EMPRESAS

AMBEV 

ANDRADE GUTIERREZ

ARPEX CAPITAL

BRMALLS 

CHEVRON 

CIEE RIO 

FALCONI  CONSULTORES DE  RESULTADO 

FMC TECHNOLOGIES 

GENERAL ELECTRIC 

GLOBO

GLOBO.COM 

GRANENERGIA 

GLAXO SMITHKLINE 

HOTEL URBANO 

H. STERN 

IMPRENSA OFICIAL DO RJ

INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S.A. 

IPIRANGA 

IRB BRASIL RE 

LIGHT

LOJAS AMERICANAS 

L’ORÉAL 
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MAKE ESTILO 

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JUNIOR E QUIROGA ADVOGADOS 

MILLS ENGENHARIA 

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 

PHILIP MORRIS BRASIL

RAÍZEN 

READER’S DIGEST BRASIL 

REPSOL SINOPEC BRASIL 

RIOPAR 

SBM OFFSHORE / ESTALEIRO BRASA

SENAC NACIONAL 

SENAC RIO 

SESC RIO 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 

SULAMÉRICA SEGUROS 

XP INVESTIMENTOS 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

PARCEIROS

ABRIGO JOÃO ROSA / ONG 8 VIDAS 

MARIA DOCINHO 

SPA EXPRESS 

VEZPA PIZZAS 

XINA PAPITO 

VERO TALENTOS
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PUC-Rio

CAEX 

CCCI/ PUC-Rio  

CCE / PUC-Rio 

EMPRESA JÚNIOR / PUC-Rio 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS / PUC-Rio 

IAG/PUC-Rio 

INST. CONFUCIUS / PUC-Rio 

INST. GÊNESIS / PUC-Rio 

MEDPUC/ PUC-Rio 

MOSTRA PUC ONLINE / VERO TALENTOS 

PROJETO COMUNICAR / RÁDIO MOSTRA PUC  

RESPUC/ PUC-Rio 
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Patrocínio Especial

Convencional
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Apoio
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Expositor Básico

Parcerias
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Planta do Evento
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Gratuito e não obrigatório, o sistema de inscrição de visitantes e de seus 
currículos ofereceu ao visitante da Mostra PUC a conveniência de ter seu 
nome e currículos cadastrados, previamente ou durante o evento. Ao confirmar 
a presença no evento, ou seja, realizar o check in, o visitante recebia um 
comprovante com código de barras utilizado para registrar as visitas aos 
estantes e palestras. Dessa forma, o visitante podia, de forma rápida e segura, 
enviar seus dados às empresas de interesse por meio de um leitor de códigos 
de barra, disponibilizado em cada estande, sem a necessidade de preencher 
fichas de inscrição. Contudo, a utilização deste serviço era opcional.

Resumo do sistema de inscrição:

•	6.413	inscrições.

•	3.106	check in.

•	4.115	currículos	cadastrados.

•	2.018	compartilhamentos	de	currículos.

Total de currículos cadastrados desde 2013: 6.795

Sistema de Inscrição

Página de inscrição no site da Mostra PUC.
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Dados do Perfil do Visitante - Amostra

13,5%
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Maiores frequências 
1º - Engenharias: 1.298
2º - Administração (marketing, RH e gestão empresarial): 972
3º - Comunicação: 959
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entrada principal e pilotis

1

(1) Área de check in. 

3

(3) Exposição do professor Abraham Alcaim . 

2

(2) Projeto Comunicar. 

Na entrada o visitante encontrava o estande do Projeto Comunicar que, neste ano, 
comemora 20 anos da Agência de Publicidade e 15 anos da TV PUC. No mesmo 
espaço o professor da PUC-Rio Abraham Alcaim expôs seus quadros.
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Com o objetivo de atingir o público visitante durante o evento, a XVII Mostra PUC 
realizou, pela primeira vez, um Programa de Rádio da Mostra PUC, produzido 
pelo Núcleo de Assessoria de Comunicação e Rádio do Projeto Comunicar. 

Durante os quatro dias da feira, dois locutores contratados (Yke Leon e Juliana 
Granato) conduziam entrevistas e davam as informações sobre novidades 
e oportunidades. Passaram pelo estúdio da Rádio Mostra PUC dezenas de 
entrevistados, entre eles, especialistas em Recursos Humanos, estudantes em 
busca de oportunidade e estagiários que contaram suas histórias de sucesso 
com a Mostra PUC.

Além das entrevistas, foram produzidos pelos estagiários do Projeto Comunicar, 
sete programas “Revista Jovem Especial Mostra PUC”, com matérias 
previamente realizadas e entrevistas ao vivo. 

Rádio Mostra PUC

4

5

(5) Rádio Mostra PUC. 

(4) Equipe da Rádio Mostra PUC.
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Currículos gravados

O objetivo desta ação era coletar relatos gravados dos visitantes sobre sua 
formação, experiências e aspirações profissionais, constituindo, assim, um 
currículo em vídeo. O arquivo gravado, após poucas edições, foi enviado aos 
visitantes, que poderiam disponibilizá-lo na Mostra PUC Online. Com isso, o 
candidato a uma das vagas oferecidas no ambiente virtual aumentaria a sua 
visibilidade para as empresas participantes.

6

(6) Cabine de currículos em vídeo. 
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A XVII Mostra PUC realizou o concurso cultural Mostraí.  Aberto para 
universitários de todo o Brasil, o concurso pretendia dar visibilidade à produção 
cultural universitária, além de envolver os alunos com o tema de 2014, 
“Compromisso com as Relações + Humanas”. 

Os interessados concorreram em três categorias: curta-metragem, fotografia e 
história em quadrinhos, com produções que ilustravam o tema da Mostra. Os 
melhores trabalhos foram exibidos com destaque durante a XVII Mostra PUC e, 
no último dia do evento, em cerimônia no Auditório 102-K foram divulgados os 
vencedores do concurso.  Um júri composto por professores e profissionais da 
área elegeram os melhores trabalhos. Os prêmios chegaram a R$ 16.500.

Concurso cultural Mostraí

(7) Exposição dos trabalhos selecionados no Concurso Cultural Mostraí. 

7
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Fotografias:

1º lugar: “Santa Marta resiste à remoção”, Rafael Maciel Simões

2º lugar: “O Homem Invisível”, de Wendy Andrade

3º lugar: “Aldeia Resiste”, de Rafael Maciel Simões 

Histórias em Quadrinhos:

1º lugar: “Identidade Secreta”, de Júlia Nunes

2º lugar: “O Condicionado”, de Rafael Silva Lima 

Curtas:

1º lugar: “Belas Ruas”, de Júlia Maurício Nunes

2º lugar: “A Bola”, de Melissa Ribeiro

3º lugar: “Baricentro”, de Ewerton Rodrigues

Cartaz de divulgação 
do Concurso Cultural 
Mostraí.

Vencedores do Concurso Cultural Mostraí



22

serviços ao público

Como nas edições anteriores da Mostra PUC, foram oferecidos serviços jurídicos e 
médicos gratuitos ao público, realizados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da PUC-
Rio e odontológicos pela Escola Médica e pelo Instituto de Odontologia (IOPUC).  

O Núcleo de Práticas Jurídicas ofereceu atendimento nas áreas de direito do 
trabalho, previdenciário, civil, consumidor, família e penal, além de um posto 
avançado do Procon. Nos quatro dias, foram realizados 17 atendimentos, com 
destaque para o Procon e a área de direito do trabalho.

Nos consultórios da Escola Médica, estavam disponíveis profissionais de 12 áreas 
de especialização, totalizando 244 atendimentos, durante os quatro dias do evento.

Além dos atendimentos, a Escola Médica da PUC-Rio realizou palestras com temas 
como “Saúde do Homem”, “Psicotrópicos”, “Nutrição, exercício e saúde” e “Beleza 
e tempo”.
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8

9

(8) Serviços médicos e odontológicos gratuitos foram prestados no evento. 

(9) Serviços jurídicos do Núcleo de Prática Jurídica também gratuitos. 



24

Praça da Alegria

Nesta área de exposição, conhecida como “Praça da Alegria”, estavam 
concentradas as 40 empresas expositoras, além de trabalhos de alunos da PUC-
Rio e espaços de interação, como a “Área do Desapego”, com jogos e a presença 
de um caricaturista. Outro destaque do local foi o Projeto Ler é o Maior Barato, 
da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parceiro da Mostra PUC, que 
ofereceu livros novos de R$ 2 a R$ 4.

Foram disponibilizados sinais de internet wi-fi em toda a área, câmeras, postos de 
observação com profissionais de segurança e um espaço para o expositor, com 
comidas e bebidas.
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10 11

(10) Alunos de Engenharia Elétrica e Mecânica, 
entre outros, expuseram na Mostra

(11) Caricaturista em ação, registrando a pre-
sença do público, gratuitamente.

12

(12) Exposição dos alunos de robótica.
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Estandes dos Expositores da Praça da Alegria

13

14

Estande da empresa Chevron (13) e (14), que participou da XVII Mostra PUC 
como Patrocinador Especial.
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15

16

Estande da empresa Globo (15) e (16), que participou da XVII Mostra PUC 
como Patrocinador Especial.
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17

Estande da empresa White Martins (17), que participou da XVII Mostra 
PUC na modalidade Convencional.

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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19

20

18

Estandes das empresas Mills (18), 
L’Oréal (169) e Arpex Capital (20), 
que participaram da XVII Mostra PUC 
na modalidade Apoio.
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21

12

23

Estandes das empresas Globo.com 
(21), Raízen (22) e Lojas Americanas 
(23), que participaram da XVII Mostra 
PUC na modalidade Apoio.

22

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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24

25

Estandes das empresas Senac 
Nacional (24), Sul América (25) e 
Ipiranga (26), que participaram da 
XVII Mostra PUC na modalidade 
Apoio.26
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27

28

29

Estandes das empresas Light (27), 
GSK (28) e Andrade Gutierrez (29), 
respectivamente, que participaram 
da XVII Mostra PUC na modalidade 
Apoio.

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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30

31

32

Estandes das empresas GranEnergia 
(30), AMBEV (31) e Repsol Sinopec 
(32) que participaram da XVII Mostra 
PUC na modalidade Apoio.
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Estandes das empresas Estaleiro 
Brasa/SBM Offshore (33) e (34) 
que participaram da XVII Mostra 
PUC na modalidade Apoio.

33

34

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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36

37

Estandes das empresas Senac 
Rio (35), XP Investimentos (36) 
e Riopar (37), que participaram 
da XVII Mostra PUC na modali-
dade Básico.

35
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38

39

40

Estandes das empresas Falconi 
(38), Seleções (39) e Siqueira 
Castro (40), que participaram da 
XVII Mostra PUC na modalidade 
Básico.

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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41

42

43

Estandes das empresas GE (41), 
IRB (42) e Philip Morris (43), que 
participaram da XVII Mostra PUC 
na modalidade Básico.
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44

45

46

Estandes das empresas Mattos 
Filho (44), BRMALLS (45) e Mon-
geral Aegon (46), que participaram 
da XVII Mostra PUC na modalidade 
Básico.

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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50

47

48

49

Estandes das empresas CIEE 
(47), Hotel Urbano (48), FMC 
Technologies (49) e H. Stern 
(50), que participaram da XVII 
Mostra PUC na modalidade 
Básico
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Estande da Imprensa Oficial do Esta-
do do RJ (51), que participou da XVII 
Mostra PUC como colaborador.

Estande da empresa Make Estilo 
(52), que participou da XVII Mostra 
PUC como colaborador.

51

52

Estandes dos Expositores da Praça da Alegria
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Ponto por ponto e espaço dos animais  

Realizado pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio/Cátedra UNESCO 
de Leitura, com colaboração do curso de Artes Cênicas da PUC-Rio, o Projeto 
Ponto por Ponto mostrou aos visitantes a gama de possibilidades de se 
praticar a leitura pelo viés da arte, de uma forma dinâmica e lúdica, utilizando 
materiais e profissionais das diversas áreas da cultura, especialmente da Leitura 
e da Literatura. Durante os quatro dias, alunos e professores promoveram a 
integração dos grupos visitantes às práticas leitoras desenvolvidas nos pontos 
de leitura.

No estande dos animais, o Abrigo João Rosa e a ONG 8 Vidas receberam 
doações de alimentos e produtos para cães e gatos.

53

(53) Projeto Ponto por 
Ponto, organizado 
pelo Instituto de Lei-
tura e curso de Artes 
Cênicas da PUC-Rio, 
que realizou, de forma 
teatral, sessões de 
leitura.

(54) Estande da ONG 
8 Vidas e do Abrigo 
João Rosa, onde os 
visitantes puderam se 
inscrever para do-
ações ou adoção de 
animais. 

54
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Área do Bosque

Os visitantes da XVII Mostra PUC encontraram, na Área do Bosque, um espaço 
para relaxamento e um ponto de encontro para a troca de ideias. Ao longo do 
dia, um caricaturista registrava momentos de descontração de quem estava 
por lá. Um estande do Spa Express oferecia, gratuitamente, massagens para 
visitantes e expositores.

No estande da CCESP, o público conheceu a versão online da Mostra PUC 
e recebeu da empresa Vero Talentos, parceira do evento, orientações sobre 
preenchimento de currículos e dicas para processos seletivos.

Nesta área foi montada, ainda, a praça de alimentação.
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As opções de alimentação incluíam salgados, como a pizza da Vezpa e o famoso 
pão Xina Papito, conhecido dos alunos da PUC-Rio, além das tortas, bolos e 
brownies da Maria Docinho, com opções de doce convencional e diet.

55

(55) Neste espaço as pessoas relaxavam com atividades de cartunistas e serviços gra-
tuitos prestados pela empresa Spa Express.
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Estandes dos Expositores da Área do Bosque

56

57

58

Estandes da Maria Docinho (56), 
Vezpa Pizzas (57) e XinaPapito 
(58), que participaram da XVII 
Mostra PUC como colaboradores.
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59

60

61

Estandes da CCESP (59) e das em-
presas Spa Express (60) e Vero Talen-
tos (61).



46

62

63

64

Estandes da Coordenação Central 
de Cooperação Internacional (63) e 
Coordenação Central de Extensão 
(64) da PUC-Rio.

(62) A Gerência de Recursos 
Humanos da PUC-Rio realizou 
encontros para trocar conheci-
mentos e ideias sobre temas de 
interesse dos estudantes, como 
dinâmicas de grupo, entrevistas, 
qualidade de vida no trabalho, 
estágio, tendências do mercado e 
coaching.

Estandes dos Expositores da Área do Bosque
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65

66

67
Estandes do Instituto Confucius (65), 
Empresa Júnior (66) e Escola de 
Negócios da PUC-Rio (67).
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68

69

Estandes da Escola Médica da 
PUC-Rio (68), com seus moder-
nos equipamentos, e da Vice-Re-
itoria Comunitária da PUC-Rio, 
com exposição de seus projetos 
sociais (Respuc) (69).
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Segurança

A Mostra PUC é um evento realizado em ambiente aberto, com entrada franca, 
o que oferece um desafio natural para a segurança. Neste ano, foram realizados 
investimentos em sistemas de segurança complementar ao ano anterior, com o 
aumento do número de câmeras de monitoramento nas áreas de exposição e 
pontos fixos de vigilância física. Em 2014, não foram registrados casos de roubo 
ou furto durante os quatro dias da Mostra PUC. 

O resultado das iniciativas para garantir a segurança do evento foi avaliado em 
questionário com 350 visitantes, conforme abaixo.
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Cuidados com o meio ambiente

Dando continuidade às orientações gerais da PUC-Rio sobre os cuidados 
com o meio ambiente, a organização da XVII Mostra PUC adotou as seguintes 
medidas:

•	Cuidados	com	a	poluição	sonora.

•	Outdoor com bicicletas e ambulantes.

•	Solicitação	de	serviços	e	cadastros	de	currículos	online,	a	fim	de	evitar	o	
uso do papel.

•	Campanha	para	redução	do	uso	de	carros	durante	o	evento.

•	Cuidados	com	a	destinação	dos	resíduos	na	montagem	e	desmontagem	
dos estandes.

•	Distribuição	de	lixeiras	seletivas	nas	áreas	de	exposição.
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Comunicação

A organização da XVII Mostra PUC utilizou os serviços do Projeto Comunicar da 
PUC-Rio para ações de comunicação interna e externa. O Projeto Comunicar é 
responsável pela comunicação institucional da Universidade e atuou na Mostra 
PUC de forma integrada, especialmente entre a Agência de Publicidade da PUC-
Rio e o Núcleo de Assessoria de Comunicação e Rádio.

As ações de mídia paga, via campanha de publicidade, e mídia espontânea, via 
assessoria de imprensa, garantiram a visibilidade da Mostra PUC dentro e fora 
do campus da PUC-Rio. A Comunicação da XVII Mostra PUC teve início após 
o término da XVI Mostra PUC, com a criação da logomarca e da comunicação 
visual do evento de 2014. 

O foco da campanha de divulgação da XVII Mostra PUC foi a mídia on-line, com 
o uso de ferramentas como Facebook Ads e links patrocinados. A decisão levou 
em consideração, entre outros motivos, a pesquisa realizada pelas empresas 
em 2013, quando as redes sociais foram consideradas os meios mais eficientes 
para a divulgação da Mostra PUC.

O MAIS IMPORTANTE

EXTREMAMENTE IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

IMPORTANTE

POUCO IMPORTANTE

MUITO POUCO IMPORTANTE 

0%

Outras ações de comunicação – com o uso de mídias tradicionais e de mídias 
alternativas – também foram realizadas, conforme detalhamento a seguir.
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A partir do briefing enviado pela Organização da XVII Mostra PUC, a Agência de 
Publicidade da PUC-Rio desenvolveu o conceito central da campanha: “Empresas 
são pessoas, negócios são relacionamentos. Faça contatos”.

Ações em Mídias Alternativas:

•	Projection Man, com ações realizadas nos bares da Zona Sul e Barra da 
Tijuca e distribuição de bolachas de chope.

•Bikedoor nas praias da Zona Zul e na orla da Lagoa nos finais de semana 
que antecederam o evento.

•	Busdoor em 70 ônibus do Rio de Janeiro e Niterói entre os dias 15 de julho 
a 15 de agosto de 2014.

•	Taxidoor em 70 carros nas regiões da Zona Sul, Zona Norte, Centro e Barra 
da Tijuca, entre os dias 15 de julho a 15 de agosto de 2014.

•	Back Light Acoplado, em ações no Centro e Zona Sul do Rio de Janeiro.

•	Back Light Móvel, em ações no Centro e Zona Sul do Rio de Janeiro e em 
Niterói nos finais de semana que antecederam o evento.

•	Panfletagem	no	pedágio	da	Linha	Amarela,	com	a	distribuição	de	10.000	
flyers na semana que antecedeu o evento.

•	Panfletagem	nas	Barcas	e	Catamarãs,	com	a	distribuição	de	13.000	flyers 
na semana que antecedeu o evento.

•	Blitz em bares e restaurantes de Niterói, no fim de semana anterior ao 
evento.

•	Led Acoplado na região do Centro e Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim de 
semana anterior ao evento.

A campanha também contemplou ações em rádio, com a inserção de 88 
comerciais de 30’’ nas rádios Mix FM e SulAmérica Paradiso FM, no período de 15 
de julho a 15 de agosto de 2014.

comunicação - campanha
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70 71

72 73

74

(70) Distribuição de flyers em Niterói. (71) Distribuição de flyers na Zona Sul do 
Rio.

(72) Back light  à noite na Lapa. (73)  Distribuição de flyers no pedágio da 
Linha Amarela.

(74) Back light na orla de Niterói.
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75 76

(75) Back light em ação na Lapa. (76) Distriibuição de flyers nas barcas.

77 78

79

(77) Anúncio em Busdoors.

(78) Anúncio em Bikedoors.

(79) Divulgação da Mostra PUC nas 
ruas da cidade.
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80

(84) Back light na cidade de Niterói.

(80) Distribuição de flyers no Catamarã.

81

(81) Back light na Zona Sul do Rio.

82

84

(82) Back light na Zona Sul do Rio. (83) Back light e back light móvel no Centro.

83
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85

(85) Back light móvel em ação.

86

(86) Anúncio em 70 Taxidoors.

87

(87) Bikedoors no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas no fim de semana.

Bolacha distribuída nos bares da cidade.
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A Agência de Publicidade e a equipe da organização da Mostra PUC produziram 
1250 cartazes que foram distribuídos em murais na PUC-Rio e em outras 
universidades do Estado do Rio de Janeiro. 

comunicação - CARTAZES TEMÁTICOS
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CARTAZ

FLYER
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SITE

comunicação - site oficial

No endereço (http://www.ccesp.puc-rio.br/mostrapuc/) estavam disponíveis 
informações sobre a Mostra PUC, tais como: lista de expositores, serviços 
oferecidos, opções de transporte, além das inscrições para o evento e para o 
Concurso Cultural Mostraí.
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comunicação - Patrocínios

A XVII Mostra PUC patrocinou a exposição ID_BR CARA::PELE::JEITO, em 
cartaz entre os dias 1º e 14 de julho, no terminal 2 do Aeroporto Internacional 
Tom Jobim – Galeão. O objetivo da exposição era ampliar a discussão e reflexão 
sobre as diversas identidades étnicas presentes no nosso país.  A curadoria da 
exposição era de Luana Génot, aluna da PUC-Rio.

Durante os dias da exposição, foram distribuídos 1500 flyers da Mostra PUC.

88

89

(88) e (89) Exposição ID_BR CARA::PE-
LE::JEITO no terminal 2 do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim – Galeão.
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comunicação - Facebook da mostra puc

A estratégia de mídias sociais foi realizada pela Coordenação da Mostra em 
parceria com o Projeto Comunicar. Ao longo da divulgação – e especialmente 
nos dias do evento – alimentamos os perfis em mídias sociais (com destaque 
para o Facebook). Os assuntos eram os mais diversos, desde destaques 
da Mostra até vagas de estágio, atrações, palestras, informações úteis ao 
participante, além de responder várias dúvidas que apareciam na página. A 
média de postagens era de duas a três mensagens por dia. 

Do dia 2 de abril até o dia 26 de agosto, foram publicados 121 posts com 
novidades dos programas de estágio das empresas, dos departamentos 
da PUC, quantidade de oportunidades presentes, exposições de quadros e 
também com o Concurso Mostraí.
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Baseada em pesquisas após a Mostra PUC de anos anteriores, a organização 
optou por dedicar atenção especial às mídias sociais, com foco no Facebook. O 
conteúdo dos perfis da Mostra PUC era produzido internamente e alavancado por 
meio de campanha de Facebook Ads, desenvolvida por uma empresa parceira 
(Exa). A campanha gerou 24,1% do total de fãs para a página. Mais de 13 mil 
pessoas curtiram a página da Mostra PUC na rede.

CTR médio da campanha - 14.596

Média de impressões da campanha - 1.071.810

comunicação - Facebook ads
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comunicação - posts Patrocinados com maior alcance
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Entre 22 de julho e 18 de agosto de 2014, uma campanha de links patrocinados 
no Google exibiu anúncios da Mostra PUC a partir da busca de palavras-chave 
previamente selecionadas. 

Alguns resultados:

Palavras com CTR mais alto (mais específicas): Mostra PUC, Mostra 
PUC 2014, feira estágio puc, mostra puc rj, “amostra puc”, mostra puc 
online, feira de estágios, entre outras.

Palavras com mais impressões (mais genéricas): estágio, oportunidade 
de vagas, vagas de estágio, pontifícia universidade católica, entre outras.

Média de impressões da campanha – 407.788

Média de cliques – 4.356

CTR médio da campanha – 1,07%
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comunicação - links patrocinados
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A Assessoria de Comunicação da PUC-Rio (Projeto Comunicar) desenvolveu 
o trabalho de assessoria de imprensa da XVII Mostra PUC, com reforço de um 
atendimento exclusivo, a partir de abril de 2014. 

Um total de 83 matérias espontâneas em jornal, rádio, televisão e web foram 
conquistadas, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. Todas estão 
disponíveis para consulta no site da Assessoria de Comunicação da PUC-Rio 
(http://asessoria.vrc.puc-rio.br).

Destaques do trabaho: 

•	 Matérias	em	todos	os	jornais	impressos	da	cidade;

•	 Mídia	interna;

•	 Matéria	de	capa	no	Jornal	O	Dia	e	no	Jornal	O	Globo;

•	 Divulgação do concurso Mostraí, especialmente em blogs e sites 
especializados.

Dificuldades encontradas:

•	 Mídia concentrada na Copa do Mundo no período imediatamente anterior ao 
evento;

•	 Dificuldades	com	o	sinal	de	satélite	das	TVs	para	entradas	ao	vivo;

•	 Pouca informação das empresas sobre seus estandes e vagas disponíveis.

comunicação - Assessoria de Imprensa
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Exposição na Mídia - Clipping

EXTRA , 30 de julho de 2014.
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MACAE OFFSHORE, 15 de junho de 2014.

JORNAL O GLOBO, 23 de outubro de 2014.

Exposição na Mídia - Clipping
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FOLHA DIRIGIDA, 8 de julho de 2014.

MEIA HORA, 31 de julho de 2014.
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FOLHA DIRIGIDA, 12 de agosto de 2014.

Exposição na Mídia - Clipping
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O DIA, 31 de julho de 2014.
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Exposição na Mídia - Clipping

REDE VIDA, 12 de agosto de 2014.

REDE TV, 15 de agosto de 2014.
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O DIA, 11 de agosto de 2014.
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Mídia interna - Campus

As mídias internas da PUC-Rio também deram destaque ao evento. Houve 
cobertura da TV PUC, PUC Urgente, Jornal da PUC, Portal PUC-Rio Digital e TV 
Pixel, com notícias em tempo real. 
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A TV PUC ficou ao vivo durante todo o evento em um estúdio montado 
no estande do Projeto Comunicar. Foram produzidos 10 programas e 55 
entrevistas, disponíveis em (http://www.youtube.com/user/TvPucRio1/videos).
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Além da cobertura jornalística, o Portal PUC-Rio Digital realizou a transmissão ao 
vivo das palestras. Elas estão disponíveis para exibição no site: puc-riodigital.com.
puc-rio.br.

Mídia interna - Campus
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Pesquisa realizada com os visitantes.

comunicação - retorno dos visitantes
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palestras

As palestras empresariais são um grande atrativo para o público da Mostra PUC. 
Por meio delas, os visitantes passam a conhecer os valores, produtos, projetos 
e oportunidades de trabalho imediatas ou futuras nas empresas expositoras. 
Têm a duração de 50 minutos e, dependendo do local, podem ser gravadas, 
gratuitamente, e transmitidas ao vivo. 

Os visitantes que registraram sua presença receberam certificados emitidos pela 
Coordenação Central de Estágios e Serviços Profissionais - CCESP, que valem 
horas de atividade complementar em vários cursos universitários. 

Este ano, os visitantes cadastrados no sistema da Mostra PUC, que registraram sua 
presença nas palestras, concorreram também nos sorteios realizados diariamente.

•	Total	de	palestras	realizadas:	54	

•	Total	de	pessoas	que	registraram	presença:	2.526	

•	Média	de	público	registrada	por	palestra:	47	pessoas	

•	Média	de	público	registrada	nas	palestras	empresariais:		71	pessoas

Palestras que mais atraíram o público durante a XVII Mostra PUC:

1. Mongeral Aegon: 163 pessoas (14/08)

2. White Martins: 140 pessoas (14/08)

3. Sesc Rio: 126 pessoas  (14/08)

4. L’Oréal: 125 pessoas (14/08)

5. BR Malls: 122 pessoas (13/08)

6. Chevron: 112 pessoas (14/08)

7. Lojas Americanas: 108 pessoas (13/08)

8. Chevron: 104 pessoas (15/08)

9. Globo: 74 pessoas (13/08)

10. Andrade Gutierrez: 72 pessoas (13/08)
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público presente

Com base na filmagem dos portões da entrada principal da PUC-Rio (Avenida 
Padre Leonel Franca) e da Rua Marquês de São Vicente, em intervalos gravados 
nos períodos da manhã, tarde e noite, foram estimados 90.000 pedestres, nos 
quatro dias do evento.

O registro de veículos contabilizados pelo setor de parqueamento, nos quatro 
dias do evento, assumindo uma média de duas pessoas por carro, mostra, 
aproximadamente, 2.000 pessoas no período.  

TOTAL ESTIMADO: 

92.000 pessoas
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PESQUISA DE OPINIAO - eXPOSITORES

Durante a Mostra PUC, a Organização realiza uma pesquisa para mensurar 
quesitos que auxiliam na avaliação do evento. A seguir, os principais resultados 
desta pesquisa, feita com os expositores e composta por 33 questionários válidos.
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PESQUISA DE OPINIAO - eXPOSITORES
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PESQUISA DE OPINIAO - eXPOSITORES
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PESQUISA DE OPINIAO - visitantes

A pesquisa de satisfação do público também foi realizada com questionários 
distribuídos aleatoriamente para 350 visitantes. Os resultados são apresentados 
a seguir.
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PESQUISA DE OPINIAO - visitantes
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mostra puc online

Uma das novidades da XVII Mostra PUC foi a continuação da já conhecida feira 
de estágios da PUC-Rio no ambiente online, com a 1ª edição da Mostra PUC 
Online. Em parceria com as empresas Vero Talentos e E-Continuus, a Mostra 
PUC Online reproduziu a feira de estágios, com estandes personalizados, 
palestras e atividades interativas.

A Mostra PUC Online utilizou uma tecnologia com efeito 3D, que promoveu 
uma nova experiência na comunicação entre os participantes e as empresas de 
diferentes portes no Brasil. Para isso, a Mostra PUC Online simulou a feira de 
estágios, na qual os visitantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente 
com as empresas, em estandes, palestras e outras atividades. 

A Mostra PUC Online também teve um espaço destinado para facilitar a inserção 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O espaço foi desenvolvido 
em parceria com o IBDD (Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência) e o CVI (Centro de Vida Independente).

De 15 de agosto a 10 de outubro, a Mostra PUC Online ficou disponível para 
estudantes e profissionais visitarem os 37 estandes das empresas participantes 
e buscarem oportunidades de estágio, trainee e empregos. 
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mostra puc online - atividades

Estandes

Estande virtual customizado, com exposição da marca das empresas, divulgação 
de conteúdos corporativos e possibilidade de interação com os participantes.

Processo Seletivo

Possibilidade de selecionar os candidatos no ambiente virtual, com redução do 
custo e tempo de seleção a partir de teste de compatibilidade de perfil e quiz de 
seleção virtual.

Central de Carreiras

Central de conhecimento sobre carreira, mercado de trabalho e processo seletivo, 
contendo artigos, entrevistas e dicas organizados por temas.

PCD – Pessoa com Deficiência

Promoção de ações específicas para facilitar a inserção de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho.

Live Day

Dia de interação mais intensa com todas as empresas e os alunos/visitantes 
através de chats e videochats.

Vagas

Divulgação de vagas ou programas de estágio e trainee, assim como 
oportunidades de emprego.

Auditório

Disponibilização de palestras previamente gravadas e promoção de chats com 
candidatos.

Currículos

Espaço para cadastro de dados do currículo e envio direto para as empresas, além 
da possibilidade de inserção de currículo em vídeo.
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COMUNICAÇÃO - mostra puc online

online

www.ccesp.puc-rio.br/mostrapuconline

Mais de 30 empresas 

com estandes 

personalizados.

Central de 

Carreiras com dicas 

e orientações.

Mostra PUC Online em qualquer lugar e a qualquer hora.

Vagas em 

programas de 

estágio e        .trainee

Teste de seleção 

virtual , com quiz e  

currículo em vídeo.

CARTAZ

FLYER
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JORNAL DO COMMERCIO, 31 de julho de 2014.

O GLOBO, 27 de agosto de 2014.
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Estatísticas - mostra puc online

As atividades realizadas na Mostra PUC Online foram monitoradas gerando os 
dados abaixo. Observa-se uma concentração de participação no dia especial de 
atividades (Live Day), realizado em 09 de setembro de 2014.
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premiaçoes

Anualmente, a Mostra PUC realiza concursos, dentro da temática de cada 
edição, com o intuito de promover a participação dos seus alunos no evento e 
reconhecer trabalhos de destaque.

No Concurso Cultural Mostraí foram premiados 8 trabalhos que dividiram 
R$16.500. Na Mostra PUC Online, os visitantes que participaram do quiz e 
enviaram seus currículos em vídeo, concorreram a um tablet.

Foram premiadas, também, as empresas com estandes que mais ofereceram 
experiências aos visitantes e melhor traduziram a temática do evento, no 
julgamento de professores e alunos da Universidade. As premiadas foram:

1º

2º

3º

A organização da Mostra PUC reconhece, ainda, as empresas que mais se 
destacaram na Mostra PUC Online. São elas:

1º

2º

3º

As empresas vencedoras recebem vouchers no valor de R$1.000, R$1.500 
e R$2.000 para serem utilizados como forma de pagamento nos cursos de 
extensão da Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio.
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FLYER

ORGANIZAÇÃO


