
PORTFÓLIO

 

REDATORA   RE LAÇÕES  PÚBL ICAS
Alessandra Freitas  



R E L A Ç Õ E S  P Ú B L I C A S

R E D A T O R A

Alessandra Freitas

S O B R E  M I M
Olá, espero que esteja tudo bem com você.

Sou redatora e Relações Públicas,  não necessariamente nessa
ordem.

Amo a área de RP porque acredito que a comunicação com
propósito é a base para a construção de uma marca sólida, a
escrita é uma das formas de alcançar esse objetivo. Talvez, a
minha preferida.

Escrever sempre foi para mim um hobby relaxante e leve, por
isso fico feliz por hoje poder trabalhar com algo tão familiar
dentro da área que amo.

Particularmente prefiro papel e caneta, mas as maravilhas da
internet permitem que conteúdos incríveis cheguem na hora
certa para a persona certa, vantagem que o papel não poderia
dar.

Escrever utilizando as técnicas de S.E.O para ajudar  um site a
ser bem rankeado além de ser uma estratégia para converter
leads em clientes, é também uma forma de consolidação de
marca e construção de autoridade na internet.

Incrível o quanto palavras podem ajudar a 
alcançar resultados não é?! 

 



Relações Públicas - Unifacs

Certificada pela Rock Content em:
Copywriting 
Marketing de conteúdo 
Produção deconteúdo para Web
Otimização dos mecanismos de busca- Udemy
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Artigo para blog - 1000 palavras
Artigo para blog- 600 palavras
Planejamento de copy para redes sociais

F O R M A Ç Ã O

Alessandra Freitas

S E R V I Ç O S



Trabalhar como Home Office certamente tem suas vantagens. Liberdade de

horários, conforto e flexibilidade são alguns pontos atraentes para quem

escolhe essa modalidade de trabalho. Sim, eu disse para quem escolhe. 

A mudança brusca na rotina é desafiadora para quem tem dificuldade em separar

a vida pessoal da vida profissional. E pode desencadear muitos problemas

emocionais.

O problema é que com a pandemia, o home office deixou de ser opção dos

simpatizantes e passou a ser única alternativa segura para muitas pessoas que

nunca tinham encarado o trabalho remoto.
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Mas o que é a síndrome de Burnout?

Como evitar a Síndrome de Burnout no Home Office!
Entenda como esse problema pode afetar seu bem estar e produtividade

A síndrome de Burnout é um deles, quando os sinais de esgotamento do corpo e a

mente são ignorados, problemas maiores podem surgir e afetar a produtividade e

o bem estar no trabalho.

É caracterizada por um esgotamento físico e mental causado pelo estresse

excessivo no trabalho. O nome vem da junção de “ burn” com “ out” em inglês, que

pode ser traduzido como “consumido pelo fogo” uma forma de demonstrar

esgotamento ao ter os neurônios queimados. Horrível né?! 

Isso pode ser causado por fatores internos e externos como cobranças, condições

inadequadas de trabalho, grande volume de demandas e outras situações que vão

criando sobrecarga.

Alguns sintomas podem começar a aparecer, incluem cansaço físico excessivo,

falta de ânimo, insônia, e irritabilidade. São alguns dos sinais de que é hora de se

cuidar!

Claro que o estresse, preocupação e insônia também são sintomas de ansiedade,

outro problema que infelizmente também tem se tornado corriqueiro. Mas Para

cuidar da saúde da mente e evitar uma série de sintomas psicossomáticos fique

atento. 



Para evitar que o trabalho em casa se torne infinito e bagunçado, existem

regrinhas que podem ser criadas por você e para você, que agem como fiscais do

bem.

A seguir algumas dicas que você pode aplicar a sua realidade.

O fato de estar em casa pode trazer a sensação de desânimo e desordem, por isso

respeitar cada ambiente pode ser um aliado para ajudar seu corpo a entender

quando é hora de trabalhar e quando hora de descansar.  

Como evitar a síndrome de Burnout

Apesar de parecer óbvio, a possibilidade de continuar trabalhando sob a falsa

promessa de agilizar alguma demanda para o dia seguinte é tentadora, mas não dá

ao cérebro o descanso tão merecido e necessário.

Respeite seu horário de terminar e lembre que adiantando ou não, sempre terá

mais trabalho a fazer.

Quando for descansar, prepare o ambiente para isso, tome um banho relaxante,

procure roupas confortáveis e se desligue das redes sociais. Apesar de serem uma

fonte de distração e liberação de dopamina (que leva estímulos de prazer ao

cérebro), as redes sociais não foram feitas para relaxar, a depender do seu ramo de

atuação, podem até te dar a sensação de continuar trabalhando. Complicado né?!

Leve seu momento de descanso a sério e resista a tentação de checar seus e-mails

ou pensar que está perdendo tempo, sua mente precisa disso para continuar com

um bom rendimento.

Se não puder ter um cômodo específico para trabalhar, tente pelo menos não

ficar deitado em meio a bagunça. Seu corpo vai entender que quando estiver

vestido e devidamente sentado, você está trabalhando e precisa de foco.

1- Tenha horários fixos

Tenha um horário fixo para começar e para terminar seu expediente.



Existem técnicas de produtividade e organização que podem potencializar seu foco,

a técnica do pomodoro é uma delas, afinal não adianta organizar um horário para o

trabalho mas não conseguir se concentrar e ser produtivo nesse tempo. 

O pomodoro determina 25 minutos de foco total seguidos de 5 minutos de

descanso, a ideia é alternar momentos de concentração e distração para evitar

que a mente se canse rapidamente.

 

Não se trata de quantidade, mas de qualidade, a falsa ideia de trabalhar horas a fio

sem parar ja se mostrou ineficaz.

Sabe quando a mente fica tão cheia de lembretes e informações que não dá pra

pensar por onde começar?

2- Organize sua forma de trabalhar

Cada pessoa funciona de forma diferente, descubra qual momento do dia você é

mais produtivo, a vantagem de estar em casa é a liberdade para encontrar o melhor

jeito de funcionar com toda a sua capacidade.

3- Separe as suas prioridades.

Calma, é hora de fazer uma limpeza na mente. Papel e caneta são ideais para isso.

Crie uma lista simples, sem se preocupar com a ordem de importância, nesse

momento você só precisa colocar no papel a bagunça que está na sua cabeça.

Depois de remover aqueles lembretes mentais que ficam apitando até serem feitos,

você fica livre para se concentrar em uma atividade de cada vez. Sem essa de alternar

sua atenção e energia em várias tarefas ao mesmo tempo, ao invés de adiantar, você

diminui sua concentração em todas elas e demora mais para terminar.



Para a mente funcionar direito, o corpo também precisa estar saudável e bem

disposto.

Se você é do tipo que tem pressa de dar conta de tudo, saiba que deixar o almoço

pra mais tarde nunca é boa ideia a longo prazo. Seu corpo é uma máquina mas

precisa de combustível, faça pausas regulares para comer corretamente, além de

evitar a distração da fome, os alimentos certos ativam a memória e ajudam o

raciocínio.

 

Mesmo em casa, os exercícios físicos são eficazes e necessários. Não é preciso ter

equipamentos de academia para se exercitar, muitos exercícios simples como

agachamentos e aeróbica podem ser aprendidos pela internet.

Tem coisas que são importantes mas não urgentes, coisas que não são tão

importantes mas são urgentes e coisas nem importantes nem urgentes, uffa é muita

coisa né!

A Matriz de Eisenhower pode ajudar a separar as prioridades por ordem de urgência

e importância..

4- Cuide da sua alimentação

5- Faça exercícios regulares

Além de ser bom para sua saúde física os efeitos dos exercícios na saúde mental

não podem ser ignorados. Se movimentar acelera a liberação de endorfina

substancia responsável pelo bem estar e sensação de prazer.

Gostou das dicas? compartilhe com um amigo!



O Relações Públicas, ou RP é o profissional que pensa na estratégia por trás da

comunicação de uma marca. Seja ela uma grande empresa, uma empresa pequena,

um influenciador digital ou um profissional autônomo que se divulga na internet.

Como diz o velho clichê, todo mundo precisa de um RP, afinal empresas são feitas

de pessoas e pessoas são marcas.

É normal que empresas com pouco tempo de mercado priorizem apagar incêndios e 

estabilizar o negócio, de fato é preciso escolher quais guerras lutar primeiro. Mas

fazer uma comunicação intencional não é luxo para grandes corporações.

Toda organização tem sua razão de existir, ainda que não tenha um quadro

pendurado na parede com sua missão escrita em letras garrafais. A cultura

organizacional começa a ser formada intuitivamente desde os primeiros passos do

negócio. Se decidir que chegou a hora de cuidar da imagem da sua marca, continue

lendo.

O fato é que enquanto oferece seu produto ou serviço, para resolver algum

problema ou atender a um desejo, a empresa expressa sua personalidade, cultura,

jeito e valores, consciente ou inconscientemente. 

E no meio de tantos concorrentes oferecendo produtos e soluções similares, se

destaca quem sabe se comunicar e consegue expressar valores que atraiam um

público que se identifique.
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Como minha empresa está sendo vista?

Conheça esse profissional que cuida da gestão da marca!

O que faz um Relações Públicas

Nem sempre a imagem de uma organização reflete sua real identidade. Isso porque

a construção do imaginário das pessoas depende principalmente das ações que são

comunicadas por ela. Quando essa comunicação não é feita de propósito, a imagem

projetada é abandonada a própria sorte, podendo coincidir com a identidade da

empresa, ou não.



O cuidado com a maneira com que as pessoas enxergam a marca pode prevenir ou

diminuir os impactos de uma crise de imagem, embora seja difícil de mensurar o

capital reputacional, não é difícil sentir no bolso os efeitos dessa crise, a perda de

clientes fiéis e queda nas vendas são alguns dos problemas que podem ser

evitados.

Para Margarida Kunsch “Imagem é o que passa na mente dos públicos, no seu

imaginário, enquanto identidade é o que a organização é, faz e diz.” Quando a

imagem representa bem a identidade, uma reputação sólida é construída ao longo

do tempo e menos vulnerável a marca se torna.

Desde que seja registrado no Conselho, o RP pode exercer funções como assessoria

de imprensa, gestão de eventos, media training, comunicação institucional,

planejamento estratégico, pesquisa de opinião, gestão de crises e relacionamento

com stakeholders.

 Uffa, é bem amplo né? Por ser um trabalho de bastidor, muita gente não entende

como um RP pode ajudar, mas até quem não tem uma grande equipe de

comunicação se beneficia com as estratégias da profissão.

O Relações Públicas é o médico que cuida da imagem para que seja condizente com

a sua cultura organizacional, ou seja, sua forma de se comunicar com o público

interno, seus valores, diretrizes e ambiente, são detalhes que diferenciam uma

organização que conquista clientes fiéis, de uma que está se virando nos trinta

para que os anúncios façam milagre.
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Quais funções o Relações Públicas pode exercer?



Seja para resolver problemas, tirar dúvidas, ou pesquisar um produto para comprar,

a facilidade dos buscadores do Google tornaram o hábito de pesquisar na internet,

uma oportunidades para empresas serem encontradas por um cliente em potencial.

Pensando nisso, o redator define a persona ideal para a empresa e pesquisa as

dores e expectativas dela, com essa estratégia é possível escrever um artigo

persuasivo que crie autoridade para o site e reconhecimento para a marca. Mas

onde entra a atividade de Relações Públicas ?

Em tese,o redator que pode ter qualquer formação ,desde que tenha um olhar

cuidadoso para o conteúdo, enquanto o RP tem um olhar cuidadoso para todos os

públicos da empresa, é um combo de estratégia de marca com produção de

conteúdo específico para criar relacionamento com sua persona e transformá-la em

um cliente.

O que faz um redator? qual formação ele precisa ter? Quais os benefícios de ter um

Relações Públicas como redator?

O redator é o responsável pelo conteúdo de artigos para sites visando o

rankeamento nas buscas do Google, desde que tenha conhecimento em SEO, boa

escrita, e esteja familiarizado com as técnicas de texto para web, o redator pode

ter qualquer formação, dentro ou fora da área de comunicação.

Seu papel é ajudar as empresas com presença no ambiente digital a se

beneficiarem com as buscas orgânicas que os usuários da rede fazem todos os dias.

Como o Relações Públicas trabalha para unificar a linguagem e comunicação da

empresa, a estratégia de produção de conteúdo passa pela definição de uma linha

editorial que reflete os pilares dela e traz conteúdos relevantes para solucionar

problemas.

Tudo isso começa com planejamento e definição dos objetivos específicos, afinal se

comunicar apenas para ter presença no ambiente digital é o mesmo que gastar

tempo e dinheiro sem saber o motivo.

Ficou com alguma dúvida? Me manda uma mensagem!
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O Relações Públicas como redator
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