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RESUMO 

Ao ingressar no curso de Comunicação Social, com Habilitação em Publicidade e Propaganda 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, é possível perceber que muitos 

alunos se deparam com uma dúvida comum: qual área de atuação irão seguir na carreira 

profissional. É interessante que eles tomem essa decisão o mais breve possível para que 

potencialize o aprendizado buscando conteúdo auxiliar e otimize tempo no mercado de 

trabalho. Na tentativa de auxiliar os alunos nessa decisão, propomos a criação de um produto 

audiovisual denominado “Job: A experiência de estagiários no mercado publicitário 

mossoroense”. O produto tem o intuito de expor aos alunos como funciona na prática uma 

agência, a partir da visão de alunos do curso de Publicidade da UERN.  A proposta é oferecer 

um conteúdo divertido e verdadeiro, que pretende nortear alunos recém chegados à 

universidade acerca de um novo mundo a ser conhecido: o mundo profissional. Este trabalho 

relata a criação deste projeto experimental, que tem bases teóricas em Alves (2008); Antoniutti 

E Fontura (2008); Almeida (1999) e Wohlgemuth (2015). Ao final, concluiu-se que o Job é 

uma ferramenta que pode realmente auxiliar a alunos novatos a conhecer melhor o 

funcionamento de agências de publicidade mossoroenses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mesmo depois que escolhem uma carreira profissional e ingressam em um curso 

superior é notável que alguns jovens encontram dificuldades de decidir em qual campo, 

especificamente, irão atuar. Considerando um aluno do curso de Comunicação Social, com 

habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN, é possível observar que existe dificuldade em escolher dentre as variadas funções do 

publicitário inserido em uma agência de publicidade e propaganda. Essa dúvida pode acontecer 

devido as diferentes formas de atuação dentro de uma agência, e dos diferentes perfis que cada 

função exige. Além disso, existe uma escassez de informações práticas sobre a atuação do 

publicitário no mercado local, o que pode dar ao aluno pouca noção da realidade profissional. 

Alguns materiais já abordam essa problemática de maneira didática. É possível 

encontrar conteúdos relevantes como os das autoras Leão (2001) e Siqueira (2013), que criaram 

manuais com o objetivo de orientar o aluno em relação à carreira profissional, dando boas dicas 

sobre o dia-a-dia da profissão. Mas, apesar de utilitários, os conteúdos encontrados não abordam 

a realidade do mercado local, e é importante que alunos de Publicidade e Propaganda da UERN 

tenham acesso à uma informação mais detalhada de como funciona o mercado publicitário 

mossoroense. Leão (2001) considera que ter acesso à essa informação é bastante importante, e 

afirma:  

Você está se iniciando numa profissão. Convém saber quem são os profissionais que 

se distinguem em cada área dela, na cidade em que você trabalha, no Brasil e no 

mundo. Isso é importante para que comece a ter referências do tipo de trabalho que 

essas pessoas desenvolvem e da opinião que o mercado tem acerca dele mesmos e dos 

elementos que o compõem. (LEÃO, 2001, p. 15) 

Na tentativa de mostrar, de maneira prática, como atuam os publicitários nas variadas 

funções de uma agência no mercado local, desenvolvemos este Projeto Experimental intitulado 

Job: a experiência de estagiários no mercado publicitário mossoroense. Nele, pretendemos 

disponibilizar conhecimento prático da profissão antes do ingresso dos estudantes de 

Publicidade no mercado de trabalho, a partir da experiência de alunos do curso de Publicidade 

e Propaganda da UERN. A ideia é inserir alunos novatos no dia-a-dia de agências de 

publicidade e propaganda para que eles entendam melhor a realidade da profissão, e repassem 

essa experiência a outros alunos através de um canal interessante: um produto audiovisual que 

pode veicular em variadas plataformas, com formato jovem e inovador. Para tal, empregamos 

características de reality show, onde a rotina desses estudantes, que atuarão como estagiários, 

seja documentada e exposta para outros alunos.  
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O objetivo é criar uma ferramenta didática e divertida que mostre a realidade prática da 

profissão do publicitário na cidade de Mossoró, auxiliando assim o aprendiz a escolher qual 

área de atuação condiz com seu perfil profissional. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Observando ao longo do tempo o desempenho econômico da cidade de Mossoró e 

considerando o crescimento da região, é natural perceber que as agências de publicidade locais 

tenham acompanhado essa tendência. Dantas (2014) afirma que Mossoró possui hoje 17 

agências atuando plenamente, o que torna o mercado publicitário da cidade um considerável 

empregador.  

O crescimento deste mercado vem contribuindo para o aumento do ingresso de 

estudantes no curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). De acordo com dados extraídos do 

site oficial da instituição, a concorrência do curso vem aumentando consideravelmente desde 

sua fundação em 2003 até o ano de 2015, como mostra a Figura 1: 

  

 

Figura 1: Gráfico indicador da concorrência do curso de Publicidade e Propaganda da UERN desde sua fundação até o 

ano de 2015. Dados disponíveis em: www.uern.br.  

   

A partir desses dados, percebemos que cada vez mais jovens escolhem Publicidade e 

Propaganda como campo de atuação profissional, seja porque são comunicativos e desejam 

revolucionar usando a criatividade, ou porque se identificam com alguns aspectos da profissão 

como gosto por artes, fotografia, filmes, jingles, comerciais famosos, mídia, marketing, etc. 

Depois que entram no curso alguns desses jovens não sabem como será sua carreira na 

prática, e acabam encontrando dificuldade para decidir sua área de atuação, além de 

descobrirem que a sua completa formação não se dá apenas na universidade, que é necessário 

complementar o conhecimento com outros tipos de experiências. Nesse caso é comum que eles 
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busquem conhecimento fora da universidade para se especializar, a exemplo dos diretores de 

arte, que precisam aprender a manipular softwares e acabam buscando cursos alternativos para 

isso. Além disso, algumas disciplinas do curso exigem conhecimentos prévios para que haja o 

perfeito aprendizado do aluno. 

Desse modo, alunos que decidem previamente sua área de atuação profissional podem 

buscar com mais clareza quais conhecimentos serão necessários para a sua completa formação, 

otimizando tempo e focando esforços durante o curso para relacionar o que aprende na 

universidade com o que aprende fora dela. Essa decisão prévia pode auxiliar na absorção de 

conteúdo acadêmico e posteriormente na formação de um profissional mais qualificado, e por 

isso é interessante que o aluno tenha, logo no início do curso, acesso à um conteúdo informativo 

que o auxilie nessa busca.  

A criação de um produto audiovisual que mostra a vivência de alunos novatos como 

estagiários pode auxiliar o aluno a entender melhor a realidade da profissão, e esclarecer na 

decisão da área de atuação. Um produto que mostra detalhes de cada departamento das agências, 

a rotina dos profissionais, e até mesmo o sentimento dos alunos ao viver as experiências 

propostas, pode ajudar a sanar muitas dúvidas de quem está entrando no universo publicitário. 

O audiovisual, por ser um formato rico e didático, é o veículo ideal para esse tipo de 

conteúdo. Rabaça e Barbosa (2006) afirmam que o audiovisual estimula o uso de dois sentidos 

humanos simultaneamente, facilitando a disseminação da informação. Além disso, os autores 

acham que o formato é comum ao homem moderno e ajuda na educação. Em concordância com 

Rabaça e Barbosa (2006), Coutinho (2006, p. 20) defende que vivemos em um tempo no qual, 

praticamente, todas as pessoas são “alfabetizadas” audiovisualmente. A autora acredita que 

estamos imersos em um mundo de imagens onde a linguagem audiovisual nos é familiar, 

corriqueira, comum. Se analisarmos bem, não é tão difícil perceber que o audiovisual é 

onipresente na vida moderna, basta observarmos o nosso dia-a-dia para notarmos que desde em 

casa vendo TV, até no trabalho ou na rua, estamos sempre em contato com algum tipo de 

produto audiovisual. Antoniutti e Fontura (2008) acreditam que estamos numa época em que o 

audiovisual é o modo de expressão predominante; na mídia, na arte, na ciência, na tecnologia, 

na forma como nos comunicamos, para eles o audiovisual está presente em tudo. 

Outro motivo que nos levou a escolher o audiovisual foi a possibilidade de explorarmos 

características de reality show no produto, o que nos permite inserir pessoas da realidade local 

no projeto. Essa estratégia, além de dar verossimilhança ao produto, transforma o espectador 

numa espécie de aliado dos personagens, gerando uma identificação incomum entre 

personagens e espectador. Nessa perspectiva, Mateus (2012) afirma que: 
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O gosto por olhar a vida de pessoas comuns, esse movimento escopofílico, inaugura 

uma percepção testemunhal da realidade: eis ali a complexidade do mundo mostrada 

através do olhar do indivíduo vulgar. O reality-show, não apenas dá a observar a 

realidade ao espectador, como, antes de mais, o interpela como testemunha desse 

mundo numa relação muito particular entre a verdade, a visibilidade e a 

verificabilidade daquilo que vemos no ecrã. O espectador torna-se cúmplice daquilo 

que visiona. (MATEUS, 2012, p. 240) 

 

E se a nossa ideia central é passar a experiência a outros alunos, nada mais sedutor do 

que mostrar o que sentirá na pele quem participará do experimento. A intenção é que eles sintam 

indiretamente a experiência proposta, auxiliando o aprendiz se mover com segurança no mundo 

novo que começa a conhecer: o mundo da profissão. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Conceituando Publicidade e Propaganda  

 

Na sociedade moderna, a publicidade e a propaganda são ferramentas da comunicação 

social muito usadas para disseminar ideias com base na persuasão e, particularmente no Brasil, 

existe uma confusão na definição desses conceitos. Santos (2005) afirma que na língua 

portuguesa os termos publicidade e propaganda são usados ora como sinônimos, ora com 

significados diferentes, o que pode ter gerado confusão no uso dos termos. Gomes (2001), 

preocupada com as definições errôneas que foram usadas ao longo do tempo, afirma que é 

importante destacar que esta confusão semântica se dá apenas no Brasil, o que vem dificultando 

o diálogo acadêmico entre brasileiros e estrangeiros. A mesma autora ainda acrescenta que 

entender bem o conceito desses termos é necessário para o exercício tanto teórico quanto 

técnico de profissionais da área da comunicação, e que por isso é importante analisar a trajetória 

das duas palavras e voltar às suas origens históricas para esclarecer as distinções entre ambas. 

 

3.1.1 Origem da publicidade 

 

O termo publicidade tem raízes no latim publicus, que significa divulgar, tornar público. 

Rabaça e Barbosa (2001) apontam que o termo latino foi registrado pela primeira vez, em 

línguas modernas, no dicionário da Academia Francesa, com sentido jurídico. Posteriormente, 

o termo publicidade perdeu o seu sentido jurídico e adquiriu, no século XIX, um significado 

comercial: “qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios 

geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com 

objetivos de interesse comercial.” (RABAÇA E BARBOSA, 2001, p. 598) 

Alguns autores afirmam que a publicidade é quase tão velha quanto o homem, e 

acreditam que sua origem se perde na história da humanidade. Sampson (1874, p. 33.tradução 

livre) afirma que 

 

Não é preciso hesitação alguma ao atribuir a origem de publicidade para os tempos 

remotos possíveis – para os primeiros tempos, quando a concorrência, causada por 

aumento da população, levou cada homem a fazer esforços na corrida pelo destaque 

que, desde então, cada um pudesse ter de uma forma ou de outra.  

 

Em sintonia com a ideia de Sampson (1874), Martins (1999) afirma que, quando o 

homem das cavernas pendurava uma pele de animal na entrada de sua moradia, esse ser pré-
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histórico já estava fazendo sua divulgação aos interessados no produto. Lampreia (1983), 

diferente de Martins (1999), indica os primeiros vestígios da publicidade nas tabuletas de 

Pompeia, cujas informavam sobre as lutas de gladiadores e casas de banho. Gomes (2001), 

concorda com Martins (1999) e Sampson (1874) acreditando que a publicidade nasceu junto 

com o homem, e complementa com a afirmativa:  

 

Num sentido amplo, ela (a publicidade) é definida como atividade mediante a qual 

bens de consumo e serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando convencer 

o público da vantagem de adquiri-los. Portanto, existiu sempre: desde que o homem, 

artesanalmente, produziu algum bem de consumo e tentou persuadir outro homem a 

adquiri-lo. (GOMES, 2001, p. 115). 

 

Outros, contrários aos já citados, acreditam que a atividade publicitária teve sua origem 

apenas depois da invenção da prensa, de Gutemberg1. Sánchez Guzmán (1976) acredita que é 

somente a partir do século XV quando começam a surgir em Roma cartazes impressos afixados 

com claro propósito comercial, que passamos a ver o desenvolvimento da publicidade. Ele e 

Pavarino (2012) defendem que o fenômeno só pôde ser notado através de inovações técnicas – 

particularmente da impressão – e socioeconômicas, que incluem a implantação do capitalismo 

e do desejo de informação do homem renascentista.  

É provável que essa variedade de concepções sobre a origem da publicidade se dê pelo 

fato de que alguns autores diferem no julgamento sobre seus critérios conceituais. Sánchez 

Guzmán (1976) explica que esta situação é fruto da implícita utilização de diferentes 

concepções da publicidade que, evidentemente, determinam distintos critérios das etapas ou 

periodização de sua evolução. E argumenta: 

 

Os diversos autores que estudaram o tema da publicidade, de diferentes perspectivas, 

diferem extraordinariamente quanto ao tratamento de sua historiografia e, mesmo, 

geralmente são discordantes no ponto tão básico como sua origem histórica histórico. 

Assim, enquanto alguns recorrem aos relatos bíblicos como o primeiro exemplo 

publicitário a passagem em que a serpente incita a Eva e ela a Adão, ou encontram o 

primeiro signo publicitário com a aparecimento do arco-íris no céu após o dilúvio, 

outros identificam o primeiro vestígio publicitário com o obelisco de Luxor ou citam 

o celebre papiro de Tebas que se encontra no Museu Britânico, no qual se oferece uma 

recompensa por um escravo perdido; outros opinam que antes de imprensa só 

podemos falar em “pré-história” da publicidade e, por último, também há quem faz 

nascer a publicidade com a Revolução Francesa (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, p.15 

- tradução nossa) 

  

O que realmente se pode afirmar frente a tantas concepções, é que a atividade 

publicitária, tal como se pratica nos dias de hoje, teve seu início apenas no século XIX, após a 

                                                             
1 Johann Gutenberg foi um gráfico alemão que inventou a prensa de tipos móveis. Tal feito agilizou a produção de 

textos impressos em papel, como os livros e jornais. (MARSARO, 2013) 
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Revolução Industrial, quando surgiram condições econômicas e socioculturais favoráveis a esta 

atividade. Gomes (2001) esclarece que: 

  

[...] a prática publicitária atual nasceu da industrialização, com o advento da revolução 

industrial, a produção em série, a urbanização, as grandes lojas de departamentos, os 

meios de comunicação de massa, os transportes coletivos e, graças a tudo isso, com a 

elevação do nível de vida: a publicidade fez a prosperidade e a prosperidade fez a 

publicidade. (GOMES, 2001, p. 115) 

 

Devido à produção em massa, permitida pela velocidade das máquinas, houve um 

drástico aumento na oferta e os fabricantes sentiram a necessidade de se comunicar com o 

público em busca de demanda, oferecendo seus objetos de consumo nos meios de comunicação 

disponíveis. Sant’anna (2002, p. 05) confirma: “Com o advento da produção em massa para o 

mercado que já principiava superar a fase de consumir apenas o essencial, viram-se os 

industriais forçados a encontrar meios mais rápidos de escoar o excesso de produção de 

máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e velozes” ( SANT’ANNA, 2002, p. 05). 

Com o passar do tempo a atividade publicitária foi se profissionalizando e surgiram as 

organizações que hoje conhecemos como agências de publicidade e propaganda. Muniz (2004) 

conta que em 1841, Voley B. Palmer monta a primeira agência de que se tem história. Segundo 

a autora, Palmer ficou conhecido ao planejar a publicidade de vários anunciantes, cobrando dos 

periódicos 25% do custo dos anúncios. A primeira campanha publicitária foi destinada a um 

estabelecimento de roupas masculinas na Filadélfia, e teria sido planejada por John 

Wanamaker, que utilizou pioneiramente de anúncios de imprensa, gigantescos painéis 

exteriores, desfiles de carros decorados e de oferta de bandeirolas.  

 

3.1.2 Origem da Propaganda 

 

O termo propaganda tem a origem semântica advinda do latim. Segundo Martínez 

(2001) “Propaganda é uma palavra latina derivada do gerúndio do verbo propagare, que 

significa a disseminação ou a propagação de princípio, ideias, conhecimentos ou teorias”. 

(MARTINEZ, 2001, p.81) 

A prática teve sua origem com a criação de uma congregação religiosa, fundada pela 

Igreja Católica, para propagar a fé no período em que o predomínio político e ideológico do 

catolicismo esteve ameaçado pela rápida difusão das ideias luteranas. Gomes (2001) conta que, 

procurando contrapor-se aos atos ideológicos e doutrinários da Reforma Luterana, a Igreja 

Católica criou a Ordem dos Predicadores, no século XIV, para combater, desde o púlpito, a 
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heresia albigense. A autora afirma que em 1662, Gregório XV fundou a Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide, por meio da Constituição Incrustabili Divinae, e que nesse mesmo ano, 

mediante a promulgação do “Motu Propio” Cum inter multiplices, o mesmo regulou os poderes 

e atribuições da Congregação. A partir desses acontecimentos, outros chefes da igreja católica 

foram acrescentando funções e estendendo a amplitude de ação de propagar.  

Visto a origem do termo, podemos relacionar diretamente o conceito da palavra com 

propagação ideológica. Mello (1998, p.81) afirma que “A propaganda tem sentido diverso da 

publicidade, pois enquanto a primeira pode ter apenas caráter informativo, cultural ou 

educativo, sem fins lucrativos, a segunda sempre detém a função de criar necessidades de 

consumo, com finalidades econômicas”.  

Mesmo diante dos esclarecimentos aqui formalizados, sabemos que a distinção dos 

termos não é usada na prática. Chaise (2001, p. 9) afirma que “Os termos publicidade e 

propaganda são utilizados indistintamente por muitos autores e profissionais da área 

publicitária, bem como no dia-a-dia do mercado”. 

A afirmação é contundente visto que embora a propaganda e a publicidade tenham 

objetivos diferentes, sabemos que hoje, o exercício da propaganda é feito na maioria das vezes 

por profissionais denominados publicitários. Estes são formados tecnicamente com base nos 

dois conceitos para exercer a profissão e é provavelmente por isso que o próprio mercado 

encarrega-se de utilizá-las, na maior parte do tempo, como sinônimas. 

 

3.2 História da Publicidade 

 

Como já esclarecido anteriormente, sabemos que a publicidade, tal como conhecemos 

hoje, teve sua origem após a revolução industrial, onde as condições econômicas e 

socioculturais favoreceram a origem da prática. Desse modo, adiantaremos o assunto e 

abordaremos logo em seguida como se deu o início da publicidade no Brasil. 

  

3.2.1 Como começou a Publicidade no Brasil 

 

A publicidade brasileira teve sua origem no século XVIII, ainda no período colonial. 

Segundo Graf (2003), foi a fuga de D. João VI para o Brasil que proporcionou o desenho de 

um cenário propício à atividade. O autor também afirma que D. João e sua corte trouxeram para 

nossas terras toda a modernidade europeia e o aparato de um Estado soberano - a alta hierarquia 

civil, religiosa e militar, aristocratas e profissionais liberais, artesãos qualificados e servidores 
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públicos – e que foi nesse período que se iniciou a fundação do Estado brasileiro moderno, 

sendo esse o primeiro passo em direção à independência.  

Graf (2003) continua contando que, em 1808, D João VI decreta a abertura dos portos, 

liberando a importação de qualquer mercadoria transportada por navios portugueses ou 

estrangeiros, o que favoreceu positivamente a economia brasileira e consequentemente 

modificou o comportamento sociocultural do país. A autora ainda relata que logo em seguida, 

em 1810, o dinheiro em papel foi colocado no mercado em substituição às moedas, tornando-

se rapidamente popular e facilitando o fomento mercantil.  

Foi nesse contexto de prosperidade que se desenhou um cenário propício para o 

surgimento da propaganda no Brasil.  A vinda da corte, unida à prosperidade criaram uma maior 

necessidade cultural no país, o que resultou no lançamento do primeiro jornal: A Gazeta do Rio 

de Janeiro. A partir daí começaram a surgir os primeiros anúncios, formados por pequenos 

textos sem ilustração, alguns sem títulos, do tipo “classificado” os quais ofereciam serviços, 

como confirma Meirelles (2007): 

O primeiro exemplar da Gazeta do Rio de Janeiro foi publicado em 10 de setembro 

de 1808. Seguia a dimensão-padrão das folhas estrangeiras (19cm X 13,5cm), com 

formato in-quarto, características que já apontam algumas semelhanças com o estilo 

e a estrutura da Gazeta de Lisboa, folha oficial portuguesa originada em 1715.            A 

Gazeta do Rio de Janeiro era estruturada em duas partes: seção noticiosa e seção de 

avisos. (...) a seção de avisos era o local onde se concentravam os mais diversos tipos 

de anúncios, cujo enfoque, na maioria das vezes, era a prestação de serviços. Neles 

incluíam-se as publica- ções que se relacionavam ao universo cultural e comercial da 

cidade: as notícias marítimas, as saídas de correio, as vendas de livros e periódicos, 

mapas, vendas de escravos e imóveis, leilões etc. (MEIRELLES, 2007, p.30) 

 

 

Nos anos seguintes, por volta de 1860, foram surgindo os primeiros painéis de rua, bulas 

de remédio e panfletos de propaganda. De acordo com o livro 100 Anos de Propaganda (1980), 

somente após quinze anos de jornal no Brasil é que começaram a surgir peças parecidas com as 

que conhecemos hoje, ilustradas, com desenhos, litogravuras e logotipos. Ainda de acordo com 

mesmo livro foi em 1900 que surgiu a “Revista da Semana” no Rio de Janeiro, onde os anúncios 

ganham mais cores, bom gosto e novas técnicas de impressão.  

Severino, Gomes e Vincentini (2012) contam que foi depois da consolidação dos 

veículos com anúncios mais evoluídos, que surgiram os agenciadores de anúncios: profissionais 

que trabalhavam para jornais e revistas responsáveis por tudo o que fosse relacionado à 

propaganda, do anunciante ao veículo. Segundo elas, a profissão do agente evoluiu e se 

transformou em agência, que posteriormente se desvinculou dos veículos. Foi finalmente, em 

1913 que surgiu a primeira agência de publicidade, em São Paulo, e se chamava Eclética.  
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3.2.2 O início do mercado publicitário mossoroense 

 

De forma semelhante ao surgimento do fenômeno no Brasil, o mercado publicitário em 

Mossoró/RN nasceu logo após o surgimento de veículos de comunicação na cidade. Dantas 

(2014) afirma que “[...] com o surgimento dos veículos de comunicação em maior número, 

como TV’s e Rádios FM em Mossoró, viu-se a necessidade de uma agência específica de 

propaganda na cidade” (DANTAS, 2014, p. 32). Ainda de acordo com essa, sabe-se que na 

época surgiram duas organizações relacionadas à essa demanda: Vanuza Publicidade e Caby 

Publicidade, caracterizadas principalmente pelos serviços de corretagem de anúncio vinculado 

ao Rádio nos anos 1980.  

Em fevereiro de 1989, surgiu a Pauco Propaganda, a primeira agência mossoroense com 

setores mais bem definidos de acordo com o padrão descrito por Lupetti (2009), possuindo os 

setores de Atendimento, Planejamento, Mídia, Produção, Criação e Faturamento/Financeiro. 

Dantas (2014) afirma que na agência Pauco:  

 

Era desenvolvido [...] os primeiros contatos com o cliente/anunciante (atendimento) 

em busca da “venda” dos espaços publicitários disponíveis (mídia) e então com a 

necessidade de elaboração (planejamento) dos anúncios (criação) a pedido dos 

mesmos e como forma de concretização do negócio em si. De fato, era o primeiro a 

oferecer serviços dentro do conceito “propaganda de resultado”, em que o foco passou 

a ser atender o cliente/anunciante em suas necessidades de comunicação para com os 

potenciais consumidores de seus produtos e serviços, utilizando-se para isto as 

diversas plataformas de mídia Eletrônica (Rádio AM/FM e TVs), Impressa e Exterior 

(Outdoor), as quais passaram a surgir em conformidade com o crescimento 

econômico experimentado pela nossa cidade. (DANTAS, 2014, p.33) 

 

Paralelo ao surgimento da Pauco Propaganda surgiram: Modus Propaganda; Alvo 

Propaganda; BN Propaganda; Brito Propaganda e, Dragão e Padrão Publicidade. Destas, 

somente a Pauco Propaganda e a Alvo Propaganda atuam no mercado mossoroense hoje.  

 

3.3 Contextualização do curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda da UERN 
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O Curso de Comunicação Social da UERN foi criado através da Resolução N° 054/2002 

– CONSEPE/UERN2, no dia 2 de outubro de 2002. De acordo com o site da UERN 3o curso 

possui três habilitações (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Radialismo), tem como 

modalidade o Bacharelado, e funciona no turno matutino, ofertando 16 vagas anualmente 

através do PSV4. No primeiro ano foram ofertadas 45 vagas, sendo 15 por habilitação. A partir 

do vestibular de 2004, devido à necessidade de divisão em número igualitário de vagas entre 

alunos de escolas públicas e privadas (50% para cada grupo), o curso passou a oferecer 48 

vagas, 16 para cada habilitação.  

O objetivo geral do curso é prover à sociedade pessoas capacitadas com formação 

teórica e prática no campo da Comunicação Social, na habilitação em Publicidade e 

Propaganda, para atuar nos diversos meios de comunicação de massa, assessorias de 

comunicação, agências de publicidade, organizações privadas, instituições governamentais e 

não-governamentais, que tenham a capacidade de intervir no processo de comunicação humana, 

em todos os seus níveis e especialidades, e atender, de maneira crítica e eficiente, às demandas 

da sociedade contemporânea. Especificamente, o curso visa formar profissionais com um perfil 

empreendedor e criativo, que tenham:  

 Domínio do conhecimento, das técnicas e dos instrumentos necessários para propor e 

executar soluções de comunicação eficazes para atender aos objetivos de mercado ou 

de negócios de anunciantes e institucionais, em conformidade com os preceitos éticos 

da profissão, além de buscar o respeito às peculiaridades culturais e mercadológicas de 

cada espaço; 

 Capacidade de traduzir objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os 

objetivos institucionais, empresariais e mercadológicos; 

 Capacidade de planejar, criar, produzir, difundir e gerenciar a comunicação 

publicitária, as ações promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de 

marketing, venda pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e de 

assessoria publicitária de informação; 

No site da UERN pode-se verificar que a estrutura curricular está subdividida em Ciclo 

Básico e Ciclo Profissionalizante. O Ciclo Básico serve de base para a construção do perfil de 

                                                             
2 Disponível em: 

<http://www.uern.br/controledepaginas/depto-comunicacao-social-

apresentacao/arquivos/0292resolucao_54.2002_consepe_cria_o_curso_de_comunicacao_social_da_uern.pdf> 

Acesso em: 6 de junho de 2015. 
3 www.uern.br 
4 O PSV deixou de ser processo seletivo da UERN em 2015. 

http://www.uern.br/controledepaginas/depto-comunicacao-social-apresentacao/arquivos/0292resolucao_54.2002_consepe_cria_o_curso_de_comunicacao_social_da_uern.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/depto-comunicacao-social-apresentacao/arquivos/0292resolucao_54.2002_consepe_cria_o_curso_de_comunicacao_social_da_uern.pdf
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um profissional da área da Comunicação, fundamentado no pluralismo das ideias e na formação 

humanista. É composto pelos três períodos iniciais da graduação, cursados conjuntamente entre 

os alunos das três habilitações (Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda), e 

encontra-se organizado da seguinte forma: 12 (doze) disciplinas de 60 horas, 03 (três) de 30 

horas e 01 (uma) de 90 horas correspondendo a um total de 900 horas, que incluem 

conhecimentos básicos da Sociologia, Economia, História, Psicologia, Direito, Filosofia e 

Ética, Estatística, Comunicação Social, Língua Portuguesa e Metodologia Científica. Já o Ciclo 

Profissionalizante corresponde aos cinco períodos finais do curso, momento em que os alunos 

são separados por habilitação e cursarão as disciplinas específicas de sua habilitação. Este ciclo 

possui 19 disciplinas obrigatórias que somam 1.530 horas, com conteúdo focado na formação 

teórica e técnica específica de cada habilitação.  

De acordo com sua Matriz Curricular5, o curso tem uma carga horária total de 2.770 

horas, sendo 2.430 horas de disciplinas obrigatórias, 180 horas de disciplinas optativas, 60 horas 

de eletivas e 100 horas de atividades complementares, possuindo o tempo de conclusão mínimo 

de 4 anos e o máximo de 6. 

 

3.3 A estrutura básica de uma agência de publicidade e as características da atividade 

profissional dos publicitários 

 

Agência de publicidade ou agência de propaganda, é uma empresa responsável por gerir 

todos os processos relacionados à publicidade ou propaganda de um anunciante. Cabe à essa 

empresa atender as necessidades de comunicação dele para com público-alvo, gerindo 

informações, realizando pesquisas, criando, planejando, produzindo e veiculando campanhas 

publicitárias. Segundo Sampaio (1997): 

 

A agência de propaganda é a organização especializada na arte e técnica da 

propaganda que se estrutura especialmente para esse fim, aglutinando profissionais 

especializados de diversas áreas, acumulando experiências, desenvolvendo e 

adquirindo tecnologia específica, e prestando serviços para anunciantes de vários 

setores, que formam sua carteira de clientes. (SAMPAIO, 1997, p.47) 

 

                                                             
5 Disponível em: 

<http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&grd_cd=20051&cur_nome=Comunica%

E7%E3o+Social+%28Habilita%E7%E3o+em+Publicidade+e+Propaganda%29&grd_medint=8&item=grade> 

Acesso em: 6 de junho de 2015. 

http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&grd_cd=20051&cur_nome=Comunica%E7%E3o+Social+%28Habilita%E7%E3o+em+Publicidade+e+Propaganda%29&grd_medint=8&item=grade
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&grd_cd=20051&cur_nome=Comunica%E7%E3o+Social+%28Habilita%E7%E3o+em+Publicidade+e+Propaganda%29&grd_medint=8&item=grade
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Uma agência de publicidade pode ser de grande ou de pequeno porte e sua estrutura 

pode variar. Lupetti (2009) afirma que qualquer agência é formada primordialmente pelos 

setores de atendimento, planejamento, criação, mídia, produção e faturamento/financeiro.  

Produzir uma campanha publicitária é um complexo processo, por isso, dentro de uma 

agência trabalham vários profissionais com atividades específicas, separados por setores que 

funcionam interligados. A seguir, descreveremos algumas tarefas típicas dos setores básicos de 

em uma agência de publicidade. 

 

3.4.1 Atendimento  

 

Os profissionais deste departamento são responsáveis pelo contato com o cliente, 

formam o elo entre ele e a agência. Para Corrêa (2006), o atendimento é um profissional focado 

em negócios com base nas técnicas de comunicação. Ele é a imagem da agência aos olhos do 

cliente, e deve ter uma boa oratória, ser proativo, persuasivo e comunicativo para conseguir 

vender as ideias da agência. Este profissional precisa contribuir para os negócios dos clientes, 

entendendo o mundo deles, a cultura nas quais eles estão inseridos, as dinâmicas de mercado e 

a ideia que guia suas marcas.  

Sant’anna (2002) afirma que o profissional que exerce a função de atendimento deve 

pensar como cliente e agir como agência, conhecendo profundamente ambos os negócios, 

sempre visando o futuro promissor deste relacionamento. Ele é um duplo representante: quando 

está na agência ele representa o cliente, quando está com o cliente ele representa a agência. 

Desse modo, todo assunto relacionado ao cliente ou à agência acontece por intermédio do 

atendimento. 

Dentro da agência o atendimento gerencia todos os processos técnicos envolvidos com 

o anunciante, já que ele é responsável pela conta e produz o briefing6, um documento que 

resume todos as informações do cliente, bem como descreve as necessidades e objetivos do job7 

a ser desenvolvido.  

                                                             
6 Briefing é um levantamento de informações contendo as diversas instruções que o cliente fornece à agência para 

orientar seu trabalho de planejamento. É o somatório de conhecimentos que abrange a situação de mercado, 

produto, serviços e empresa anunciante. (LUPETTI, 2009, p. 195) 
7 Job é uma palavra inglesa que significa trabalho, serviço. É a tarefa ou o conjunto de tarefas relativas a um 

determinado trabalho, em agência de publicidade ou birô (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p.402) 
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De acordo com Martins (1999) o profissional de atendimento desenvolve este 

documento a partir de um profundo conhecimento das técnicas publicitárias e das necessidades 

mercadológicas do cliente. Ele deve interpretar e ordenar as informações, transformando-as em 

um diagnóstico que vai ser o ponto de partida para o desenvolvimento do planejamento, criação 

e produção da ação de comunicação necessária para resolver o problema do cliente. E é 

exatamente esse o maior dever do profissional de atendimento, ou seja, buscar a “solução dos 

problemas do anunciante, mesmo que isso não gere faturamento direto e imediato para a 

agência” (CORRÊA, 2006, p.47). 

 

3.4.2  Planejamento 

 

O planejamento é considerado a base do processo comunicativo, sendo esse setor 

responsável por analisar a situação em que o cliente está inserido para traçar estratégias que 

minimizem os erros de comunicação da publicidade ou da propaganda.  

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 

viável de avaliar as implicações futuras de decisões que facilitarão a tomada de 

decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste 

raciocínio, pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende a 

reduzir a incerteza envolvida no processo decisório, consequentemente, provocar o 

aumento da probabilidade de alcance dos objetivos e desafios estabelecidos pela 

empresa (OLIVEIRA, 1991, p. 21). 
 

O profissional dessa área, conhecido popularmente como planner, é responsável por 

elaborar o plano de comunicação, documento semelhante ao planejamento de maketing8, porém 

com a eficácia da comunicação como finalidade, visando a obtenção máxima de retorno sobre 

os investimentos do cliente. Corrêa (1998) afirma que: 

O planejamento de comunicação deve ser compreendido como uma derivada do 

planejamento de marketing. Como um processo administrativo e sistemático, teria a 

finalidade de coordenar os objetivos, estratégias e as diversas fases de uma campanha 

de propaganda, promoção de vendas ou relações públicas como os estipulados pelo 

marketing, procurando atingir o máximo de retorno sobre o investimento realizado. 

(CORRÊA, 1998, p.75) 

 

O planejamento é a mente estratégica da campanha, a parte intelectual. Para Kunsch 

(2003) é preciso considerar o planejamento de comunicação como um ato de inteligência, um 

                                                             
8 Segundo Cobra (1992), o plano de marketing identifica a oportunidade mais promissora no negócio para a 

empresa. Mostra como penetrar com sucesso, obter e manter as posições desejadas nos mercados identificados. 

Efetivamente o plano de marketing é a base nas quais os outros planos da empresa devem estar montados, define 

as metas, princípios, procedimentos e métodos que determinam o futuro. 
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modo de pensar sobre determinada situação ou realidade, como um processo racional-lógico, 

que pressupõe estudos, questionamentos, diagnósticos, tomadas de decisões, estabelecimento 

de objetivos, estratégias, alocação de recursos, curso de ações etc.  

Mesmo havendo definição bem estruturada teoricamente sobre a função do planejador, 

na prática, a profissão ainda não está bem estabelecida. Poucas agências contratam um 

profissional específico para esta função, sendo, na maioria dos casos, o atendimento quem 

realiza o plano de comunicação, principalmente entre as agências de pequeno e médio porte. 

 

3.4.3 Criação 

 

O departamento de criação é onde as ideias são desenhadas, onde a comunicação ganha 

forma e cores. De acordo com Colossi (2004), este departamento organiza-se da seguinte forma: 

sua figura chave é o diretor de criação, que deve possuir ampla experiência na arte de fazer 

propaganda. O diretor criativo precisa ter total domínio sobre as principais funções 

desempenhadas nesse ambiente: a direção de arte e a redação publicitária. O diretor de criação 

gerencia o departamento, organiza suas atividades, recebe o briefing e avalia a qualidade técnica 

e criativa do produto desenvolvido, além de fazer a ponte entre criação e outros departamentos 

da agência.   

A criação, como também é chamado o departamento, é geralmente separada por equipes 

compostas por pelo menos um diretor de arte e um redator, comumente conhecidas por duplas 

criativas. No Manual Prático de Criação Publicitária, Waitman (2006, p.20) afirma que a dupla 

de criação “compõe-se de um redator e de um diretor de arte trabalhando juntos. O primeiro 

escreve e o segundo desenha. Em seguida, eles mostram suas criações para o diretor de criação”. 

A dupla criativa deve pautar seu trabalho respondendo ao que Abreu (2005) chama de 

“lead da criação”, fazendo questionamento acerca de: quem (é o cliente?), o que (deve ser 

vendido no anúncio?), qual (o problema de comunicação do anunciante?), como (o produto 

deve ser percebido?) para quem (para qual público-alvo?), por que (relacionado às vantagens 

do produto, marca ou serviço anunciado?), para que desse modo, juntos, encontrem o caminho 

da campanha. Encontradas as respostas, os criativos devem buscar referências e alimentar a 

imaginação para criar um produto que solucione o problema de comunicação do cliente. 
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Na dupla de criação o diretor de arte é o profissional responsável pelo design das peças 

publicitárias, “é quem dirige um processo longo, que vai desde o rafe9 e layout10 até a peça final 

nos veículos de comunicação” (WAITMAN, 2006, p.19). Este profissional precisa dominar 

tecnologia em hardware e softwares, necessários para o desenvolvimento do produto criativo. 

Já o redator elabora textos envolventes e persuasivos para a comunicação da campanha, tendo 

um cuidado especial com os títulos e chamadas, que são, afinal de contas, os ganchos que 

despertam um interesse inicial pela leitura de determinado anúncio. Sant’Anna (2002) afirma 

que a elaboração de um texto exige uma técnica especial, seja para elaborar textos para, jingles, 

spots, testemunhais e filmes publicitários, ou seja para anúncios gráficos que envolvam textos.  

 

3.3.4 Produção 

 

É o departamento que, como o próprio nome sugere, produz tudo o que foi criado. São 

os profissionais de produção que materializam a ideia dos criativos, sempre antenados com 

formatos, cores, estilos, materiais e tendências dessa área. A produção trabalha frequentemente 

com fornecedores de serviços como gráficas, produtoras de vídeo, de áudio, e todo tipo de 

serviço que envolva o produto final imaginado pela criação para atender a necessidade do 

cliente. Sant’Anna (2002, p. 269) afirma que esse setor é um “verdadeiro serviço de compras, 

que comporta tanto mais especialistas de gêneros diferentes quanto mais importante é a 

agência”. O setor é geralmente dividido em dois tipos, descritos a seguir: 

 

 Produção gráfica - Está ligada à produção de materiais impressos, Sampaio (1996) 

define a Produção Gráfica como sendo o setor responsável por produzir anúncios para 

jornais ou revistas, cartazes e outros materiais gráficos. O produtor gráfico encaminha 

e supervisiona a formatação de textos, a criação de layouts, ilustrações, fotografias, 

realiza orçamentos com fornecedores e acompanha todo o desenvolvimento do trabalho 

que foi orçado, fiscalizando prazos e a qualidade do produto. Para Sant’anna (2002) o 

profissional da produção:  

 

                                                             
9 Rafe: Do inglês rough, esboço inicial no planejamento gráfico de qualquer trabalho a ser impresso. Rascunho 

feito pelo desenhista, diagramador ou desiner gráfico na criação de um projeto gráfico, anúncio ou página de 

jornal, home page, cartaz, etc. Primeira fase da arte, antes do leiaute e da arte final. (RABAÇA; BARBOSA, 2001, 

p. 620) 
10 Layout: Na língua portuguesa é leiaute. É o esboço, mais elaborado que um rafe, de qualquer trabalho de arte 

gráfica: página de jornal ou revista, capa de livro ou CD, cartaz, folheto, logomarca, ilustração, vinheta, rótulo etc 

(RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 416). 

 



24 
   

 

Além de colaborar com os diretores de arte na seleção de tipos, é encarregado da 

produção de gravuras destinadas à publicação dos anúncios nos órgãos de impressa e 

de impressos de toda a espécie destinados à publicidade das empresas-clientes da 

agência. (SANT’ANNA, 2002, p.269) 

  

Para Baer (2001) é função do produtor gráfico avaliar a qualidade, pontualidade e os 

custos de fornecedores que fornecem os serviços e materiais necessários na preparação de artes-

finais convencionais ou eletrônicas.  

 

 RTVC ou produção eletrônica -  é o setor responsável por contratar e coordenar 

produtoras de vídeo e áudio. Os profissionais dessa área precisam possuir um amplo 

conhecimento técnico relacionado à produção de TV, cinema e música, pois eles serão 

responsáveis pelos materiais audiovisuais e musicais da agência. Segundo Sampaio 

(1996, p.51) este profissional “se encarrega de encomendar às produtoras especializadas 

e supervisionar a execução de jingles11, spot12, trilhas sonoras, filmes e demais materiais 

audiovisuais”. Para produzir filmes publicitários, por exemplo, Sant’Anna (2002) 

afirma que é fundamental que o profissional de RTVC conheça muito bem todas as 

etapas do processo: argumento, roteiro técnico, preparação, produção, realização e 

finalização.  

 

3.3.5 Mídia 

 

A palavra mídia tem sua origem no latim médium, que significa meios. Naturalmente, a 

palavra é usada para se referir à grande imprensa, mas na agência de publicidade o termo 

também faz referência à área ou ao profissional responsável por desenvolver, planejar e praticar 

mídia. 

O departamento de Mídia é o responsável pela difusão do conteúdo produzido pela 

agência nos veículos ou meios de comunicação. Os profissionais deste departamento atuam 

como conselheiros de investimentos, e são eles os responsáveis por distribuir a maior parte da 

                                                             
8 Jingle: Mensagem publicitária em forma de música geralmente simples e cativante, fácil de cantarolar e de 

recordar. Sua duração média varia de 15 a 30 segundos. O uso em publicidade vem da palavra inglesa jingle que 

significa “tinido”, provém da canção de Natal norte-americana Jingle Bells (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 402). 
9 Spot: Comunicação breve em televisão ou rádio. Dura geralmente de 15 a 30 segundos, e pode conter mensagem 

comercial ou não. Em televisão, consagrou-se pelo uso do termo comercial para qualquer anúncio publicitário. Em 

rádio diz-se também spot. Pode ter fundo musical ou efeitos sonoros, mas a força da mensagem está na palavra 

falada. Distingue-se de jingle, que é o comercial cantado (RABAÇA; BARBOSA, 2001 p. 692).  
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verba da campanha. O foco principal do trabalho do profissional de mídia é construir e sustentar 

a liderança da marca propondo estratégias para que a mensagem chegue ao público-alvo da 

forma mais eficiente possível. Ele deve pesquisar quais são os melhores veículos de 

comunicação nos quais os anúncios terão maior impacto e visibilidade, visando o melhor custo-

benefício para o cliente. Para Sant’Anna (2002) o profissional de mídia “está encarregado das 

negociações, das requisições e do controle das encomendas de compra de espaço (na imprensa, 

nas paredes, nos tapumes) e da compra de tempo (nas estações de rádio e TV, nos cinemas, 

etc.)” (SANT’ANNA, 2002, p. 275).  

De forma bem prática Waitman (2006, p.33) descreve o trabalho do profissional de 

mídia afirmando que eles “trabalham com o concreto, com números e estabelecem o que é 

possível fazer e o que não é. [...] Basicamente, os mídias precisam abrir caminhos para as boas 

criações, sugerir que um anúncio pode ficar num banner, mas talvez não funcione num 

outdoor.” 

 No departamento de mídia podemos separar a atuação em mídia online e off-line, sendo 

mídia online atuante na internet e off-line nos tradicionais veículos de comunicação.  De acordo 

com uma pesquisa feita exclusivamente para o site Meio & Mensagem (2012): 

Os mídias se consideram comunicativos, flexíveis, realistas e eficientes. Entretanto, 

há uma diferenciação entre os que atuam na mídia online e na off-line. O profissional 

de off-line, mais sedimentado no mercado, se vê mais negociador, técnico e 

carismático. Já os online são mais jovens e se percebem mais estrategistas e 

multifacetados13. 

 

3.3.6 Demais funções em uma agência de publicidade 

 

A publicidade, dinâmica por natureza, sempre muda na forma de entrar em contato com 

o público alvo, e por isso algumas agências modificam seus setores de acordo a necessidade de 

seus clientes. Relações Públicas, Departamento digital e Social Media, Promoção de Vendas e 

Tráfego também podem fazer parte de fluxo operacional de uma agência de propaganda. 

 Neste projeto experimental, abordamos os setores de atendimento, criação, 

planejamento, e mídia e produção com foco em redes sociais. 

 

3.4 Como alunos de Publicidade e Propaganda entendem a profissão do publicitário 

 

                                                             
13 Trecho retirado do site Meio & Mensagem publicado em 18 de junho de 2012 por Sandra Regina da Silva; 

Disponível em http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/06/18/O-profissional-de-

midia-como-ele-e.html%20%C3%A0s%2022:04; Acesso em agosto de 2015. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/06/18/O-profissional-de-midia-como-ele-e.html%20%C3%A0s%2022:04
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/06/18/O-profissional-de-midia-como-ele-e.html%20%C3%A0s%2022:04
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Não é tão difícil encontrar informações sobre a profissão do publicitário. Basta digitar 

no Google as palavras-chave “profissão” e “publicitário” que encontramos uma série de 

conteúdos sobre o tema.  

Apesar dessa facilidade de acesso, é notório que alguns alunos que ingressam num curso 

de Comunicação Social tenham dificuldade de entender, na prática, o que realmente faz cada 

profissional dentro de uma agência. Siqueira (2013) afirma que grande parte dos alunos tem 

visão de que o único trabalho de um publicitário é criar propagandas. O que é uma visão 

generalizada e superficial da profissão. A autora cita que muitos deles têm dificuldade de 

entender a profissão na prática, e além disso, muitos acreditam que o curso ensinará tudo o que 

precisam saber para ser um profissional completo, o que também é um pensamento equivocado. 

De acordo com Leão (2001) “A universidade dá-nos a base desse conhecimento. Mas ele tem 

de ser construído sistematicamente por nós. Esse é um dos patrimônios que devemos formar 

para nos valorizar no mercado de trabalho” (LEÃO, 2001, p. 14).  

Em sintonia com o pensamento de Leão (2001), Siqueira (2013) afirma que dificilmente 

o estudante irá sair da faculdade completamente preparado para o mercado, porque o curso 

superior é apenas o primeiro passo para a formação profissional, é a base. A autora acredita que 

os maiores aprendizados são conquistados com experiências práticas. 

Cientes da necessidade de informações práticas, as autoras Leão (2001) e Siqueira 

(2013) criaram manuais que ensinam dicas práticas da profissão e de como ser um bom 

profissional. Leão (2001) foca o seu trabalho no desempenho da carreira profissional. A autora 

ensina dicas de como portar-se e mostra atalhos para o sucesso profissional. Já Siqueira (2013) 

cria um manual detalhando bem cada função dentro de uma agência e dá dicas sobre como 

aproveitar bem o curso de Comunicação Social, além de mostrar mais possibilidades de atuação 

da profissão. 

Em relação a esfera publicitária local, não foi encontrado nenhum tipo de material que 

informe de maneira prática e verdadeira as funções do publicitário inserido uma agência de 

publicidade, o que justifica ainda mais a realização deste Projeto Experimental. 

 

3.5 O audiovisual e sua didática 

 

Audiovisual é um termo usado para definir algumas formas de comunicação que afetam 

dois sentidos específicos do homem: a visão e a audição. A linguagem audiovisual, como a 

própria palavra sugere, é feita da combinação simultânea de sons (voz, música, ruído, efeitos 

onomatopeicos etc.) e imagens (signos, imagens, desenhos, gráficos etc.). No Dicionário da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onomatop%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onomatop%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Signo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Comunicação, Rabaça e Barbosa (2001, p. 49) afirmam que audiovisual é “Qualidade de 

qualquer comunicação destinada simultaneamente aos sentidos da audição e da visão.”. 

Corroborando com a definição, Houaiss (2001, p. 343) afirma que audiovisual é "qualquer 

comunicação, mensagem, recurso, material etc. que se destina ou visa estimular os sentidos da 

audição e da visão simultaneamente". 

Devido à proliferação tecnológica e as propriedades deste formato, a comunicação 

audiovisual atingiu um considerável grau de importância para o indivíduo do século XXI. O 

audiovisual está cada vez mais presente em incontáveis momentos do nosso dia-a-dia, seja na 

TV, no celular, no trabalho ou na rua, estamos constantemente em contato com esse tipo de 

comunicação, usando-o sempre para trocar informação. Alves; Antoniutti e Fontura (2008) 

afirmam que: 

Vivemos numa época em que o audiovisual é o modo de expressão predominante. (...) 

Novas mídias audiovisuais se multiplicam ao mesmo tempo em que mídias 

tradicionais são convertidas em formato digital. Os canais de televisão e as rádios 

segmentadas se proliferam. Os efeitos especiais no cinema cada vez se sofisticam mais 

e as imagens nas telas já começam a ser projetadas para visualização em 3D. Os 

computadores tomam conta de casas, escolas, escritórios e lugares de entretenimento, 

todos interligados em rede, enquanto outras tecnologias extrapolam suas utilidades 

básicas e suas características intrínsecas, como o telefone, que não serve mais apenas 

para falar, pois vem com vários recursos de imagem e som. (ALVES; ANTONIUTTI 

& FONTURA, 2008, p. 19). 

 

Num mundo em que o audiovisual é tão comum, é possível notar que essa maneira de 

comunicar interfere cada vez mais no modo como o homem formula e interpreta as ideias. 

Alves; Antoniutti e Fontura (2008) acreditam que as pessoas estão de tal modo impregnadas 

por signos e mensagens transmitidos por meio de imagens e sons que, para compreender sua 

percepção no mundo de hoje, é necessário penetrar no universo da linguagem audiovisual. 

Almeida (1999) também acredita que a percepção de mundo do homem moderno se dá por 

signos vindos de meios audiovisuais e vai mais além, afirmando que a vida do indivíduo é 

percebida por imagens, que formam um filme mudo, cheio de signos comunicativos: 

 

As primeiras lembranças da vida são lembranças visuais. A vida, na lembrança, torna-

se um filme mudo. Todos nós temos na mente a imagem que é a primeira, ou uma das 

primeiras, da nossa vida. Essa imagem é um signo, e, para sermos mais exatos, um 

signo linguístico, comunica ou expressa alguma coisa. (ALMEIDA, 1999, p. 119). 

 

Devido à onipresença no cotidiano moderno e à influência na formação de ideias, é 

possível notar que o audiovisual passou e ter valores didáticos, característica interessante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Houaiss
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quando a intenção é comunicar a alunos, como é o caso deste trabalho. Segundo Wohlgemuth 

(2015): 

Aprendemos sobre coisas que não podemos experimentar diretamente graças aos 

meios audiovisuais, graças às demonstrações, aos exemplos em forma de modelo. (...) 

Muitas vezes, basta ouvir e ver um processo para compreender seu funcionamento. 

Ver e ouvir um procedimento proporciona, frequentemente, um conhecimento 

suficiente para avaliá-lo e compreendê-lo. Esse caráter de observação/audição não 

serve apenas como um artifício que nos capacita a aprender, mas também como um 

vínculo mais estreito com a realidade que está em nosso redor com o ambiente. 

(WOHLGEMUTH, 2015, p.51). 

 

Não somente pelo poder de exemplificação, o audiovisual é didático também pela sua 

riqueza de linguagem. Sons e imagens presentes neste formato envolvem quem assiste, de modo 

que o espectador não precise recriar as ideias decodificadas na mensagem, como é o caso da 

escrita. O formato referido é uma combinação de várias linguagens – visual, verbal e sonora – 

e rico em signos, o que facilita a compreensão e transmissão do conteúdo, proporcionando uma 

maior velocidade decodificativa. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O produto audiovisual proposto neste projeto experimental pretende atender a uma 

demanda de informação prática sobre a atuação profissional dos publicitários na cidade de 

Mossoró – RN. A metodologia aplicada foi do tipo exploratória, em que convidamos alunos e 

agências reais a participar de uma experiência nova onde tais alunos atuam como estagiários 

em departamentos específicos das agências, mostrando na prática a rotina de cada um e a 

experiência do aluno. Escolhemos a amostragem de dois alunos do curso de Comunicação 

Social da UERN e de três agências locais (das 17 atuantes) recentemente ativas no mercado. 

Os alunos foram escolhidos porque que não possuíam nenhuma experiência no mercado 

publicitário mossoroense, sendo um do sexo feminino e outro do sexo masculino para gerar 

identificação com os dois gêneros.  

O projeto se desenvolve levando em conta três etapas importantes: pré-produção – 

corresponde ao período em que o grupo fez o planejamento do projeto, a coleta de dados, 

convite aos envolvidos, construção do roteiro e cronograma de gravação; a produção, que 

corresponde ao período de gravação e coleta de imagens de apoio; e a pós-produção, que 

consiste na edição e finalização do documentário. 

 

4.1. Pré-produção 
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a) Planejamento: O primeiro passo para a realização do projeto foi a coleta de opiniões 

relevantes sobre o tema junto à alunos e profissionais da área. Nessa etapa inicial a 

preocupação era entender a necessidade do público alvo visando oferecer um produto 

interessante.  Paralelemente, leituras de teóricos também estavam sendo consultadas. A 

partir dessas informações foram definidos: o formato do programa, os personagens 

principais, as agências de publicidade participantes, a apresentação e o cronograma de 

gravação. O formato foi definido em um produto audiovisual de três episódios de 12 min 

cada, tendo 6 min cada bloco.Pensamos em um tempo de produto rápido que não ficasse 

cansativo para a internet e que, ao mesmo tempo, tenha tempo suficiente para veicular em 

sala de aula. Para participar do produto audiovisual convidamos os alunos Lídia Cecília 

e Vinícius Nogueira, a agências locais Canário Comunicação, Agência Quintura e CG 

Comunicação, e a apresentadora de TV Bianca Costa, ex aluna da UERN.  

b) Elaboração do roteiro: Aqui foi definida a dinâmica geral do programa. Vinícius atuou 

como estagiário de Atendimento e Redação na Agência Quintura, e Lídia como estagiária 

de Planejamento e Direção de arte na Agência Canário. Depois os dois alunos atuaram na 

CG Comunicação, agência focada em Mídias Sociais. Após montar a dinâmica, 

organizamos as idéias em um texto de linguagem audiovisual, um roteiro que segue 

padrões televisivos profissionais. 

c) Decupagem: Nessa etapa dividimos o roteiro em cenas, sequências e planos para 

facilitar a gravação. Mesmo produzindo um retrato da realidade, optamos por trabalhar 

bem a fotografia das cenas visando um impacto visual e estético. Cada ângulo foi 

estudado para que a estética ficasse perfeita. 

 

4.2 Produção 

 

a) Produção de material publicitário: Para ilustrar bem o produto audiovisual foi criado 

um logotipo e material para redes sociais.  

b) Produção de cenário: Um cenário temático foi produzido especialmente para as 

gravações em estúdio, obedecendo a identidade visual da marca e ideia central do 

produto audiovisual.  

c) Captação de som e imagem em estúdio: O material gravado em estúdio corresponde 

às cabeças feitas com a apresentadora e os depoimentos dos estagiários sobre suas a 

experiência vivida nas agências. O cenário foi usado restritamente na gravação das 
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cabeças, enquanto os depoimentos dos alunos foram gravados em um fundo preto, 

para dar enfoque nos depoimentos. Nessas tomadas optamos por uma luz mais escura 

e intimista. Todo esse material foi gravado com espaçamento marcado para entrada 

correta das vinhetas e dos GC’s. As cenas foram trabalhadas em plano médio e em 

close, com lentes de 50mm e 70-300mm para que tivéssemos um desfoque impecável.  

d) Captação de sons e imagens em ambiente externo: Este material foi gravado nas 

agências de publicidade escolhidas e nas ruas da cidade de Mossoró-RN. Convidamos 

um representante em cada agência de publicidade para avaliar os estagiários durante 

a experiência. Os representantes são: Carlos Gregório, diretor da CG Comunicação, 

Sáskhia Torquato, sócia-diretora da Canário Comunicação e Manu Diniz, sócia-

diretora da Agência Quintura. Aqui aplicamos questionários com perguntas fechadas 

aos representantes das agências e conversamos de modo informal com os funcionários 

dos setores escolhidos para cada gravação. Para garantir a qualidade do material 

audiovisual foram colhidas sonoras independentes, para o caso de haver necessidade 

de serem usados como sincronização/casamento de imagem e áudio. As filmagens 

com os entrevistados obedecem ao padrão de enquadramento e posicionamento da 

câmera, feitos em sua maioria nos planos americano, médio e close.  

e) Equipamento utilizados: Foram usadas as câmeras Canon 5D Mark III, Canon t3i e 

Gopro Hero3. As lentes foram Samyang 14mm Grande Angular, Canon 70-200, olho 

de peixe 14mm e Canon 50mm. O Equipamento de áudio corresponde a um Gravador 

Zoom H4n, Microfone Boom Yoga e Microfone La pela Rode Smartlav. Para as 

gravações em estúdio foi usada iluminação contínua com softbox, e para as gravações 

do dia a dia nas agências foi usada iluminação natural (fazendo uso de lentes claras). 

 

4.3 Pós-produção 

a) Reunião do material gravado: Todo o material captado foi avaliado visando qualidade 

e aproveitamento de imagens e sons.  

b) Seleção de cenas e cortes: O critério de seleção de cenas prezou  clareza na emissão da 

mensagem, estética e interatividade, por isso foram eliminadas falhas de som, atuação e 

imagens mal iluminadas. Este processo foi acompanhado de perto pelo orientador que 

ajudou no corte das sonoras e correções ortográficas. 

c) Gravação da locução/narração: Para garantir melhor qualidade, o áudio foi gravado 

separado da imagen, sendo sincronizado com o material de vídeo. 
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d) Seleção da trilha sonora: A trilha sonora foi escolhida de acordo com as características 

do público alvo, e foi extraída do Free Play Music. 

e) Montagem – edição: Na montagem, tornou-se necessário a mudança de algumas cenas 

que estavam de acordo com o roteiro, para melhor compreensão do público final. Aqui 

utilizamos o programa o Adobe Premiere para editar o material. 

 

5 RESULTADOS – O PROGRAMA JOB E SEU FORMATO INOVADOR 

 

Depois de meses de planejamento, pesquisa e produção, finalmente pudemos ver nascer 

o Job: a experiência de estagiários no mercado publicitário mossoroese, um produto 

audiovisual com formato jovem e inovador que lembra muito um reality show. Nele pudemos 

ter um pouco de noção de como funcionam, na prática, algumas agências de publicidade locais 

e seus respectivos setores. Conhecemos mais sobre suas rotinas, seus escritórios, quem são seus 

funcionários e entendemos melhor como é o trabalho de cada profissional inserido nos setores 

de atendimento, planejamento, criação e mídias sociais. Os alunos que atuaram como 

estagiários tiveram contato com produção de peças de clientes reais, e puderam sentir de fato 

como é estar no mercado de trabalho. 

O produto também nos mostrou que a realidade do mercado local não está totalmente 

alinhada com a teoria. Pudemos notar que as agências abordadas não possuem oficialmente 

todos os departamentos considerados básicos Lupetti (2009), mas que muitos profissionais 

absorvem mais de uma função para que haja o perfeito funcionamento da empresa. O 

departamento de criação abordado, por exemplo, não possui a figura do diretor de criação como 

descreve Colossi (2004), e a dupla criativa, diferente do que descreve Waitman (2006), é 

formada por dois diretores de arte que também fazem redação. A CG Comunicação, por sua 

vez, é especializada em Mídias Sociais, e desenvolve todas as suas atividades a partir deste 

único setor, que é composto de maneira diferente de um setor de mídia convencional. Isso nos 

mostra que a Publicidade é muito dinâmica e que ela se adapta a realidade do mercado em que 

está inserida. 

Outro ponto interessante que o produto nos mostrou foram as reações e opiniões 

expostas pelos participantes, o que faz com que a experiência vivida seja passada de uma 

maneira mais realista e humana. Foi possível conhecer algumas pessoas que atuam no mercado 

local, ver um pouco do perfil das agências da cidade, as opiniões dos profissionais em relação 

ao mercado e as dos alunos em relação a cada setor. Do ponto de vista do aluno espectador isso 

é muito rico, pois ele terá acesso às informações (lembrar) consideradas tão importantes por 
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Leão (2006) em relação ao mercado local. Além disso, pudemos notar também os sentimentos 

dos alunos em relação a cada experiência vivida, o que gera uma identificação com o 

espectador, uma certa cumplicidade. É como se essa cumplicidade fizesse com que o espectador 

se coloque no lugar do personagem, criando um relacionamento parecido com os gerados pelos 

reality shows descritos por Mateus (2012). 

A opinião dos alunos participantes em relação a eficácia do projeto foi animadora. Lídia 

e Vinicius relataram que o produto clareou muito suas dúvidas sobre a realidade do mercado 

local e os norteou para uma escolha mais sensata, embora não tenham decidido imediatamente 

após a experiência qual área de atuação irão seguir. A partir da declaração dos alunos pudemos 

ver que o Job realmente pode auxiliar alunos novatos a entender melhor o mercado publicitário 

de Mossoró, e que o consumo do material final esclarecerá dúvidas de muitos outros estudantes. 

Por ser um audiovisual rápido e dinâmico, o Job pode ser veiculado em plataformas 

como DVD, televisão e internet. Tanto pode ser usado didaticamente na sala de aula, como 

pode ser um programa de TV, uma web série no YouTube ou simplesmente compartilhado no 

Facebook. É um formato adaptável a vários tipos de mídia e que pode ser disseminado 

facilmente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando que os alunos convidados a participar deste projeto experimental 

sentiram-se norteados em relação a escolha da sua área de atuação profissional depois da 

experiência vivida, podemos afirmar que o Job atingiu seu objetivo e ajudará alunos novatos a 

entender melhor o funcionamento de agências atuantes no mercado publicitário de Mossoró. O 

produto mostra uma realidade que só seria possível se ter acesso na prática, o que nem sempre 

acontece nos primeiros momentos da faculdade, e alunos que decidem previamente sua área de 

atuação profissional podem buscar quais conhecimentos serão necessários para a sua completa 

formação profissional. 

Além disso, a ideia deste projeto experimental pode ser perfeitamente aplicada a outros 

setores da Comunicação Social, como Jornalismo e Radialismo, bem como também pode ser 

expandida a outros setores profissionais. Pode ainda ser desenvolvido com base na experiência 

de alunos de medicina inseridos em hospitais, de alunos de direito inseridos na rotina 

advocatícia ou com base em qualquer outro curso e mercado de trabalho. Depois de finalizado, 

o Job se mostrou uma ideia que pode ajudar a esclarecer alunos novatos sobre qualquer 

profissão ou área de atuação, e ter diferentes formatos de acordo com cada veículo de mídia. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Cronograma de filmagens 

 

 

DATA ATIVIDADE 

 22 a 24/07/2015  - Gravação em estúdio das cabeças para os três 

episódios 

29/07/2015 Gravação na Agência Quintura 

04/08/2015 Gravação na Canário Comunicação 

13/08/2015 Gravação na CG Comunicação 

 

 

 

APÊNDICE B - Questionário feito os alunos que atuaram como estagiários 

 

a) Fale um pouco sobre você. 

b) O que você sabe sobre a profissão de publicitário? 

c) Por que você escolheu essa profissão? 

d) Quais os problemas você acredita que possa enfrentar trabalhando no mercado 

publicitário? 

e) Qual a área da publicidade você acha mais interessante? 

f) E qual área você acha menos interessante? 

 

ENTREVISTADOS :  Lídia Cecília e Vinícius Nogueira. 

 

APÊNDICE C - Questionário aplicado aos responsáveis pelas agências escolhidas 

 

a) Fale um pouco sobre a história da agência. 

b) Quais as funções dos funcionários na agência? 

c) Qual a sua visão em relação ao mercado da publicidade mossoroense? 

d) Qual a importância do curso de Publicidade e Propaganda para o mercado? 
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ENTREVISTADOS : Manu Diniz, profissional de atendimento da agência Quintura, Sáskhia 

Torquato profissional de planejamento da agência Canário e Carlos Gregório, diretor da agência 

CG Comunicação. 

 

APÊNDICE D – Foto do cenário 

 

 

APÊNDICE E – Logo e peças publicitárias 
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Logo do produto audiovisual 

 
 

Capa e avatar para Facebook 

 

 
Tag para Facebook e Instagram 
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Tag para Facebook e Instagram 

 

 

 
Tag para Facebook e Instagram 
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APÊNDICE F – Roteiros 

 

ROTEIRO - EPISÓDIO 1 - BLOCO 1 

IMAGEM ÁUDIO 

  

VINHETA DE ABERTURA COM 

APROXIMADAMENTE 1 MINUTO DE 

DURAÇÃO MOSTRANDO OS 

ESTAGIÁRIOS PARTICIPANTES, 

APRESENTADORA E EQUIPE DE 

PRODUÇÃO. 

TRILHA SONORA DE ABERTURA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

 

CARACTERES: BIANCA COSTA - 

APRESENTADORA. 

''Selecionamos agências recém-saídas do 

forno para participarem dessa aventura junto 

com a gente. E o nosso primeiro destino é 

com uma galera que bota quente! Mas será 

que realmente eles botaram quente no nosso 

primeiro estagiário? O Job levou Vinícius 

para estagiar na Agência Quintura.'' 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''PRIMEIRO DIA, AGÊNCIA 

QUINTURA''.  

 

IMAGENS DO CENTRO DE MOSSORÓ. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM O PRIMEIRO 

ESTAGIÁRIO. 

 

 

CARACTERES: VINÍCIUS NOGUEIRA - 

UNIVERSITÁRIO. 

''Meu nome é Vinícius Nogueira, tenho 20 

anos, sou cearense. Atualmente estou 

estudando Comunicação Social com 

Habilitação em Publicidade e Propaganda na 

UERN. Eu já vim de outros cursos, então eu 

digo assim: que a publicidade me escolheu, e 

não eu que escolhi a publicidade, pois já tinha 

tentado várias outras opções e nada tinha me 

identificado tanto.'' 

IMAGENS GRAVADAS POR VINÍCIUS 

COM UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ. 

''Bom dia, galera! Primeiro dia de estágio na 

Quintura. Tô super ansioso, vamos ver o que 

é que vai dar.'' 



41 
   

 

SONORA COM  DIRETORA DA 

AGÊNCIA QUINTURA. 

 

CARACTERES: MANÚ DINIZ - 

DIRETORA AGÊNCIA QUINTURA. 

 

 

INSERT -  IMAGENS DE VINÍCIUS 

CHEGANDO NA AGÊNCIA POR CIMA 

DO ÁUDIO. 

''A Quintura tem sete meses de existência. 

Somos profissionais jovens, estamos focados 

nas mudanças do mercado e como oferecer 

uma melhor comunicação para o nosso 

cliente. E nesses sete meses nós já temos aí 

uma história de várias conquistas. Já 

ganhamos prêmio no Propagando, na 

categoria de Redação. E recentemente nós 

ganhamos um prêmio da Rádio Rural na 

categoria de Melhor Agência de Publicidade, 

nós ficamos em terceiro lugar. E assim, foi 

uma surpresa, por fazer tão pouco tempo que 

estamos no mercado. E é isso, estamos aí pra 

enfrentar os leões diários.'' 

IMAGENS DE MANÚ RECEBENDO 

VINÍCIUS NA AGÊNCIA. 

TRILHA SONORA. 

IMAGENS DE WALESSA 

CONVERSANDO COM VINÍCIUS 

EXPLICANDO O QUE ELE PRECISA 

FAZER. 

''Essa campanha, ela já foi iniciada. E aí já 

tem esse texto do panfleto. Ele já foi 

desenvolvido. Então assim, pra você vai ser 

melhor por que? Porque você não vai pensar 

no título. Nesse caso aqui ele já existe. Então 

eu vou passar esse título pra você, passar essa 

peça desse panfleto e vou pedir pra que você 

desenvolva spot e carro de som. Mas, 

primeiro vou explicar pra você o que seria 

spot. Spot é aquele texto próprio pra rádio. A 

gente vê muito, pessoas que por exemplo: 

fazem o roteiro pra VT e só adaptam pra 

rádio. Acontece e as vezes dá certo. Mas 

muitas vezes não dá certo. Porque cada 

veículo de comunicação exige uma 

linguagem própria. E você vai ter que 

adaptar. Um jeitinho aqui. Até porque a 

linguagem da rádio ela é muito sonora. 

Apenas sonora. Então você tem que usar um 

pouco mais da criatividade pra fazer algo 

mais interativo pra que prenda a atenção. 

Entendeu?''. 

CLIPE COM IMAGENS DE WALESSA 

EXPLICANDO PARA VINÍCIUS OS 

PROCEDIMENTOS. 

TRILHA SONORA. 

IMAGENS DE VINÍCIUS TIRANDO 

DÚVIDAS COM WALESSA. 

SOBE SOM COM VINÍCIUS TIRANDO 

SUAS DÚVIDAS COM A REDATORA. 
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SONORA COM A REDATORA DA 

AGÊNCIA QUINTURA. 

 

CARACTERES: WALESSA CÉSAR - 

REDATORA - QUINTURA. 

''A função do redator é um pouco complicada 

porque não basta apenas você saber escrever 

bem. Você precisa entender sobre aquilo que 

você está fazendo e principalmente você 

precisa estar muito antenado, tá pesquisando 

como é que as pessoas falam.'' 

CLIPE COM IMAGENS DE WALESSA 

EXPLICANDO PARA VINÍCIUS OS 

PROCEDIMENTOS. 

TRILHA SONORA. 

IMAGENS DE MANÚ DINIZ 

ANALISANDO O TEXTO DE VINÍCIUS. 

SOBE SOM COM MANÚ DINIZ 

CONVERSANDO COM ELE SOBRE 

SUAS CONSIDERAÇÕES. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM O PRIMEIRO ESTAGIÁRIO. 

 

 

 

''O primeiro dia eu fiquei na Redação, me 

pediram pra fazer um Spot, eu não sabia o 

que era. Mas, depois que elas me explicaram 

eu fui atrás de referências na Internet. E eu 

acabei fazendo. Eu acho que elas gostaram. E 

foi isso, eu achei bem interessante, e é uma 

área que dá pra você estar sempre mudando e 

trazendo coisas novas.'' 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''PRIMEIRO DIA, AGÊNCIA 

QUINTURA''.  

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

''No próximo bloco vocês acompanham o 

segundo dia de Vinícius, o nosso estagiário, 

lá na Agência Quintura.'' 

VINHETA DE FINAL DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''ESTAMOS 

APRESENTANDO'' 

TRILHA SONORA. 
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ROTEIRO - EPISÓDIO 1 - BLOCO 2 

IMAGEM ÁUDIO 

  

VINHETA DE INÍCIO DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''VOLTAMOS A 

APRESENTAR.'' 

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

''Estamos de volta! E agora vamos 

acompanhar o segundo dia de Vinícius lá na 

Quintura. E dessa vez o setor é o 

Atendimento. '' 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, AGÊNCIA 

QUINTURA''.  

 

IMAGENS DO INTERIOR DA AGÊNCIA. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM O PRIMEIRO 

ESTAGIÁRIO. 

 

 

CARACTERES: VINÍCIUS NOGUEIRA - 

UNIVERSITÁRIO. 

''O que eu espero acima de tudo de um bom 

chefe é compreensão e paciência, pois estou 

iniciando agora. E que ele esteja sempre 

disposto a ensinar coisas novas.'' 

SONORA COM  DIRETORA DA 

AGÊNCIA QUINTURA. 

 

CARACTERES: MANÚ DINIZ - 

DIRETORA AGÊNCIA QUINTURA. 

''Quando o profissional ele é graduado, ele 

tem uma visão muito mais ampla do que é o 

Mercado em si, por conhecer a teoria. Então 

a teoria é muito importante, não só a prática. 

A teoria ela se torna um diferencial na 

questão de argumentar com o cliente, de 

analisar o Mercado dele, o segmento dele, a 

forma de montar as estratégias. Então quando 

você conhece a teoria que você tem uma 

graduação na área isso faz com que o 

processo ele caminhe de forma mais rápida, 

mais precisa e traga os resultados de forma 

correta.'' 
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IMAGENS GRAVADAS POR VINÍCIUS 

COM UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ. 

TRILHA SONORA. 

IMAGENS DE MANÚ DINIZ EM 

REUNIÃO COM VINÍCIUS. 

SOBE SOM COM MANÚ DINIZ 

CONVERSANDO COM ELE SOBRE 

SOBRE O QUE É SER ATENDIMENTO. 

SONORA COM  DIRETORA DA 

AGÊNCIA QUINTURA. 

''Ele se saiu melhor no Atendimento. Porque 

na Redação ele ficou preso. Eu senti que ele 

ficou mais com medo de escrever, com medo 

de externar. E o redator ele tem que escrever 

independente do que seja, mas alguma coisa 

ele tem que começar a escrever pra que a 

ideia flua. O Atendimento eu acho que ele se 

saiu melhor porque ele não se intimidou. 

Então ele realmente tentou criar um 

relacionamento com o cliente e se sobressaiu 

principalmente nessa função. Porque pra ser 

Atendimento tem que gostar do cliente. Não 

tem outra saída. O Atendimento lhe escolhe, 

geralmente é assim. Não é bem ''Ah, eu 

escolhi ser Atendimento. Eu acho que o 

Atendimento lhe escolhe.'' Você tem o perfil 

e dá certo.'' 

IMAGENS DE MANÚ DINIZ EM 

REUNIÃO COM VINÍCIUS E O CLIENTE. 

SOBE SOM COM MANÚ DINIZ 

CONVERSANDO COM ELE SOBRE 

SOBRE AS PROPOSTAS PARA A NOVA 

CAMPANHA DE SÃO JOÃO 2015. 

SONORA COM  DIRETORA DA 

AGÊNCIA QUINTURA. 

''Vinícius ele é tranquilo. O Atendimento ele 

também tem que ter essa tranquilidade pra 

lidar com o cliente que não é algo tão 

simples. É uma pessoa diferente que tá ali 

focado no Negócio dele. E o Atendimento ele 

tem que ter jogo de cintura pra lidar com as 

ideias que ele leva para o cliente e com o 

feedback que o cliente passa pra ele. Que nem 

sempre é tão harmônico. Ele funciona bem 

sob pressão. Que é outra qualidade que o 

Atendimento tem que ter. Então o primeiro 

contato que ele teve com o cliente, ele já 

precisou dar uma ideia pro cliente, naquele 

minuto, porque a gente não tinha tanto tempo. 

E ele se saiu muito bem, o cliente aprovou a 

ideia de cara. E isso é um fator também que 
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leva o Atendimento a um patamar muito 

confortável.'' 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM O PRIMEIRO ESTAGIÁRIO. 

''Foi uma área que eu gostei bastante pelo 

contato com o cliente. Pois eu gosto muito de 

estar sempre conhecendo pessoas novas e 

tendo novos desafios. Então pra mim foi algo 

bastante enriquecedor ter esse contato com o 

empresário pra saber qual a necessidade dele, 

da empresa dele pra poder traçar algum 

caminho pra melhorar as vendas.'' 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, AGÊNCIA 

QUINTURA''.  

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

''Tá ansioso pra saber qual será o outro 

destino? Então não perca o programa da 

próxima semana. Nos acompanhe também 

nas redes sociais. Beijo e tchau.'' 

VINHETA DE ENCERRAMENTO DO 

PROGRAMA. 

TRILHA SONORA. 

 

ROTEIRO - EPISÓDIO 2 - BLOCO 1 

 

IMAGEM ÁUDIO 

  

VINHETA DE ABERTURA COM 

APROXIMADAMENTE 1 MINUTO DE 

DURAÇÃO MOSTRANDO OS 

ESTAGIÁRIOS PARTICIPANTES, 

APRESENTADORA E EQUIPE DE 

PRODUÇÃO. 

TRILHA SONORA DE ABERTURA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’E aí, criativos? Tudo bem? Pra você que 

está chegando agora, se liga! Esse é o 

programa job! Um programa sobre 

estagiários no mercado publicitário 
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CARACTERES: BIANCA COSTA - 

APRESENTADORA. 

mossoroense. E o nosso destino de hoje é 

uma agência fundada por uma galera recém-

saída da UERN que já está imprimindo a sua 

cara no mercado. Hoje Lídia será a nossa 

estagiária na criação. Vamos lá conferir o 

primeiro contato dela com a agência 

Canário?’’ 

 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''PRIMEIRO DIA, AGÊNCIA 

QUINTURA''.  

 

IMAGENS DO CENTRO DE MOSSORÓ. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM A SEGUNDA 

ESTAGIÁRIA. 

 

 

CARACTERES: LÍDIA CECÍLIA - 

UNIVERSITÁRIA. 

‘’Meu nome é Lídia Cecília, sou 

pernambucana, tenho 21 anos e moro na 

cidade de Mossoró há 11 anos. Sou estudante 

de Comunicação Social na UERN com 

habilitação em Publicidade e Propaganda. O 

que eu sei sobre a profissão de publicitário é 

que você sempre tem que estar se reciclando, 

por dentro das tendências que estão 

acontecendo, das coisas que estão 

acontecendo no Mundo. Procurando 

referências para ter novas ideias e criar novas 

campanhas e ações’’. 

IMAGENS GRAVADAS POR LÍDIA COM 

UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ. 

‘’Primeiro dia, primeira agência de 

Publicidade. E acho que estou um pouco 

nervosa. Não sei o que espera. Não sei o que 

fazer. Mas tomara que seja alguma coisa que 

eu esteja pelo menos familiarizada. Vamos 

ver.’’ 

SONORA COM  SÁSKHIA, AGÊNCIA 

CANÁRIO. 

 

CARACTERES: SÁSKHIA TORQUATO - 

SÓCIA/ ATENDIMENTO -  CANÁRIO. 

 

 

‘’A Canário Comunicação surgiu em agosto 

de 2014, quando nos foi dada a oportunidade 

de comprar a cartela de clientes de uma outra 

agência. Onde o dono estava indo pra outra 

cidade. Nós tínhamos já o Plano de Negócios 

feito no sexto período da faculdade. 

Tínhamos o sonho de abrir a agência, mas 

sabíamos que o mercado era muito 

competitivo. Então, que seria muito 

trabalhoso. O plano tinha ficado mais pra 
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INSERT -  IMAGENS DO PESSOAL 

TRABALHANDO NA AGÊNCIA E LÍDIA 

CHEGANDO. 

frente. Quando nos foi dada essa 

oportunidade, nós nos reunimos, pensamos e 

resolvemos aceitar. Estamos com dez meses 

de funcionamento, mudamos o nome da 

agência, mudamos o local, e há dez meses 

estamos trabalhando para construir um 

Mercado Melhor. Como somos quatro 

sócios, e a agência está começando à 

engatinhar agora, então nós quatro dividimos 

as funções. Bany e Jorge ficam com a parte 

de Direção de Arte e também as vezes com 

Redação. Eu e Jéssica nós ficamos com a 

parte de Planejamento e Atendimento, Social 

Mídia, Mídia e Produção. A gente divide aí. 

Sempre que precisa a gente se reúne e 

discute, entre os quatro, dependendo da 

função, pra que a peça possa sair realmente 

boa’’. 

IMAGENS DE LÍDIA NA SALA DE 

REUNIÕES COM SÁSKHIA E JORGE. 

SOBE SOM DA REUNIÃO COM JORGE E 

SÁSKHIA EXPLICANDO PARA LÍDIA 

OS PROCEDIMENTOS. 

SONORA COM LÍDIA CECÍLIA COM 

INSERTS DE JORGE EXPLICANDO AS 

FUNÇÕES DO DIRETOR DE ARTE. 

“Acho que os problemas que eu mais devo 

encontrar no Mercado Publicitário é ser 

conhecida. Pelo menos no começo. Pra você 

criar um nome você vai ter que ralar muito e 

ser muito boa no que faz. Eu acho que o 

tempo de você chegar até lá, eu acho que esse 

é o maior desafio. Você ser reconhecida pelo 

trabalho que você faz.’’ 

IMAGENS COM JORGE EXPLICANDO 

AS FUNÇÕES DO DIRETOR DE ARTE. 

SOBE SOM DOS DOIS CONVERSANDO. 

CLIPE COM IMAGENS DE JORGE A 

ENSINANDO COMO O SOFTWARE 

FUNCIONA. 

TRILHA SONORA. 

SONORA COM  JORGE, AGÊNCIA 

CANÁRIO. 

 

CARACTERES: JORGE LUIZ - SÓCIA/ 

DIRETOR DE ARTE -  CANÁRIO. 

‘’Lídia, eu notei que ela é muito criativa. E 

notei que nas peças que ela já tem um pouco 

de sensibilidade para o design. Já entende um 

pouco de algumas regras básicas do design 

gráfico. Então eu acho que ela meio que está 

apita a trabalhar na Direção de Arte. Acho 

que ela se daria bem nesse ramo. Dá pra ver 

que ela tem boas referências e entende um 
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INSERT -  IMAGENS DELE A 

ENSINANDO. 

pouco do ramo. Acho que é o canto certo pra 

ela.’’ 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM A SEGUNDA ESTAGIÁRIA. 

‘’No primeiro dia eu fui pra Canário 

Comunicação, e fiquei na área de Direção de 

Arte. Eu achei muito bom, porque era uma 

área que eu tinha mais afinidade com o 

Photoshop. Eu tenho um irmão que trabalha 

com isso desde novo. E eu sempre ficava: 

‘’Ah, me ensina a fazer isso’’. E ele me 

ensinou algumas coisas, então alguns atalhos, 

algumas coisas eu tinha mais ou menos a 

noção como fazer. E Jorge que é o Diretor de 

Arte, ele também foi muito paciente comigo 

e isso ajudou muito. E é isso.’’ 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''PRIMEIRO DIA, AGÊNCIA CANÁRIO'.  

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’E você não sai dai, porque o Job daqui a 

pouco com mais informações sobre a 

publicidade em Mossoró.’’ 

 

VINHETA DE FINAL DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''ESTAMOS 

APRESENTANDO'' 

TRILHA SONORA. 

 

ROTEIRO - EPISÓDIO 2 - BLOCO 2 

 

IMAGEM ÁUDIO 

  

VINHETA DE INÍCIO DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''VOLTAMOS A 

TRILHA SONORA. 
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APRESENTAR.'' 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’Que tal dar uma olhadinha agora e conferir 

como ela se saiu no setor de Planejamento da 

agência?’’ 

 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, AGÊNCIA CANÁRIO''.  

TRILHA SONORA. 

IMAGENS GRAVADAS POR LÍDIA COM 

UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ. 

 

INSERT - IMAGENS DA AGÊNCIA 

CANÁRIO. 

‘’Segundo dia de agência. Eu estou um pouco 

nervosa, acho que hoje vai ser o dia do 

Planejamento. E vamos ver o que Sáskhia vai 

querer que eu faça. E que eu saiba fazer, 

né?’’. 

SONORA COM  SÁSKHIA, AGÊNCIA 

CANÁRIO. 

 

CARACTERES: SÁSKHIA TORQUATO - 

SÓCIA/ ATENDIMENTO -  CANÁRIO. 

 

 

INSERT -  IMAGENS DO PESSOAL 

TRABALHANDO NA AGÊNCIA E LÍDIA 

CHEGANDO. 

‘’O Planejamento ele tem que buscar a 

necessidade do cliente, buscar referências e 

desenvolver como vai acontecer toda a 

campanha. Dentro da campanha todas as 

ações. Na verdade, ele é o começo de tudo. 

Ele desenvolve tudo que vai acontecer e 

passa pra os demais departamentos da 

agência. Então, o foco dele é o que vai 

acontecer, não como vai acontecer.’’ 

IMAGENS DE SÁSKHIA EM REUNIÃO 

COM LÍDIA EXPLICANDO PARA ELA A 

TAREFA DO PLANEJAMENTO. 

SOBE SOM COM O ÁUDIO DE SÁSKHIA 

E LÍDIA CONVERSANDO. 

CLIPE COM IMAGENS DE LÍDIA 

PESQUISANDO REFERÊNCIAS NA 

INTERNET E ESCREVENDO SEU 

ROTEIRO DE AÇÕES. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM A SEGUNDA 

‘’Pra se mostrar um estagiário interessante de 

ser contratado, acho que você tem que 

mostrar que você quer aquilo, que você está 
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ESTAGIÁRIA. 

 

 

CARACTERES: LÍDIA CECÍLIA - 

UNIVERSITÁRIA. 

disposto à trabalhar pra empresa, e a mostrar 

à agência que você quer crescer junto com 

ela. O maior interesse de alguém que vá 

contratar, do sócio/gerente/dono é que seu 

funcionário vista a camisa. E você se 

mostrando interessado em vestir a camisa da 

empresa eu acho que é um bom sinal’’. 

IMAGENS DE LÍDIA MOSTRANDO 

PARA SÁSKHIA SUAS IDEIAS NO 

PLANO DE AÇÕES. 

SOBE SOM DE LÍDIA EXPLICANDO AS 

IDEIAS E SÁSKHIA DANDO SEU 

PARECER. 

SONORA COM  SÁSKHIA, AGÊNCIA 

CANÁRIO. 

‘’Achei que ela desenrolou, que ela buscou as 

referências, fez tudo direitinho, mas que se 

identificou mais com a Direção de Arte. Por 

essa parte da criatividade e de mexer com o 

que ela já trabalha, que é a fotografia. O 

planejamento ele envolve uma logística, 

envolve você ter que pensar em tudo que vai 

ser feito, e alguns pontos por ela não ter 

estudado ainda ela acabou deixando passar. 

Mas que com o estudo e a prática tudo pode 

ser desenvolvido, só depende dela’’. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM A SEGUNDA ESTAGIÁRIA. 

‘’Eu acho que essa parte eu não vou gostar, 

porque exige muito da pessoa. Não sei se foi 

o primeiro contato, mas eu fiquei meio 

travada. Consegui ainda pensar em algumas 

coisas, mas toda vida que Sáskhia dizia: ‘’Eu 

gostei, mas…’’doía no meu coração, de 

verdade’’. 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, AGÊNCIA CANÁRIO''.  

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’É isso ai, galera. Chegamos ao fim do 

programa dessa semana. Mas, não deixe de 

nos acompanhar nas redes sociais. Lá 

estaremos postando todas as novidades e 

bastidores do nosso job semanal. Então, até 

lá!’’ 

 

VINHETA DE ENCERRAMENTO DO 

PROGRAMA. 

TRILHA SONORA. 



51 
   

 

 

ROTEIRO - EPISÓDIO 3 - BLOCO 1 

IMAGEM ÁUDIO 

VINHETA DE ABERTURA COM 

APROXIMADAMENTE 1 MINUTO DE 

DURAÇÃO MOSTRANDO OS 

ESTAGIÁRIOS PARTICIPANTES, 

APRESENTADORA E EQUIPE DE 

PRODUÇÃO. 

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

 

CARACTERES: BIANCA COSTA - 

APRESENTADORA. 

‘’ O nosso programa levou dois estagiários 

para viverem o dia a dia dentro de agências 

de publicidade pra que essa galera 

conhecesse um pouco sobre cada setor. E o 

nosso último destino é uma agência novinha 

especializada no gerenciamento de redes 

sociais. Carlos Gregório orgulha-se de ter 

sido um dos precursores do trabalho com as 

novas mídias em Mossoró. E hoje é dele a 

responsabilidade de ensinar algo como que é 

o trabalho de um social media para Lídia e 

Vinícius’’. 

 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''PRIMEIRO DIA, CG COMUNICAÇÃO''.  

 

IMAGENS DO CENTRO DE MOSSORÓ. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM A SEGUNDA 

ESTAGIÁRIA. 

 

 

CARACTERES: LÍDIA CECÍLIA - 

UNIVERSITÁRIA. 

‘’Minha pretensão daqui ha cinco anos, é 

quando me formar voltar para minha cidade 

natal e abrir uma agência de publicidade pra 

que eu possa me aperfeiçoar cada vez mais e 

também formar o meu nome e o nome da 

minha agência’’. 

SONORA COM  GREGÓRIO, CG ‘’Eu tenho muito orgulho de dizer que 
participei da fundação da primeira agência de 
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COMUNICAÇÃO. 

 

CARACTERES: CARLOS GREGÓRIO - 

DIRETOR - CG COMUNICAÇÃO. 

 

 

INSERT -  IMAGENS DO PESSOAL 

TRABALHANDO NA AGÊNCIA. 

marketing digital da cidade. Então, por lá ser 

uma sociedade, ter outros sócios e por muitas 

vezes acabar descordando com alguns 

posicionamentos, algumas atitudes, optei por 

abrir a minha própria agência com a minha 

cara, minha identidade. Com tudo aquilo que 

eu já vinha acumulando com outras 

experiências na área da Comunicação.  

IMAGENS GRAVADAS POR LÍDIA COM 

UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ. 

 

INSERT - LÍDIA CHEGANDO NA 

AGÊNCIA. 

‘’O dia de ontem foi o planejamento e foi um 

desastre. E hoje vamos ver o que tem pra 

fazer. Eu não faço a mínima ideia do que é 

pra fazer. Se for pra ficar na rede digital das 

empresas eu vou achar ótimo. Mas vamos 

lá.’’ 

IMAGENS DE LÍDIA E GREGÓRIO 

SENTADOS LOGO APÓS A CHEGADA 

DELA. 

SOBE SOM DE GREGÓRIO E LÍDIA 

CONVERSANDO SOBRE O 

FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA. 

CLIPE COM IMAGENS GRAVADAS POR 

LÍDIA COM UMA CÂMERA GOPRO. 

TRILHA SONORA. 

SONORA COM LÍDIA GRAVADA POR 

ELA MESMA COM A GOPRO. 

 

INSERT - IMAGENS DO DIA DE 

TRABALHO EXTERNO COM 

GREGÓRIO NA CONCESSIONÁRIA. 

‘’Acabei de chegar aqui na Socel com 

Gregório. Ele pediu pra eu fazer um trabalho 

de tirar umas fotos de uma gravação que ele 

vai fazer e prestar atenção nas legendas, pra 

postar no instagram da empresa’’. 

CLIPE COM IMAGENS DA EQUIPE 

DURANTE A GRAVAÇÃO NA 

CONCESSIONÁRIA. 

TRILHA SONORA. 

 

SONORA COM GREGÓRIO. 

 

INSERT - IMAGENS DE LÍDIA 

DURANTE A GRAVAÇÃO DO VT NA 

‘’O trabalho de Lídia foi super bacana. Por a 

gente estar trabalhando com essa questão de 

redes sociais que é algo mais dinâmico, mais 

fácil de trabalhar, acho que ela conseguiu 

desenrolar contente diante da proposta que a 

agência tem. Então ela conseguiu 
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CONCESSIONÁRIA. acompanhar os bastidores da gravação, deu 

algumas dicas, ajudou lá a gente no 

desenrolar de tudo. E eu contrataria ela aqui 

pra agência’’. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM A SEGUNDA ESTAGIÁRIA. 

‘’Conheci o lado da produção de uma agência 

de publicidade. A área de que você tem que 

ir ao campo pra produzir, gravar vídeos e 

conversar com clientes. Eu acho que eu me 

identifiquei mais com a Direção de Arte que 

foi a que eu tive mais afinidade por já ter 

alguma noção de como mexer no programa, 

algumas noções básicas. Isso facilitou 

bastante. Acho que foi o dia que eu fui mais 

‘’relax’’ porque eu já sabia mesmo algumas 

coisas e Planejamento eu não fazia a mínima 

noção de como fazia. A produção também de 

você sempre estar ali escolhendo ângulos, 

escolhendo tudo. Acho que a Direção de Arte 

foi a que eu mais gostei. Podem existir outras 

funções dentro da agência de publicidade que 

eu me identifique bem mais do que a Direção 

de Arte, não que a Direção de Arte não seja 

boa, pelo contrário, muito bom. Mas eu 

acredito que exista alguma em que eu me 

apaixone de verdade e que diga assim: ‘’É 

essa que eu vou executar pra minha vida’’. 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

‘’PRIMEIRO DIA, CG COMUNICAÇÃO’’.  

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’Você tá adorando essa vida de estagiário, 

né? Pois não saia daí que o nosso Job volta 

jajá’’. 

 

VINHETA DE FINAL DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''ESTAMOS 

APRESENTANDO'' 

TRILHA SONORA. 

 

 

ROTEIRO - EPISÓDIO 3 - BLOCO 2 
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IMAGEM ÁUDIO 

VINHETA DE INÍCIO DE BLOCO COM 

LETTERINGS ''VOLTAMOS A 

APRESENTAR.'' 

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’Em três programas jogamos os nossos 

estagiários pelas mais diversas áreas da 

publicidade. Já chegando ao fim dessa 

jornada, gostaríamos de saber: Será que eles 

se descobriram em alguma delas? Será que o 

testinho vocacional rolou?’’ 

 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, CG COMUNICAÇÃO''.  

TRILHA SONORA. 

CLIPE COM IMAGENS DA AGÊNCIA 

EM FUNCIONAMENTO. 

TRILHA SONORA. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

BRANCO COM O PRIMEIRO 

ESTAGIÁRIO. 

 

 

CARACTERES: VINÍCIUS NOGUEIRA - 

UNIVERSITÁRIO. 

‘’O que eu faria pra conseguir um estágio 

numa agência que eu estou muito à fim? Eu 

faria o máximo de cursos rápidos possíveis 

pra deixar o currículo bem interessante e 

também me mostraria bastante interessado. 

Correr atrás mesmo desse estágio’’. 

SONORA COM  GREGÓRIO, CG 

COMUNICAÇÃO. 

 

CARACTERES: CARLOS GREGÓRIO - 

DIRETOR - CG COMUNICAÇÃO. 

 

‘’O mercado da Comunicação em Mossoró 

tem passado por muitas evoluções. O próprio 

curso de Comunicação chegar em Mossoró, 

formar alguns profissionais. Eu sou regresso 

do curso, me formei na UERN. E a chegada 

desse curso e também com a vinda de novas 

tecnologias, novas mídias, o Mercado ele tem 

passado por um processo de transformação. É 

tudo muito recente ainda, tudo muito novo, 

mas isso tem feito com que novas agências 

tenham surgido, novas ideias estejam sendo 

traçadas e executadas aqui no mercado 

local’’. 

IMAGENS GRAVADAS POR VINÍCIUS ‘’Eu ainda não sei em qual setor vou ficar. 
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COM UMA CÂMERA GOPRO EM UM 

MONOPÉ.. 

Mas espero que dê tudo certo. Vamos 

acompanhar pra ver no que vai dar’’ 

CLIPE COM IMAGENS ACELERADAS 

DE VINÍCIUS CHEGANDO NA 

AGÊNCIA. 

TRILHA SONORA. 

INSERT - IMAGENS DE VINÍCIUS 

CHEGANDO NA AGÊNCIA. 

 

IMAGENS DE GREGÓRIO E VINÍCIUS 

SENTADOS CONVERSANDO SOBRE AS 

FUNÇÕES. 

SOBE SOM COM A VOZ DE GREGÓRIO 

CONVERSANDO COM VINÍCIUS. 

CLIPE COM IMAGENS DE VINÍCIUS 

ACELERADAS TROCANDO DE LUGAR 

COM GREGÓRIO. 

TRILHA SONORA. 

IMAGENS DE GREGÓRIO 

EXPLICANDO PARA ELE O QUE SE 

DEVE FAZER, FOCO NA TELA DO 

COMPUTADOR. 

SOBE SOM COM A VOZ DE GREGÓRIO 

CONVERSANDO COM VINÍCIUS. 

SONORA COM  GREGÓRIO, CG 

COMUNICAÇÃO. 

 

INSERT - IMAGENS DELE COM 

VINÍCIUS FAZENDO A DEMANDA 

INTERCALADAS COM UNS PLANOS 

MAIS ABERTOS DA AGÊNCIA TODA. 

‘’Quando eu tava na faculdade, a minha 

grande preocupação foi porque nos primeiros 

períodos eu não estava na área. Eu dizia: 

‘’Meu Deus, o que é que eu vou fazer? 

Porque na faculdade eu estou vendo a teoria. 

Mas todo mundo diz que o diferencial vem na 

prática.’’ Ele estar na UERN é essencial. Eu 

não me veria hoje no mercado da publicidade 

sem ter passado cinco anos na faculdade’’. 

SONORA COM VINÍCIUS EXPLICANDO 

A POSTAGEM QUE IRÁ FAZER. 

 

INSERT - IMAGENS DELE EM FRENTE 

AO COMPUTADOR. 

‘’Agora eu vou fazer a postagem da rede 

social da TerraSal que Gregório mandou. O 

conteúdo Luckas já enviou pra cá, eu vou só 

colocar a legenda e publicar. Que no caso, a 

legenda seria: ‘’Seminovo inspecionado e 

garantido, vem pra cá!’’ 

SONORA COM GREGÓRIO, CG 

COMUNICAÇÃO. 

‘’Com Lídia a gente foi fazer um material 

externo, foi visitar um cliente. Hoje Vinícius 

veio conhecer mais como é o dia a dia da 

agência, como é o passo a passo, a questão 
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organizacional de fazer material, de planejar, 

de colocar nas redes. Ele deu pra entender 

mais como é que funciona a logística do 

negócio. Mas apesar de ele estar no segundo 

período deu pra desenrolar bem. Notei que 

ele é bastante atento, já tem um pouco desses 

macetes publicitários, já saiu com uma 

sacada legal pra uma peça de um cliente 

nosso. Então eu acho que ele deu pra 

satisfazer a nossa vontade E se ele continuar 

nesse ritmo as Redes Sociais podem ser até 

um caminho pra ele seguir aí na área da 

publicidade. E hoje em dia é algo tão forte 

que está tão presente na vida de todo mundo. 

Então, gostei do desempenho dele e acho que 

com o passar do tempo, com os 

aprimoramentos que possam vir a surgir, ele 

pode realizar um trabalho ainda melhor’’. 

SONORA EM ESTÚDIO DE FUNDO 

PRETO COM O PRIMEIRO ESTAGIÁRIO. 

‘’De toda a experiência nas agências, do spot 

que eu fiz na Redação, até a programação da 

agência, gostei de todos, mas eu preferi o 

Atendimento. Por esse contato mesmo do 

cliente e essa necessidade de você estar 

sempre conhecendo novos desafios e novas 

pessoas. E o Mercado, necessidade de estar 

sempre mudando e você tem que estar sempre 

por dentro’’. 

TRANSIÇÃO COM LETTERINGS 

''SEGUNDO DIA, CG COMUNICAÇÃO''. 

TRILHA SONORA. 

APRESENTADORA EM UM CENÁRIO 

''CLEAN'' COM A MARCA FIXADA DE 

BACKGROUND. 

‘’É isso ai, galera! Boa sorte pra Lídia e pro 

Vinícius, com certeza eles tem ainda muitos 

anos para se aperfeiçoarem nas áreas que 

mais se identificaram. E nós cumprimos o 

nosso papel e já estamos aqui morrendo de 

saudade. Mas foi um prazer imenso dividir 

esse job com vocês. Beijo e tchau!’’. 

 

VINHETA DE ENCERRAMENTO DO 

PROGRAMA. 

TRILHA SONORA. 
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