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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luiza Nogueira da Silva

Matrícula: 17103275

Habilitação: Design.

E-mail:  nogueirasluiza@gmail.com

Telefone: (12) 991426552

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Sumone Serviços de Tecnologia S.A.

Período Previsto: 07/08/2019 a 07/08/2020.

Período referente a este relatório: 07/08/2019 a 06/12/2019.

Supervisor/Preceptor: Bruna Mência Oliveira de Souza.

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana.

Assinatura da concedente (ou representante):
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Desenvolver e aplicar os conhecimentos adquiridos durante 
a graduação a fim de ganhar experiência de trabalho.

Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, criação e personalização de 
interfaces seguindo pricípios de Teoria da Cor e UX.

Programa de atividades (PAE): Auxiliar no monitoramento e identificação 
de potenciais melhorias no processo de Customer Success Management e 
construção de briefings. Auxiliar no engajamento e tração das redes entrntes 
no nosso aplicativo seguindo princípios de UX, acompanhamento do processo 
de venda do cliente e implantação do software. Auxiliar no relacionamento com 
os clientes, analisando perfis, estruturando processos e analisando e estudando 
dados segmentados e briefings. Análise de perfil dos clientes prospectados, 
estruturação dos processos de venda e pré-venda, análise e estudo de dados 
segmentados, briefings. Customização personalizada de software, aplicação de 
identidade visual de clientes.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O design atua no apoio 
tanto da área de Marketing interno e externo quanto na área de Customer Success, 
onde princípios de UX, construção de briefings e metodologias são utilizados. 
Isso trouxe muita troca de experiência e ideias, novos jeitos de enxergar o papel 
do design, o que auxiliou muito no meu desenvolvimento como designer e 
profissional.

O que foi abordado no estágio: Primeiramente, durante o processo de 
onboarding na empresa, ou seja, quando novos estagiários e/ou funcionários 
entram, a empresa toda é apresentada. Todas as suas áreas, incluindo Pré vendas, 
Vendas, Marketing, G&A, etc., foram apresentadas e acompanhei pelo menos 1 
hora de cada atividade. Após o apresentação da empresa, a área mais específica 
foi apresentada e também acompanhei cada uma das outras funções por pelo 
menos 1 hora. Auxílio na realização de Product Tours utilizando princípios de UX, 
criação e interpretação de briefings, personalização de sites customizados.

Atuação na área gráfica:  Auxílio com conhecimentos de UX para desenvolvimento 
de Product Tours, criação de briefings seguindo metodologia da empresa, 
personalização de sites customizados seguindo princípios de UX.
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Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram Adobe 
Ilustrator e software de customização do site personalizado (Companion).

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada:  A empresa possui dois andares, e a 
área de Customer Success fica no andar inferior. Mesas compartilhadas com 
computadores individuais são utilizadas. No começo do período, a área de 
Implantação ficava junto com a área de Customer Success, mas devido a iniciativas 
de maior integração na empresa, Implantação foi realocada para outra mesa, 
ainda no andar inferior, mas dessa vez ao lado da área de Pré vendas e Vendas.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Como já 
mencionado, o design atua dentro da área de CS/Implantação e Marketing (interno 
e externo). É de suma importância para maior sucesso na jornada do cliente, 
assim como em ações de marketing para encontrar mais leads.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Customer Success, especificamente em Implantação.

Data do início do estágio: 07/08/2019

Data de encerramento do estágio: 06/12/2019

Carga horária diária: 6h

Horário diário do estágio (entrada e saída):  Horário flexível: 08h – 12h (Segunda-
feira) ou 12h30 a 19h

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luciano Patrício Souza de Castro

Formação e cargo: Doutorado e docente

Contatos (telefone/e-mail): luciano.castro@ufsc.br

A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:

 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);

 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa

 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.

Semana/Mês Atividade desenvolvida

1/Agosto - Onboarding inicial dentro da empresa, onde toda ela 
foi apresentada. Cada área também foi apresentada 
individualmente pelos responsáveis em uma conversa 
individual, onde dúvidas do funcionamento também foram 
tiradas.

2/Agosto - Onboarding dentro da área de Customer Success, com 
conversas com um representante de cada área dentro de CS;
- Início do onboarding especificamente na área de Implantação.

3/Agosto - Começo de estudo de casos e briefings, acompanhamento de 
reuniões com clientes via Google Hangouts;
- Instrução de como usar o Companion para personalização 
de sites;
- Auxílio com feedbacks para a construção do novo Product 
Tour, seguindo princípios de UX.

4/Agosto - Início de parte das atividades da área de Implantação, como 
reuniões com clientes;
- Personalização de sites para clientes.

1/Setembro - Acompanhamento de reuniões estratégicas com clientes 
para instruções;
- Personalicação de sites para clientes.

2/Setembro - Primeiro RolePlay especificamente de reuniões estratégicas 
com clientes;
- Treinamento InteGROW sobre valores da empresa: Humano 
e Evolução.
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3/Setembro - Segundo RolePlay especificamente de reuniões estratégicas 
com clientes;
- Treinamento sobre Feedbacks.

4/Setembro - Início de atividades da função de Implantação na íntegra;
- Treinamento InteGROW sobre valores da empresa: Coragem 
e Dono.

1/Outubro - Reunião de abertura do Q4 da empresa;
- Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Treinamento interno sobre Objeções e Condições.

2/Outubro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos;
- Reunião Zygo Regroup.

3/Outubro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos;
- Reunião geral sobre Alinhamento de Prioridades da Zygo.

4/Outubro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos.

1/Novembro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos.

2/Novembro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos;
- Treinamento da iniciativa do Q4 sobre ofertas.

3/Novembro - Personalização de sites para clientes;
- Reuniões com clientes via Hangout;
- Estudo de casos individuais de clientes, interpretação e 
produção de briefings internos;
- Desafio técnico para vaga de estágio em Marketing.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Site personalizado para DOC Burger – Hamburgueria Artesanal

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de DOC Burger – Hamburgueria Artesanal.

Screenshot da página inicial criada.



14

AÇÃO 2:

Site personalizado para Oven Pizza Shopping Mueller.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Oven Pizza Shopping Mueller.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 3:

Site personalizado para Eita Pizza.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Eita Pizza.

Screenshot da página inicial criada.



16

AÇÃO 4:

Site personalizado para Caravana do Marrocos.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Caravana do Marrocos.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 5:

Site personalizado para Moinho di Trento.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Moinho di Trento.

Screenshot da página inicial criada, com foco na oferta semanal.
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Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 6:

Site personalizado para Bhaskara Beer.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Bhaskara Beer.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 7:

Site personalizado para Fast Nature.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Fast Nature.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 8:

Site personalizado para Mamma Lídia.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Mamma Lídia.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 9:

Site personalizado para Monde Hop.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Monde Hop.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 10:

Site personalizado para Dachô.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Dachô.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 11:

Site personalizado para Tenda Nordestina.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Tenda Nordestina.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 12:

Site personalizado para Mestre da Pizza.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Mestre da Pizza.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 13:

Site personalizado para Grassa.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Grassa.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 14:

Site personalizado para Nippon Culinária Japonesa Sushi.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Nippon Culinária Japonesa Sushi.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 15:

Site personalizado para Poke Nihoa.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Poke Nihoa.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 16:

Site personalizado para Entre Cortes Boutique de Carnes.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Entre Cortes Boutique de Carnes.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 17:

Site personalizado para Zer062ois Burger e Açaí.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Zer062ois Burger e Açaí.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 18:

Site personalizado para Empório Moscato.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Empório Moscato.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 19:

Site personalizado para Palácio dos Sabores.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Palácio dos Sabores.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 20:

Site personalizado para Carne e Malte Burger Bar.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Carne e Malte Burger Bar.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 21:

Site personalizado para Br.Burguer.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Br.Burguer.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 22:

Site personalizado para Dilleto Pizzaria.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Dilleto Pizzaria.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 23:

Site personalizado para Urban Burger Shop.

Briefing: Necessidade de criar um site do programa de recompensas personalizado 
para o cliente, seguindo sua identidade visual já estabelecida.

Público-alvo: Clientes e frequentadores de Urban Burger Shop.

Screenshot da página inicial criada.
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AÇÃO 24:

Desafio técnico do processo seletivo interno para vaga de estágio em Marketing 
Criativo.

Briefing: Desenvolver uma campanha de Anúncios completa para Instagram e 
Facebook, utilizando as melhores ferramentas dentro do Gerenciador de Anúncios 
do Facebook.

Público-alvo: Prováveis leads para a empresa. Donos de restaurantes PMEs.

Escolha de cores para os 3 anúncios a serem criados.
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Processo de criação do primeiro anúncio.

Processo de criação do primeiro anúncio.
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Processo de criação do primeiro anúncio.

Processo de criação do segundo anúncio.



40

Processo de criação do terceiro anúncio.

Processo de criação do conjunto de 3 anúncios.
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Primeira peça finalizada.
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Segunda peça finalizada.
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Terceir peça finalizada.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
A situação para a realização do estágio foi satisfatória porque eu e todos os 
outros estagiários dispúnhamos de todos os recursos, hardwares e softwares 
necessários para a realização das tarefas, assim como supervisores com apoio e 
suporte constante de acordo com necessidade.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Um dos pontos positivos que considero foi o apoio constante de tanto outros 
estagiários e funcionários como dos supervisores. Todos estavam sempre 
dispostos a tirar dúvidas e dar feedbacks positivos e negativos. Outro ponto 
positivo é a constante presença de feedbacks e treinamentos para melhorias 
pessoais e profissionais.
Já para pontos negativos, eu diria a falta de integração da área com o resto da 
empresa. Muitas vezes ficamos tão centrados em nossa própria área e função que 
as outras áreas foram deixadas de lado, o que gerou alguns problemas pontuais 
de comunicação e execução.

3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim, foram coerentes com métodos e técnicas aprendidos durante o decorrer 
da graduação. Principalmente ao considerar aulas inciais do curso, como 
Metodologia de Projeto e Teoria da Cor. Conhecimentos adquiridos na execução 
do Projeto Digital também foram úteis e abordados.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
O estágio contribuiu, primeiramente, em ser uma experiência dentro de uma start 
up, onde tudo é mais dinâmico, o que incentivou muito minha independência 
na execução dos trabalhos e tarefas. Ele também me proporcionou um contato 
direto com clientes, que é algo que não temos tanto quanto eu desejava no curso 
de graduação. Esse contato, juntamente com os treinamentos sobre como lidar, 
abordar, contornar objeções e protestos, contribuiu muito para minha formação.

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Principalmente os conhecimentos teóricos de aulas como Metodologia de 
Projeto, Teoria da Cor, Princípios da Ergonomia e módulo do Projeto Digital foram 
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diretamente utilizados.

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Da área do Design, considero que nenhum.

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
10. Eu sinto que o estágio contribuiu muito para minha formação tanto 
pessoal quanto profissional. Treinamentos de feedback foram de extrema 
importância e sei que eles me abriram mais oportunidades para me tornar 
uma melhor profissional. Também a interação direta com clientes em 
reuniões constantes foram de grande importância para uma experiência 
real.
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Cpt\íqu(d9ç'&.E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação
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Pan a auxiliar a avaliação
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de Estágio peleja) afunoea) orientado(a). Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste
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