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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Richard Nunes da Silva 

Matrícula: 17104079

Habilitação: Design

E-mail:  richardnsilva0@gmail.com

Telefone: 48 9 9131 4028 

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Monking Marketing Ltda

Período Previsto: 12/09/2019 - 06/12/2019

Período referente a este relatório: 12/09/2019 - 21/11/2019

Supervisor/Preceptor: Yuri Daniel Hahn da Silva

Jornada Semanal/Horário: 30 horas semanais/07h00 - 13h00

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

Objetivo do estágio:  Aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos na 
Universidade no mercado de trabalho, utilizando senso o bom senso estético e 
crítico para desenvolver peças relacionadas à comunicação social.

Objeto(s) do estágio: Peças para mídias sociais, campanhas para datas 
comemorativas, projeto de branding e redesign.

Programa de atividades (PAE):  Desenvolver peças gráficas para mídias sociais, 
como Facebook, Instagram e LinkedIn para os diversos segmentos de clientes da 
Agência Monking; produção editorial e diagramação de livros, e-books, flyers e 
folders; ajudar o time a desenvolver estratégias de ativação e manutenção das 
marcas dos clientes da Monking; processo de branding e identidade de marca 
para novos clientes e seus principais desdobramentos, como brandbook, manual 
de uso rápido da marca e suas aplicações.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Design tem papel 
fundamental em uma agência de marketing, visto que esse é um de seus principais 
serviços comercializados. Por isso, existe uma equipe qualificada e de ouvidos 
abertos a ouvir as sugestões e críticas dos designers. Lidar no dia a dia com 
pessoas tem processos criativos diferentes é um grande aprendizado.

O que foi abordado no estágio: Criação de identidade visual para novos clientes, 
produção de peças gráficas para mídias sociais, estratégias para ativação e 
fortalecimento das marcas.

Atuação na área gráfica: Produção de peças para mídias sociais, diagramação de 
conteúdos ricos como e-books e infográficos, webdesign para sites de clientes.

Atuação na área informatizada (mídias): Adobe Photoshop e Adobe Illustrator.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: O departamento da Criação trabalha todo 
em uma grande mesa, envolvendo designers e redatores, facilitando o contato e 
troca de informações sobre o dia a dia da agência. É disponibilizado computadores 
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de boa qualidade para a produção do material gráfico, assim como impressora 
para testes, um quadro e canetas para brainstorming e também uma smart TV 
para conectar os computadores.

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O Design 
trabalha atrelado a Redação, dividindo o mesmo ambiente.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Criação.

Data do início do estágio: 12/09/2019

Data de encerramento do estágio: 06/12/2019

Carga horária diária: 6 horas.

Horário diário do estágio (entrada e saída): 07h00 - 13h00

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Marília Matos Gonçalves

Formação e cargo: Professora do Curso de Design do Departamento de
Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC

Contatos (telefone/e-mail): 3721-6609 / marilia.goncalves@ufsc.br
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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

3ª/Setembro - Ativação para um novo cliente e nova identidade visual para 
mídias: Odontopediatria Politano EaD
- Layout do novo site: Carprix
- Produção de peças para clientes Monking

4ª/Setembro - Ativação das mídias e identidade visual: Carprix
- Continuação do layout do novo site: Carprix
- Produção de peças para clientes Monking

1ª/Outubro - Continuação da ativação das mídias - Carprix
- Diagramação Newsletter quinzenal: Ambev
- Produção de peças para clientes Monking

2ª/Outubro - Ativação para um novo cliente e identidade visual para 
mídias: Otrebor
- Produção de peças para clientes Monking

3ª/Outubro - Ativação para um novo cliente e identidade visual para 
mídias:  Carlos Pinto Alfaiataria 
- Diagramação Newsletter quinzenal: Ambev
- Produção de peças para clientes Monking

4ª/Outubro - Campanha de Halloween para redes sociais: Politano 
Odontopediatria
- Produção de peças para ação interna: Ambev
- Produção de peças para clientes Monking

1ª/Novembro - Produção de peças para clientes Monking
- Redesign da identidade visual para mídias sociais: Marcos 
Giraldi
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2ª/Novembro - Produção de peças para clientes Monking

3ª/Novembro - Ativação para um novo cliente e identidade visual para 
mídias:  Diego Lomba Imóveis
- Redesign da identidade visual para mídias sociais: 
Odontopediatria Politano
- Produção de peças para clientes Monking

4ª/Novembro - Redesign da identidade visual para mídias sociais: Artista 
Grill
- Produção de peças para clientes Monking

1ª/Dezembro - Produção de peças para clientes Monking
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Layout do novo site do Carprix

Briefing: elaborar uma proposta de site e todas as páginas relacionadas, falando 
sobre o aplicativo; sua proposta, suas funcionalidades e a solução que traria aos 
usuários.

Público-alvo: homens e mulheres que utilizam o aplicativo no Brasil.

Proposta de layout para site do 
Carprix e todo fluxo de navegação.

Página inicial, onde o usuário consegue selecionar sua localidade para a busca de 
concessionárias em sua região.
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Continuação da seleção de localidade.



14

Navegação em zoom out do site em one page.
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Navegação em direção ao blog do Carprix.
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Acesso a primeira página do blog do Carprix; com a proposta de layout para 
matérias e navegação.



17

Proposta de layout para leitura da matéria na íntegra no blog.
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Layout para a página de conteúdos ricos do site do Carprix. Aqui se concentram 
links para e-books, infográficos, whitepappers etc.
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Layout para a página de contato do site.
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b) AÇÃO 2:

Newsletter Ambev

Briefing: diagramar uma newsletter em formato de imagem que remetesse a 
tecnologia e inovação, a fim de levar informação sobre os assuntos pertinentes a 
cada área da empresa de uma forma descontraída e divertida. 

Público-alvo: homens e mulheres que trabalham na Ambev na América Latina.
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Layout para a newsletter de Outubro da Ambev, trazendo elementos noventistas.
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c) AÇÃO 3:

Produção de peças gráfi cas para clientes Monking

Briefi ng: produção de peças para mídias sociais de clientes da agência; nessa 
seção trago exemplos da Dra. Mariana Paixão, dermatologista de Campinas e da 
Gráfi ca Rocha, gráfi ca de Palhoça.  

Público-alvo: homens e mulheres que interajam com conteúdo digital desses 
clientes. 

Post para o feed da Dra. Mariana Paixão, abordando temas recorrentes para seu 
público.
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Post para o feed da Dra. Mariana Paixão, abordando temas recorrentes para seu 
público.
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Post para o feed da Dra. Mariana Paixão, abordando temas recorrentes para seu 
público.
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Sequência de posts para o feed da Gráfi ca Rocha; apresentando um de seus 
materiais impressos. Tratamento de imagem.
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Sequência de posts para o feed da Gráfi ca Rocha; apresentando um de seus 
materiais impressos. Tratamento de imagem.
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Sequência de posts para o feed da Gráfi ca Rocha; apresentando um de seus 
materiais impressos. Tratamento de imagem.
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Mockup para clipping da Gráfi ca Rocha na imprensa.
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Ilustração para a campanha de Novembro Azul da Gráfi ca Rocha.
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d) AÇÃO 4:

Campanha de Halloween para Odontopediatria Politano

Briefing: abordar de forma lúdica o universo da odontopediatria, deixando mais 
convidativo e infantil o conteúdo.  

Público-alvo: pais e mães que sejam clientes da clínica. 

Post para campanha de Halloween da Odontopediatria Politano.
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Post para campanha de Halloween da Odontopediatria Politano.
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Post para campanha de Halloween da Odontopediatria Politano.
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Sequência de stories sobre a campanha de Halloween.
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Sequência de stories sobre a campanha de Halloween.
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e) AÇÃO 5:

Redesign da identidade visual para as mídias do cliente Marcos Giraldi

Briefing: trata-se de um cliente que já trabalha com a mesma identidade visual 
para as mídias há pelo menos um ano, por isso, viu-se a necessidade de um 
redesign.  

Público-alvo: empresários e empresárias do Brasil que procuram por coaching. 

Primeiro post do redesign, definindo as novas tipografias e a configuração de 
preto e branco das imagens.
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Segundo layout para frases motivacionais, a fim de intercalar no feed.
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Post para divulgação do novo blogpost no blog de Marcos Giraldi.
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Alternativa em negativo para post no feed relacionado a blogpost.
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f) AÇÃO 6:

Identidade visual e logotipo para ação interna da Ambev: TransformAI

Briefing: criação da identidade visual e logotipo para um evento interno da Ambev, 
o TransformAI; os principais departamentos da empresa estavam na busca de 
quatro talentos para solucionar problemas que envolvem tecnologia e inovação.

Público-alvo: funcionários da Ambev que estejam envolvidos com design, análise 
de dados, vendas e programação. 

Primeiro post que foi enviado para todos os funcionários da Ambev da América 
Latina falando sobre o desafio.
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Definição de tipografia e aplicações para cada desafio. 
Nesses posts foi contado qual seria o problema de cada área.
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Primeira newsletter falando sobre o projeto TransformAI.
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Segunda newsletter falando sobre o projeto TransformAI; falando sobre cada 
desafio e direcionando os participantes para as inscrições.
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g) AÇÃO 7:

Ativação do cliente Carlos Pinto Alfaiataria

Briefing: a Carlos Pinto Alfaiataria é uma das casas de costura mais antigas de 
Florianópolis. Os principais pontos para trabalhar na sua nova identidade visual 
para mídias é a sofisticação e o tradicionalismo.

Público-alvo: homens de classe média alta que procuram ternos para o dia a dia, 
casamentos e eventos de gala. 

Primeira peça produzida para a alfaiataria, trazendo a nitidez mais intensa nas 
fotografias para lembrar as texturas dos tecidos.
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Sequência de imagens usada em um carrossel para explicar os três principais 
tipos de corte que os ternos podem ter.
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Post no feed do Instagram sobre como usar lenço no terno.
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Sequência de stories para o Instagram, reforçando o lifestyle de quem consome 
alfaiataria.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, bastante satisfatória. Eu já havia feito estágio não obrigatório relacionado 
a Design em algumas empresas de tecnologia, mas queria muito a vivência de 
trabalhar com clientes de diversos segmentos e aprender um pouco sobre a 
rotina de uma agência de marketing. Acredito que essa experiência seja muito 
engrandecedora para mim como designer e profissional da comunicação.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os pontos positivos estão ligados a trabalhar dentro de um núcleo de criação, 
com diversas outras pessoas que passam por processos diferentes dos meus, e 
poder assim aprender com elas. 
O ponto negativo é, sem sombra de dúvida, aprender a lidar com a alta demanda 
de produção.

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?
O estudo teórico dá uma base bem rasa para o mercado de trabalho, tendo em 
vista que trabalhar com comunicação social exige um constante aprendizado 
e atualizações das tendências do meio digital. Acredito que algumas das 
metodologias ensinadas em sala de aula são aplicáveis de forma mais sucinta. 
As divergências estão bastante ligadas ao uso de softwares, que é algo exigido 
durante todo o curso (e no mercado de trabalho), mas não existe um módulo 
introdutório sobre as principais ferramentas de uso do dia a dia dos designers.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Passar esse tempo dentro de uma agência de marketing ajuda bastante a 
entender como funciona o mercado de trabalho para os designers; considerando 
que a maior parte desses profissionais acabam trabalhando com comunicação 
social e publicidade. 
Além disso, foi importante desenvolver a multidisciplinaridade para entender 
e como se comportar em diferentes cenários. Como o de uma empresa de 
tecnologia que acaba vendendo sempre com o mesmo produto/serviço e o de 
uma agência, que lida com clientes de diferentes segmentos, portanto você 
precisa estar sempre lendo e aprendendo sobre diversos assuntos. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
O Projeto 4 foi muito importante para que eu conseguisse alcançar bons resultados 
no estágio obrigatório. Desde concepções básicas como paineis semânticos e 
criação de personas até as estratégias de promoção e ativação das marcas.
Para os clientes mais antigos da agência, acabei desempenhando um papel 
exclusivamente de consultoria sobre como promover suas marcas e ter uma 
melhor performance, com base nos meus estudos e experiências anteriores. 
Para os novos clientes, pude participar das reuniões de briefing e traçar um 
fluxo de ativação da marca e de como ela vai se comportar tanto no meio digital 
quanto offline. Esse serviço gera um valor muito grande para quem contrata um 
profissional e busca por excelência.  

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Acho que por estar envolvido no meio de comunicação social é muito importante 
que tenhamos mais acesso a estudo em motion; tanto em edição quanto 
animação de vídeo. O mercado digital pede por isso, e infelizmente é um serviço 
que grande parte dos alunos do curso de Design da UFSC não conseguem prestar.
Além disso senti também a necessidade de uma segunda disciplina em tratamento 
de imagem e manipulação; é algo bem recorrente no dia a dia e muitas das 
coisas que aprendi foram feitas as pressas. Caso tivéssemos a oportunidade de 
estudar sobre isso, poderíamos debater em saula de aula com auxílio de um 
professor capacitado. 

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Dez. Acredito que toda experiência é muito importante no período de formação, 
principalmente para praticar de maneira real todo estudo teórico que aprendemos 
na Universidade.
Como já disse, esse estágio tem um valor muito maior para mim porque a 
experiência em uma agência de marketing era algo que eu buscava há algum 
tempo, e estou bastante satisfeito com meu desempenho.
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