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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Giovana Schmitt da Rosa

Matrícula: 16102066

Habilitação: Design

E-mail:  giovanaschmitt@hotmail.com

Telefone: 48 999454605

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: SCGÁS - Companhia de Gás de Santa Catarina

Período Previsto: 17/07/2019 a 06/12/2019

Período referente a este relatório: 17/07/2019 a 22/11/2019

Supervisor/Preceptor: Leonardo Mosimann Estrella

Jornada Semanal/Horário: 30 horas (07:30 às 13:30 ou 12:00 às 18:00)

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

Objetivo do estágio: Aprimorar os conhecimentos na área de Marketing e na 
gestão de mídias sociais. 

Objeto(s) do estágio: Auxílio na geração de conteúdos e peças para as redes 
sociais e participação em projetos de pesquina na área de Marketing e Design.

Programa de atividades (PAE): Auxiliar na geração de conteúdo para as redes 
sociais; Criação de peças para as redes sociais; Auxiliar no engajamento e estratégia 
em redes sociais; Participação em projetos de pesquisa; Gestão e prevenção de 
crises e Branding; Auxiliar na edição de vídeos; Auxiliar no deesenvolvimento de 
peças de Endomarketing; e apoio na coordenação de eventos de marketing de 
relacionamento e divulgação institucional. 

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O design na SCGÁS foi 
inserido recentemente, há menos de dois anos.  

O que foi abordado no estágio: Auxílio no Endomarketing, pesquisas na área de 
Marketing e Design, criação de peças gráficas, gerenciamento de redes sociais.

Atuação na área gráfica: Desenvolvimento de peças gráficas para mídias sociais 
e e-mail, e diagramações. 

Atuação na área informatizada (mídias): As atividades foram desenvolvidos nos 
softwares da Adobe, como Photoshop, Illustrator e InDesign, e em alguns casos, 
no PowerPoint.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: Ambiente extenso, com mesas individuais 
com computadores próprios, salas de reuniões, copa com alguns eletrodomésticos  
disponíveis para uso, além de auditório. 

A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O Design na 
empresa está inserido na Assessoria de Comunicação e Marketing. 
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O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Assessoria de Comunicação e Marketing, mas a área 
também atendia outras áreas da SCGÁS, como a área de Recursos Humanos e à 
diretoria 

Data do início do estágio: 17/07/2019

Data de encerramento do estágio: 06/12/2019

Carga horária diária: 6 horas

Horário diário do estágio (entrada e saída): 07:30 às 13:30 ou 12:00 às 18:00

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Rochelle Cristina dos Santos

Formação e cargo: Professora no Curso de Design do Centro de Comunicação e 
Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina.

Contatos (telefone/e-mail): (48) 3721-3504 / rochelle.santos@ufsc.com.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

Julho e 1ª /
Agosto

Criação de peça gráfica para divulgar uma notícia referente 
à empresa nas redes sociais; Diagramação de três cases para 
concorrer ao Prêmio Aberje 2019 da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial.

2ª / Agosto Criação de peça gráfica do Dia dos Pais para ser enviada aos 
funcionários da empresa.

3ª / Agosto Criação de peças gráficas para divulgar uma notícia sobre a 
empresa.

4ª / Agosto Desenvolvimento de peça gráfica para divulgar um recorde 
atingido pela SCGÁS nas redes sociais e também uma nova 
notícia sobre a Companhia.

1ª / Setembro Diagramação de texto para ser enviado para os cliente 
industriais da SCGÁS.

2ª / Setembro Criação de peça gráfica de “save the date” para ser enviada 
por e-mail sobre um evento interno da empresa e também 
criação de layout no PowerPoint para ser utilizado para as 
apresentações do evento. 

4ª / Setembro Criação de peça gráfica para divulgação de uma notícia nas 
redes sociais. 

1ª / Outubro Peça gráfica para redes sociais sobre assunto da Companhia. 

2ª / Outubro Elaboração de banners para o evento do COSUD - Consórcio 
de Integração do Sul e Sudeste.
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3ª / Outubro Criação de peça gráfica para as redes sociais sobre a 
participação da SCGÁS em um evento externo. 

4ª / Outubro Ajuste de uma apresentação para um evento externo.

1ª / Novembro Criação da identidade visual de uma campanha interna da 
SCGÁS.

2ª / Novembro Criação de peça gráfica para e-mail sobre resultados atingidos 
pela Companhia. Criação da identidade visual sobre uma 
campanha interna da Assessoria de Comunicação da SCGÁS.

3ª / Novembro Criação de “save the date” para o evento de final de ano da 
SCGÁS.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing: Desenvolver uma peça gráfica sobre a notícia de que a empresa pretende 
dobrar o número de cidades atendidas até o fim do seu contrato de concessão 
para divulgar nas mídias sociais da SCGÁS (Facebook e Instagram). Texto que 
deve ser apresentado na arte: “SCGÁS pretende dobrar o número de municípios 
e clientes atendidos até o final do contrato de concessão”. A imagem deve ser 
padrão às anteriores das redes sociais da Companhia.

Público-alvo: Voltado para a sociedade de Santa Catarina que já usa gás natural 
ou possui interesse em consumir. Público que acompanha as redes sociais da 
empresa.
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Inicialmente, foi desenvolvido uma ilustração de casas, indústrias e prédios 
para representar as cidades e os setores de atuação da SCGÁS (residencial, 
comercial e industrial). As cores utilizadas foram cinza, branco e tons de azul 
(cor institucional). 

A peça final apresenta o fundo com um dos tons de azul da logomarca da SCGÁS, 
com a frase obrigatória em branco para melhor contraste, seguindo o padrão de 
ilustração e disposição da frase e elementos gráficos das peças gráficas anteriores 
das redes sociais da SCGÁS.

SCGÁS PRETENDE DOBRAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS E 
CLIENTES ATENDIDOS ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO
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b) AÇÃO 2: 

Diagramação de cases para Prêmio Aberje 2019

Briefing: Diagramar os três diferentes cases selecionados para concorrer ao 
Prêmio ABERJE 2019 da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Criar 
layout padrão para ser utilizado nos três livros. As capas dos livros devem ilustrar 
o título de cada case e devem “conversar” entre si.  

Público-alvo: Banca julgadora do Prêmio Aberje 2019.

O primeiro case para diagramação é sobre a comunicação da SCGÁS com seus 
clientes industriais. Sendo o título “É conversando que a gente se entende”, as 
ilutrações para a capa foram balões de fala para remeter à conversa. As cores 
utilizadas, tanto na capa desse case, como nas duas outras, foram os tons de azul 
da logomarca da SCGÁS (cores institucionais), além de verde e mais um tom de 
azul. O padrão de ilustração foi mantido nos três livros, além da disposição do 
título e da logomarca da SCGÁS, alternando apenas na cor de fundo de cada capa.
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O segundo case, “Os fatos aderem às notícias e vencem versões”, trata sobre a 
comunicação entre a SCGÁS e a imprensa. Sendo assim, foi feita uma ilustração 
de um jornal e um computador, ambos locais de obtenção de notícias, além de 
um balão de falas, para representar comunicação. Nesse case, além das cores já 
citadas anteriormente, também teve o apoio do branco nas ilustrações, sem a 
utilização do verde.  
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“O mundo do gás natural é o nosso mundo” é o título do terceiro case para o 
prêmio ABERJE, que fala sobre a participação da SCGÁS em eventos sobre gás 
natural e seu protagonismo. Para representar o título, de forma mais literal, foi 
feito um globo terrestre, cercado por tubulações de gás natural. A cor padrão das 
tubulações de gás natural é amarelo, mas como essa cor não aparece na cartela 
de cores para a diagramação desses cases, foi optado pelo utilização de tons de 
azul no lugar do amarelo. 
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Capa Case 1: É conversando que a gente se entende
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Capa Case 2: Os fatos aderem às notícias e vencem versões
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Capa Case 3: O mundo do gás natural é o nosso mundo
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Os cases foram diagramados no mesmo formato, 203x203 mm, mantendo o mesmo 
padrão de layout nas três diagramações, com as mesmas cores e disposição de 
título e informações. Cada case necessita de anexos para comprovar a vericidade 
dos fatos apresentados nos textos, porém os anexos possuem variados formatos, 
alguns em forma de vídeo. Para simplificar a disposição dos anexos nos livros, os 
anexos foram apresentados em forma de QR Code.

É CONVERSANDO QUE
A GENTE SE ENTENDE

EIXO 2 – FOCO EM PÚBLICOS: Comunicação e Relacionamento com Consumidor/Cliente

Spread 1: Páginas iniciais

Este livro é interativo! Para visualizar alguns arquivos, utilize celular com 
câmera detectora de QR Code ou baixe um aplicativo leitor de QR Code.

Teste seu aplicativo ou câmera no código abaixo:

Spread 2: Informações sobre QR Code
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EXPEDIENTE

Redação: Leonardo Mosimann Estrella                 
Revisão: Daniel Sborz e Francisco José de Figueiredo  
Diagramação: Giovana Schmitt da Rosa

38

18

14

101 CONTEXTO

2 ESTRATÉGIA ESCOLHIDA

3 AÇÕES DE RELACIONAMENTO 

4 LISTA DE ANEXOS

Spread 3: Expediente e sumário

1 CONTEXTO

Spread 4: Capítulos Início
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O setor industrial cumpre função crucial para desenvolvimento 
socioeconômico das regiões brasileiras, especialmente com a 
geração de emprego e renda: segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria representou uma 
fatia de 11,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 (Anexo 1).

Com um parque produtivo diversificado, Santa Catarina figura 
como o sexto estado da Federação em arrecadação de contribuição 
previdenciária e, com 32% da arrecadação total do estado, o setor 
industrial alcança o segundo melhor índice do país, segundo dados 
de 2017 disponibilizados pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Estes números reforçam o forte papel exercido pelo setor 
na economia catarinense, bem como sua representatividade e 
influência política e social.

O setor de energia é um dos principais contribuintes para o 
aumento da produtividade e da competitividade da indústria 
nacional. Em alguns segmentos como o cerâmico e o metal- 
-mecânico os processos produtivos são termo intensivos, com 
o consumo de energia atingindo a quarta parte dos custos de 
produção. Diante dessa realidade, o gás natural desempenha 
um papel fundamental enquanto energético de baixo custo 
que pode ser utilizado em diversos processos industriais, 
com forte influência na precificação dos produtos finais e, 
consequentemente, na competitividade nacional e internacional 
desses negócios. O serviço de comercialização e  distribuição de 
gás natural em Santa Catarina é operado pela Companhia de Gás 
de Santa Catarina (SCGÁS) através de concessão pública e tem sua 

  soirétirc odniuges rodaluger etnega rop adanimreted oãçacificerp
contratuais do serviço concessionário. Mais de 80% do volume de 
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Anexo 1 – Dados do PIB

distribuição da SCGÁS é consumido por indústrias e mais de 280 
clientes desse segmento representam aproximadamente 50% do 
PIB industrial do estado (Anexo 2). 

Criada em 1994, a SCGÁS vivenciou principalmente durante 
sua segunda década de operação desgastantes debates públicos 
com segmentos representativos do setor industrial, muitas 
vezes intermediados pela imprensa (Anexo 3): o tema motivador 
das discussões eram as aplicações de reajustes nas tarifas de gás 
natural. Mesmo com fatores altamente vantajosos relativos ao 
produto gás natural e aos serviços da Companhia (Anexo 4), os 
clientes industriais demonstravam descontentamento com os 
reajustes e com a forma como os mesmos eram informados, 
alegando que a distribuidora desconsiderava seus efeitos para os 
custos de produção e comercialização. 

Essa realidade desgastava a marca e a imagem da empresa 
junto à sociedade, ampliando as incompreensões quanto aos 
fatos que levavam às naturais oscilações de preço e levando ao 
desenvolvimento de forte cultura de oposição e desconfiança. A 
imprensa se transformava em palco e, em alguns momentos, juiz 
do debate da relação entre a SCGÁS e os seus clientes industriais 
ou seus porta-vozes por meio de setores representativos, ambiente 
onde a roupa suja era lavada, sob a luz da opinião pública. Era 
evidente que a imprensa não era o local adequado para o diálogo 
com a indústria e que a SCGÁS necessitava desenvolver uma 
estratégia de enfrentamento a essa realidade trazendo os debates 
para um ambiente mais sólido, adequado e controlado, mitigando 
riscos de imagem, onde seria possível construir e fortalecer a 
credibilidade e a confiança do seu principal segmento de consumo.

Anexo 2 – Consumo SCGÁS

Anexo 3 – Evidências Imprensa

Anexo 4 – Vantagens do Gás
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Spread 5: Conteúdo

i. ENTENDER A RELAÇÃO SCGÁS COM O SEGMENTO INDUSTRIAL

ii. REPOSICIONAR A COMUNICAÇÃO COM FOCO NO PRODUTO

iii. DESENVOLVER AÇÕES DE RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO
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A estratégia adotada pela SCGÁS considerou o desenvolvimento de 
ações de aproximação, aprofundando a prática da transparência e 
conduzindo de forma diferente o diálogo estabelecido junto ao setor 
industrial. Com uma nova postura de protagonismo para atender 
a imprensa, a empresa passou a esclarecer melhor os fatores que 
envolvem a precificação do gás natural, levando em conta os impactos 
dos reajustes tarifários e antecipando a divulgação de informações 
aos seus clientes e à sociedade. 

O primeiro passo foi entender que a relação da SCGÁS com o 
segmento industrial – baseada no conceito business-to-business (B2B) 
– exigia, além dos canais diretos de atendimento comercial e de 
pós-venda, o estabelecimento de canais diretos de comunicação e 
relacionamento com os executivos e influenciadores do segmento 
produtivo, valorizando os fatores tempo e disponibilidade. 

O segundo passo foi reposicionar sua comunicação com foco para 
o seu produto – bens e serviços – considerando que, com base em 
pesquisas, os serviços da empresa sempre foram bem avaliados 
e posicionados, com exceção dos aspectos relacionados à fatura 
e precificação, e que o gás natural é um produto com forte valor 
agregado e de diferencial técnico significativo para os processos 
produtivos industriais, verdadeiro fator de fidelização. 

O terceiro passo foi o desenvolvimento de ações de relacionamento  
e comunicação norteados pela estratégia e posicionamento 
escolhidos, bem como a criação de ferramentas de esclarecimento 
contemplando a atuação protagonista da assessoria de imprensa da 
Companhia, com objetivo de fortalecer a credibilidade da SCGÁS 
como fonte.
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Spread 6: Conteúdo
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JORNAL ELETRÔNICO

Foi desenvolvido canal de comunicação direto com o setor industrial por 
meio de conteúdo digital disponibilizado trimestralmente aos clientes que 
operam com gás natural ou que tenham sido contratados pela SCGÁS. 
As editorias do periódico incluíam espaço de opinião, realizações da 
empresa, acontecimentos do setor, investimentos, exemplos de programas 
de eficiência energética e foco no tema da precificação do gás com 
acompanhamento das oscilações de preço (Anexo 7).
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Anexo 7 – Jornal Eletrônico
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Spread 7: Conteúdo

Anexo 1 – Dados do PIB

Anexo 3 – Evidências Imprensa

Anexo 5 - Fotos Troca de Ideias

Anexo 2 – Consumo SCGÁS

Anexo 4 – Vantagens do Gás

Anexo 6 – Vídeo Troca de Ideias
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Anexo 7 – Jornal Eletrônico

Anexo 9 – Custo do Gás

Anexo 11 – Conselho ABEGÁS

Anexo 8 – Folder Tarifa

Anexo 10 – Reuniões FIESC

Anexo 12 – Participação na IGU
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Spread 8: Anexos
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c) AÇÃO 3: 

Peça gráfica para e-mail

Briefing: Criar peça gráfica sobre o Dia dos Pais para ser enviado por e-mail para 
todos os colaboradores da SCGÁS. Deve conter uma frase e/ou texto relacionado 
a essa data comemorativa. 

Público-alvo: Colaboradores da SCGÁS.

A peça final contou com uma imagem de um pai com sua filha, mesmo padrão de 
imagem utilizado anteriormente para uma ação sobre o Dia das Mães na empresa. 
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d) AÇÃO 4: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing: Desenvolver uma peça gráfica, para divulgação nas redes sociais da 
SCGÁS (Facebook e Instagram), sobre a Chamada Pública de Gás Natural, que 
chegou na etapa de negociação. O título do texto deve ser “Segunda etapa da 
chamada pública define supridores selecionados para negociações”. A imagem 
deve ser padrão às anteriores das mídias sociais da SCGÁS e deve conter algo que 
remeta à gás natural. 

Público-alvo: Sociedade catarinense. Seguidores das redes sociais da SCGÁS.

Por Santa Catarina apresentar tubulações de gás natural, que são por padrão 
amarelas, e pelo tema da peça gráfica ser suprimento de gás natural, foi criado 
uma ilustração dos tubos de gás natural. 
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SEGUNDA ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DEFINE 
SUPRIDORES SELECIONADOS PARA NEGOCIAÇÕES

O resultado final possui o fundo com um dos tons de azul da logomarca da 
empresa. A frase obrigatória se encontra em branco e a peça segue o padrão de 
ilustração e disposição da frase e elementos gráficos das peças gráficas anteriores 
das redes sociais da SCGÁS.
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e) AÇÃO 5: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing: Criar uma peça gráfica para divulgação nas redes sociais da empresa, 
Instagram e Facebook. sobre o marco de 10 bilhões de m³ de gás natural distribuídos 
pela SCGÁS em Santa Catarina. Arte deve ser diferente do padrão já adotado para 
chamar mais atenção, pois é um marco importante para a Companhia

Público-alvo: Sociedade catarinense. Seguidores das redes sociais da SCGÁS.
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A peça gráfica final conta com destaque no dado numérico da chamada. Foi 
utilizado para a cor de fundo uma dos tons de azul institucional. Não foi seguido 
o padrão das outras peças das mídias da Companhia.
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f) AÇÃO 6: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing: Criar peça gráfica para divulgação nas redes sociais da empresa 
(Facebook e Instagram) que a SCGÁS irá lançar um edital para seleção de Projetos 
Socioambientais. A peça deve apresentar as informações básicas sobre o edital e 
a logomarca do Governo do Estado de Santa Catarina. 

Público-alvo: Empresas, entidades e pessoas que têm um Projeto Socioambiental. 

CATEGORIAS
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Nessa ação não foi necessária a utilização do padrão das outras postagens do 
Instagram e Facebook da SCGÁS. Por ser uma peça gráfica que leva a logomarca 
do Governo do Estado de Santa Catarina, não foi utilizado apenas as cores 
institucionais da SCGÁS, optando pelo verde no fundo. A peça gráfica precisava 
ser simples e direta, apenas contendo as informações mais relevantes sobre o 
edital de seleção dos projetos.
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g) AÇÃO 7: 

Diagramação de texto

Briefing: Diagramar texto sobre o Novo Mercado de Gás para envio aos clientes 
industriais da SCGÁS, por e-mail, em forma de arquivo PDF. Diagramação mais 
simplificada, para uma boa leitura. Utilizar a logomarca e as cores institucionais 
da empresa.

Público-alvo: Clientes industriais da SCGÁS. 
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Essa ação buscou a melhor solução para transmitir uma notícia sobre um assunto 
importante no cenário do gás natural para as indústrias catarinenses. O layout do 
documento foi feito em formato A4 para facilitar para os clientes que desejarem 
imprimir o comunicado. Para a capa, o fundo está em uma das cores institucionais 
da empresa, com o título e subtítulo, sendo as fontes respectivamente Open 
Sans Condensed e Open Sans, e com a logomarca da SCGÁS abaixo. Nas duas 
outras páginas, a fonte utilizada para o corpo de texto foi a Crimson Text Regular, 
tamanho 12 pt e entrelinha 14,4 pt, e no fim das páginas o símbolo da empresa em 
vez da logomarca completa. 
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h) AÇÃO 8: 

Layout para PowerPoint e peça gráfica para e-mail

Briefing: Criar um template de PowerPoint para ser utilizado nas apresentações 
de um evento interno, que será a fusão de dois eventos da empresa (“Dialogar 
para Crescer Mais” e “Comunicar é natural!”). Elaborar uma peça gráfica de “Save 
the Date” para enviar por e-mail aos funcionários da SCGÁS sobre o evento. Para 
ambas atividades é necessária a presença das logomarcas dos dois eventos.

Público-alvo: Colaboradores da SCGÁS. 

Primeira lâmina da apresentação no PowerPoint

Para a primeira atividade dessa ação, foi utilizada uma foto de um evento passado 
do “Dialogar para Crescer Mais”, que havia ocorrido ainda em 2019, para a capa 
da apresentação. Já que ambos eventos possuem o mesmo formato, seria possível 
utilizar imagem tanto do “Dialogar para Crescer Mais” quanto do “Comunicar é 
Natural!”. Ambos os eventos também possuem as mesmas cores padrões, verde 
e azul, cores essas utilizadas para criação do template das apresentações. Como 
diversas áreas usariam o mesmo estilo de apresentação de PowerPoint, houve a 
necessidade de mais de uma opção de layout para os textos e tópicos, podendo 
utilizar mais de um estilo de template na mesma apresentação. 
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Foram, então, criados cinco diferentes estilos de lâminas no PowerPoint, para 
atender as mais diversas necessidades.

Opção 01

Opção 02
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Opção 03

Opção 04
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Destaque 01 da opção 04

Destaque 02 da opção 04
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Destaque 03 da opção 04

Destaque 04 da opção 04
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Opção 05
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O mesmo padrão do template das apresentações foi mantido no “Save the Date”. 
Utilizou-se a mesma foto de capa do template para o fundo da peça gráfica para 
e-mail. A peça possui poucas informações, apenas que os dois eventos ocorrerão 
juntos em uma única data, e as logomarcas dos dois eventos. Foi utilizado os 
mesmo tons de verde e azul do template de PowerPoint. 

SAVE
THE
DATE
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i) AÇÃO 10: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing:  Criar uma peça gráfica para as redes sociais da empresa (Facebook e 
Instagram) sobre os novos contratos de suprimento de gás natural. A chamada na 
arte deve ser “A partir de 2020, Santa Catarina terá novos contratos de suprimento 
de gás natural. Essa mudança impactará o reajuste de tarifas da SCGÁS em Janeiro 
do próximo ano”.

Público-alvo: Sociedade catarinense. Seguidores das redes sociais da SCGÁS.

Seguindo o padrão de ilustração das outras postagem, a chamada dessa publicação 
trata de novos contratos. Por conta disso, foi feita uma ilustração de papéis para 
remeter a ideia de contrato, e também um balão com um ponto de exclamação 
para remeter à atenção, pois esse assunto é importante e precisa de destaque. 
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A criação dessa peça gráfica seguiu o padrão das redes sociais da SCGÁS. 
Como a chamada era mais longa que o usual, foi dividido em duas partes o 
texto, primeiramente “A partir de 2020, Santa Catarina terá novos contratos de 
suprimento de gás natural” seguindo o estilo das outras peças gráficas, e abaixo 
“Essa mudança impactará o reajuste de tarifas da SCGÁS em Janeiro do próximo 
ano” com fundo em amarelo, pois é um dado importante e precisa de destaque.
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j) AÇÃO 11: 

Peça gráfica para redes sociais

Briefing:  Criar peça gráfica sobre nova notícia da Companhia para as redes 
sociais. Facebook e Instagram. A frase para a peça deve ser “SCGÁS economiza 
em média 20% com projetos, equivalente a 9,7 milhões de reais”, com destaque 
na palavra “economiza” e nos “20%”. A peça deve se destacar dos outros posts 
das mídias da empresa, por isso pode ser utilizado um padrão diferente para essa 
peça gráfica. 

Público-alvo: Sociedade catarinense. Seguidores das redes sociais da SCGÁS.

SCGÁS ECONOMIZA
EM MÉDIA  20%
COM PROJETOS
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Para essa ação, a peça gráfica não precisa seguir o padrão das demais peças das 
redes sociais da SCGÁS. Manteve-se, porém, o padrão de cores, com o fundo em 
uma das cores institucionais da empresa, e os destaque necessários em amarelo, 
cor utilizada em algumas postagens anteriores. Foi destacado de dois modos 
diferentes as informações necessárias, como o “economiza” em cor amarela e os 
“20%” em um círculo. 
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k) AÇÃO 13: 

Banner para evento externo

Briefing: Elaborar três banners para ser utilizado no evento COSUD - Consórcio 
de Integração do Sul e Sudeste, que a SCGÁS é apoiadora. Os banners devem 
possuir a mesma identidade visual, porém cada um com uma frase diferente: a 
primeira com “Bem-vindo”, o segundo com “Gás natural: eficiente e disponível” e 
o terceiro “A força do gás natural presente em mais de 60 cidades catarinenses”. 
Banners em tamanho 80x120cm. 

Público-alvo: Pessoas e entidades no evento do COSUD.
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Para remeter a SCGÁS e o plano de fundo não ser apenas uma cor sólida ou 
degradê, fez-se um padrão para os fundos dos três banners, sendo uma tubulação 
de gás natural. Foi utilizado cinza para as cores dos tubos em vez de amarelo, 
para o fundo ser mais neutro. As cores das frases estão em um dos tons de azul 
da logomarca da empresa. Já a logomarca da SCGÁS está aplicada em branco em 
um fundo azul. Não foi necessária a utilização da logomarca do evento do COSUD.
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l) AÇÃO 14: 

Peça gráfica para rede social

Briefing: Criar uma peça gráfica sobre a participação da SCGÁS no evento do 
COSUD - Consórcio de Integração do Sul e Sudeste, para ser divulgado nas redes 
sociais da empresa (Instagram e Facebook). Deve conter a logomarca do COSUD.

Público-alvo: Seguidores das redes sociais da SCGÁS.

SCGÁS APOIA
5º ENCONTRO

DO COSUD
COSUD – CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE
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Nessa ação, a peça gráfica não precisou seguir o padrão das anteriores das redes 
sociais da SCGÁS. A peça contém apenas as informações mais relevantes, como o 
apoio da SCGÁS ao encontro do COSUD, e abaixo o que significa “COSUD”. 
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m) AÇÃO 15: 

Layout para PowerPoint

Briefing: Ajustar uma apresentação em PowerPoint para ser usado em um evento 
da FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Usar as cores 
padrões da empresa e manter um visual mais “limpo”.

Público-alvo: Pessoas e entidades presentes no evento da FIESC. 

Nessa ação, inicialmente, já havia uma apresentação finalizada, mas que precisava 
de um ajuste visual. O formato da apresentação foi de 4:3, padrão do PowerPoint, 
e contou com um visual mais “clean”, com maior foco no conteúdo. Foi escolhido 
o tom de azul mais escuro da logomarca da SCGÁS para o layout. Em cada slide, 
foi necessária a presença da logomarca da empresa, por se tratar de um evento 
externo do qual a empresa estaria participando.  
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n) AÇÃO 16: 

Campanha interna

Briefing: Criar identidade visual para uma campanha interna da SCGÁS sobre 
Gestão de Ativos. A campanha precisa de um “mascote” que será utilizado 
somente para essa ação. Uma sugestão de mascote seria um engenheiro usando 
um capacete.

Público-alvo: Todos os colaboradores da SCGÁS.

Para essa ação, ainda em fase inicial, foi criado um mascote engenheiro, usando 
um capacete de obras. As cores utilizadas foram tons de azul, para remeter aos 
tons da logomarca da SCGÁS, e tons de amarelo para complementar a cartela 
de cores. A campanha contará, primeiramente, com peças gráficas para serem 
utilizadas no e-mail, com frases curtas e diretas. 
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A Gestão de Ativos é uma atividade que tem como objetivo o controle 
físico/contábil dos bens da Companhia. Para isso, um eficiente sistema 
operacional com informações gerenciais e de controle deve ser implantado. 
Como essa atividade está sendo desenvolvida na nossa empresa? Nos 
próximos informativos você saberá...

O estilo de peça gráfica para a campanha conta com o mascote “perguntando” 
algo sobre o assunto de Gestão de Ativos e a resposta aparecerá abaixo, dentro 
de um retângulo. As cores para o fundo, o retângulo e o balão de fala são tons 
similares que aparecem no mascote. 



55

o) AÇÃO 17: 

Campanha interna

Briefing: Criar um comunicado para ser enviado a todos os colaboradores da 
Companhia mensalmente sobre os resultados obtidos pela SCGÁS nos meses 
do ano. A cada mês, é divulgado os dados sobre o mês anterior, precisando 
conter informações sobre vendas, o destaque do mês, novos clientes e o número 
atualizado sobre quantos quilômetros de rede de gás natural há no estado de 
Santa Catarina. 

Público-alvo: Todos os colaboradores da SCGÁS.

Inicialmente, para essa atividade, foram criados ícones sobre os principais 
assuntos a serem tratados no comunicado: Vendas, representado por um ícone 
de gráfica de barras, indicando crescimento; Destaque do Mês, com um ícones 
de”positivo”; e Clientes, representado por uma tubulação de gás natural, pelo 
qual chega o produto da SCGÁS ao seus clientes.
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Foi também criada uma ilustração de rede de gás natural para adicionar junto 
a ela a informação de quantos quilometros de rede a SCGÁS possui. O uso de 
cores para os ícones e ilustração foram similares aos tons de azul da logomarca 
da SCGÁS, além do apoio das cores amarelo e verde. Para a peça gráfica final, 
algumas informações foram dispostas em tabelas, enquanto outras em forma de 
frases/dados curtos.

TIGRE

COND. SLENDIA TOWER

COND. K-PLATZ RESIDENCE

COND. BELFIORI

COND. LONGARONE

BLUE TREE PREMIUM

BR RAIO BARREIROS

Industrial (Joinville)

Residencial (Balneário Camboriu)

Residencial (São José)

Residencial (Criciúma)

Residencial (Criciúma)

Comercial (Florianópolis)

GNV (São José) — Cliente reativado

2.201.150 m³

2.201.150 m³/dia
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p) AÇÃO 16: 

Campanha interna

Briefing: Criar uma campanha interna da Assessoria de Comunicação da SCGÁS 
para divulgação de matérias positivas sobre a Companhia. Deve ser criado um 
template padrão, com o título fixo de “Good News: Orgulho de ser SCGÁS” para 
ser enviado todas as segundas pela manhã. 

Público-alvo: Todos os colaboradores da SCGÁS. 

Para a disposição do título “Good News: Orgulho de ser SCGÁS”, o número da 
edição e a data, foram criadas ilustrações que remetem locais que, nos dias atuais, 
são utilizados para leitura de notícias, como o computador e celular. Para remeter 
ao momento de leitura de notícias, e o horário que será enviado esse comunicado, 
também se ilustrou uma xícara de café. As cores utilizadas foram os mesmos tons 
de azul da logomarca da SCGÁS, além de tons de cinza. 

Francisco
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Cada edição contará com uma frase de um funcionário da SCGÁS sobre a notícia a 
ser divulgada. Para representar o funcionário, foi criado uma ilustração do crachá 
da SCGÁS, mantendo o mesmo padrão do crachá da empresa, porém com a foto 
do colaborador sendo representado por um ícone de pessoa. A peça final contou 
com um fundo azul e alguns balões de fala, para colocar o título da notícia e a fala 
do colaborador da empresa. Além disso, nessa primeira versão do “Good News”, 
também há um ráfico sobre dados apresentados na notícia. 

Pesquisa promovida pela Promáxima Gestão Empresarial, a pedido da SCGÁS, 
revela que as indústrias consumidoras de gás natural classificam a Companhia 
como a melhor prestadora de serviços públicos de Santa Catarina. Os 
pesquisados analisaram 17 atributos e nossa empresa ficou em primeiro lugar 
em 16 deles, liderando na média com índice acima de 90%.

6

Francisco

Colega integrante da ASCOM, Francisco José de Figueiredo
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q) AÇÃO 17: 

Peça gráfica para e-mail

Briefing: Criar um comunicado de “save the date” sobre o evento de final de ano 
da SCGÁS, evento interno, que acontecerá no dia 06/12/2019. 

Público-alvo: Todos os colaboradores da SCGÁS.
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Peça gráfica simples, com um dos azuis da logomarca da SCGÁS, contendo as 
informações mais importantes: do que se trata o comunicado e a data do evento.  
Em vez da utilização da logomarca por completo, foi utilizado apenas o símbolo 
da empresa. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Sim. Por já atuar inicialmente na empresa, com um contrato de estágio 
não-obrigatório, eu já possuía familiaridade com a Companhia e com a 
equipe da Assessoria de Comunicação e Marketing, área na qual atuo como 
estagiária. Além da possibilidade de aprimorar meus conhecimentos de 
Design, tive contato em como é trabalhar em uma empresa com um quadro 
grande de funcionários e que possui uma importância para a sociedade 
catarinense. 

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?

Pontos positivos: Trabalhar com uma equipe de grandes profissionais 
e atenciosos, que além de transmitirem seus conhecimentos, também 
estavam abertos para aprenderem com os estagiários. A equipe está 
sempre disposta a melhorar nossas ferramentas de comunicação e também 
questionar esses pontos, como a importância do Design na empresa e 
nos dias atuais. Pelo design ter sido inserido recentemente na SCGÁS, foi 
positivo receber bons feedbacks dos funcionários da empresa. 

Pontos negativos: Precisar utilizar meu notebook pessoal para as 
atividades, pois a empresa não possui as ferramentas necessárias nos 
computadores corporativos. Não possuir outros designers na empresa.

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, No estágio apliquei diversas técnicas aprendidas no curso, que por 
muitas vezes eram também compartilhadas com outros funcionários da 
empresa que possuem curiosidade sobre a área. Também, em algumas 
reuniões de equipe, haviam discussões sobre o Design, mídias sociais e 
comunicação nos dias atuais, e tive liberdade de transmitir as informações 
que possuo sobre as áreas. 
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3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?

Esse estágio foi de extrema importância, pois me permitiu aprimorar 
alguns conhecimentos técnicos e teóricos de Design e comunicação. Tive 
a oportunidade de mostrar a importância do Design em uma empresa 
que antes não possuía essa área. Também aprendi muito sobre a área de 
Comunicação e Marketing, tanto em questões teóricas, como na prática de 
como funciona esse mercado. 

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Tanto as disciplinas obrigatórias do curso, como Ilustração, Marketing, 
Comunicação Publicitária, Teoria da Cor, Infodesign, como também os 
projetos que concluí, como Branding e Editorial. 

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?

Um aprofundamento mais prático de Marketing.

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?

Dez. Apesar de não trabalhar diretamente com designers na empresa, 
trabalhei com excelentes profissionais que sempre estiveram abertos 
sobre meus conhecimentos e opiniões na área de Design e que prezam pela 
troca de conhecimento entre a equipe. As responsabilidades assumidas na 
empresa também contribuíram para entender e aprender como funciona o 
mercado em grandes empresas. 
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.



Giovana Schmitt da Rosa
SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina

17/07/2019 - 06/12/2019


