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Relacionamento e Departamentos

Atendimento

O espírito empreendedor do atendimento proporciona o conhecimento e relacionamento constante comO espírito empreendedor do atendimento proporciona o conhecimento e relacionamento constante com 
todas as outras áreas da agência. É ele quem entra em contato com o cliente e recebe as informações que 
irão orientar todo o trabalho do planejamento e da criação.

Tráfego

Responsável por controlar a entrada e saída de todos os trabalhos desenvolvidos pela agência. Distribui os 
serviços para as unidades, passando detalhes do briefing. Verifica os prazos dos trabalhos junto à equipe 
de atendimento. Supervisiona o fluxograma de trabalho de cada departamento da agência. Elabora 
relatórios diversos a fim de controlar todos os trabalhos que entram para a agência, relatórios financeiros 
e faz controle diário dos “jobs”.j

Planejamento

Para quem acredita que comunicação eficiente é uma questão de estratégia. Este lugar é a área de 
planejamento. Nela, você analisa os fatores que influenciam a comunicação dos clientes, propõe soluções 
e táticas e cria conceitos de campanhas.

Relacionamento e Departamentos

Pesquisa Mercadológica

Desenvolver projetos de pesquisa mercadológica, identificar segmentos, montar estratégias metodológicas 
e realizar entrevistas de campo fazem parte da rotina desta área É um trabalho importante pois apontae realizar entrevistas de campo fazem parte da rotina desta área. É um trabalho importante, pois aponta 
para o planejamento e criação dos hábitos e atividades do consumidor. Faz avaliação da eficiência da 
embalagem e das peças publicitárias.

Redação

A função do redator publicitário é despertar o desejo do público‐alvo com textos criativos, prazerosos e 
convincentes. A sua rotina é criar conteúdo para diversos meios, como revista, cartazes, rádio e TV, além 
de aprender na prática a diferença entre deixar o público‐alvo apaixonado e fazer seu produto passar 
despercebido.

Ilustração

Esta é a área para quem gosta de usar a criatividade em imagens de todos os tipos. Assim como o 
assistente de arte, o ilustrador também possui talento artístico e utiliza softwares, mas se dedica mais a 
treinar seu traço para elaborar imagens divertidas, realistas ou até mesmo técnicas, dependendo do estilo 
que a peça ou campanha pede
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Produção Gráfica

Do computador ao papel. Do papel ao mercado. O trabalho de um produtor gráfico é lidar com 
fornecedores, prazos e verbas para transformar o que o departamento de criação elabora em realidade. 
Não é algo simples.

Web

A Internet é o meio das possibilidades em comunicação. É por isso que os profissionais de web não se 
contentam com uma coisa só:  aceitar o desafio de criar sites, hotsites, e‐mail‐marketing e apresentações 
multimídia com interatividade, navegação e conteúdo.

Exibitécnica

Para o processo de criação se tornar completo, é necessário que a idéia tome forma. É isso que a p ç p , q q
exibitécnica faz. Montagem de estandes, impressão de banners e cartazes, além de produzir e expor 
materiais no ponto‐de‐venda. É um setor essencial da propaganda, pois é o contato do produto com o 
consumidor.

Eventos

Gostar de organizar, planejar e coordenar projetos, fazer contatos e promover a integração são essenciais 
nessa área. Para quem é ativo, dinâmico e não gosta de rotina, esse é o caminho.
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Entipologia de Anúncios

A multiplicidade do impresso, a diversificação do 

seu uso, a forma e o destino, a variedade de 

soluções para a sua realização e difusão

comportam a pluralidade dos métodos de estudo, 

considerando os aspectos que lhe permitem 

assumir uma fisionomia própria.

Entipologia de Anúncios

Por entipologia entende‐se o estudo sistemático 
do impresso sob os aspectos históricos, 

funcionais, técnicos e estéticos.
A entipologia tira partido da cooperação entre 
outras disciplinas onde o impresso aparece só 

como momento de estudo específico decomo momento de estudo específico de
outra natureza. Permite ligar presenças dispersas 
num contexto unitário para traçar um perfil tão 

completo quanto possível do impresso.
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Entipologia de Anúncios

O campo de pesquisa da entipologia

está limitado à definição de um 

perfil histórico, funcional, técnico e 

estético o mais completo

possível do impresso.

Memorial Descritivo do Impresso

Entipologia de Anúncios

Memorial Descritivo do Impresso

Histórico: 
onde foi usado, qual campanha, qual cliente, qual finalidade... 

Funcional: 
qual o tipo de objeto, formato, interação entre público e peça...

Estético:  
idéia criativa, seleção de cores por conexão sensorial,  qual a busca com o anúncio....

Técnico: 
cores de tintas usadas, tipos, houve compra de foto, qual o papel, plástico, acabamento, corte...
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http://www.isoflex.com.br/categoria/displays_de_parede_ou_mesa?gclid=CPvm3‐KTyaECFUIf7god‐m‐Aeg

http://www.techzine.com.br/arquivo/hoload‐oferece‐propaganda‐hologrfica‐em‐3d/

http://www.merchandising.com.br/adwords/interatividade/totens‐multimidia

http://www.standsolutions.com.br/
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Em Sala

• GRUPOGRUPO
Projeto Cubo 3x3 (PDV)
Cada grupo recebe:

1 molde de cubo
9 folhas de papel
Revistas

Criem uma ação de PDV (ponto de venda) onde 1 cubo
ou 9 cubos possam ser montados e passarem a mensagem
Da mesma maneira.

Em Sala
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Em Sala

• 1 definam nas revistas sobre o que vão falar: família, 
i l l i t tcrianças, carros, celulares, internet… 

• 2 procurem imagens (maior quantidade possível) 

• Resolvam a marca desenhando em Papel sulfite, isso vai
garantir que a grande e a pequena tenham aparências
ó i ( i il id d ti ã )próximas( similaridade e repetição) 

• Escolham 1 lado no cubo e repitam esse mesmo lado em
todos os outros, isso facilita o processo.
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Visite: www.emvbase.com

Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase

Facebook: facebook.com/emvbase

Linkedin: linkedin.com/in/ericviana

Google: emvbase


