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CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
TURMAS DE 2º/3º SEMESTRES - AF, LIB, SM 

1º SEMESTRE DE 2018 

 

REGULAMENTO 

PROJETO INTERDISCIPLINAR “CRIAR” 

 

1. SOBRE O PROJETO 

CRIAR é o projeto interdisciplinar desenvolvido pelas agências acadêmicas, integradas por 

alunos do 2º e 3º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro 

do Sul, orientados pelos professores que ministram as disciplinas vigentes no respectivo período 

letivo. 

2. OBJETIVOS 

Levar o aluno a: 

● aplicar os conhecimentos das disciplinas já ministradas em semestres anteriores e em 

curso no semestre atual, em uma situação-problema proposta pelo corpo docente;  

● significar o aprendizado de forma contextualizada, observando a interdisciplinaridade 

presente no processo de construção do conhecimento; 

● compreender processos e ações necessárias para projetos aderentes ao mercado de 

trabalho da publicidade e propaganda; 

● atuar como agente da comunidade acadêmica, valorizando a pesquisa científica e o 

estudo aplicado como forma de crescimento pessoal e profissional, como também, de 

responsabilidade social; 

● aplicar valores condizentes à postura ética e profissional por meio do trabalho em equipe 

e do atendimento profissional às demandas específicas verificadas em cada disciplina. 
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3. TEMA E OBJETO DE ESTUDO 

 

No 1º semestre de 2018, o Projeto Criar aborda o tema “O NEOSSEXUAL E O MERCADO DE 

HIGIENE E BELEZA.”  

A partir do estudo do tema, as agências experimentais terão como desafio: 

1) Adotar um BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO do segmento proposto; 

2) Escolher uma ou mais FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO; 

3) Criar um PRODUTO COMUNICACIONAL, resultado da combinação dos itens “1” e “2”; 

4) Desenvolver uma campanha publicitária para o PRODUTO COMUNICACIONAL criado. 

 

3.1- Definição para FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

Entende-se por FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO - mídias, veículos, aplicativos, media kits, 

portfólios e outros recursos utilizados para divulgar ou promover uma marca, produto ou serviço. 

Cabe aos alunos propor aplicações inéditas ou inovadoras para estas FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO relacionadas ao BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO escolhido, podendo, 

inclusive, optar pela combinação de uma ou mais ferramentas para a criação do PRODUTO 

COMUNICACIONAL. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Concorrem para o desenvolvimento do Projeto CRIAR as disciplinas e respectivas tarefas a 

seguir: 

Disciplina Atividades Prof. Responsável 

Marketing 

Disciplina responsável pela condução do projeto no 
semestre. 

Orientar as agências durante a elaboração do 
plano de marketing que corresponde a análise 

ambiental, definição do composto de marketing e 
definição do nicho de mercado que deverá ser 

explorado.  

Lidiane Britto 
Ricardo Di Santo 
Ricardo Fortunato 
Vagner Novaes 

Pesquisa de Mercado e 
Opinião 

Coleta de dados secundários sobre panorama do 
mercado e respectivos segmentos de interesse. 
Desenvolvimento de pesquisa qualitativa para 

definição de Buyers Personas. 

Angela Fernandes 
Ivani Falcão 

Planejamento Publicitário 

Planejamento estratégico e definição de plano para 
realização de campanha publicitária para o 

PRODUTO COMUNICACIONAL, orientando o 
aluno na definição dos respectivos objetivos, 

estratégias e táticas. 

Lidiane Britto 
Ricardo Di Santo 
Ricardo Fortunato 

Fotografia Publicitária 
Orientação para a aplicação das teorias e técnicas 
da produção publicitária fotográfica na produção de 

peças que compõem a campanha. 

Christian Petrini 
Carlos Corrêa 
Patrícia Assuf 

Patrícia Borges 

 

 

4.3 AGÊNCIAS 

As classes) do 2º/3º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda serão divididas em 

equipes integradas por no mínimo 05 e no máximo 10 alunos, reconhecidas como agências 

experimentais ou acadêmicas e identificadas por nome fantasia escolhido pelos discentes.  

Exclusão de integrante: no caso de a agência decidir, por unanimidade, pela exclusão de um 

integrante, deve formalizar e justificar o pedido, em carta impressa, dirigida ao professor da 

disciplina responsável pela orientação geral do projeto. O prazo máximo para exclusão será até 

o dia 17/04/2018. Após essa data não será possível excluir nenhum integrante. 

Cada agência deverá cumprir com o cronograma de trabalho apresentado pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas em curso, atendendo as determinações necessárias para o bom 

desenvolvimento das etapas do trabalho, segundo o conteúdo e os prazos estipulados. 
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4.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

Integram o Projeto CRIAR a ser produzido e entregue pelas agências acadêmicas: 

 

1)   Capa 

2)   Folha de rosto - deve conter: 1. o nome da universidade; 2. título do trabalho; 3. nome 
da agência; 4. nome completo e RGM de cada integrante (por ordem alfabética); 5. 
pequeno texto sobre a origem do trabalho1. 

3)   Sumário 

4)   Introdução do trabalho - breve texto explicando a composição do trabalho. A equipe 
deve apresentar a justificativa e objetivos que o projeto pretende alcançar. Este texto 
deve ser de autoria do grupo e deve ser baseado nas informações do presente 
regulamento. 

5)   Apresentação do BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO - estrutura de briefing 

apresentando o BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO que será trabalhado pela equipe 
com: identificação, descrição, categoria, segmento, preço, embalagem, diferenciais, 
marca e promessa. 

6) Análise de Microambiente e Macroambiente - breve análise para que se conheça o 

BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO, o mercado no qual está inserido e as variáveis que 
o impactam. 

7) Fundamentação de pesquisa - definição de metodologia e ferramentas de pesquisa, 

bem como sua aplicação e análise. 

8) Análise SWOT - identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

relacionada ao BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO escolhido. 

9)   Planejamento de marketing - apresentação da FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO, 

criação do PRODUTO COMUNICACIONAL, definição do seu público-alvo e dos seus 
objetivos de marketing. 

10) Planejamento de campanha - deverá ser desenvolvida uma campanha publicitária 

para o PRODUTO COMUNICACIONAL, composto por: definição dos objetivos de 
comunicação e campanha, a estratégia adotada pela equipe para comunicar o 
PRODUTO COMUNICACIONAL, táticas e ações que devem atender mídias impressas 
e digitais. 

11) Criação e produção - a proposta deverá ter no mínimo quatro peças que traduzam 
a linha de divulgação (impressa, digital, app, etc.). Obrigatoriamente, uma das 
produções deverá primar pela inovação.  

Obs.: As peças deverão conter majoritariamente imagens autorais (produzidas pelo 
grupo). 

12) Dados coletados em Pesquisa de Mercado e Opinião.  

13) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas da ABNT). 

14) ANEXOS - documentos adicionais que justifiquem ações ou a campanha (não 
obrigatório).  

                                                             
1 Trabalho interdisciplinar apresentado como requisito parcial de avaliação das disciplinas integrantes do 2º/3º semestres do 
Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. 
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4.5 FLUXO DE TRABALHO (CHECKLIST) 

Apresentação de cada atividade a ser realizada.  

É importante perceber que o fluxo apresenta o ponto de partida das atividades, contudo, 

algumas delas após iniciada, acontecerão de forma simultânea. 

 

1. Formar de equipe; 

2. Escolher o BEM DE CONSUMO ou SERVIÇO e suas informações; 

3. Analisar o Microambiente e Macroambiente referente ao BEM DE CONSUMO ou 
SERVIÇO escolhido para se trabalhar; 

4. Fundamentar da pesquisa; 

5. Iniciar do trabalho de pesquisa: aplicação, tabulação e análise de dados; 

6. Escolher a(s) FERRAMENTA(S) DE COMUNICAÇÃO que irá compor o PRODUTO 
COMUNICACIONAL; 

7. Criar o PRODUTO COMUNICACIONAL:  

a. Produto: design, características, informações; 

b. Preço: valor monetário que se paga pelo PRODUTO COMUNICACIONAL, bem 
como suas formas de pagamento ou planos;  

c. Praça: deve ser igual ao briefing; 

d. Promoção: utilizar texto padrão Ver campanha na página “X”. Informar a página 
na qual inicia a campanha publicitária. 

8. Definir os objetivos de marketing e público-alvo para o PRODUTO COMUNICACIONAL; 

9. Desenvolver campanha publicitária para o PRODUTO COMUNICACIONAL: objetivos de 
comunicação; objetivos de campanha; estratégias; táticas; ações (5w2h); 

10. Criar e produzir as peças da campanha publicitária. Mínimo de 4 peças 
(impresso/digital); 

11. Organizar e formatar os elementos pré-textuais: capa; folha de rosto - nome da 
universidade; título do trabalho; nome da agência; nome completo e RGM de cada 
integrante (por ordem alfabética); pequeno texto sobre a origem do trabalho (utilizar 
texto padrão); 

12. Organizar e formatar os elementos pós-textuais: dados coletados em Pesquisa de 
Mercado e Opinião; referências bibliográficas; anexos do projeto (item não obrigatório); 

13. Diagramar o projeto para entrega final e finalizar o arquivo em PDF (volume digital); 

14. Enviar o projeto por meio eletrônico em endereço definido; 

15. Apresentar o projeto apoiado por banner em data e local definidos. 
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5. ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

5.1 ENTREGA FINAL DO PROJETO 

Cada agência deverá entregar o volume digital com a parte teórica e produções (peças) 

desenvolvidas para distribuição aos docentes envolvidos no projeto. A entrega deverá ser para 

a disciplina indicada no cronograma do projeto. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA DE VOLUMES IMPRESSOS. 

Os arquivos deverão ser enviados para: 

Campus Anália Franco diurno 2ºC/3ºC lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Anália Franco noturno 2ºD/3ºD ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade diurno 2ºE/3ºE vagner.tranche@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade noturno 2ºF/3ºF ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel diurno 2ºA/3ºA lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel noturno 2ºB/3ºB ricardo.moraes@cruzeirodosul.edu.br 

 

Data para envio/entrega final: 16/05/2018 

 

Como deverá ser entregue o volume digital? 

Os arquivos deverão ser compartilhados com os professores por meio de link para download, 

não deverão ser enviados anexados (salvo quando o professor solicitar). 

O link deverá ficar disponível em um serviço de armazenamento na nuvem permanente, ou seja, 

não se deve utilizar serviços como "WeTransfer", devido o arquivo ter validade para ser baixado 

e ficando indisponível após alguns dias. Sugere-se o uso de ferramentas gratuitas como: Google 

Drive, Dropbox, OneDrive (Microsoft). 

 

* As informações sobre “entrega final do projeto” diz respeito à versão finalizada do projeto, os professores em suas 

respectivas disciplinas poderão desenvolver cronogramas específicos, não apresentado neste documento. 

** Informações poderão ser alteradas e atualizadas, nestes casos, o aluno receberá notificação por e-mail. 
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5.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

As equipes discentes (agências) deverão produzir: 

- Banner promocional impresso que apresente o PRODUTO COMUNICACIONAL criado. 

Formato do banner: 90cm x 120cm, com cordão para suporte. 

É responsabilidade de cada equipe apresentar o banner em data e local definidos no cronograma 

do projeto. A apresentação será realizada de maneira simultânea, em espaço público da 

instituição, em datas e horários previstos neste regulamento. 

 

6. AVALIAÇÃO 

6.1 Às equipes será atribuído o total de até 2,5 pontos, sendo até 2,0 pontos pela parte 

teórica/desenvolvimento do projeto e até 0,5 ponto pela apresentação do trabalho.  A ausência 

de integrante da equipe, sem justificativa comprovada (atestado médico oficial ou de 

trabalho com a devida formalização) acarretará na perda de 0,25 pontos na nota final. 

Havendo mais de um aluno ausente, sem justificativa comprovada, a agência perderá, 

ainda, 0,10 pontos na nota final. 

6.2 Entrega e apresentação final do trabalho: como exposto no item 5.1, os volumes digitais 

deverão ser entregues em data e endereço eletrônico informado, sob pena de 0,25 (vinte e cinco 

décimos) por dia de atraso. A entrega dos arquivos digitais deverá seguir padrões estabelecidos 

conforme anexo “nomeação e organização de arquivos digitais”. 

 A apresentação do projeto será feita para uma Banca de Avaliação composta por professores 

da casa nas datas e locais informados neste regulamento. 

* Situações não contempladas neste regulamento serão alvo de deliberação pela equipe docente das disciplinas 

integrantes do Projeto CRIAR. 
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BRIEFING 

O NEOSSEXUAL E O MERCADO DE HIGIENE E BELEZA 
PRODUTO PARA O HOMEM MODERNO 

 

 

Quem é o Neossexual? 

Um homem estiloso, ligado a antigas tradições românticas, determinado, sensível, viril 

sem ser machão. Estas são algumas das características do Neossexual, termo cunhado pelo 

sociólogo francês Claude Rivière para referir-se ao novo modelo de homem, apontado em 

pesquisas como o parceiro ideal. 

Este homem gosta de cuidar-se, contudo está longe do perfil do metrossexual, que passa 

horas e horas diante do espelho, exagerando nos cuidados com a sua beleza. Trata-se de um 

indivíduo adepto aos cuidados com a higiene e beleza e que aceita, sem preconceito, as dicas 

de tratamentos propostos por sua parceira ou profissional de beleza. Um estudo realizado pelo 

Instituto Datosclaros por encomenda da marca de desodorantes Axe,   mostra que 72% das 

mulheres se sentem mais atraídas por homens fortes e de atitude, que sabem o que querem e 

conquistam seus objetivos.  

“O Neossexual é um cara que se cuida sem exageros, aceita seu lado sensível, 

mas se comporta de maneira bem máscula” (...) É justamente esse tipo de 

homem que vem impulsionando o crescimento do mercado de cosméticos 

masculinos inclusive entre os machos latinos, segundo o estudo Men Revolution, 

feito pelo instituto Kantar Worldpanel com 9.000 mil homens da América Latina.” 

(Blog Homem no Espellho, 2015) 

 

Comunicar para quem? 

A indústria de produtos masculinos sofre com o dilema de não conhecer perfeitamente em 

quais situações a comunicação de seus produtos deve ser focada no homem, na parceira ou nos 

dois ao mesmo tempo. De acordo com o blog Homem no Espelho (2015) as mulheres têm o 

mérito de serem responsáveis por grande parte dessa virada comportamental dos homens: 

 “As solteiras, por exigir dos parceiros potenciais atenção à aparência. As 

casadas, tanto por ajudar os companheiros na descoberta do universo de 

possibilidades de tratamentos e produtos quanto por tomar as rédeas do 

processo e se responsabilizar pelas compras — 25% dos homens ainda usam 

qualquer produto que estiver à mão, de acordo com estudo da Unilever. Daí elas 

capricham nas escolhas. (Blog Homem no Espellho, 2015) 

Uma pesquisa feita pela marca Gillette em parceira com aplicativo de encontros Tinder, 

divulgada este ano, revelou que os barbeados têm mais aprovações (“right swipes”) do que os 

barbudos. O estudo feito com 100.000 usuários americanos do Tinder, entre 18 e 24 anos, 
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mostrou que 74% dos aprovados pela galera feminina tinham pele lisa. E eles conseguiram 37% 

mais combinações (“matches”) do que os barbados. 

 

 

Sobre o mercado de Higiene e Beleza 

Segundo o site do evento anual Hair Brasil, “as empresas que oferecem produtos de 

beleza, higiene pessoal e tudo o que se relacione à saúde e ao bem estar podem se animar, 

porque estão indo na contramão da economia brasileira”. A matéria indica que a indústria de 

beleza cresce em média 10% a 15% ao ano em detrimento dos demais setores.  

Isso significa que o investimento no setor de higiene e beleza tende a duplicar nos 

próximos anos, o que aumenta as oportunidades de mercado e o crescimento do consumo.  

“Estima-se que em 2015 o brasileiro gaste R$ 50 milhões em produtos de higiene 

e beleza. Também é preciso olhar para o mercado de beleza masculino com 

atenção, pois hoje ele representa 25% a 30% do mercado.” (Site Hair Brasil, 

2015) 

 

Há algum tempo a indústria cosmética desenvolve produtos específicos para esta 

categoria. Não bastam apenas desodorantes e loções após barba. Nas prateleiras de 

supermercados, farmácias e lojas de cosméticos é possível encontrar produtos para cuidados 

da pele masculina, cabelos e até para higiene íntima. 

 

Desafio “CRIAR” 

A sua agência de publicidade foi convidada a criar um PRODUTO COMUNICACIONAL 

para o segmento neossexual e desenvolver um plano de comunicação integrada que faça uso 

de ferramentas de comunicação inovadoras disponíveis ou não no mercado publicitário.  

 

Público-alvo 

O público primário para o desenvolvimento da proposta de comunicação integrada são Homens, 

com idade entre 18 e 45 anos pertencente às classes A e B. 

O público secundário é composto por homens da mesma idade pertencentes à classe C 

(aspiracional). 

Para efeito de comunicação é preciso levar em consideração o público influenciador que 

é composto pelas parceiras e pessoas próximas ao público primário.  

 

Praça 

Inicialmente a campanha será lançada nas praças São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

Recursos que podem ser utilizados 
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As agências terão liberdade criativa para criar um PRODUTO COMUNICACIONAL e 

desenvolver uma proposta de comunicação integrada de lançamento. 

Recomenda-se a aplicação de pesquisas para entender os anseios do Target. 

Para realização da comunicação integrada, as agências poderão apresentar propostas 

que acharem mais adequados. Recomenda-se a aplicação das peças. 

Por tratar-se de uma ideia cujo foco é o desenvolvimento criativo e experimental, as 

agências não devem se preocupar com verba. Quanto mais criatividade melhor! 

 

Objetivo(s) 

Criar um PRODUTO COMUNICACIONAL e desenvolver uma campanha que atenda os 

anseios do Target, facilitando o dia a dia dos homens que zelam pela higiene e boa aparência. 

 

Período de veiculação 

A campanha terá a duração de dois meses (agosto e setembro de 2018). 

 

Obrigatoriedades 

As peças, de maneira geral devem: 

● Possuir linguagem adequada ao Target; 

● Evidenciar a marca do PRODUTO COMUNICACIONAL; 

● Peças impressas com título em destaque, texto explicativo com no máximo 400 

caracteres;  

● Apresentar slogan associado à marca; 

● Traduzir os objetivos definidos no plano de campanha. 

● Utilizar ao menos uma peça ou ação inovadora. 

 

Abordagem a ser utilizada 

Recomenda-se a utilização de uma linguagem jovem e irreverente sem vulgarizar o 

produto.  
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ATIVIDADES E CRONOGRAMA - 2018 - SEMESTRE 1 

 

ATIVIDADE DISCIPLINA PRAZO 

FORMAÇÃO DA AGÊNCIA E 
COMPONENTES 

Marketing 12 a 16/03 

APRESENTAÇÃO DO BEM DE 
CONSUMO 

Marketing 12 a 16/03 

ANÁLISE DE MICROAMBIENTE E 
MACROAMBIENTE 

Marketing 02 a 06/04 

FUNDAMENTAÇÃO DE PESQUISA Pesquisa de Mercado e Opinião 
09 a 13/04 

 

ANÁLISE SWOT Marketing 09 a 13/04 

PLANEJAMENTO DE MARKETING Marketing 16 a 20/04 

PLANEJAMENTO DE CAMPANHA Planejamento Publicitário 23 a 27/04 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS E 
TEXTUAIS 
- Capa 
- Página de rosto 
- Sumário 
- Introdução do trabalho 

Planejamento Publicitário 23 a 27/04 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO Fotografia Publicitária 30/04 a 04/05 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
- Dados coletados em Pesquisa de 
Mercado e Opinião 
- Referências bibliográficas (ABNT) 
- Anexos 

Pesquisa de Mercado e Opinião 07 a 11/05 

ENTREGA DO VOLUME DIGITAL Marketing 16/05 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO *** 21 a 25/05 

 

 

 

 


