


bem-vindo
a SalveTribal está convidando 
você para o processo que 
definirá seu novo estagiário de 
planejamento.



a SalveTribal está convidando 
você para o processo que 
definirá seu novo estagiário de 
planejamento.
se você está entre o terceiro 
e quinto semestre de uma 
graduação, siga as 
instruções e boa sorte!

bem-vindo



Conte para nós qual a campanha de 
2016/2017 que você mais gostou e por 
quê. Tente ser objetivo e direto ao ponto. 

Responda em até 500 palavras  
em um arquivo de word
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Tente escolher campanhas de marcas nacionais, dessas que estamos acostumados a 
ver nos veículos e canais de comunicação brasileiros. Todos gostamos de ver aquelas 
ações incríveis premiadas em Cannes, mas esse exercício será mais rico e desafiador 

se você escolher alguma marca mais próxima e presente no nosso dia a dia.
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Conte para nós qual a campanha de 
2016/2017 que você mais gostou e por 
quê. Tente ser objetivo e direto ao ponto. 



02
Agora você é o planejador do 
principal concorrente da 
marca escolhida no item 1.



02 Queremos 
que você:

Qual é essa marca 
concorrente.DEFINA

ANALISE

ESCOLHA

Estude e analise a situação 
dessa marca hoje e deixe claro 
qual o problema que a 
comunicação deve solucionar.

Pensando nesse problema, 
desenvolva uma ideia que a 
nova campanha da marca 
deve comunicar.
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Você não deve criar peças, mas 
apenas escolher um caminho que a 
comunicação da marca deve seguir



02 Queremos 
que você:

Qual é essa marca 
concorrente.DEFINA

ANALISE

ESCOLHA

Estude e analise a situação 
dessa marca hoje e deixe claro 
qual o problema que a 
comunicação deve solucionar.

Pensando nesse problema, 
desenvolva uma ideia que a 
nova campanha da marca 
deve comunicar.

Em até 10 slides, 
power point ou 

keynote



o que será 
avaliado 
nesse 
trabalho? 



Sua 
capacidade 
de análise.

Sua coerência 
e clareza no 
raciocínio.

Seu Layout e 
apresentação 
visual.

o que será 
avaliado 
nesse 
trabalho? 



Sua 
capacidade 
de análise.

Sua coerência 
e clareza no 
raciocínio.

Seu Layout e 
apresentação 
visual.

Aqui, não vale recorrer ao amigo diretor  
de arte e nem à prima que é ninja no Photoshop. Se 

você for contratado e não tiver as mesmas habilidades 
deles, sua casa vai cair na primeira semana de 

trabalho. Faça o layout você mesmo. A beleza dos 
slides conta, mas o que vai fazer a diferença é sua 

capacidade de contar uma história visual e 
interessante, diferente daqueles slides abarrotados de 

textos e bullets que a gente vê por aí.



No final, suba o texto, exercício e 
currículo em formato PDF no site 
wetransfer.com, e envie o link para o 
email thassio.rolim@salvetribal.com.br 

Coloque no assunto:  
Estágio Planejamento 2017.

TEXTO 
PDF

APRE 
PDF

CV 
PDF+ +

WETRANSFER

EMAIL

envio

http://wetransfer.com
mailto:thassio.rolim@salvetribal.com.br?subject=


prazo
Os trabalhos serão avaliados pela 
equipe de planejamento da 
SalveTribal e os melhores candidatos 
serão chamados para uma entrevista 
com a equipe aqui na agência.

07/abril, até 23:59.



Boa sorte!


