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RESUMO 
 
 

Projeto Agência de Publicidade e Propaganda Inovação e Criatividade Desde o início do meu 
curso de graduação, pensei em desenvolver um projeto que valorizasse o Vale do Paraíba, que 
trouxesse referências de outras cidades para apresentar um novo conceito da nossa região 
para o Estado e para o Brasil. Buscando várias ideias, anotações e pesquisas, encontrei um 
segmento que vive de criatividade, inovação e diferenciação, então, decidí me aprofundar em 
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. Foram agendadas e realizadas visitas 
técnicas para que tivese a oportunidade de conhecer as estruturas físicas de algumas das 
grandes Agências do país. Encontrei ambientes fabrís, andares inteiros cheios de 
computadores, paredes coloridas, muita gente, muito barulho em alguns ambientes e extremo 
silêncio em outros. A partir das visitas, percebí que seria um projeto desafiador por dois 
motivos: 1 – Teria que criar um ambiente para criativos; 2 – Um projeto de arquitetura 
diferenciado para o Vale do Paraíba, que, pesquisando um pouco, descobrí que a maior 
Agência do Vale possui 30 funcionários, enquanto as empresas que visitei, possuem no mínimo 
100 profissionais. Para a elaboração do projeto foi necessário ir em busca de informações 
sobre as necessidades de cada setor de Agência de Propaganda que basicamente são: 
ATENDIMENTO – Pessoas responsáveis por conquistar novos clientes e manter o 
relacionamento com eles em todos os trabalhos realizados pela Agência. PLANEJAMENTO – 
departamento que organiza tudo o que será desenvolvido para o cliente. CRIAÇÃO e 
REDAÇÃO – Normalmente trabalham em duplas de criação. São eles os responsáveis pelas 
ideias, cores e formas das propagandas que a gente vê. MÍDIA – Pessoas que direcionam cada 
propaganda aos melhores Canais de TV, Rádio, Jornais, Revistas entre outros. Existem vários 
outros departamentos na Agência, no entanto, a estrutura maior é direcionada aos descritos 
anteriormente. A proposta que desenvolví, tem o objetivo de criar em São José dos Campos, 
uma estrutura para até 50 pessoas, com um Café que atenda aos funcionários e clientes. Em 
todas as salas, decidí elaborar um conceito de Conforto Ambiental com ventilação e iluminação 
natural e o contato com o movimento externo é também um detalhe que permite aos criativos, 
um contato com o que acontece fora da sua sala, para que seus sentidos sejam explorados por 
completo e aumentem suas referências no desenvolvimento de cada trabalho. Minha Agência 
de Propaganda, traz referências das maiores de São Paulo, para mostrar que São José dos 
Campos tem capacidade para construir uma das melhores do Brasil.  


