
 

 
 
      

Exemplo de Briefing de Criação de Campanha/Peça   

    (Dados meramente ilustrativos) 

 

1. FATO PRINCIPAL / CENÁRIO (Qual a razão do briefing? Qual a 

necessidade que está por trás? O que originou? Por que está precisando 

desta peça/campanha? Contextualizar). 

A  Sunshine é uma das grandes empresas de destaque no setor do vestuário 
brasileiro. Possui atualmente, 5 unidades industriais nos estados de São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina. Fundada em 1970, a empresa se renova 
constantemente, sempre valorizando as pessoas, em busca de um crescimento 
com marcas fortes e relevantes. É uma empresa de vanguarda que procura 
antecipar tendências, ousar, inovar e fazer a diferença na vida de seus clientes, 
consumidores, fornecedores e sobretudo na vida de seus Colaboradores. 

Há dois anos, através da criação colaborativa com gestores e colaboradores, 

definiu-se no DNA da Marca, o seu Propósito: “Inspirar e vestir a vida de coisas 

boas”.  

Desde então, a Sunshine procura celebrar o seu aniversário de fundação, de 

forma inovadora, aproveitando o momento para reforçar seu Propósito. O 

objetivo é engajar seus colaboradores e fortalecer o senso de pertencimento 

através do Propósito. 

Em 2020, a empresa comemorará 50 anos de história e quer que seja um grande 
acontecimento em todas as suas unidades. Sendo o seu Propósito, o grande 
protagonista desta comemoração.  

Dessa forma, a agência deverá propor uma campanha institucional interna que 
faça parte do ambiente de trabalho como um todo. Algo que possa se perpetuar. 

Essa campanha precisará instigar e contar com a participação e envolvimento 
espontâneo de todos os colaboradores. 
 

 

2. PROBLEMA A RESOLVER (O real problema do momento, o que vamos 
ajudar a solucionar, uma situação que precisa de uma solução. Algo que está 
inquietando. Uma tensão). 

 
Percebe-se de forma geral, uma inércia dos colaboradores para gerar novas 

ideias, novas atitudes e pensar com a cabeça de dono. Não é essa atitude que 

a empresa espera. Ela deseja que seus colaboradores, sintam-se fazendo parte 



 

 
 

dessa história dos 50 anos, que todos fiquem à vontade para opinar, sugerir 

mudanças, inovar, contribuir e inspirar coisas boas no ambiente de trabalho e 

nos produtos que vestem a vida das pessoas. A empresa acredita que, quanto 

mais o significado do Propósito for entendido e vivido, maior será a participação 

e o engajamento no dia-a-dia da organização. 

 

 

3. OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO (O que se espera da comunicação? Qual 
o seu papel?). 

 
1) Fazer com que o Propósito esteja presente no dia a dia dos 

colaboradores, incentivando uma atitude mais próativa e positiva para 
com a vida e para com a empresa =>  

      acreditem que esse legado é de responsabilidade de todos;  
 
2) Envolver os colaboradores de forma espontânea nas ações que forem 

criadas; 
 

3) Gerar o senso de pertencimento e de engajamento 
  
 

4. PÚBLICO-ALVO (Quem são as pessoas que queremos atingir? Por quê? 
(dados geodemográficos e psicográficos) 
 

Fase 1 
 
Colaboradores da empresa que atuam nas 5 unidades de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. Sendo 70% mulheres e 30% homens na média de idade entre 
25 a 45 anos. 
A maioria trabalha na área industrial com escolaridade média.  Uma boa parcela 
é casada e com filhos. O tempo médio de serviço na empresa está entre 8 a 15 
anos. 

 
 

5. CONCORRÊNCIA (Quem são os principais concorrentes? Quais os seus 
diferenciais? 
 

Outras empresas do segmento e que atuam na região das unidades (verificar o 
histórico delas em comunicação interna) 

 
 

6. O QUE DIZER/O QUE FAZER (Detalhar as peças e/ou solicitação de ideias 
e orientações para desenvolvimento do texto e layout.  
Mensagens principais a serem comunicadas). 

       



 

 
 

1. Criar um selo comemorativo dos 50 anos e aplicá-lo junto ao 
logotipo da empresa. 

 
2. Criar uma identidade visual tendo como base o DNA da Marca da 

empresa. 
 

3. Criar um conceito linkado com o propósito e que possa ser 
aplicado em ideias interativas e em materiais de envelopagem da 
empresa. 

 

4. Utilizar o Insight do Colaborador constante no DNA da Marca como 
texto inspiracional. 

 

5. Criar um vídeo com o Manifesto do DNA de Marca. 
 

6. Sugerir ações/materiais que se estendam entre fevereiro a 
dezembro de 2020 (desenhar um cronograma) 

 

                  

7. OBRIGATORIEDADES (O que não pode deixar de constar no material?). 
    
    - As peças devem conter o logotipo com o selo comemorativo dos 50 anos e 

destaque para o Propósito da empresa. 

   -  As ações deverão contemplar/promover a interatividade entre os 

Colaboradores. 

 

8. FORMATO/TAMANHO DAS PEÇAS SOLICITADAS 
 
A definir 
 

 

9. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES 
 

Adaptar à nova identidade visual nas peças listadas abaixo: 
 

• Email-mkt  

• Banner portal da empresa 5,00X2,30 

• Banner Refeitório 0,90X1,80 

• Painel de Entrada das Unidades (anexo medidas e imagens de cada 

Unidade) 

• Wallpaper 

• Banner site “trabalhe conosco” 



 

 
 

 

 

10. VERBA DISPONÍVEL 
      

• R$ 200.000,00 

 
 

11. CRONOGRAMA (Qual o prazo? Para quando precisa do material? 
 

• A proposta das ideias será apresentada em 4 semanas a partir 
deste briefing. 

• Orçamentos das ideias aprovadas em até 3 semanas. 

• Início da produção dos materiais: novembro de 2019 

• Produção dos materiais e logística das ações: até 15/01/2020 

• A data comemorativa será a 02 de fevereiro de 2020 (start das 
atividades) 

 
 

12. ANEXOS/REFERÊNCIAS (Tem algum material de referência que possa 
ajudar)? 

BRIEFING PARA SOLICITAÇÃO DE JOB 
     Seguem materiais de referência de campanhas internas nos últimos 5 
anos. 
     Imagens interna e externa de todas as Unidades. 
 
 
     Obs. Como ressaltado no vídeo, o ideal é que este briefing derive de um 
Planejamento Estratégico de Comunicação 
              e que a empresa possua um DNA de Marca, pois ali encontram-se 
elementos de direcionamento do Branding. 


