


apresentação

Francanismo Raiz

Estagiário da Franca é um site de humor com

notícias fictícias. O personagem, o Estagiário, usa o

estilo de texto jornalístico para fazer manchetes

engraçadas sobre fatos do cotidiano, inspiradas em

noticias em portais oficiais da região.

Lançado em 2015, como uma página do facebook

(Estagiário do GCN), começou a despertar

curiosidade e interesse nas pessoas por tratar de

temas, personalidades e costumes de Franca e

região, com humor ácido, sarcástico e de bom

senso. Página e, mais recentemente, Blog estão em

crescimento, com um número expressivo de

acessos mobile e grande repercussão nas redes

sociais.



Dá o que falar

Interação espontânea com Franca Basquete 
Interação espontânea com A.A Francana

Citação no programa Terceiro Tempo – Band TV



Dá o que falar

A postagem de Mick Jagger no calçadão de Franca foi a primeira de

grande impacto da página. A maioria ainda desconhecida o perfil da

página e alguns acreditaram que o vocalista estava de fato em

Franca.

Wesley Safadão em Franca. Um final de

semana com 200 mil pessoas alcançadas.

(Bar da Careta)

Justin Timberlake gravando seu clipe no

Supermercado São Paulo. A primeira

aparição do Sr. Aparecido na página. 130 mil

pessoas alcançadas



Dá o que falar

Cobertura das Olimpíadas 2016

(180 mil pessoas alcançadas)



Dá o que falar

Post original em 02/10/17, no site e página do Estagiário

Post da página Obras literárias com 

capas de memes genuinamente 

brasileiros, com 14 mil envolvimentos 

e 3222 compartilhamentos.

Post da página Unesp Mil Grau, oficial 

de estudantes de todas os campus.

Entre compartilhamentos, menos os 

plágios (foram muitos, inclusive de 

portais famosos), o post gerou no 

site 280 mil visualizações, em uma 

semana.



Em geral, pessoas bem informadas, que já tiveram conhecimento prévio das notícias que são satirizadas. 
Público jovem, formador de opinião, com vida social e frequentadores de redes sociais.

Nosso público

(fonte: Facebook “Pessoas”)



Inconsciente coletivo

“isso deve ser coisa do estagiário”

Comportamento dos francanos, caricaturas
da política regional, eventos mundiais e
seus impactos em Franca, eventos em
Franca e seus impactos no mundo.

O conteúdo criou identidade e é
reconhecido pelo “estilo estagiário”. Em
notícias reais, curiosas ou engraçadas
naturalmente, percebe-se comentários
associando ao personagem “isso deve ser
coisa do estagiário”.

Conteúdo 



No facebook:

1. Jovem que é visto voando sobre 
Unesp durante furacão tenta 
conseguir abono de falta

2. Venda de celulares na Feira do 
Rolo da Vila Tião, pós show do 
Wesley Safadão

3. Velozes e Furiosos Desafio 
Leporace

4. Justin Timberlake no 
Supermercado São Paulo

Mais acessados

No blog:

1. Jovem que é visto voando sobre 
Unesp durante furacão tenta 
conseguir abono de falta

2. Motorista erra caminho e excursão 
de francanos para Rock in Rio vai 
para Delfinópolis.

3. Fã que acampava há 2 meses em 
frente ao Castelinho surta com 
show cancelado e faz 
capivara refém.

4. Cliente mora há 3 meses em loja de 
Franca sem ser notado por 
atendentes.



Os números do estagiário

www.estagiariodafranca.com.br

• Média de visualizações por visitante: 1,3

• Média mensal de textos: 21   

• Média mensal de visualizações: 150.000

• Média diária de visualizações: 3.600

• Referenciadores: 

• 76% Facebook

• 14% Google e outros sites de busca

• No último trimestre, a audiência do site foi 

multiplicada por 4. (ref. Novembro 2017)



Os números do estagiário

/ estagiariodafranca
• Seguidores: 21.670

• Curtidas: 21.555

• Média de postagens mês: 24   

• Média de alcance por post: 10.450

• Média de cliques por post: 1.102

• Média reações, comentários e 

compartilhamentos por post: 500

• Nota de avaliação: 5/5 (125 avaliações)

• Principais cidades por fãs, respectivamente: 

Franca, São Paulo, Rib. Preto, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 

Cristais Paulista, Uberlândia, Restinga, Uberaba, Ribeirão Corrente, 

Campinas, Ibiraci...

O Estagiário tem orgulho de ser 100% orgânico.



Opções comerciais
Matérias especiais

A empresa participa da história criada na notícia, direta 

ou indiretamente.

Sugestões:

Gilson de Souza e Hillary Clinton almoçam no Muringa Grill e discutem 

passagem a R$ 1,00

Fora da Globo, Evaristo Costa começa a trabalhar na BB e Mapfre em 

Franca; Saiba como foi seu primeiro dia.

Telephoto mantém impressão de passaportes e recebe pessoas de toda a 

região; 

Mega acumula, procura aumenta e rapaz que vende bilhetes na porta da 

Padaria Estrela passa a atender até as 22:00.

Recém separado de Fátima Bernardes, William Bonner é visto em show 

de Zick e Matheus na Venda do Rico, em Franca.

Recém inaugurada em Franca, Smart Fit faz sucesso com plano especial 

para quem só vai para fazer selfie e check-in.



Banners

• Banner fixo nas notícias do site com link 

para site ou página patrocinadora.

• Banner rotativo compartilhado, fixo nas 

notícias do site.

Opções comerciais
Estagiário nas organizações

• Oficinas empresariais de improviso e 

criatividade.
• Prepare sua equipe para reconhecer 

oportunidades e lidar com adversidades de 

forma criativa e eficaz.

• Palestra:
• O que os líderes podem aprender um com 

um estagiário

• O poder do ‘se vira’

• O humor aproxima

• Apresentação de eventos
• Um evento com início, meio e fim, divertido 

e com engajamento.

Todo o conteúdo é desenvolvido pela equipe 

Estagiário da Franca. Consulte para mais 

informações!



Opções comerciais
Loja virtual

Produtos licenciados do Estagiário

Lançada em 08/11/17



https://estagiariodafranca.com.br/contato/

estagiariodafranca@gmail.com

16 99971-7752 (Whatsapp)

contato


