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Este	relatório	de	estágio	teve	a	finalidade	de	relatar	a	investi-
gação	prática	do	trabalho	do	design	gráfico	em	empreende-
dorismo social. Todo o processo desenvolvido culminou em 
variados	objetos	 gráficos	para	 a	U.DREAM,	 empresa	 júnior	
social portuguesa criada em 2013, sediada no Porto, cujo 
principal objetivo é transformar estudantes em líderes so-
ciais, para que estes possam criar impacto social de curto e 
longo prazo. O projeto integrou duas grandes áreas de traba-
lho: produtos de merchandising e desenvolvimento da iden-
tidade corporativa da organização, que foram concebidos no 
contexto de um estágio curricular com a duração de seis me-
ses,	no	âmbito	do	Mestrado	de	Design	Gráfico	e	Projetos	Edi-
toriais, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
no ano académico de 2016/2017. No relatório de estágio pre-
tendeu-se expor detalhadamente a metodologia adoptada 
em	resposta	aos	desafios	propostos	pela	U.DREAM,	do	qual	
resultou a criação de quatro produtos de merchandising: 
agenda,	bloco	de	notas,	lápis	e	esferográfica.

Ambicionou-se assim, investigar, testar e desenvolver a área 
do	 design	 gráfico,	 contribuindodeste	modo,	 para	 o	 cresci-
mento de uma organização social. De que forma o design 
gráfico	é	uma	mais	valia,	fundamental,	em	empreendedoris-
mo social? É esta viagem que nos propomos a construir, ga-
rantindo, esperamos, que nunca mais veja, ou sinta, o mun-
do social da mesma forma.
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São vários os artigos que 
pronunciam definições, 
conceitos e opiniões sobre 
o genuíno significado de 
‘empreendedorismo social’. 

Podemos,	seguramente,	afirmar	que	se	trata	de	uma	expres-
são moderna, uma espécie de “nova moda”, ainda que a sua 
origem não seja recente, que tem vindo a chamar a atenção 
por	parte	de	diversos	órgãos	e	entidades	profissionais	dos	
sectores económico e académico. Ao contrário de um co-
mum empreendedor, cujo principal objetivo é gerar o maior 
volume possível de receitas e de lucros, as preocupações dos 
empreendedores sociais elevam-se a um novo patamar. Se-
gundo	a	ASHOKA,	uma	organização	internacional	sem	fins	
lucrativos, com foco no empreendedorismo social, a atua-
ção do empreendedor social tem como principal objetivo a 
concepção e o desenvolvimento de soluções inovadoras e de 
mudança para dar resposta a questões sociais.

“Os empreendedores sociais atuam como agentes de mudança, da 

sociedade, aproveitando as oportunidades que outros deixam passar 

e melhorando os sistemas, inventando novas abordagens e criando 

soluções capazes de mudar a sociedade para melhor” (ASOKA)

Contudo partimos, procurámos observar o empreende-
dorismo social com novos olhos e enveredamos por uma 
descoberta prática pelo seu significado e função.

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas 

paisagens, mas  em ter novos olhos”. 

(Marcel Proust)

Descoberta essa que nos orientou para um contínuo tra-
balho de investigação e de campo com a finalidade de com-
preendermos o universo do empreendedorismo social. Esta 
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descoberta resultou na convergência e no contacto com profis-
sionais de áreas de diversos saberes, que foram fortes contribu-
tos para a realização da proposta de trabalho e do relatório. 

Deparámo-nos que na criação de uma organização, uma associa-
ção, uma fundação ou uma IPSS, a base de cada um desses proje-
tos, na sua generalidade, são pessoas formadas em pessoas, como 
psicólogos, sociólogos, assistentes sociais. Faz sentido? Com-
pletamente, são pessoas formadas para compreender, auxiliar e 
motivar	o	outro,	mas,	não	são	o	suficiente	para	que,	muitas	vezes,	
um projeto se mantenha de pé e possa crescer. Aquilo que nos 
propomos a abordar é a importância e a mais valia que o design 
gráfico	pode	ter	junto	dos	profissionais	deste	sector,	consequen-
temente junto daquilo que é o mundo social, sendo também uma 
base do mesmo. De acordo com Papanek no livro Design for the 
Real World: Human Ecology and Social Change (1971), o designer 
é um solucionador de problemas e todos os outros campos de 
trabalho deviam ser alvo de processos de design:

“Como ambos designer e professor, estou compelido a perguntar: Como 

é que conseguimos fazer um design melhor? E o consenso geral parece 

ser, tanto nas escolas como em empresas neste país e no estrangeiro, que 

a resposta não se encerra em ensinar mais design. Mas sim, na forma 

como designers e estudantes se familiarizam com outras áreas e, ao 

conhecê-las, como conseguem redefinir a relevância do designer para a 

nossa sociedade.”  (Papanek)

Seguindo esta linha de pensamento, propusemos 
levar esta descoberta de forma prática junto de uma 
entidade social, a U.DREAM. Esta empresa designa-se 
como	uma	empresa	júnior	e	social	portuguesa,	funda-
da em 2013 no Porto, cujo principal objetivo é trans-
formar estudantes em líderes sociais, para que estes 
possam criar impacto social de curto e longo prazo. A 
entidade	afirma	ser	‘júnior’	porque	é	composta,	na	sua	
generalidade,	por	estudantes	universitários;	‘social’	
porque tem um propósito e uma missão de cariz so-
cial	e	uma	‘empresa’	pois	tem	a	particularidade	de	ser	
autossustentável, utilizando três meios para subsistir: 
o conhecimento dos estudantes como moeda de troca 
para com as empresas locais garantindo assim aquilo 
que precisam para a sua missão; o cartão de sócio e 
venda	de	merchandising,	estes	dois	últimos	garantem	
aquilo que são as infraestruturas e necessidades mate-
riais para que a entidade possa existir e continuar a sua 

expansão e crescimento, garantindo sempre algo como 
moeda de troca.

Com base nesta autossustentabilidade surgiu a 
proposta de trabalho, por meio de um estágio curric-
ular, que se transpôs na oportunidade de desenvolver 
o	campo	do	design	gráfico	junto	de	uma	entidade	de	
cariz social. Uma temática muito presente na formação 
e história da minha pessoa, contudo com pouco foco 
naquilo que era a área de estudo, podendo assim, 
através desta proposta introduzi-la no campo de ação 
do	Mestrado	em	Design	Gráfico	e	Projetos	Editori-
ais, aliando aquilo que são duas paixões: o design e 
relações humanas.

Foi através do trabalho desenvolvido junto da 
U.DREAM que redigimos o presente relatório de es-
tágio, o qual se focou na metodologia aplicada e na 
constante experimentação prática da qual retiramos 
considerações importantes tendo em conta todo o pro-
cesso de trabalho bem como a solução de problemas 
pertinentes	para	aquilo	que	seriam	os	objetos	finais	
pretendidos, recorrendo a diferentes fontes externas 
da mesma e de outras áreas de formação. Viagem 
essa que colmatou áreas como a industria de papel, 
artes	gráficas,	encadernação,	design	gráfico	e	edito-
rial,	design	de	produto,	fotografia,	marketing	digital,	
exposição e venda comercial. Permitindo-nos retirar 
partido das diferentes áreas de saber, enquadrando-as 
e potencializando aquele que seria o trabalho prático 
junto da entidade. 

É com esse objetivo em mente e na vontade de desen-
volver aquilo que é o seu modelo de autossustentabili-
dade, que surgiu a proposta de criar quatros objetos de 
merchandising para a marca: uma agenda, um bloco 
de	notas,	uma	esferográfica	e	um	lápis.	A	proposta	
surgiu também com o objetivo de, paralelamente, 
desenvolver a comunicação e identidade corporativa da 
empresa.

A missão e valores da organização, bem como toda a 
proposta sugerida rapidamente suscitaram o interesse 
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pelo projeto, iniciando assim toda a investigação e de-
scoberta de um mundo onde o design e o empreende-
dorismo social andam de mãos dadas e não aos empur-
rões.

“Não acredito que haja um único design para a metodologia de 

investigação... [uma] boa metodologia para um estudo, tal como um bom 

design para um barco, deve ajuda-lo a atingir o destino de modo seguro e 

eficiente.” (Maxwell, 1996)

Iniciamos tendo em mente a visão Cervo & Bervian (1976) 
que consideram que “qualquer tipo de pesquisa em qual-
quer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa biblio-
gráfica	prévia,	quer	para	o	levantamento	da	situação	em	
questão, quer para a fundamentação teórica.”

Bell (1997) descreve em adição que investigar é um esforço 
de elaborar conhecimento sobre aspectos da realidade na 
busca de soluções para problemas expostos.

“Uma investigação é conduzida para resolver problemas e para alargar 

conhecimentos sendo, portanto, um processo que tem por objetivo 

enriquecer o conhecimento já existente”. (Bell) 

Procurámos assentar a nossa proposta de trabalho na 
pesquisa de referências, bibliográfica e outras, no trabalho 
prático e de campo a nível individual e junto de fontes 
externas e na investigação, registo fotográfico e recolha de 
material gráfico pertinente para o objeto em estudo, no-
meadamente elementos como: agendas, blocos de notas 
e apontamentos, esferográficas, lápis, catálogos, booklets, 
folhetos e papéis para impressão, que se traduziram num 
arquivo gráfico com a finalidade de fundamentar as soluções 
adoptadas para os vários itens de merchandising e de co-
municação da entidade. Analisando e expondo em detal-
he todo o processo de trabalho que foi instruído junto da 
U.DREAM, com a qual mantivemos um contacto diário e 
onde metodologias e soluções eram acompanhadas lado a 
lado.

Completámos o processo de investigação e criação com a 
presença em workshops de técnicas de impressão, de técni-
cas manuais de encadernação e workshops de artes finais, 
em visitas de estudo e no registo fotográfico dos mesmo, 

sempre que possível. A compilação de toda a informação 
reunida, quer a nível de investigação como de trabalho de 
campo, foi redigida no presente relatório de estágio através 
de dois momentos: o primeiro momento adquiriu forma 
na investigação e fundamentação teórica da proposta, e o 
segundo momento consistiu no relato detalhado de todo 
o processo criativo e de concepção dos quatro itens de 
merchandising. De forma a explicar e apresentar todo o 
processo desenvolvido, estruturámos o presente relatório 
em quatro capítulos:

A Introdução teve o desígnio de apresentar a natureza do 
projeto e da empresa, todo o processo metodológico e de 
investigação, assim como os objetivos do estágio. O segun-
do capítulo, denominado de Investigação e Fundamentação 
Teórica, apresenta a visão atual do design no mundo das 
marcas; a história, definição e conceito de merchandising 
na atualidade e a situação da industria gráfica em Portugal, 
tendo como foco final a produção de materiais editoriais, 
nomeadamente agendas e blocos de notas, e a produção 
de esferográficas e lápis de carvão. Neste capítulo tivemos 
a finalidade de expor as técnicas de impressão e encader-
nação mais utilizadas nesta industria e todo o processo de 
evolução que as acompanhou. Por fim, analisámos a relação 
entre o produto e o consumidor, apresentando de que 
forma o merchandising e o marketing podem ser uma mais 
valia na sustentabilidade da organização bem como na sua 
expansão de marca. 

Em simultâneo trabalhámos na investigação, registo fo-
tográfico e recolha de objetos pertinentes para o estudo, 
utilizando meios de pesquisa digitais através de sites de 
partilha de projetos gráficos, e deslocações feitas a pa-
pelarias, hipermercados e pequenas empresas comerciais 
cuja venda dos quatro objetos em estudo acontecia. Com 
a necessidade de perceber todo o processo de concepção 
destes materiais, desde a criação da ideia até à venda, 
passando pelo processo criativo, desenho e materialização 
(impressão, encadernação e acabamentos) do objeto, 
contactamos com gráficas especializadas na impressão de 
papel, encadernadores de profissão e tivemos a oportuni-
dade de participar em workshops na área das técnicas de 
impressão, artes finais e encadernação. Em paralelo fomos 
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estabelecendo contacto, por meio de visitas de estudo e 
entrevistas, com profissionais ligados à área do design 
gráfico e editorial, fotografia, marketing e venda de 
matérias de papelaria. A investigação incidiu também em 
fontes de cariz bibliográfico de forma a complementar 
os fundamentos dos nossos pensamentos, contextualiza-
dos no capítulo Investigação e Fundamentação Teórica. 
Todo o processo de pesquisa e trabalho de campo auxilia 
aqueles que serão os objetos propostos, materializados 
em esboços e artes finais no terceiro capítulo, Processo 
Criativo e Projeto.

O capítulo Processo Criativo e Projeto apresenta detal-
hadamente todo o processo adoptado e compilou o que 
foi apresentado anteriormente, materializando-se sob a 
forma de quatro itens de merchandising. Procurámos 
descrever as ações desenvolvidas, as soluções adoptadas e 
os resultados finais.

Por fim, o capítulo das Considerações Finais, no qual 
culminou a nossa reflexão sobre o processo, soluções e 
sugestões na realização de itens de merchandising.

Em suma, este relatório 
pretendeu detalhar e refletir o 
processo e resultados de uma 
proposta institucional que se 
transformou numa enorme e 
gratificante experiência de vida.



INVESTIGAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

design – definição, origem e atualidade |

| merchandising – definição, história e atualidade |

| produto e consumidor | produto e marketing sensorial
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design
definição, origem e atualidade

Neste capítulo iniciámos por expor a visão atual do de-

sign gráfico no mundo das marcas, apresentar a história 

e evolução, definição e conceito, significado e função  do 

merchandising, demarcando posteriormente os objetos 

alvo desta investigação: a agenda, o bloco de notas, a 

esferográfica e o lápis de carvão.

Procurámos ainda, descrever a informação recolhida 

através do registo fotográfico, recolha de material gráfi-

co pertinente para o objeto de estudo, técnicas e tecno-

logias de impressão, encadernação e artes finais. Refle-

timos também sobre a relação existente entre produto e 

consumidor, produto e marketing. Devido à dificuldade, 

em alguns casos, da falta de informação aplicada enten-

demos juntar informações recolhidas fruto do trabalho 

de campo junto de profissionais de diversas áreas, técni-

cas e saberes através de visitas de estudo e entrevistas.



“Nunca houve apenas uma 
definição do que é o design 
mas várias, nem sequer a 
correrem em paralelo mas 
com vida própria.”
(Mário Moura, 2017)

Desde a sua origem mais remota, o design, está ao serviço 
da	evolução	e	do	progresso,	colocando-o	sob	o	influência	
daquilo que o rodeia. Deste modo o design é utilizado, de 
maneira diferenciada, como veículo estratégico das suas 
convicções	culturais,	do	património,	geografia,	rotina	e	cos-
tumes. Apresentando-se como parte integrante de um siste-
ma cultural, onde a busca de soluções é determinada pelas 
necessidades dos utilizadores, consumidores, produtores, 
comunicadores	e	do	público	em	geral,	num	determinado	
contexto	histórico,	geográfico	e	temporal.	

Ao	observarmos	a	história	do	design	gráfico,	segundo	o	
pensamento	de	José	Bártolo,	é	possível	identificarmos	dois	
caminhos demarcados que estruturam a sua evolução: um 
primeiro caminho leva-nos ao desenvolvimento de formas 
de comunicação dirigidas para e pelo mercado, fazendo par-
te do mesmo a publicidade e o marketing, o segundo cami-
nho conduz-nos a formas de comunicação de valor cultural 
e político, tendo como referencia os cidadãos e não apenas 
os consumidores. José Bártolo acrescenta que a teoria críti-
ca do design diferencia-as apresentando-as como design de 
retaguarda e design vanguarda:

“Falando em design de retaguarda e design de vanguarda, o que se 

diferencia é, afinal, uma dupla possibilidade de posicionamento 

cultural e de orientação disciplinar que tendemos a identificar falando 

nos artistas e nos designers como agentes de uma cultura dominante 

(promovendo continuidades, legitimando um determinado status quo) e 

como agentes de contracultura (desenvolvendo rupturas, desencadeando 

crises).” (José Bartolo, 2006)

É num ambiente pós moderno, onde o conceito de disci-
plina se dispersa e o desejo de autonomia e separação na 
relação entre a teoria e a prática do design é cada vez mais 
inexistente, que surge, segundo Whiteley (1998), uma 
relação que é caracterizada por uma “erosão da distinção”, 
ou seja, existe um esbatimento da teoria e da prática do 
design, inserindo-as num processo simbiótico em que a 
interdisciplinaridade surge no design como uma referencia 
essencial na sua adaptação às circunstâncias culturais da 
modernidade.

“Desde o começo. A ideia mais geral e duradoura foi talvez a do design 

como uma disciplina organizada em torno do projeto – no sentido em 

que alguns arquitetos ainda usam o termo –, um modo de pensar usando 

métodos de manipulação de formas sensíveis, mas (e aí está a inovação) 

incluindo também formas sociais (aquilo que se resume como função).” 

(Mário Moura, 2017)

“O design enquanto disciplina surge quando se tem a ideia de aplicar esta 

cultura de projeto a todo o tipo de áreas até aí distintas: a projetar uma 

casa, um livro, uma peça de vestuário, uma exposição. Pensar tudo isto 

em torno de um mesmo princípio parece agora natural mas exigiu algum 

esforço e alguma luta.” (Mário Moura, 2017)

Deparamo-nos assim, com uma vaga definição do que é o de-
sign. Contudo, à medida que se aumenta a visão da sociedade 
em relação à sustentabilidade e à variedade enquanto formas de 
produção mais equilibradas, o design, e até o próprio designer, 
apresentam-se desta forma como partes integrantes e cruciais 
de um amplo ecossistema cultural. O design é concebido por 
conceitos em constante mutação e mantêm-se numa época 
conceptual ativa, em prol das mudanças culturais significativas 
provocadas pelo progresso do modelo de desenvolvimento do 
capitalismo industrial.

Deste modo, observámos o conceito e função do design como 
algo que se transformou e continuará a transformar. O design, 
no seu aspecto mais prático, pode ser o espelho da identidade 
cultural e do património, tendo como finalidade intervir em 
qualquer campo de ação, incluindo o merchandising.

Pensámos no design de artigos de merchandising como inter-
mediários entre o consumidor e a marca/entidade. Verificámos 
no design uma forma de expressão estimulada pela missão e 
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valores da organização, bem como todo o trabalho desenvolvi-
do e experienciado ao longo da proposta.

“A importância dada à imagem revela de se acreditar na sua capacidade 

para efetuar atitudes, que, por sua vez, influenciam comportamentos.” 

(Emílio Távora Vilar, 2006)

Tendo em conta este pensamento, Ramos & Mattoso (1994) 
acrescentam ainda que não é por acaso que os fenómenos 
sociais influenciam os espaços, objetos e os conceitos, e têm 
consequências que vencem décadas e décadas de história, e a 
confirmação disse foi a Revolução Industrial. Proveniente des-
ta revolução, provocada em Inglaterra e ocorrida entre 1760 e 
1840, o capitalismo industrial auxiliou a delimitar as fronteiras 
entre o passado e o presente, a tradição e a modernidade.

Também segundo Meggs (1998), o gradual conhecimen-
to científico empregue em processos industriais, em novos 
materiais e matérias prima, resultou na confiança precoce de 
uma sociedade com vista para a satisfação das necessidades 
materiais.

Atualmente o design deixa esse princípio geral em detrimento 
de um conjunto de especializações que se olham desconfiadas. 
Existem novas ideias de o usar como princípio geral, como o 
design thinking, que aplica o design como uma ferramenta de 
gestão e recursos humanos. Anteriormente idealizada para a 
sociedade, hoje projeta-se nas relações em empresas.

“Todos os homens são designers. Tudo o que fazemos em quase todo o 

tempo é design pelo que o design é básico para a atividade humana. O 

programa ou organização de qualquer ato com um propósito pré-deter-

minado constitui o processo de design (...) Design é o esforço consciente 

para impor uma ordem significativa. Como vemos os limites propostos 

para o design não são rígidos e o raio de ação sobrepõe-se ao de outras 

atividades e disciplinas.” (Victor Papanek, 1972)

merchandising
definição, história e atualidade



Iniciámos esta viagem 
através da definição mais 
concisa e científica do que é o 
merchandising, o dicionário. 

Merchandising é uma palavra em inglês que na sua origem, 
merchandise,	significa	mercadoria,	no	seu	aspecto	mais	
prático, indica o ato de fazer negocio, ou seja, representa a 
compra e venda de algo. 

Merchandising é um conceito proveniente da área do 
marketing que sugere uma técnica de planeamento e pro-
moção de um produto ou marca, no local e tempo adequa-
dos.	Quando	bem	feito,	tem	a	capacidade	de	influenciar	o	
consumidor na hora de comprar, deste modo, observamos 
o objetivo máximo do merchandising como a técnica de 
colocar um produto ou serviço no lugar certo, chegando ao 
público	exato.

Contudo, antes de enveredarmos de forma detalhada sobre 
a história, conceito e visão atual do merchandising achámos 
importante perceber, primeiramente, a área proveniente 
deste campo de ação, o marketing, e consequentemente 
determos de uma rápida compreensão da sua importância e 
desempenho. 

Compreenda-se marketing como: market = mercado; 
marketing = mercadologia; mercadologia = estudo do mer-
cado.

Observamos desde modo, o conceito de marketing como o 
conjunto de ações que procuram satisfazer as necessidades 
do	consumidor,	da	maneira	mais	eficaz	que	a	concorrência,	
com maior alcance no mercado e foco nos resultados. De 

forma prática, podemos perceber ações de marketing em 
anúncios	de	televisão,	publicidade	estática,	promoção	de	
vendas,	vendas	pessoais,	relações	públicas,	design,	mer-
chandising, entre outros.

O merchandising apresenta-se assim como uma ação den-
tro do marketing que aponta para o planeamento e opera-
cionalização de soluções que têm como objetivo a exposição 
e	apresentação	de	uma	marca	ou	produtos	específicos	de	
forma a suscitar impulsos de compra na mente dos consu-
midores,	fidelizando-os	à	marca	ou	serviço	tornando	mais	
lucrativas todas as operações nos canais de marketing.

“Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado 

no ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade a 

produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as 

decisões de compra dos consumidores.” (Regina Blessa, 2001)

Regina Blessa acrescenta ainda, no seu livro Merchandising 
no PVD (2001), todo o conjunto de soluções de marketing e 
comunicação destinadas a identificar, controlar, ambientar e 
promover marcas, produtos e serviços nos pontos de venda 
são estratégias de merchandising, apresentando e destacan-
do produtos na loja, suscitando visibilidade de maneira tal 
que acelere a sua rotatividade.
 
O merchandising é uma atividade muito antiga, teve origem 
praticamente em paralelo com a venda, pois já na Idade 
Média os comerciantes começaram a escolher as ruas 
principais e de maior afluência para expor as suas merca-
dorias, utilizando a voz e cânticos para atrair a atenção da 
população para os seus produtos, eram os primeiros passos, 
embora com pouco planeamento e método, daquilo que 
hoje conhecemos como merchandising.

Tal como o design, também o merchandising esteve, e está, 
ao serviço da evolução e do progresso, colocando-o sob 
influência daquilo que o rodeia. Foi nos Estados Unidos, 
na década de 1930, que a palavra e definição de merchan-
dising foram criadas junto com o marketing. Foi nesta 
época, segundo conta a história, que algumas lojas de balcão 
começaram a investir em vitrines decoradas, mais tarde 
denominadas de montras, com o objetivo de despertar a 
atenção dos consumidores. Rapidamente os comerciantes 
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perceberam o sucesso das vitrines, produzindo assim um 
considerável aumento das vendas, e de notar que os pro-
dutos expostos tinham uma maior afluência de compra 
comparados aos que ficavam atrás do balcão, começando 
assim a transformar todo o interior das lojas em autenti-
cas vitrines, podendo assim, o consumidor ver e escolher 
todos os produtos. Aos poucos, as lojas de balcão foram-se 
transformando em lojas de auto serviço, onde o próprio 
consumidor escolhe os produtos.

Anos mais tarde, surgiram os primeiros supermercados 
onde o merchandising tinha um papel ativo, não só na 
montra, mas também no interior de toda a loja. O mer-
chandising era então feito para dar destaque a todos os 
produtos, começando com o layout da loja, incluindo 
organização e planeamento de corredores e prateleiras, até 
à disposição dos próprios produtos e promoções. Deste 
modo, aos poucos, foram-se transformando nas lojas que 
conhecemos atualmente, quase um século depois.

Hoje, o merchandising já é fruto de um processo evolutivo 
tornando-se atualmente uma atividade mais completa e 
complexa do que simplesmente investir em melhorias es-
téticas de um produto, loja ou comércio. O merchandising 
é um conjunto de atividades que incluem o planeamento, o 
plano de execução do projeto, acompanhamento do pro-
duto no mercado e avaliação de resultados atingidos. É de 
notar o papel desempenhado na procura do acompanha-
mento de todo o ciclo de vida de um determinado produto, 
desde a criação e adequação da sua imagem para os pontos 
de venda, até o acompanhamento desempenhado pelo mes-
mo diante os consumidores. Observamos o merchandising 
como um dos meios mais rápidos e eficazes na promoção 
de uma marca, produto ou serviço, salientando o facto de 
possuir três elementos chave na concretização de uma ven-
da: o consumidor, o produto e o dinheiro. 

Tendo como finalidade a promoção de uma marca, produto 
ou serviço, muitas empresas usam o merchandising sob a 
forma de produtos e materiais do quotidiano como forma 
de as divulgar, criar empatia e fidelizar possíveis clientes. 
Diversas marcas oferecem canetas, lápis, porta-chaves, 
camisolas com a sua identidade/logótipo estampados, de 

forma a sensibilizar, atrair a atenção e criar uma repre-
sentação mental positiva nos consumidores, traduzindo-se 
na compra de um produto ou serviço posteriormente. As 
técnicas de marketing pretendem fazer a melhor exposição 
do produto, no tempo certo, com o preço apropriado e junto 
do público adequado.
A área do merchandising divide-se em dois grandes focos de 
ação: merchandising visual e merchandising editorial.

Merchandising Visual

Transformar o merchandising mais eficiente através do 
planeamento estratégico na exibição dos produtos está ao 
cargo do merchandising visual.

O merchandising visual é uma ferramenta de marketing 
que consiste no uso de técnicas visuais de modo a chamar a 
atenção e atrair o cliente junto de um determinado produto. 
Opera junto do produto no ponto de venda e compreende 
todos os elementos necessários para melhor a experiência 
do consumidor, fortalecendo a relação e imagem da empresa 
gerando, por consequência, um aumento das vendas. Muitas 
empresas têm como foco o merchandising visual, investindo 
de forma significativa neste campo de ação, isto porque um 
número considerável de pessoas só decidem o que vão com-
prar no local de vendas, deste modo garantem uma maior 
probabilidade de serem a escolha dos consumidores com-
parado com as restantes marcas da concorrência presentes 
no ponto de venda. 

Contudo, o visual merchandising não é definido apenas pela 
forma eficiente como se apresenta um produto. Este campo 
de ação incide diretamente no consumidor, colmatando em 
tudo aquilo que é a sua experiência de compra. É necessário 
assim, gerar um impacto positivo na mente do consumidor, 
desde o momento em que este entra no ponto de venda até 
à relação que cria com o produto, consequentemente com a 
marca.

É através de componentes visuais que a finalidade de con-
seguir a atenção de um produto ou serviço é conseguida. 
O objetivo é apelar, primeiramente, à visão e convencer o 
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consumidor a levar determinado produto para casa afinal, 
“uma imagem vale mais que mil palavras”. 
Toda esta experiência de compra deve começar desde o 
lado exterior da loja até ao momento em que o produto está 
a ser utilizado pelo consumidor no seu espaço. São através 
de montras no exterior da loja, arrumação e decoração dos 
stands de venda e prateleiras, logística de corredores, ilumi-
nação e sonorização, cartazes, descontos, promoções, entre 
outros, que a relação com o produto, por consequência com 
a marca, deve começar. Contudo, é da responsabilidade do 
merchandising visual também o restante ciclo. Depois de 
atrair o consumidor e este adquirir o produto, potenciar a 
experiência da compra onde a aparência e postura da eq-
uipa, as formas de pagamento, a sinalização dentro da loja, 
o suporte físico para o transportar são elementos comple-
mentares naquela que será a relação pós venda e memória 
criadas entre o consumidor e o produto ou serviço.

A experiência de compra da qual um consumidor é alvo 
é um fator decisivo no sucesso ou fracasso de uma marca, 
pois é fruto dessa experiência que o impacto é causado, 
criando uma imagem da marca e consequentemente a ação 
de comprar o produto. Estudar e planear o ponto de venda 
direcionando-o para o público alvo de modo a traduzir-se 
num espaço onde o cliente se sente no seu habitat natural é 
de extrema importância.

“Por isso que é tão importante um estudo complexo sobre o público alvo 

para entender o que procuram, fazendo com que os clientes comprem 

cerca de 40% a mais do que o planeado.”

Observamos ainda o relacionamento com o cliente como 
um comportamento primordial nas ações de marketing de 
uma marca.

Merchandising Editorial

Também conhecido como product placement, o merchan-
dising editorial resulta da exposição de um produto, serviço 
ou marca de forma não direta. Por norma o produto, 
serviço ou marca é apresentado ao consumidor de forma 
subtil, quase de uma maneira subliminar e inconsciente, 
com o objetivo de o tornar familiar na mente do cliente. 

Exemplos da utilização desta ação no mundo do marketing 
são as marcas presentes em filmes, telenovelas ou junto de 
órgãos da comunicação social.

Na sua experiência de compra o consumidor é atraído por 
um produto que acredita ser novidade, contudo, este poderá 
ter sido introduzido na sua rotina de forma inconsciente.

É com esse objetivo em mente e na vontade de desenvolver 
aquilo que é a expansão da marca U.DREAM tendo, parale-
lamente, especial atenção ao seu modelo de autossustent-
abilidade, que surgiu a proposta de criar quatros objetos 
de merchandising para a marca: uma agenda, um bloco de 
notas, uma esferográfica e um lápis. Vimos no merchandis-
ing visual e editorial a ação direta para comportar estas duas 
áreas dentro da organização: 

Expansão de marca: 
Através da análise dos comportamentos de marketing acima 
descritos, merchandising visual e editorial, a solução proposta 
para expandir a marca reside nos artigos de merchandis-
ing já que estes conseguem proporcionar no consumidor a 
experiência certa que a marca pretende desenvolver junto 
de todos os ativos que tenham uma ligação à marca, poten-
ciando essa ligação ao nível de um relacionamento estável 
entre marca e consumidor acompanhados sempre da correta 
compreensão do comportamento e valores da marca. Deste 
modo uma agenda não seria só uma agenda, mas criaria no 
consumidor a experiência positiva diretamente ligada à marca 
desenvolvendo uma ligação emocional com a mesma. O mes-
mo no que diz respeito aos restantes itens mencionados. 

Modelo de autossustentabilidade: 
É na premissa de utilizar o merchandising como agente po-
tenciador desse modelo, que tem como finalidade a sustent-
abilidade da organização, que pretendemos desenvolver os 
quatro artigos de merchandising. Utilizando aquilo que são 
os valores da organização, adaptando-os e acrescentando-os 
de forma pertinente de modo a serem o factor diferenciador 
aquando comparados com outras marcas concorrentes no 
mercado, salientando ainda o facto de serem produtos per-
sonalizados que contribuem para a sustentabilidade de uma 
organização social.
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Em suma, é pretendido que 
esta proposta possa potenciar 
o melhor da organização: 
expandir os seus valores, ao 
mesmo tempo que se geram 
lucros e que se desenvolve, 
subliminarmente através desta 
experiência positiva que o 
produto produz, a expansão da 
marca.

produto e
consumidor



Iniciámos esta viagem tendo 
como ponto de partida a 
análise daquele que é o 
comportamento habitual 
de um consumidor junto do 
mercado.

Após a apresentação da proposta e seleção dos artigos a 
desenvolver, iniciámos esta viagem tendo como ponto de 
partida a análise daquele que é o comportamento habitual 
de um consumidor junto do mercado, de modo a constituir 
as bases que possam sustentar e encaminhar  o trabalho 
no processo criativo e na execução e produção dos quatro 
produtos a desenvolver.

Steven Heller, destacou no seu livro, Design Literacy: Un-
derstanding Graphic Design  (2004), a explosão de novos 
produtos no mercado em 1950, fenómeno este que impul-
sionou	o	crescimento	das	marcas	na	indústria,	implemen-
tando	hábitos	de	compra	no	consumidor,	que	se	verificava	
cada vez mais leal a determinadas marcas, surgindo tam-
bém nestes moldes, a psicologia do comportamento do 
consumidor. Partindo do pensamento de Paul Feldwick, a 
marca pode ser observada como um conjunto de percep-
ções plantadas na mente do consumidor. Jeremy Bullmore 
partilhou do mesmo parecer ao acrescentar “Construímos 
uma imagem como pássaros constroem ninhos. A partir de 
sombras e de palhas que encontramos por acaso” (Jeremy 
Bullmore)

“A circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e de objetos/sig-

nos diferenciados constituem hoje a nossa linguagem e o nosso código, 

por cujo intermédio toda a sociedade comunica e fala.” (Baudrillard, 

2007)

“É muito gratificante poder reduzir uma pilha de imagens e textos (ou um 

nó complexo de questões, por exemplo) a uma peça de design singular-

mente simples.” (Bell, 2004)

Sobressaíram a publicidade, a arte e o design como ações 
influentes na organização das sociedades desde o apareci-
mento da imprensa e da propaganda política, atuando como 
fio condutor de uma mensagem.

“A colisão entre a marca e imagem trouxe mais exigências e também 

contributos. Considerando a necessidade de haver um produto para 

representar uma marca, e sendo a marca uma exclusividade do produ-

to. A marca tornou-se mais do que um nome, tornou-se uma ideia que 

carrega valores que, por sua vez, se enquadram e encontram no produto.” 

(Kapferer,1994)

Miller & Muir (2009) partilham da mesma opinião e salien-
tam a marca como um conjunto de pensamentos, memórias, 
sensações que vive e se modifica no inconsciente do consu-
midor.

É com este pensamento que olhamos para a agenda, para o 
bloco de notas, para a esferográfica ou para o lápis não como 
uma visão de exclusiva expansão de marca introduzindo a 
identidade/logótipo da organização em todo o lado, como 
observamos habitualmente nos itens de merchandising 
visual oferecidos pelas empresas, mas sim com uma visão de 
experiência e de produto. Ou seja, encarar cada um destes 
materiais como um produto, equiparando-os e desenvol-
vendo-os tendo como base a concorrência direta na pro-
dução destes mesmos elementos garantindo que os valores 
e experiências associados à organização vão potenciar estes 
matérias de uma forma exponencial através da sua ligação e 
relação criadas entre produto e consumidor.

“Frequentemente, a melhor maneira de gerar um passa-palavra é ir ao 

ritmo do mercado: deixar que os consumidores descubram a marca em 

vez de lhe enfiarem pela garganta abaixo com uma grande campanha de 

publicidade e estimular a procura da marca pelo facto de colocar à venda 

num número de locais reduzidos.”  (Miller & Muir, 2009).
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produto e
marketing
sensorial

A experiência de compra é o termo que esclarece toda a 
sequência de compra por parte de um consumidor, desde o 
momento em que este decidiu entrar num ponto de venda 
até ao momento que utiliza o produto. Nesse espaço tem-
poral, existem diversos componentes que contribuem para 
gerar um impacto positivo no cliente e desenvolver uma 
imagem positiva da marca, o que consequentemente, irá 
procriar mais vendas no futuro, sendo este um dos princi-
pais objetivos de uma ação de merchandising visual eficaz, 
fidelizar um consumidor através de uma experiência de 
compra incomparável.

A importância da identidade visual no sucesso de uma 
marca

A compra de um produto vem, na sua grande maioria, alia-
do a uma consciência de popularidade do mesmo. O sucesso 
de uma marca espelha-se no reflexo de uma boa campanha 
publicitária aliada a um bom design. Estas são as ferramen-
tas cimentais no sucesso de uma marca. Contudo, até onde é 
que esta afirmação será verídica e não uma falácia construí-
da pelo mundo das marcas, marketing e publicidade? 

Sempre foi defendido que a forma como uma empresa é 
vista pelos seus clientes é muito importante, a junção da 
identidade visual e o marketing publicitário são a resposta 
para esta afirmação. O conjunto de elementos formais que 
representa visualmente, e de forma sistematizada, um nome, 
ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. Esse con-
junto de elementos costuma ter como base o logótipo, um 
símbolo visual e conjunto de cores, posteriormente aliados a 
uma grande produção de uma campanha publicitária. Uma 
empresa que apresente materiais bonitos para expor os seus 
produtos e serviços, que contenha uma campanha public-
itária de milhares de euros passa a imagem de organizada e 
promissora.

Contudo, será a identidade visual a única que nos leva a 
consumir? Será a visão o melhor sentido que deve ser ape-
lado quando é necessário escolher o produto “A” em vez do 
produto “B”? Não! 

Hoje em dia, sofremos de um excesso de estimulação visual, 
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maior do que em qualquer outra altura. E, de facto, vári-
os estudos  têm comprovado que, quantos mais estímulos 
recebemos, mais difícil se torna prender a atenção do 
consumidor, a saturação visual resulta apenas em olhares 
indiferentes, não fazendo aumentar as vendas.
Não desconsideramos a visão como não sendo um fator 
crucial para os nossos hábitos de consumo. Mas, em  mui-
tos casos, não é tão importante como se poderia pensar, o 
cheiro e o som são muito mais poderosos do que alguma 
vez se supôs. De facto, para uma vasta série de categorias (e 
não apenas as mais óbvias, como a alimentação), o som e o 
cheiro podem mesmo ser mais importantes do que a visão. 

Os publicitários acreditam, desde há muito tempo, que não 
existe nada mais importante que o logótipo. As empresas 
investem milhares de horas e milhões de euros para criar, 
ajustar, alterar e testar os seus logótipos, e para se certifi-
carem de que a sua identidade visual está mesmo em frente 
aos nossos olhos, que não passa despercebida. E isso deve-
se ao facto de os especialistas de marketing se terem centra-
do em atrair visualmente os consumidores. Mas a verdade 
é que as imagens visuais são muito mais eficazes, e muito 
mais fáceis de recordar, quando são acopladas a outro 
sentido, como a audição e o olfato. As empresas começam 
agora a perceber que, para conseguirem criar uma ligação 
emocional com os consumidores, é preferível não os inun-
dar de logótipos, mas antes deixar que as suas fragrâncias 
lhes cheguem ao nariz e a música lhes chegue aos ouvidos.

Marketing Sensorial – uma nova forma de ver, pensar e 
fazer marketing no mundo do consumo

Posto isto, consideramos a seguinte:  Até que ponto 
poderão o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição afe-
tarem as nossas decisões de compra diária?

A esta nova forma de trabalhar o marketing dá-se o nome 
de marketing sensorial. Antes de avançarmos com qualquer 
tipo de opinião ou prova vamos, primeiramente, entrar 
neste mundo, conhecendo exatamente os termos do que 
propomos abordar.

Marketing – conjunto de estratégias e ações que provêm 
o desenvolvimento, o lançamento e a sustentação de um 
produto ou serviço no mercado consumidor. Dicionário 
informal.

Sensorial – grupo de células neurais, centrípetas, que nas-
cem na periferia e fornecem todos os tipos de informações 
aos centros receptores. Relativo ao sensório, às sensações: 
vibração sensorial, referente ao processo por meio do qual 
um estímulo, interno ou externo, causa uma reação, física 
ou emocional: sistema sensorial. Dicionário informal.

Podemos concluir que a junção destes dois termos, mar-
keting sensorial, trata-se da forma como utilizar os cinco 
sentidos como estratégia de ação para alcançar vendas e 
potenciar um produto criando uma ligação emocional entre 
consumidor e produto/marca.

Necessidade de apelarmos aos cinco sentidos

Porque existe a necessidade de apelarmos aos cinco senti-
dos? Uma imagem não é suficiente? Foi assim durante anos!

“A razão guia, mas as emoções decidem.” (Tim Pethick)

Ano após ano, o trabalho de marketing era focado em 
argumentos racionais, detalhes dos benefícios do produto, 
tinha como base a expressão “ver para crer!”. Faça-mos um 
exercício. Lembre-se de, pelo menos, três anúncios public-
itários que passem na televisão nacional. Pode ser o anúncio 
a um hipermercado, a um automóvel ou até a uma simples 
caixa de cereais para pequeno almoço. Conseguiu lem-
brar-se de três anúncios? Pois, nós também não. Na verdade, 
muitas vezes nem nos lembramos do que jantámos há quat-
ro dias atrás. Terá sido bife com arroz? Bacalhau com natas? 
Lasanha? Pizza? Terei me esquecido de comer? Na verdade 
temos dificuldade, ou até mesmo a impossibilidade, de nos 
lembrarmos; da mesma forma que não lembramos do nome 
do quinto rei de Portugal, do clube que venceu o campeona-
to de 1996.

“Quando chegamos aos 66 anos, a maior parte de nós já assistiu a aproxi-

madamente dois milhões de anúncios de televisão. Em termos de tempo, 

é o equivalente a assistir a oito horas de anúncios durante sete dias por 
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semana no espaço de seis anos. Em 1965, um consumidor médio recor-

dava-se de 34% desses anúncios. Em 1990, esse número tinha caído para 

8%. Uma sondagem telefónica, a mil consumidores, levada a cabo pela 

ACNielsen, em 2007, revelou que, em média, cada pessoa é capaz de se 

recordar de apenas 2,21 anúncios de todos os que já viu ao longo de toda 

a sua vida.” (Martin Lindstrom)

A ciência comprova em números com base em analises e 
estudos realizados, ainda assim conseguimos comprovar 
a diminuição da lembrança existente nos anúncios vis-
uais com exemplos práticos, mas que nunca parámos para 
pensar neles. Vamos pensar, ou até mesmo procurar, um 
anúncio da marca de automóveis Mercedes. Agora o mes-
mo para a marca Audi. Poderíamos mencionar a grande 
maioria das marcas automóveis que o resultado iria ser o 
mesmo. Ao longo dos anos, ainda que os fabricantes dos 
automóveis fossem diferentes, a cena representada é a 
mesma em todos os anúncios. A mesma guinada, a mesma 
curva, o mesmo plano do pneus a derrapar.  A publicidade 
no mundo automóvel é, entre tantas outras categorias, o 
exemplo real do que se passa com os anúncios televisivos 
atuais. Não existe originalidade, criatividade, inovação. No 
final, fica toda a gente a perder, uma vez que, enquanto es-
pectadores, não somos capazes de distinguir uma marca da 
outra. Assistimos a milhares de anúncios, mas a única coisa 
que retemos, aquilo que nos fica registado na memória, é a 
imagem de um carro anónimo a brilhar fazendo uma bela 
curva cheio de conforto, beleza e segurança.

É necessária a criação de novas formas de trabalhar o mar-
keting, novas formas de atrair o consumidor, novas forma 
de o fazer comprar. A resposta esta no marketing sensorial.

“O homem recorda 1% do que apalpa, 2% do que ouve, 5% do que vê, 15% 

do que prova e 35% do que cheira.” (Brend H. Schmitt)

É realmente necessário o trabalho do marketing incidir 
sobre outros sentidos como meio de captação da atenção 
do consumidor. Unir a visão com o olfato, com o paladar; 
mais do que apresentar uma marca, criar uma experiência 
multissensorial no consumidor fazendo-o lembrar-se do 
produto não só pela visão, mas também pelo seu sabor e 
cheiro. 

Esta é uma solução que passa muito além do mundo do 
design ou marketing, mas sim de estímulos e reflexos neu-
rológicos. Se o nosso cérebro, aquele pedacinho do nosso 
corpo que retém toda a informação, funciona de forma “A, 
B e C”porque motivo insistimos em utilizar apenas o “A”? 
A Drª Calvert explica que, quando vemos e cheiramos ao 
mesmo tempo algo de que gostamos existem várias regiões 
do cérebro que se ativam de forma concertada. Entre elas 
está o cortéx órbito-frontal médio direito, uma região 
associada à nossa percepção de algo como sendo agradável. 
Mas, nos casos em que a marca não combina com o aro-
ma a atividade regista-se no cortéx órbito-frontal lateral 
esquerdo, uma região que está ligada à aversão e à repulsa. 
Quando somos expostos a combinações que nos pareçam 
correctas, tanto o córtex piriforme direito, que é o nosso 
principal córtex olfativo, como a amígdala, que regista a 
importância emocional de uma determinada coisa, são 
ativados. Ou seja, quando um cheiro agradável e congru-
ente, não só consideramos a combinação como sendo mais 
agradável, como também é mais provável que a guardemos 
na memória. 

Provas que fundamentam o caso de estudo 

Para responder à nossa questão, “Até que ponto poderão o 
tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição afetarem as nos-
sas decisões de compra diária?” e fundamentar a afirmação 
feita por Brend H Schmitt, vamos utilizar dois estudos 
de marcas desenvolvidos por Martin Lindstrom, autor de 
Brand Sense.

Prova 1 – Aquele cheiro a carro novo
Segundo Martin Lindstrom, quando compramos um carro 
novo, abrimos a porta, sentamo-nos no banco do condu-
tor e inalamos aquele cheiro característico, e memorável, a 
carro novo. Muitas pessoas afirmaram que aquele cheiro a 
couro foi um dos momentos chaves para a aquisição; tanto 
quanto a pintura brilhante, os assentos por estrear, os pneus 
imaculados, esse cheiro anuncia e emana uma aura de 
novidade pronta a estrear. Lamento desiludir-vos, mas não 
existe um cheiro a carro novo, pelo menos não um cheiro 
orgânico. Esta fragrância, de “carro novo”, vem de aerossóis 
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que existem nas fábricas de automóveis. Quando o carro sai 
da linha de montagem, um dos técnicos da fábrica borrifa o 
interior com essa fragrância. Regra geral, o cheiro dura cer-
ca de seis semanas, altura em que é substituído pelos chei-
ros a sapatos sujos, revistas velhas, roupa da lavandaria e ao 
copo de plástico manchado de café que se bebeu a caminho 
do trabalho. A fragrância a “carro novo” é um truque de 
marketing que usa diretamente, com êxito, a fantasia.

Prova 2 – Os famosos cereais de pequeno almoço
Segundo Martin Lindstrom, a Kellog´s, a conhecida marca 
especializada em cereais para pequeno almoço, acredita que 
somos tão afectados pela textura do que comemos como 
pelo sabor dos alimentos. Desta forma, não é surpreenden-
te que a Kellog´s considere que a consistência crocante dos 
seus flocos tem tudo a ver com o triunfo da marca, e é por 
isso que os seus anúncios televisivos destacam o som que 
ouvimos quando os trincamos e a sensação de os mastigar. 
Tudo isso devido a uma bela e antiga receitada avó? Não! A 
Kellog’s contratou um laboratório dinamarquês especializa-
do em criar o som preciso de um floco de cereais a estalar. 
Não é surpreendente que a Kellog’s tenha querido pat-
entear, registar a marca e ser “proprietária” deste som, tal 
como fizeram com a sua receita e logótipo. O laboratório 
criou um som altamente característico, com uma distinção 
crucial: a sensação transmitida era identificável como sen-
do inconfundivelmente da Kellog’s e qualquer pessoa que 
pegasse numa taça de flocos de milho ao pequeno almoço 
seria capaz de os identificar como sendo desta marca com 
apenas uma dentada. No dia em que a Kellog’s lançou no 
mercado a sensação única de trincar os seus cereais, as suas 
vendas dispararam. Porquê? Porque expandiram a per-
cepção da sua marca de modo a incorporar quatro sentidos 
em vez de apenas os sentidos da visão e audição.

Estes são exemplos de estudos de marcas ou produtos, 
mas podemos comprovar a importância dos nossos cinco 
sentidos através de gestos e ações naturais. De facto, quan-
do uma mãe pega no seu filho recém-nascido ao colo pela 
primeira vez, provavelmente não faz ideia de que o olfato 
dele é 300% mais forte do que o seu. Ou quando encontras 
uma camisola de um amigo, parece-te dele mas levas ao 
nariz, para, através do cheiro, confirmares essa tua per-

cepção. Ou ainda quando levas um pacote de leite ao nariz 
para verificar se está bom ou estragado.

Porquê que o cérebro humano é tão dependente dos sen-
tidos? A resposta está naquilo a que o cientista António 
Damásio chama: marcador somático. Imaginemos por um 
momento que somos uma criança de seis anos. Acabámos 
de chegar da escola, esfomeados, por isso vamos até à coz-
inha para saber o que é aquele cheiro tão agradável. Abri-
mos a porta do forno e vemos um tabuleiro. Começamos a 
pegar nela, mas afastamo-nos rapidamente, com as pontas 
dos dedos a arder. começamos a chorar, os nossos pais vêm 
a correr, e, imaginando que a queimadura não é muito 
grave, meia hora depois, já estamos a brincar com os nos-
sos comboios, carros e dinossauros. As queimaduras dos 
dedos desaparecerão dentro de poucos dias, mas a mente 
não é assim tão complacente. Não irá perdoar o que acon-
teceu; e muito menos irá esquecer. De forma subconsciente, 
os nossos neurónios formaram uma equação que associa os 
conceitos forno, quente, pontas dos dedos, tabuleiro e mui-
ta dor. Em suma, esta cadeia de conceitos, partes do corpo 
e sensações cria aquilo a que o cientista António Damásio 
intitulou de marcador somático, uma espécie de marcador, 
ou atalho, no cérebro. Construído através de experiências 
passadas de recompensa ou punição, estes marcadores 
servem para ligar uma experiência ou uma emoção a uma 
reação específica correspondente. No entanto os marca-
dores somáticos não são uma mera compilação de reflexos 
de infância ou adolescência. Todos os dias, criamos novos 
reflexos, acrescentando-os a uma conjunto cada vez maior. 
E quanto maior for o conjunto dos marcadores somáticos 
do nosso cérebro, maior é o número de decisões que somos 
capazes de tomar, sejam elas o estacionamento em paralelo, 
andar de bicicleta, apanhar um autocarro, levantar dinhei-
ro, mudar uma lâmpada.

Podemos afirmar que esta é a forma engenhosa que a 
natureza encontrou para estabelecermos ligações per-
manentes com o que nos rodeia. O papel do marketing 
sensorial é observar, analisar e utilizar essas ações, aparen-
temente inconscientes, para criar uma ligação duradoura e 
leal entre marca/produto e o consumidor.
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PROCESSO E PROJETO

investigação | recolha, arquico e inventário

| visitas de estudo e workshops | processo criativo
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investigação

Neste capítulo, procurámos apresentar detalhadamente 

o método de trabalho desenvolvido, envolvendo todo o 

conjunto de referências, técnicas aprendidas, visitas de 

estudo e workshops. Observamos esta proposta como a 

consequência de uma metodologia criativa, sem limites 

e transdisciplinar, na medida em que foi alvo de diver-

sas transformações durante a sua conceção, tendo em 

mente o conhecimento descoberto e aprendido. Di-

versas soluções gráficas consequentes da investigação 

teórica, apresentada anteriormente, e do trabalho de 

campo, culminaram na materialização de quatro itens 

de merchandising para a organização.



Com esta proposta, foi nosso objetivo desenvolver um 
código visual atrativo e criativo, que despertasse no con-
sumidor a curiosidade em, primeiramente, manusear os 
diversos artigos desenvolvidos e, posteriormente, a vontade 
de os adquirir. Procurámos olhar para o conceito de cria-
tividade como um caminho de descoberta.

Definimos assim o nosso processo de trabalho em dois 
momentos: a investigação e a produção. O primeiro gan-
hou forma através da informação e documentação recolhi-
da, que culminou na criação de um inventário gráfico, na 
presença em instituições ligadas a esta industria, através 
de visitas de estudo, e na participação em workshops. No 
segundo momento, enveredámos por um caminho metódi-
co, onde desenvolvemos a componente criativa e do design, 
nos quais se traduziram os conhecimentos adquiridos na 
investigação gráfica, nas visitas de estudo e nos workshops, 
refletindo-se em experiências visuais, materializando-se, 
posteriormente, em quatro soluções gráficas para os quatro 
artigos de merchandising desenvolvidos. 

Procurámos trabalhar uma representação gráfica apelativa, 
simples e coesa entre os quatro produtos propostos, com 
a preocupação de reafirmar um posicionamento marcante 
que traduzisse a missão e os valores da U.DREAM, man-
tendo a coesão entre os artigos de forma a facilitar a iden-
tificação da organização, olhando para o design como uma 
ferramenta que pode direcionar a decisão de compra de um 
produto e pode criar uma ligação com o consumidor.



recolha,
arquivo e
iventário

Iniciámos este processo através da pesquisa e seleção de 
algumas marcas e empresas históricas, modernas e de prestí-
gio dentro da esfera da criação e produção de artigos de 
merchandising, até às marcas da industria editorial, pape-
laria e materiais de escritório, nomeadamente de agendas, 
blocos de notas, esferográficas e lápis. É importante salientar 
que, apesar da proposta assentar no design de artigos de 
merchandising, é importante equipararmo-nos com marcas 
que têm como foco a venda de um destes quatro artigos, 
apresentando-se de igual modo como concorrentes. Esta 
investigação ajudou-nos a identificar o ciclo de vida das 
marcas e das empresas que marcam a vendas destes quatro 
produtos, permitindo-nos, paralelamente, analisar a lin-
guagem gráfica e a relação definida entre o design, produto e 
consumidor.

Posteriormente, selecionámos e focámo-nos em algumas 
marcas com a vertente comum dos produtos que pretend-
emos trabalhar, isto é, agendas, bloco de notas, esferográfi-
cas e lápis, e de carater referenciador para os responsáveis 
da U.DREAM. Observámos as diversas gamas e artigos em 
diferentes plataformas online, lojas online e lojas físicas, 
incluindo: Behance, Pinterest, Fnac, Continente, El Corte 
Inglês, Papelaria Ribeiro e Staples. Adicionámos a esta recol-
ha outros produtos de escritório, como calendários, sebentas 
e pastas, com potencialidade e pertinência para a proposta 
em estudo. 

A seleção destes elementos visuais teve como finalidade 
conhecer os diferentes produtos de escritório comercializa-
dos no mercado, assim como conhecer as respetivas marcas, 
criando, deste modo, um arquivo visual que servirá de base 
de modo a encontrar soluções pertinentes. Culminando na 
recolha de um espólio gráfico que assentou num inventário 
digital de 97 produtos no total, entre estes agendas, blocos 
de notas, esferográficas e lápis de carvão, detetados e iden-
tificados ao longo da pesquisa. Afirmou-se como um passo 
relevante no nosso processo de trabalho, ajudando-nos a 
compreender os diferentes conceitos temáticos e visuais 
entre as marcas e as diversas hipóteses gráficas para um 
mesmo produto.

Após terminada a recolha e a criação de uma vasta coleção 
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de materiais de escritório, que deu origem a um inventário 
gráfico, orientámo-nos na sua organização e identificação. 
Definimos assim, a categorização dos artigos incidindo 
sobre duas vertentes: a primeira, através da visão dos re-
sponsáveis da organização, identificando os vários produtos 
numa perspetiva de consumo, e a segunda vertente, sob 
um olhar mais técnico, analisando escolhas e soluções de 
carater gráfico. Os artigos foram categorizados de acordo 
com o produto a que dizem respeito, isto é, agenda, blo-
co de notas, esferográfica e lápis, e foram subdivididos e 
organizados entre materiais de venda ao público e protóti-
pos, muitos deles fruto de projetos académicos, que não 
estão disponíveis para venda. Este arquivo digital tem a 
finalidade de ser o cartão de identificação de cada produto, 
no qual criámos fichas técnicas, em que referenciámos a 
denominação do produto, a marca, cores, grafismo, tipo-
grafia, tamanho, papel, público alvo, e indicámos com o 
sinal (?) aquando existência de ausência de informação. 
Na perspetiva e análise feita do ponto de vista técnico, as 
avaliações atribuídas apresentam como base o conhecimen-
to adquirido através das visitas de estudo, dos workshops e 
dos diversos anos de aprendizagem nos ciclos de estudos.



visitas de
estudo e

workshops



Com o objetivo de criar propostas gráficas devidamente 
fundamentadas, de modo a respeitar a missão e valores da 
organização, resolvemos entrar no terreno e fazer visitas de 
estudo a diversos profissionais de outras áreas que desenvol-
vam trabalho junto dos quatro produtos em estudo, desde a 
sua idealização e criação até à sua produção e acabamentos. 
Através deste trabalho de campo, recolhemos um conheci-
mento mais específico sobre os vários produtos, percebendo 
por exemplo, como ocorre todo o processo de produção de 
um objeto editorial, desde a chegada das artes finais à gráfica 
até ao momento que está a ser utilizado por um consumidor.

Visitámos somente empresas e pessoas ligados à produção 
de agendas, blocos de notas, esferográficas e lápis, das quais: 
Greca artes gráficas, loja de encadernação do sr. Carvalho, 
Oficina do cego e M2. As visitas de estudo em conjunto com 
os workshops desenvolvidos, foram uma mais valia rele-
vante aquando a tomada de decisões em relação às escolhas 
de papel, tipo de impressão adequado e formatos a consider-
ar consoante a tipologia do produto.

As visitas realizadas às gráficas Greca e M2 determina- 
ram-se como fontes esclarecedoras de diversas dúvidas no 
que diz respeito às artes finais para impressão, bem como 
a respetiva impressão, cortes e acabamentos. Revelaram-se 
momentos de constante aprendizagem, oferecendo uma 
experiência que apresenta o mundo do design editorial bem 
mais além do que opiniões somente estéticas. Questionámos 
e observámos o processo de impressão de um livro, procu-
rando reter toda a informação disponibilizada de forma a 
gerar inspiração para soluções futuras. Foram-nos ainda 
oferecidos algumas amostras de papel e objetos gráficos, 
permitindo-nos também perceber o quanto a tecnologia de 
produção gráfica evoluiu, podendo responder às necessi-
dades da produção rápida e de boa qualidade, características 
da atualidade.

A presença nos workshops, nomeadamente técnicas e tec-
nologias de impressão pela Oficina do Cego, encadernação 
pelo sr. Carvalho e artes finais pela Greca, apresentaram-nos 
a variedade de soluções gráficas que podemos produzir 
através das técnicas aprendidas. Sentimos que era uma mais 
valia importante, de forma a possibilitar o envolvimento 

direto nos processos de produção, de forma a aprendermos, 
verdadeiramente, a executá-los e, sobretudo, a percebê-los. 
A participação nestes workshops foram um complemento 
prático essencial para a melhor compreensão de livros em 
estudo, como, Manual Prático de Produção Gráfica de Con-
ceição Barbosa. Concluímos estas experiências como um 
ponto, primeiramente de aprendizagem, e posteriormente 
de caminhos, que deixaram de ser desconhecidos, para o 
uso de soluções graficamente mais interessantes e ricas, 
permitindo-nos conhecer as vantagens de desvantagens 
das técnicas e materiais, de modo a optarmos de forma 
estratégica quais os meios ideais a adotar. 

Por fim, é importante salientar que tivemos em consider-
ação o orçamento da organização, e avaliámos as técnicas 
de impressão mais adequadas para a tipologia do pro-
duto, nunca comprometendo a qualidade e experiência 
necessárias para o mesmo ser valorizado. Para a presente 
proposta não recebemos um orçamento fixo, contudo foi 
solicitado que existisse uma boa relação entre qualidade e 
preço, determinando que numa primeira fase seria pedido 
apenas um protótipo de cada um dos artigos de merchan-
dising, focando essencialmente no desenvolvimento do 
layout a nível digital, e posteriormente, a produção de uma 
maqueta. Neste sentido, as visitas de estudo e os workshops 
foram momentos importantes, ajudando-nos a decidir 
quais os sistemas de impressão para a produção das artes 
finais e respetivos acabamentos.

52 - 53
PRO

CESSO
 E PRO

JETO
 | D

ESIG
N

 G
RÁFICO

 EM
 EM

PREEN
D

ED
O

RISM
O

 SO
CIAL, CASO

 U
D

REAM



processo
criativo

Paralelamente ao trabalho de campo, procurámos desen-
volver um conceito simples através do design. O processo 
criativo teve como ponto de partida o conhecimento e ad-
aptação à marca, tendo como balizamento algumas normas 
obrigatórias, solicitadas pela organização, para que a iden-
tidade da marca não fosse colocada em causa. Deste modo, 
procedemos à listagem e conhecimento destes limites que 
consistiam nos seguintes elementos: utilização devida do 
logotipo, tipos de letra, cores, missão e valores.

Procurámos compreender a linguagem gráfica da organ-
ização. Foi-nos apresentado o manual de identidade gráfica 
que inicia por expor o logotipo principal, todas as variações 
possíveis, bem como as formas impossíveis da utilização 
do mesmo. Bebas e Din pro são as cabecilhas no que toca 
à identidade tipográfica da marca, colmatando algumas 
necessidades mais especificas com as famílias tipográficas 
Chalet comprime, bakery e lobster que representam a paleta 
secundária de fontes. Terminamos assim esta viagem pela 
identidade gráfica da U.DREAM através da sua paleta de 
cores, composta por seis pantones.

BEBAS NEUE BOOK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BEBAS NEUE REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BEBAS NEUE BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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DIN PRO REGULAR

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DIN PRO BOLD

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Chalet comprime cologne seventy
Chalet comprime cologne sixty
Chalet comprime hong kong seventy
Chalet comprime hong kong sixty
Chalet comprime los angeles
Chalet comprime milan eighty 
Chalet comprime milan seventy
Chalet comprime milan sixty

Bakery regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Lobster 1.4

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Investimos desta forma, numa linguagem gráfica simples e 

coesa que tivesse como principal objetivo unificar os quat-
ro artigos de merchandising junto da marca, transmitindo, 
acima de tudo, a missão e valores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS



Concluímos assim o relatório de estágio e a proposta para 
a U.DREAM, nos quais procurámos ser uma ajuda e uma 
mais valia constantes, possibilitando também, uma relação 
coesa da qual possam vir a nascer trabalhos comuns num 
futuro, a partir do projeto desenvolvido sob a materialização 
de quatro artigos de merchandising, agenda, bloco de notas, 
esferográfica e lápis, propostos. Os quatro itens de mer-
chandising apresentados no âmbito desta proposta foram 
os primeiros itens de merchandising da U.DREAM que não 
incidiram como foco, exclusivamente, a expansão de marca, 
mas sim a criação de experiências no consumidor, culmi-
nando no desenvolvimento de uma relação fiel e recíproca 
entre a organização e consumidores. Foi também incutido 
na produção destes artigos a constante presença daquilo que 
são os valores da organização, sendo estes considerados os 
elementos diferenciadores, comparando com os artigos de 
merchandising de outras organizações sem fins lucrativos.

São apresentados, desta forma, como um modelo impulsio-
nador e de referência para a criação, futura, de mais produ-
tos de merchandisng, criando uma variedade de produtos, 
potenciando assim, a expansão e valorização da organização, 
bem como, um aumento naquilo que é o setor financeiro da 
mesma, possibilitando o desenvolvimento de um modelo de 
autossustentabilidade cada vez mais coeso.

Procurámos, com esta proposta, criar um conceito e uma 
linha de pensamento de modo a que todos os produtos da 
U.DREAM obedeçam e sigam os mesmos princípios, valor-
izem a criação de experiências no consumidor, mantenham 
a simplicidade, coesão e organização do conteúdo segundo 
as mesmas regras.

“Design deve tornar-se inovador, altamente criativo, uma ferramenta 

interdisciplinar que responda às verdadeiras necessidades dos homens.” 

(Papanek, 1971)

Durante a revisão da literatura, uma das dificuldades ob-
servou-se na recolha de informação de difícil aquisição. 
Ainda que tenhamos consultado artigos e catálogos de 
produtos de merchandising, livros sobre como o marketing 
influencia a compra, produção e impressão de materiais 
gráficos, por outra perspetiva, não encontramos referên-
cias bibliográficas sobre a história e design de artigos de 

merchandising, o papel do design gráfico em empreende-
dorismo social, nem exemplares, nem registos do trabalho 
da área de estudo no mundo social. Foi somente na loja 
online e física de algumas organizações de cariz social que 
tivemos contacto com artigos de merchandising, com uma 
finalidade equiparada à nossa, contudo, muito virados para 
a expansão de marca, para o donativo e solidariedade e não 
a incidir no produto e na relação que este pode ter com o 
consumidor.

Outro desafio surgiu durante o processo criativo, na busca 
de um conceito que se traduzisse numa linha gráfica que 
respondesse, primeiramente, à missão da organização, de 
forma a potenciar aquilo que são os seus valores e a forma 
como querem ser vistos e conhecidos por todos os que, 
de alguma forma, estabelecem contacto com a mesma, e 
paralelamente, à criação de uma expressão gráfica simi-
lar entre os quatro artigos de merchandising propostos e 
produtos de criação futura, mantendo sempre aquilo que é 
a identidade da marca. Procurámos responder a todos estes 
desafios sempre com muita disponibilidade para a mu-
dança, aliados à criatividade constantes e à vontade de fazer 
mais e mais, sempre lado a lado com a U.DREAM.

Neste sentido, desenvolvemos soluções que foram evoluin-
do gradualmente e que se materializaram na produção de 
quatro objetos gráficos: uma agenda, um bloco de notas, 
uma esferográfica e um lápis de escrever. De acordo com 
Papanek (1971) no livro Design for the Real World: Human 
Ecology and Social Change, o designer é um solucionador 
de problemas e todos os outros campos de trabalho deviam 
ser alvo de processos de design, e foi este pensamento que, 
ao longo da proposta, procurámos recolher e aprender con-
teúdos nas diversas áreas de estudo ligadas ao projeto em 
curso, com o objetivo de encontrar soluções viáveis, especí-
ficas e que respondessem de forma simples, direta e inova-
dora à multiplicidade dos desafios com que a proposta se 
deparou desde a sua idealização, passando pela produção, 
até ao seu uso por parte do consumidor.

Uma das dificuldades residiu, sobretudo na agenda, no 
encontro de uma solução para colmatar, numa só página, 
vários elementos fundamentais: dia do mês, dia da sem-
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ana, semana do ano, semana do mês, horário (espaçado 
de trinta em trinta minutos), check list para tarefas, ex-
periência U.DREAM e ainda espaço em branco para que 
o consumidor pudesse escrever, dado ser esse o propósito 
da agenda, tendo em máxima atenção ainda, o tamanho e 
o peso da agenda. O nosso objetivo centrou-se em desen-
volver uma identidade gráfica simples e apelativa, onde a 
coesão era palavra de ordem. Ao mesmo tempo, incidíamos 
na pesquisa de soluções técnicas, nomeadamente soluções a 
nível de impressão, escolha do papel e encadernação; neste 
sentido as visitas de estudo efetuadas e a participação em 
workshops foram uma mais valia para solucionar a propos-
ta apresentada. 

Procurámos cumprir os objetivos apresentados na Intro-
dução, salientando a a metodologia adoptada e a inves-
tigação expandida a áreas de estudo distintas e pertinen-
temente interligadas, refletindo-se ao longo do processo 
criativo, valorizando os quatro artigos de merchandising 
sob um olhar ao nível do conceito, identidade, marca, ex-
periência, grafismo, impressão, acabamentos, etc. A agenda, 
o bloco de notas, a esferográfica e o lápis foram desenvolv-
idos cuidadosamente com a dupla finalidade de, primei-
ramente, expandir a marca através de experiências entre o 
consumidor e o produto, consequentemente com a marca, 
por meio de objetos do uso comum, e segundamente, com 
o propósito de aumentar as receitas da organização.

No relatório procurámos dar início a um caminho no qual 
configuramos problemas e sugerimos soluções estratégicas 
e criativas,  pensando sempre no merchandising como um 
mercado potenciador de uma organização sem fins lucra-
tivos.

Terminamos esta proposta com a certeza de que o de-
senvolvimento de quatro artigos de merchandising se 
transformou numa enorme e gratificante experiência de 
vida. É com um sentimento de gratidão que desejamos à 
U.DREAM muito sucesso e reconhecimento. 
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