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O presente relatório tem como objectivo transmitir a expe-
riência de trabalho desenvolvida no âmbito do meu estágio 
curricular, realizado ao longo de 6 meses na empresa GIF 
Design Studios, sedeada no Porto. O estágio foi desenvolvi-
do sob a orientação de Joana Galvão, co-fundadora e direc-
tora criativa da GIF Design Studios e pelo Doutor Professor 
Bruno Giesteira.

Simultaneamente, este relatório visa demonstrar os conhe-
cimentos adquiridos nas áreas de design e webdesign, e 
apresentar a minha perspectiva enquanto designer estagiá-
ria inserida num contexto real de trabalho.

Este relatório servirá como componente de avaliação final 
do Mestrado de Design Gráfico e Projectos Editoriais da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, e está 
organizado em quatro secções: introdução e selecção da 
entidade empregadora; projectos desenvolvidos; estado da 
arte e conclusão. 

Design gráfico | Webdesign | Design editorial | Comunicação | Interface

PALAVRAS-CHAVE:

RESUMO



8 9

ABSTRACT

The purpose of this report is to transmit the work experience 
developed during my six-month internship at the company 
GIF Design Studios, with headquarter in Porto. The inter-
nship was developed under the guidance of Joana Galvão, 
co-founder and creative director of GIF Design Studios, and 
by Professor Doutor Bruno Giesteira.

Simultaneously, this report aims to demonstrate the know-
ledge acquired in design and webdesign, and present my 
perspective as a trainee designer in a real work context.

This report will serve as a final evaluation component of the 
Master of Graphic Design and Editorial Projects of the Fa-
culty of Fine Arts of the University of Porto, and is organised 
into four sections: introduction and selection of the com-
pany; projects developed; state of the art and, finally, the 
conclusion.

Graphic design | Webdesign | Editorial design | Communication | Interface

KEY WORDS:
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INTRODUÇÃO

O presente relatório de estágio é desenvolvido no âmbito 
do 2ºano de Mestrado em Design Gráfico e Projectos Edito-
riais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
como componente de avaliação à conclusão do mesmo. 

Foi realizado um estágio curricular durante 6 meses na em-
presa GIF Design Studios (GIF), supervisionado por Joana 
Galvão, directora criativa e co-fundadora da GIF, e Joana 
Araújo, gestora de projectos na GIF. A orientação do estágio 
foi realizada pelo Professor Doutor Bruno Giesteira.

Este trabalho, resulta na experiência de um estágio curricu-
lar, onde me foi possível participar em projectos de índole 
gráfica na área do design gráfico, design editorial e web-
design. Embora reconheça que um estágio seja mais livre e 
fluído no decorrer do trabalho é preciso encontrar e manter 
uma abordagem coerente e que faça com que o trabalho se 
destaque. Há preocupações a tomar quanto aos projectos 
feitos, desde o brandstorming até ao produto final. Criar o 
que o cliente quer está implícito no briefing desde o iní-
cio, o que fazemos para melhorar e elevar a sua qualidade 
depois só vem trazer qualidade ao trabalho. O principal é 
comunicar, transmitir a ideia, sem nunca perder o foco, ten-
tando mostrar que se pode fazer mais além do que o cliente 
quer, que não é pelo cliente só querer um logo que não po-
deremos fazer todo o estacionário por exemplo, até porque 
Joan Costa diz-nos que “a identidade é o ADN das empre-
sas” logo tudo o que for feito para melhorar nesse sentido a 
empresa será uma mais valia.
Numa altura em que cada vez mais a pressão para arranjar 
um emprego é constante, e que a falta de experiência por 
vezes é um obstáculo, a opção de poder fazer um estágio e 
pôr em prática os meus conhecimentos e competências, as-
sim como continuar uma formação paralela e complementar 
ao mestrado, pareceu-me o mais sensato e valioso para o 
meu percurso académico como veículo para alargar horizon-
tes, conhecimentos e experiência. É importante clarificar o 
porquê da escolha de um estágio curricular como vertente 
de avaliação, pelo que passo a explicar as três principais 
motivações.

fig. 1
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Primeiramente,  acho extremamente im-
portante que haja uma ligação entre o 
meio académico e o profissional, pois 
acredito que possibilita ao estudante 
alargar o seu leque de conhecimentos 
fora do meio académico.
Em segundo lugar, o meu objectivo en-
quanto estagiária era consolidar as com-
petências e conhecimentos adquiridos 
ao longo dos anos enquanto estudante, 
com maior foco no primeiro ano do mes-
trado. Neste contexto, pôr em prática o 
que aprendi em ambiente académico pa-
recia-me o mais acertado. Mas sobretudo 
para experienciar o ambiente profissional 
enquanto designer, algo que até então 
era inexistente, e que eu sentia necessi-
dade de entender.
Por fim, porque era o que ía de encontro 
às minhas necessidades e expectativas 
enquanto aluna e designer, ou seja, ter 
uma componente real e mais prática do 
desenvolvimento de projectos em con-
textos reais, que era algo que não estava 
de todo habituada a fazer. Perceber de 
que forma conseguiria desenvolver pro-
jectos de raíz, ou até mesmo adaptar-me 
a layouts  já existentes, foi uma motiva-
ção extra para a escolha desta vertente 
mais prática de avaliação.
Importa salientar as áreas de actuação 
exploradas durante o estágio, nomeada-
mente Design Gráfico, Design Editorial e, 
por fim Web Design que constituiu uma 
completa novidade e se revelou um novo 
conhecimento do qual gostei muito, ten-
do despoletado em mim uma enorme 
vontade de saber mais.
O objectivo é, como diz Philip Kotler 
“Orquestrando diversos serviços e mer-
cadorias podemos criar, apresentar e co-
mercializar experiências.”

fig. 2
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SELECÇÃO 
DA ENTIDADE 
ACOLHEDORA

1
O processo de selecção de uma entidade acolhedora foi, 
sem dúvida, a parte mais difícil. Por ser uma escolha bastan-
te importante para o sucesso do estágio, a pesquisa tinha de 
ser bem realizada e detalhada. Além disso, o contacto com 
as empresas tinha de ser cuidadoso e bem preparado, pois 
isso iria influenciar todo o processo de estágio curricular. 
Neste contexto, paralelamente à pesquisa e contactos, foi 
necessário desenvolver um curriculum vitae e actualizar o 
portfólio. Era importante fazer uma boa selecção dos meus 
trabalhos e perceber quais deles poderiam elevar e demons-
trar melhor as minhas qualidades e competências, de forma 
a garantir uma oportunidade de estágio numa empresa, com 
vista à posterior integração na equipa.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” 
Samuel Beckett, 2009

Assim sendo começou o processo de enviar e-mails para 
os mais diversos estúdios que correspondessem ao que eu 
idealizava enquanto local de trabalho,  que atuassem em 
áreas de design do meu interesse, e sobretudo que tives-
sem trabalhos com os quais eu me identificasse. Foi assim 
que descobri a GIF Design Studios, no meio de diversas pes-
quisas  e troca de e-mails. Agendamos então uma entrevista 
onde iria apresentar o meu portfólio e falar sobre o meu 
percurso, e conhecer o estúdio e a equipa. A entrevista cor-
reu bem, e assim surgiu a oportunidade de realizar o meu 
estágio curricular na GIF Design Studios, com a duração de 
6 meses, e que culminou com a minha integração na equipa.

I
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Gif Design Studios (GIF) é um estúdio de design e 
web design, sedeado no Porto desde 2014, funda-
do por Joana Galvão e José Freitas. A sua missão 
é ajudar pessoas visionárias a mudarem o mundo. 
A GIF actua essencialmente no mercado interna-
cional, com uma vasta carteira de clientes prove-
nientes de diversos países, entre os quais EUA, Ca-
nadá, Inglaterra, Itália, China, Filipinas e Austrália. 
A GIF Design Studios tem vindo a adquirir um 
bom posicionamento no mercado, e está em fase 
de crescimento. Em 2014, o estúdio começou com 
3 pessoas e actualmente a equipa é composta por 
9 talentosas pessoas que adoram o que fazem. 
É um estúdio novo, feito de gente jovem com 
vontade de mudar o mundo. Há um trabalho de 
equipa  e um espírito de entreajuda excepcionais, 
proporcionados pelo bom ambiente de trabalho, 
relaxado e criativo.

fig. 3
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Complemento à minha formação académica.

Aprendizagem em ambiente profissional.

Experiência de trabalho em equipa.

Aquisição de novas competências e ferramentas de trabalho.

Contacto com o mercado de trabalho actual.

Desenvolvimento e crescimento enquanto profissional na área 
do design.

Integração na equipa e progressão como designer na empresa.

OBJECTIVOS:

II
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Será feita uma breve abordagem aos trabalhos 
desenvolvidos enquanto designer gráfica estagiá-
ria na empresa GIF Design Studios.
Os projectos estão organizados por cliente, e não 
por ordem cronológica, tendo em conta que o 
mesmo cliente tem projectos que incluem diver-
sas áreas de actuação. De uma forma muito breve, 
é feita uma contextualização ao cliente, à marca/
produto, ao briefing disponibilizado para cada 
projeto, e de que modo cada trabalho influenciou 
e contribuiu para o meu crescimento enquanto 
designer e para o desenvolvimento das minhas 
competências e habilidades. O processo de tra-
balho, as dificuldades encontradas, e as soluções 
e conceitos definidos, são apresentados de uma 
forma descritiva e justificativa. Para integrar os 
projetos desenvolvidos de uma forma coerente 
neste relatório, procurei fazer a reflexão entre as 
áreas de estudo do mestrado e de que modo fo-
ram aplicadas em contexto de estágio.

“A mensagem acto então como um mediador entre as coi-
sas e o receptor.” 
Joan Costa, 2011

PROJECTOS 
DESENVOLVIDOS

2

III
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Maven Inner Circle é um produto promovido pela life coa-
ching Michelle Mcglade, constituído por uma comunidade 
de diversas pessoas/profissionais nas mais diversas áreas de 
negócios. A sua missão é ajudar, motivar e esclarecer a sua 
comunidade, de forma a proporcionar uma ideia mais clara 
sobre os seus negócios e estratégias de actuação online, 
procurando obter uma melhoria significativa dos seus lucros.
Maven Inner Circle é uma comunidade de acesso restrito, 
orientado para pessoas que promovem os seus negócios 
online, garantindo o acesso a sessões de aconselhamento e 
acompanhamento estratégico para obter melhores resulta-
dos online. 

Este projecto contemplou o design de diversos elementos 
de marketing e comunicação para promover o produto Ma-
ven Inner Circle, nomeadamente:
Sales page – web design
Social media - design de posts para o Facebook
Planner - design de um planner e preparação da versão print.

A proposta da sales page surge na sequência de um novo 
curso que a cliente pretendia promover, dirigido unicamen-
te para subscritores. A proposta consistia na criação de uma 
nova página para promoção do curso, que seria adicionada 
ao website actual da cliente. O objectivo principal da página 
era dar a conhecer o novo curso e as suas vantagens, bem 
como angariar novos subscritores.
A sales page foi o meu primeiro trabalho realizado na GIF 
para um cliente real. Uma vez que o meu conhecimento 
na área de webdesign era reduzido – área superficialmen-
te abordada numa disciplina da licenciatura, o projecto foi 
acompanhado pelo webdesigner do estúdio, que me ensi-
nou algumas noções básicas de webdesign e user experien-
ce/user interface (UX/UI), para me sentir mais confortável 
com o projecto em causa. Pelo facto de ainda não ter co-
nhecimento e experiência na área, fiquei um pouco receo-
sa com o trabalho que iria desenvolver. Contudo, e tendo 
como base o conteúdo disponibilizado pela cliente, come-
cei a estruturar o que poderia ser um potencial layout para a 
sales page, sempre sob supervisão e seguindo os conselhos 
de quem era mais entendido na área do que eu, os meus 
colegas do estúdio. O conteúdo da página era simples e de 
fácil compreensão, mas o projecto apresentava alguns de-
safios: a Sales Page tinha de seguir uma identidade visual já 
existente, ser coerente  com o restante site, e ser apelativo 
de modo a aumentar as vendas e o número de subscritores. 
Considerando que a coerência estética e visual da página 
era uma prioridade, optei por usar as mesmas tipografias 
previamente utilizadas, e o mesmo esquema de cores - à 
excepção do bordô que foi introduzido de forma subtil, para 
destacar os botões da página e introduzir alguma novidade 
em relação às restantes páginas do site. 
A solução de design encontrada, procurando manter a confor-
midade visual com o restante site, consistiu em alternar fun-
dos claros e escuros, de maneira a criar quebras na leitura , 
garantir um design tranquilo e sem distrações (o conteúdo da 
página era extenso e era importante manter a atenção do lei-
tor). Acabei também por introduzir um parallax scrolling, algo 
novo ao site e que contribui para manter a atenção do cliente.

MICHELLE MCGLADE
MAVEN INNER CIRCLE

WEBDESIGN
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O que no início parecia um “bicho de sete cabeças”, acabou 
por se tornar uma experiência bastante satisfatória, produti-
va e gerou um nível de aprendizagem gratificante enquanto 
primeiro projecto de web design que concretizei, permitin-
do-me o contacto com esta área de actuação e a exploração 
de diversas ferramentas de UX/UI.

fig. 4

fig.5
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fig.6
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Após a sales page, foi-me proposto realizar o design dos so-
cial media. Com um orçamento de 10 horas, a proposta con-
sistia na criação de 10 posts para o facebook, para promover 
conteúdo relacionado com o curso Maven Innner Circle. O 
objectivo era criar 2 propostas de design para cada um dos 
5 copys disponibilizados pela cliente. 
Foi um projecto bastante simples e de fácil execução.
A cliente aprovou tudo à primeira, com apenas alguns por-
menores a serem ajustados. 

SOCIAL MEDIA:
DESIGN DE POSTS PARA O FACEBOOK

fig.7

fig.8
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O planner foi o primeiro projecto de design editorial que 
realizei. O desafio deste projecto foi essencialmente desen-
volver um design que resultasse tanto em versão impressa 
como online/digital, conforme requisito da cliente.
Teria de arranjar um tratamento tipográfico que fosse agra-
dável e de boa leitura para ambos os suportes, e que não 
fosse demasiado berrante na versão impressa. Para isso op-
tei por utilizar a tipografia Have Heart One para os títulos, 
já presente na identidade da cliente, a PTSerif-Italic para as 
introduções de cada dia pelo seu aspecto mais delicado que 
acaba por balancear com as restante tipografias, e para o 
restante corpo de texto a Montserrat em diferentes pesos, 
com o intuito de criar hierarquias e dinamismo no texto. Esta 
tipografia está preparada para ser utilizada em ambos os su-
portes, impresso e digital, facilitando a leitura e garantindo 
uma boa legibilidade.
Percebendo que uma maioria significativa dos subscritores 
da cliente são mulheres, quis fazer um planner mais femini-
no, transmitir a ideia de sofisticação e delicadeza, criando 
um planner que incentivasse à sua conclusão.

PLANNER:
DESIGN DE UM PLANNER E 
PREPARAÇÃO DA VERSÃO PRINT

fig. 9

fig. 10
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Maven Masters é um produto que surge no seguimento do 
Maven Inner Circle, promovido pela cliente, Michelle Mc-
Glade, da seguinte forma: “I provide support, creating a 
successful business structure while focusing on your must-do 
practices.”
Basicamente, Maven Masters é um programa de coaching 
em grupo, que garante o acesso a sessões de aconselha-
mento e acompanhamento estratégico. 

MAVEN MASTERS

BRANDING/ SOCIAL MEDIA

O projecto consistia na criação do logótipo e social media 
para promover o novo programa. O processo de criação do 
logótipo foi bastante simples, tendo em conta que a clien-
te especificou que queria uma versão simplificada do logo 
Maven Inner Circle, previamente criado pela equipa da GIF. 
A solução encontrada passou por manter o Maven tal como 
estava e simplificar o círculo existente (Circle), criando uma 
linha contínua à volta de todo o logo. 
Considerando que este novo curso é direcionado essencial-
mente para quem está na fase inicial do seu negócio, optei 
por dar destaque à tipografia com tons metalizados de for-
ma a passar a mensagem de um curso prestigiado e com ca-
pacidade para elevar os seus subscritores e respectivos ne-
gócios. Os tons metalizados transmitem a sensação de que 
o curso é bem sucedido, sofisticado e elegante, marcando 
uma atitude forte e nobre para um novo curso, transmitindo 
credibilidade.

Para complementar a divulgação do curso, desenvolveram-
-se propostas para os social media.  
Apesar de ser um trabalho aparentemente simples, surgiu 
uma situação que acabou por atrasar um pouco o processo, 
as dimensões, nomeadamente para o facebook, pois tinham 
sido actualizadas há pouco tempo. Desde então, antes de 
iniciar qualquer trabalho, verifico e confirmo as dimensões 
de cada suporte a preparar, de forma a evitar este tipo de 
situações. Ainda assim a tarefa foi simples e de fácil execu-
ção, pois mantive tudo bastante uniforme e com um layout 
que se adaptava facilmente às 3 variantes pedidas, nomea-
damente um header, uma assinatura de e-mail e uma capa 
para o facebook, de forma a publicitar o curso.



38 39

Para finalizar este projecto foi solicitado  o design de 8 ima-
gens com105,83 x 70,56 mm, com 3 versões para cada ima-
gem, que seriam usadas para como botões para os módu-
los dos cursos. A primeira imagem a cores representa que 
o curso está acessível ao subscritor, a segunda com o filtro 
castanho alerta que o módulo não está acessível, e a última 
com o filtro branco e com o visto sugere que o módulo está 
completo e que o subscritor pode avançar para o próximo 
módulo. Tendo em conta que só poderia colocar em cada 
botão o nome do módulo, a escolha das imagens tinha de 
ser fluída e de acordo com o que cada módulo oferecia de 
maneira a transmitir a mensagem do que seria cada módulo. 
O que parecia ser simples de resolver, acabou por se reve-
lar mais difícil do que estava à espera, pois  os temas que 
iriam ser abordados nos módulos do curso eram muito es-
pecíficos, pois eram direcionados a resolver um problema, 
no entanto poderiam ter variadas  interpretações e inúme-
ras imagens poderiam ser plausíveis para o mesmo botão, 
o que acabou por dificultar um pouco o meu processo de 
seleção. Contudo, a cliente adorou as imagens, achou que 
se enquadravam perfeitamente em cada módulo e o projec-
to foi aprovado à primeira apresentação.

fig. 11

fig. 12

fig. 13
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fig. 14
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Abigail Fonseca é Personal Trainer, Group Trainer e Team 
Trainer desde 2008, e contactou a GIF para criar a identida-
de visual e o conceito da marca online. Este projecto con-
templou o desenvolvimento de 3 mood boards, cada uma 
contemplando um conceito visual distinto, várias propostas 
para o logótipo, e uma proposta para a presença online - 
home page para o website.

ABIGAIL FONSECA
PERSONAL TRAINER

Este foi o primeiro projecto de branding que comecei a de-
senvolver, mas infelizmente acabou por não ser finalizado 
pois a cliente desistiu na fase de propostas para o logo e 
website, que estavam já a ser desenvolvidas.
Foi solicitada a apresentação de uma proposta de logos e 
de um layout para um webisite. A cliente não sabia ainda o 
que queria, gostava de tons fortes, mas também uma lin-
guagem mais neutra e clara. 
Começamos por desenvolver 3 conceitos em forma de moo-
dboards de forma a definir e marcar um estilo com o qual 
ela se pudesse identificar. A primeira mood board preten-
dia transmitir power, força e fluidez, com cores fortes e vi-
brantes  para comunicar energia, até porque parte do traba-
lho da cliente passa por aulas de zumba. A segunda mood 
board era mais stronger, rígida e firme, no entanto com 
apontamentos leves e estruturados de forma a transmitir a 
motivação que uma personal trainer tem para ajudar os seus 
alunos. A última moodboard consistia num mix das outras 
duas, talvez a melhor forma de caracterizar a cliente, algo 
mais neutro, pacífico mas com um twist de treino de forma 
a transmitir o  potencial do exercício físico e o bem-estar. 
Assim, e mediante a sua escolha, perceberíamos o que agra-
dava à cliente de forma a entendermos qual a linguagem a 
adoptar neste projecto. 
A cliente optou pela última moodboard, com o estilo tipo-
gráfico da segunda. Escolhida a modoboard, começamos 
os esboços para o logo - a cliente pretendia algo simples 
e recto, com as suas iniciais. Depois de alguns esboços em 
papel e com a ideia principal definida, passamos as ideias 
para o illustrator e começamos a criar a a solução final para 
apresentar à cliente - são as iniciais da cliente na tipografia 
da Didot criada por Firmin Didot em 1783, é uma tipografia 
serifada com um grande contraste na espessura dos traços 
que combina com a visão da cliente, forte mas ao mesmo 
tempo equilibrada. Em paralelo com o design do logo co-
meçamos a fazer o design para uma landing page. Contudo, 
nenhuma das soluções foi apresentada à cliente, pois optou 
por colocar o projecto em stand-by.

BRANDING
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fig. 15
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fig. 16

fig. 17
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Alisa Vitti é Founder e CEO  da empresa Flo Living. Flo Li-
ving é o primeiro centro virtual de saúde hormonal para mu-
lheres entre os 25 e os 45 anos. Flo Living é um centro onde 
as mulheres podem entender as causas dos seus sintomas 
mais profundos, o que fazer naturalmente para resolvê-los, e 
obter aconselhamento para a mudança na dieta alimentar. O 
programa FLO aborda as causas da condição da mulher e usa 
alimentos, suplementos e mudanças de estilo de vida para 
ajudar a resolver naturalmente os problemas hormonais.

O empresa e os seus produtos são promovidos exclusivamen-
te online, através de website (floliving.com) e das redes so-
ciais. Recentemente a cliente lançou uma nova app no merca-
do para ajudar as mulheres a controlar o seu ciclo menstrual.

ALISA VITTI
FLO LIVING

Neste contexto, a GIF tem colaborado na criação de diver-
sos elementos de promoção online. Por uma questão de 
timmings e de um maior fluxo de trabalho para a cliente, 
fui introduzida no projecto para ajudar a equipa, de forma a 
distribuir o trabalho e dar uma resposta mais rápida à clien-
te. Tive um breve briefing para me enquadrar e contextuali-
zar do projecto. Seria necessário perceber o estilo de layout 
e design do  projecto, de maneira a que o trabalho que eu 
desenvolvesse fosse coerente com a linguagem actual. 
Tendo em conta que o Flo Living é um projecto amplo e de 
vasta dimensão a nível de conteúdo de design já desenvolvi-
do para a marca, foi simples perceber de que forma poderia 
tornar o conteúdo apelativo e coerente. Assim sendo fiquei 
encarregue de fazer: uma capa para o facebook, cinco ads 
para facebook, e um pop-up para a homepage do site da 
cliente, tudo com o objectivo de dar a conhecer e promover 
a nova app MyFLO. 
O que parecia um trabalho simples e de fácil execução, de-
vido a revisões e feedbacks internos, e ao facto de a cliente 
estar indecisa e mudar o copy referente aos facebook ads 
algumas vezes, acabou por obrigar à mudança do layout de-
vido ao tamanho dos textos, tornando o processo um pouco 
mais lento.

SOCIAL MEDIA

fig. 18
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Este foi um projecto interno desenvolvido para o próprio 
estúdio. O desafio era criar uns cartões originais da GIF para 
enviar aos clientes com mensagens diversas. Sendo a GIF 
um estúdio de design, a condição era que estes cartões tra-
duzissem o espírito criativo e a imagem actual da GIF.

GIF DESIGN STUDIOS
THANK YOU CARDS

A proposta consistia em fazer algo do género de um thank 
you card, que teria diversas funcionalidades. Alguns dos fac-
tores principais a ter em consideração para a execução des-
tes cartões, eram o facto de que os clientes da GIF são todos 
internacioanis, o que implica que teria de ser algo com baixo 
custo de envio e que fosse resistente para viagens longas. 
Além disso, sendo a GIF um estúdio de design, os cartões 
teriam de ser no mínimo espectaculares enquanto peça de 
design, representando o espírito criativo do estúdio, para 
mostrar o que melhor fazemos e também para cativar e im-
pressionar os clientes quando recebessem os cartões nas 
suas caixas de correio. A pressão era mais do que muita!

“O olho vê. O olhar observa. Ao ver, o olho distrai-se e torna-se vul-
nerável. O olhar domina.”
Joan Costa 

Apesar de a proposta inicial ser a realização de cartões aca-
bei por fazer um envelope personalizado com a identidade 
visual da GIF, e optei por  deixar o cartão em branco pois 
cada mensagem seria personalizada o que acrescentaria 
mais intimidade ao cartão em vez de ser algo já pré feito 
e standardizado para todos os clientes. Como tal comecei 
por elaborar uma pesquisa em termos de tamanhos, layouts, 
formatos e papéis, para perceber o que já existia e o que era 
viável fazer. Apesar da identidade visual da GIF ser mono-
cromática a pesquisa foi feita sem restrições.

“(…) É o scanner que varre o campo de visão. O acto de olhar e fixar 
a atenção em qualquer coisa é impulsionado pela intencionalidade do 
ser, por uma motivação forte, por uma necessidade urgente  (design 
de informação, sintética, etc), por um desejo ou pelo simples prazer 
de olhar a carga estética das imagens.” 
Joan Costa

Definido o formato, em que decidimos que iríamos optar 
pelo tamanho de 29,7mmx21mm (A4) em que fosse um en-
velope que funcionasse como um desdobrável e que ao 
mesmo tempo fosse um elemento decorativo, devido ao seu 
design e o thank you card iria dentro do envelope com a 
mensagem personalizada para cada cliente. 

LAYOUT
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Utilizando os padrões que já existiam na identidade da GIF, 
começou-se por esquematizar quais poderiam ser utiliza-
dos, nos esboços iniciais, seria um padrão por envelope, 
mas rapidamente, apercebi-me que poderia ser mais ousa-
da e arriscar um pouco mais e comecei a misturar duplas de 
padrões que esteticamente me parecerem agradáveis e fi-
zessem sentido. Depois de várias opções apresentadas, reu-
nimos a equipa e fizemos uma votação para percebermos 
quais as combinações favoritas de cada um.

fig. 21

fig. 22
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Acabamos num total de 4 design para a parte de fora do en-
velope e com e 7 design escolhidas para o design de dentro 
e uma rodela de autocolante para fechar os envelopes.
Depois de definidos os layout foi hora de passar para a es-
colha do papel e da impressão. Por uma questão de fun-
cionalidade optamos por imprimir os envelopes em papel 
Conqueror Liso branco brilhante 160 grs com as seguintes 
características: 1/1 cor  preto + relevo + termo-estampagem 
a preto + vincos. Os autocolantes que serão usados no fe-
cho dos envelopes serão de 4 cm diâmetro impressos a 1 
cor. Para finalizar e os postais que irão dentro do envelope, 
como serão impressos e escritos com uma mensagem per-
sonalizada e porque o interior pedia um papel um pouco 
mais resistente, optamos por fazer postais em papel Curious 
Matter Black Truffle 380 grs., num tamanho de 100x150 mm, 
com termo-estampagem 1 face a branco. 
Entretanto seguirão para a gráfica para serem realizados.

fig. 23

fig. 24
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Heather Hubbard é uma cliente Americana que presta servi-
ços de consultoria e acompanhamento para mulheres advo-
gadas - business coaching. Depois de uma década pratican-
do litígios de propriedade intelectual, concentra-se agora 
em ajudar as mulheres e minorias a ter sucesso no sector 
jurídico. A sua abordagem é mais holística do que a maioria. 
A sua missão é capacitar e impulsionar as mulheres e as mi-
norias para o topo pois acredita que o sucesso sem satisfa-
ção não é um objetivo que vale a pena perseguir.

HEATHER HUBBARD
ALL RISE

“Um problema bem formulado já é meio caminho andado” 
John Dewey, 2011

Este foi o primeiro projecto de branding que realizei e con-
cluí na GIF.
Como nem sempre um briefing é tão esclarecedor como o 
cliente acha que é – e este revelou-se o principal desafio 
deste projecto, optei por seguir uma abordagem que me 
pareceu adequada, adoptando 4 métodos que me ajuda-
ram: a interpretar melhor o briefing, a perceber qual a me-
lhor forma de decifrar o que o cliente quer, a potencializar a 
minha análise sobre o mesmo, e tirar algumas dúvidas que 
possam ainda existir mesmo depois do briefing do projecto. 
Cada projecto começa com um questionário que nos ajuda a 
conhecer o cliente, o seu produto/serviço, e as suas expecta-
tivas. Ainda assim, podem surgir algumas dúvidas, pois nem 
sempre a informação fornecida é clara, muitas vezes porque 
os clientes não sabem exactamente o que pretendem, o que 
me motivou neste projecto a aplicar os 4 métodos acima 
mencionados e explicados de seguida.
Segundo Ellen Lupton no seu livro Design Thinking, o pri-
meiro passo consiste em fazer perguntas e perguntas, tentar 
perceber ao máximo o que o cliente quer, e o que ele imagi-
na com o projecto, perceber qual é a sua visão. Como é de 
esperar, nem sempre o cliente sabe o que quer e isso aca-
ba por dificultar o processo criativo. Em segundo devemos 
conduzir uma pesquisa de forma a que nenhuma informa-
ção nos escape, até porque quanto melhor conhecermos o 
cliente melhor conhecemos o projecto, o que acaba por ser 
uma forma de conhecer o cliente além do que ele nos for-
nece para conhecimento. Para terceiro, é importante reduzir 
o briefing ao máximo, simplificando, fazendo a junção dos 
passos anteriormente citados de maneira a obter a forma do 
projecto. E, por último, devemos definir as mensagens-cha-
ve que queremos transmitir.
Ainda que inicialmente tenha resultado e as moodborads 
fossem coerentes com o retirado do briefing, rapidamente 
as alterações começaram a surgir, e o que a cliente pediu 
para os logos nada tinha a ver com o que se tinha idealizado 
inicialmente para a moodbord. A única coerência em todo o 
projecto foi o facto de a cliente querer e adorar amarelo, e 
querer um ícone que de alguma forma a representasse.

BRANDING
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Para chegarmos ao logótipo final passamos por 3 revisões, 
em que pudemos verificar uma clara diferença das primeiras 
propostas até às últimas. Na primeira proposta com base no 
feedback da cliente foram apresentados 3 logos inspirados 
em mandalas, mas nada muito literal pois a cliente pediu es-
pecificamente algo mais moderno ou até mesmo mais abs-
trato. Com excepção da tipografia, que foram todas aprova-
das, nenhuma das opções do logo agradou à cliente, pois 
havia detalhes que ela não gostava e outros que ela gostaria 
de ver mas não mencionou inicialmente, nomeadamente o 
facto de querer que visualmente a sua identidade funcionas-
se horizontalmente como Heather / ícone / Hubbard.

Depois do seu feedback e mediante os exemplos apresen-
tados pela cliente, percebemos que queria um design mas 
gostava de outro completamente diferente, foi então que 
numa nova tentativa de encontrar uma outra solução viável 
e pensando num design com uma linha gráfica um pouco 
diferente das apresentadas inicialmente, propusemos mais 
três opções: a primeira ainda ía um pouco na sequência dos 
mandalas mas muito mais abstrato e simplificado; como se-
gunda opção introduzimos algo completamente diferente, 
muito mais elegante e sofisticado e que ía muito mais de 
encontro à representação da marca; e por último um mono-
grama, algo que a cliente tinha dado como feedback inicial 
”Please nothing raw related or with my initials as a mono-
gram.”. Contudo e depois da primeira apresentação dos lo-
gos sabíamos que era um logótipo que ía ao encontro das 
necessidades da cliente e que transmitia a imagem de uma 
mulher forte e bem-sucedida. Para surpresa das surpresas 
(ou não), a cliente adorou a terceira proposta, contudo não 
gostava da forma geométrica à volta dos H’s.

fig. 28

fig. 29

fig. 30
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De forma a simplificar o elemento passamos para a terceira 
e última revisão, onde sugerimos uma forma circular como 
alternativa mais simplificada e elegante de forma a ter uma 
leitura mais harmoniosa em termos visuais e que lhe confe-
ria uma identidade mais sóbria, elegante e sofisticada. 
Nesta fase já só lhe apresentamos duas versões em que a 
única diferença entre elas era a quantidade de círculos. As-
sim que viu, a cliente percebeu que a primeira opção era a 
sua favorita.

Podíamos então avançar para a próxima fase do projecto, 
que seriam os cartões de visita. Na tipografia optei por uma 
serifada - Playfair Display - principalmente para transmitir 
elegância, sofisticação e feminismo, pois o público-alvo da 
cliente são advogadas bem-sucedidas, que no entanto es-
tagnaram e não se sentem realizadas, logo a criação de um 
logótipo com que se identifiquem é essencial.
Em suporte impresso a cliente queria essencialmente car-
tões de visita para distribuir em palestras e retiros, tendo em 
conta que mais de metade do seu trabalho é promovido e 
realizado online, pelo que não fazia sentido ter outros ele-
mentos impresso. Não fiquei de todo satisfeita com o pro-
duto final, pois após a entrega da primeira proposta dos 
cartões a cliente informou-nos que queria especificamente 
que a parte da frente fosse a sua tagline em fundo doura-
do. Mesmo depois de lhe explicarmos que não era coeren-
te e que não a apresentava a ela ‘business coacher’ numa 
primeira abordagem com uma cliente, mas sim ao produto 
que queria vender – e não é essa a missão de um cartão de 
visita, mesmo assim a cliente adorou a opção ignorando por 
completo as outras. O cartão foi impresso na parte da frente 
a foil gold com termo-estampado a branco com um ligeiro 
relevo, e para a parte de trás foi feito um cunho com o mo-
nograma da cliente e impresso em chapa de metal.
Foi então impresso a foil gold com termo-estampagem a 
branco com um ligeiro relevo, para a parte de trás foi feito 
um cunho com o monograma da cliente e impresso em cha-
pa de metal em papel Conqueror CX22 diamante 350 grs.

fig. 31
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Concluída esta fase, passou-se para a aplicação da identida-
de visual para as redes sociais - 2 redes à escolha da cliente. 
Neste caso específico, desenvolveu-se design para a capa 
do facebook e para o podcast da cliente. Ainda fiz propos-
tas de design para a webpage, mas tendo em conta o orça-
mento da cliente, isso acabou por não avançar. Apesar de  
todos os percalços que foram surgindo, sinto um dever de 
missão cumprida e satisfeita pelo trabalho realizado.

fig. 34

fig. 35
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THINKING IS 
HARD.

NOT THINKING 
IS HARDER.

Hans Aarsman
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Kate Gerry é uma life coaching e tem como missão apoiar 
empresários e empresárias a descobrir e a desbloquear as 
crenças subconscientes e os padrões que impedem o suces-
so do sonho. Criou o The Entrepreneurial EDGE™ depois 
de mais de duas décadas a perguntar o que faz as empresas 
bem sucedidas e o que retém os empresários.
Através dos seus retiros, programas e formação exclusiva 
1-1, Kate orienta poderosamente os empresários para dis-
tinguir o seu próprio EDGE™ empresarial para criar mais 
facilidade, alegria e impacto - cumprindo o verdadeiro tra-
balho que estão aqui para criar no mundo.

KATE GERRY
EDGE™

Foi no seguimento da criação do EDGE™ que surgiu a ne-
cessidade de criar material para auxiliar a cliente nos pro-
gramas de formação com os seus clientes. Para este projec-
to concretizou-se uma série de 5 pdfs em conformidade com 
a marca EDGE™ da cliente Kate Gerry, para distribuição on-
line. Como a cliente já tinha uma identidade visual definida 
para o EDGE™ nomeadamente o logótipo - desenvolvido 
anteriormente pela GIF - optamos por definir que a tipo-
grafia do logo seria a tipografia para os pdf’s, para o título 
utilizamos a caligráfica do logótipo a Mustache e para o res-
tante texto a Montserrat, criando hierarquias e uniformida-
de com diferentes pesos e cores. Como as cores definidas 
para a a marca eram cinco e bastante coloridas, optamos 
por criar algo mais divertido e colorido para cada design 
- como iria ser distribuído e preenchido online não havia a 
preocupação com os custos de impressão por isso optamos 
por conjugar sempre duas cores diferentes, até para haver 
uma diferença entre os temas. Sendo o copy bastante infor-
mativo, a abordagem escolhida para o design foi muito sim-
ples e sem grandes elementos decorativos para  não distrair 
o usuário das informações que precisava reter.
Este projecto implicou ainda uma pesquisa em bancos de 
imagens que estivessem relacionadas com o tema de cada 
pdf e um design coerente com a identidade da marca EDGE. 
Foi um processo harmonioso porque uma vez encontrado 
o layout que respondesse ao briefing da cliente e tendo a 
aprovação da mesma, foi só replicar e adaptar conforme o 
copy de cada um dos restantes pdfs.

LAYOUT
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BiblioHive é a plataforma organizacional mais simples, mais 
poderosa e visivelmente atractiva, disponível na web. Aju-
da a instituição e todos os seus membros a permanecerem 
numa pesquisa de ponta, ao mesmo tempo que facilita que 
os professores compartilhem, colaborem e se comuniquem 
sobre o que estão a aprender e fazer.

B IBLIOHIVE
FCSI3

Este projecto consistiu na criação de um layout para um pdf 
que seria usado para distribuição via email marketing, que 
consiste em enviar informações publicitárias aos utilizadores 
de forma a que possam analisá-lo e compartilhá-lo com os 
colegas.
O objectivo era desenvolver um elemento de comunicação 
apelativo, para divulgar a nova plataforma online da marca, 
recorrendo a imagens reais da plataforma e com um design 
coerente com a identidade Bibliohive. Foram utilizadas as 
cores da marca para dar highlights a partes do texto que 
queríamos evidenciar, assim como as formas hexagonais da 
identidade como elemento decorativo. Optei pela Proxima 
Nova como tipografia por uma questão de coerência pois 
é a utilizada no site e como o pdf serviria para divulgar um 
novo curso do site achei que faria todo o sentido, até por-
que o utilizador pode ir do pdf para o site e existe homoge-
neidade entre ambos, sem esquecer o facto de ter uma boa 
leitura e legibilidade para o público-alvo. Foi um projecto 
com uma duração curta e aprovado na primeira fase, apenas 
com umas ligeiras alterações no copy pedidas pelo cliente.

LAYOUT
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Naomi é uma naturopata certificada com um bacharelato 
em Ciências da Saúde. Também é nutricionista, bloguer e 
autora, com o seu próprio negócio, baseado em Sydney. É 
conhecida pela sua experiência em ajudar mulheres frustra-
das a lutar com problemas de saúde hormonais. A cliente 
ajuda estas mulheres a conectar os pontos entre a sua saú-
de, felicidade e hormonas. 
A sua missão é permitir que elas vivam uma vida de vitalida-
de ideal - o que ela apelida de “Your New Normal”.

NAOMI JUDGE
LEADPAGES

Para este projecto, a cliente pretendia uma proposta para um 
design de um opt-in no leadpages, que serviria como um brin-
de que ela poderia oferecer em diversas plataformas, nomea-
damente no facebook, no podcast ou até mesmo no seu blog 
pessoal, onde este brinde teria como principal objectivo atrair 
mais clientes.
Foi um projecto com um orçamento de 7 horas, que deu per-
feitamente para a execução do trabalho e para exportar os 
assets necessários. Apesar de ser algo bastante fácil de exe-
cutar, numa primeira fase distribuí o copy existente de forma a 
perceber o que poderia resultar ou não. Através da cor e dos 
pesos tipográficos tentei criar hierarquias de forma a distribuir 
o texto e a destacar o que seria mais importante.  
O design tinha de ser coerente e uniforme com a linguagem já 
existente no site actual e sobretudo tinha de ser prático e sim-
ples para que a cliente conseguisse fazer alterações ao copy 
quando necessário, sem ter muitos estilos associados ao de-
sign. A ideia é que a proposta funcionasse como um template, 
em que facilmente poderia ser manipulado pela cliente, com 
qualquer conteúdo que esta quisesse distribuir.

WEBSITE
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Christine Kheterpal é uma life coaching Americana, que 
criou a Emerge Now Coaching para ajudar homens e mulhe-
res que estão a atravessar uma fase difícil no seu casamento. 
O seu lema é simples e objectivo “Should I stay or leave 
my marriage?” e tem como missão ajudar os seus clientes 
a encontrar a clareza e a confiança para fazer a sua grande 
decisão em relação ao seu casamento, seja ela qual for.

CHRISTINE KHETERPAL
EMERGE NOW COACHING

Este projecto surgiu da necessidade da cliente, com a sua 
marca em ascensão, querer criar um espaço espaço onli-
ne mais formal para promover o seu negócio Emerge Now 
Coaching, além das redes sociais que é um tipo de comuni-
cação menos formal. O projecto contemplou o design com-
pleto de um website composto por uma homepage, about, 
coaching, contact e ainda uma página de blog e blog post, 
e o design de dois pop-up. Foi o primeiro website comple-
to para o qual criei o design, e estive em contacto directo 
com a programação o que foi bastante satisfatório por me 
dar uma motivação extra e um sentido de envolvência e res-
ponsabilidade muito grande. Seguindo as direcções e dicas 
do meu colega Rubén, UI/UX, para tornar o website mais 
optimizado,  neste caso específico agrupei as informações 
em três grupos: primeiro - scope - onde iria perceber quais 
seriam os requisitos de conteúdo; o segundo - structure - 
onde o essencial seria responder ao where?, how? e what?; 
e por fim – surface -  onde reuniria todo o layout visual para 
o website. Mediante o copy inicial - visto que este mudou 
algumas vezes durante o processo de design - tentei dar 
respostas a estes três elementos de forma a optimizar o user 
experience. 
Foi-me dada liberdade criativa para demonstrar da melhor 
forma o trabalho desenvolvido pela cliente, com a única res-
trição de usar as cores da marca já existente e  também usar 
algumas imagens que a cliente queria ver no site, definidas 
por ela.
Optei por adicionar elementos decorativos às páginas, para 
o website ficar mais de acordo com a imagem da cliente, 
transmitir a ideia de que a cliente era acessível e alguém em 
quem podíamos confiar os nossos problemas. Criar hierar-
quias nos textos e fazê-los sobressair foi essencial do meu 
ponto de vista para destacar certos pontos que eram im-
portantes para a cliente. Como era um wesite responsive 
tive o cuidado de não complicar muito o design, tanto por 
questões de programação, como para não se perder em re-
soluções mais pequenas como o telemóvel, por exemplo. 
A user experience do utilizador não é comprometida no site, 
muito pelo contrário, penso que em termos de usabilidade 
o website é intuitivo e fácil de navegar, talvez pelo facto de 
não ser um website tão extenso e o conteúdo estar bem 
distribuído, o utilizador consegue navegar facilmente sem 
se perder. 

WEBSITE
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Considero que o site ficou com uma boa 
leitura e fluidez de conteúdo, tem uma 
linguagem acessível e convidativa, e so-
bretudo confortável e amigável tendo em 
conta o tipo de conteúdo que a cliente 
aborda, nomeadamente problemas ma-
trimoniais que é sempre algo constrange-
dor para quem se encontra na situação. 
No geral foi um bom “primeiro” website 
para perceber de que forma posso opti-
mizar o meu trabalho e o do programa-
dor, nomeadamente alguns problemas 
de programação que evitando no design 
por exemplo pode não complicar a pro-
gramação. O facto de estar em constan-
te contacto com o programador agiliza 
o processo, e facilita a compreensão do 
que é viável ou não para aquele caso e 
cliente em específico.

fig. 42
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Clare Newman é mãe e instrutora de ioga acreditada. Fornece 
cursos online e presenciais, workshops e masterclasses duran-
te o processo de gravidez, trabalho de parto e pós-parto.
Tem como missão criar um grupo dinâmico de professores, 
mães, enfermeiras, parteiras, que são apaixonados por criar 
uma conexão consciente entre mãe e bebé durante o proces-
so de gravidez, trabalho de parto e pós-parto.

CLARE NEWMAN
MAMATA YOGA

Para este novo projecto que contemplava o redesign do we-
bsite actual - home, about, courses, courses page, blog e 
contact - bem como arranjar uma nova solução para distri-
buir a informação no website que era um pouco confusa e 
nada intuitiva, simplificar as funcionalidades, agrupar a in-
formação de forma coerente e tornar a experiência do utili-
zar mais  rápida, eram tudo questões a serem resolvidas. A 
base era o site actual, as cores da marca e o conteúdo eram 
para ser utilizados mediante o site que estava live.
Recorri a um método que me foi instruído enquanto estagiá-
ria pelo UI/UX da empresa, o Rúben - conseguir uma melhor 
organização do conteúdo e uma optimização do website. 
Neste caso associei então os cinco elementos necessários 
para o user experience ser funcional. O primeiro elemento 
strategy -  que passa primeiramente  por perceber o que os 
utilizadores precisam, quais as suas necessidades enquanto 
potenciais clientes, e qual é o objectivo do cliente. 
Respondendo a estas três questões podemos avançar para 
a fase seguinte que é a scope - que seria perceber quais se-
riam os requisitos de conteúdo, que neste caso já estavam 
no site actual. 
A próxima fase é a structure - identificar qual seria o design 
de interação utilizado e de que forma distribuiríamos a infor-
mação de forma a que o user consiga responder a where?, 
how? e what?. O importante neste ponto é a preocupação 
com o user experience de que maneira é que pode ser agra-
dável e que elementos podem ajudar a isso. 
No quarto passo o importante é definir o skeleton - perce-
ber de que forma o design de interface é perceptível visual-
mente e leva o utilizador a uma interação positiva com o we-
bsite. Para isso é importante desenhar wireframes que nos 
auxiliam no processo de construção do site. E por último, a 
surface - que é todo o conceito visual desenvolvido para o 
website, desde a sequência da distribuição de informação, 
ao layout, à tipografia utilizada, às cores escolhidas.
Definidos todos estes elementos, foi possível criar um site 
muito mais homogéneo e visualmente mais agradável com a 
visão que a cliente queria transmitir com o site. 

WEBSITE
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Sendo um website responsive, optamos por um design sim-
ples mas bastante harmonioso e conciso, e especialmente 
tranquilo e confiante visto que o ioga é suposto ser assim e 
sobretudo porque é direccionado para mamãs, futuras ma-
mãs, e profissionais na área.
Reajustamos as cores actuais da cliente e adicionamos uma 
nova porque sentimos falta de uma cor que se destacasse 
nomeadamente para usar em botões e afins. Apresentamos 
elementos gráficos que fossem de encontro a uma lingua-
gem mais natural e fluída. É essencial perceber que a expe-
riência do utilizador é muito mais optimizada e intuitiva, a 
navegação no website é clara e eficaz. 
O facto termos tornado a informação directa e objectiva 
agrupando-a em conteúdos semelhantes na mesma página 
ou o simples facto de termos CTA em quase todas as pági-
nas para aumentar sempre que possível o nível de intera-
ção com o site, são funcionalidades novas que não existiam 
no anterior site e que tornavam o processo de navegação 
chato, confuso e muito longo, o que em alguns casos pode 
diminuir as vendas porque os utilizadores cansam-se de an-
darem a passear no site e não irem directos à informação 
que lhes interessa. 
Sinto que este projecto já foi um pouco mais fácil a nível de 
desenvolvimento de design. Apesar de haver sempre avan-
ços e recuos entre feedbacks e designs, o que acaba sempre 
por criar alterações que algumas vezes é preciso mudar a 
estrutura completamente, acaba por ser um pouco parte de 
design editorial mas em versão web. Entretanto nos próxi-
mos meses a programação começa a ser desenvolvida e o 
website está muito mais optimizado, fácil de navegar e intui-
tivo para o utilizador.

fig. 44
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fig. 45
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SUCESS IS THE ABILITY 
TO GO FROM FAILURE TO FAILURE 

WITHOUT LOSING YOUR 
ENTHUSIASM.

Winston Churchi l l
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ESTADO DA ARTE

3.

Numa altura em que cada vez mais a pressão para arranjar 
um emprego “na área” é constante, a dificuldade também e 
a falta de experiência faz com que muitas das vezes pessoas 
não sejam selecionadas. Tendo em conta o plano de estudos 
do mestrado, ter um caráter mais prático e experimental, é 
prepotente não me debruçar sobre esse temática, ainda mais 
tendo em conta o trabalho desenvolvido em estágio.

Actualmente somos “bombardeados” visualmente com cons-
tantes informações e transformações ao nosso redor. Design, 
formas, cores, texturas, projectos, soluções para as mais di-
versas coisas, o que por vezes torna difícil filtrar toda essa in-
formação. Há inúmeras soluções possíveis e é preciso anali-
sar para adaptar as soluções ao contexto certo. Durante os 
últimos anos muitas mudanças têm acontecido no design que 
refletem isso. 

“From the 1980s onwards, the definition of graphic design change more 
radically than ever before. design became strategized and professiona-
lized. (…)”
Adrian Shaughnessy, 2012

Segundo nos diz Hebert Spencer, a maioria dos designers de 
hoje em dia são profissionais qualificados e bem treinados, 
tanto na atitude como no trabalho, o que resulta num desen-
volvimento mais significante no design na última década e isso 
tem-se refletido no reconhecimento e interesse das pessoas 
pelo design. A faculdade neste caso, e os ensinamos adquiri-
dos, ajudam a perceber como funcionam as temáticas actuais, 
tais como: design editorial, gráfico, interface (…) e estar ocor-
rente das constantes actualizações, além  do ensino das ferra-
mentas de trabalho. 
Cada vez mais o paradigma de que não há interesse, procura 
ou até mesmo dinheiro para investir num design de qualidade, 
vai desaparecendo e o interesse e a procura desde indivíduos 
comuns, a pequenas ou grandes empresas, cada vez mais re-
fletem a necessidade e sobretudo a vontade de terem um bom 
design que traduza os valores da marca, do negócio ou até 
mesmo daquele pequeno projecto individual.

“The objective of graphic designers was to produce clear communications.”
Jorge Frascara, 1964

IV
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Contudo e apesar de já enraizado e usual, a preocupação 
com a qualidade o design gráfico, começou quando à uns 
anos atrás quando a Gestalt School, começou a fornecer con-
ceitos teóricos para serem lecionados em cursos nas escolas 
de arte.
Apesar do designer ter ganho reconhecimento com o seu 
trabalho, também ganhou responsabilidades, Jorge Frascara, 
menciona-nos três:
-“The impact that all visual communication has in the com-
munity and the way in which its content influences people.
-The impact that all visual communication has in the visual 
environment.
- The need to ensure that communications related to the 
safety of the community are properly implemented.”
É preciso perceber quais as habilidades de que necessitamos  
enquanto designers, pois em cada projecto é necessário lidar 
com o objectivo do projecto ou com o objectivo que o clien-
te idealiza e lidar com a intuição de designer, é preciso ser 
assertivo para uma boa concretização do trabalho contudo 
é necessário não misturar os objectivos com a intuição, de 
forma ruidosa e pouco coerente. Aprender a lidar e a solu-
cionar os problemas que vão surgindo é também uma tarefa 
árdua, nem sempre precisamos de começar do zero vezes e 
vezes sem conta um trabalho só porque não está a resultar, 
basta por vezes olharmos de maneira diferente ou pedir uma 
segunda opinião a quem está fora do projecto para se con-
seguir dar a volta à situação, pequenas mudanças como a 
alteração de cor, a adição ou subtração de algum elemento 
pode dar certo e fazer o resultado final.
Um método prático-criativo de soluções, de problemas ou 
questões, com vista a um resultado futuro, e é nesse sentido 
que o trabalho deve ser conduzido. É sobretudo perceber 
de que forma se pode elevar o trabalho, se há outro solução 
além da que já foi desenvolvida. Com a existência do digital 
há vasto leque de possibilidades e por vezes isso pode difi-
cultar ou agilizar o processo. Desde apps que podem ser pré-
-desenvolvidas, a simples pop-ups informativos, a post-cards 
para facebook, a ebooks. A ideia resulta na articulação do 
que será mais funcional para cada cliente. É também aplicar 
os conhecimentos nas soluções.
Todavia é preciso haver uma pesquise que ajude e fundamen-
te o designer no processo de trabalho. Christopher Frayling 
identificou tês tipo de pesquisa no design: into, for, and 
through design. Ainda assim segundo Adrian Shaughnessy 
este tipo de pesquisa é mais recorrente em jovens designers.

Arriscar e ter confiança no trabalho que desenvolvemos, 
nem sempre é tarefa fácil e por vezes precisamos de incenti-
vos - não monetariamente, claro que ajudava (risos) - e Sháá 
Wasmund tem razões que devemos começar a fazer e que 
apesar de serem direccionadas para quem quer começar o 
seu próprio negócio, pode-se na minha opinião aplicar ao 
designer e ao seu trabalho enquanto profissional. Primeira-
mente, é preciso ser capaz de acreditar em nós e acreditar 
que conseguimos tudo. 

É preciso mexermo-nos partilhar ideias, experiências, opiniões que 
possam de certa forma contribuir para um crescimento de auto-conhe-
cimento e auto-descoberta, simplesmente porque podemos. Vermos 
no inconveniente o conveniente, fazer algo fora da zona de conforto, 
mudar hábitos, pode por vezes ser a “lufada de ar fresco” e um bom 
motivo para continuar a arriscar.

“ A ideia nasce da forma. Mas de onde nascem as ideias?”
Joan Costa, 2011

Muitas das vezes para o profissional, o processo de trabalho 
nem sempre  é fluído, existe o tão temido fenómeno de blo-
queio, nem para a frente nem para trás, pior do que um pên-
dulo encravado, em que o dia nunca acaba, a ideia magnifica 
não vem, o design criado não está a comunicar, nada está a 
funcionar e uma série de defeitos intermináveis se apoderam 
do trabalho. Contudo no momento em que isso acontece, 
está uma boa forma de começar outro projecto - isto quan-
do o bloqueio não é geral - outros briefings, outras ideias, o 
importante é começar algo que ajude o bloqueio a desblo-
quear ou que permite a criação de algo novo. Ás vezes os 
bloqueios permitem um maior foco e interesse no trabalho.

“ (...) para não apenas sobressair, mas prosperar na indústria, devemos 
ter toda a loucura que conseguirmos. (...) ” 
Neville Brody, 2014
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CONCLUSÃO

4.

Sem dúvida de que tinha objectivos claros a alcançar com 
o Mestrado em Design Gráfico e Projectos Editoriais, um 
deles e talvez o mais importante - tendo em conta que es-
tou de momento a escrever a conclusão deste relatório que 
acaba por ser a conclusão de mais um marco importante no 
meu percurso - era fazer um estágio que proporciona-se um 
complemento à minha formação, com um conjunto de mo-
dalidades na área do design que me enriquecesse enquanto 
designer, mas também enquanto pessoa. 
Foi um ano turbulento e com muitas mudanças a vários níveis, 
o saber moldar-me as situações e trabalhar com elas, foi sem 
dúvida um desafio, que chegando agora com a aproximação 
do final, sei que valeu a pena, o esforço e a dedicação, as 
minhas expectativas e os meus objectivos foram alcançados.
Segundo Kate Moross nos diz no seu livro autobiográfico 
Make Your Own Luck: A DIY Attitude to Graphic Design and 
Illustration, a faculdade de arte é o que cada um faz dela, e 
que a coisa mais importante que devemos fazer na faculda-
de é aprender a utilizar as ferramentas que temos à nossa 
disposição, só assim poderemos descobrir e explorar áreas 
desconhecidas e inexistentes que nos poderão ser vantajo-
sas e acho que este último ano veio mesmo comprovar isso. 
Foi um ano muito mais autónomo em que pôde aprender a 
vários níveis - como novas ferramentas, ampliar horizontes, 
novos desafios, expandir e absorver novos conhecimentos 
mas sobretudo trabalhar arduamente para que haja sempre 
uma evolução constante no meu trabalho. As tentativas - 
erro fazem parte e são fundamentais para que um melhor 
design seja realizado e na ajuda da compreensão dos pro-
blemas com que às vezes temos de lidar para resolver um 
projecto. Independentemente do tipo de trabalho com o 
qual nos deparamos saber dar uma resposta completa é o 
essencial para um bom trabalho.
Ainda numa fase de auto-ajuda Kate Moross, refere três as-
pectos que acha fundamentais para conseguir um emprego: 
primeiro, o trabalho; segundo, habilidades de comunicação; 
e o terceiro, a personalidade.
O frio na barriga que sentia inicialmente, que seriam os 
clientes, clientes reais e como iria trabalhar com os seus pro-
blemas, ideologias, vontades, conceitos (..) passou e a con-
fiança hoje é notória. A pressão saudável sentida de querer 
fazer uma boa figura e passar a mensagem de que sabia 
fazer design, não queria de todo parecer inexperiente, mas 
verdade é que eu o era. 

V
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Obviamente que depois deste tempo, existe a fluidez de 
trabalho que deixa todo o processo mais natural e eficaz.
Feito um balanço geral a este período de estágio - que de-
pois se prolongou para uma proposta de trabalho - é sem 
dúvida uma sensação de dever cumprido e uma grande sa-
tisfação saber que a minha presença foi notada e apreciada e 
concluo ainda que a minha evolução tem sido progressiva e 
significativa. As minhas dificuldades têm-se atenuando com 
o tempo, o que me deixa muito feliz e com uma sensação 
de dever cumprido. Kate Moross no seu livro transmite-nos 
uma confiança de que chegamos onde queremos, e que é 
simples só temos que trabalhar para tal. Nada nos vai cair no 
colo se esperarmos. Como tal, pretendo continuar a alargar 
ainda mais os meus horizontes e quem sabe tentar levar a 
minha sorte e ambição até Barcelona, um dia.

“Don’t be lazy.”
Kate Moross, 2014
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Para: DIANA CASTRO De:
A/C: Págs: 1
Fax: Data: 20-01-2017
E-mail: Ref.ª

Assunto: Orçamento

melhores preços para um eventual fornecimento do seguinte material:

Quant Pr. Unit. Total

1500 0,0433 65,00

Com os n/ melhores cumprimentos, e conforme solicitado por V.Exas., submetemos à v/ apreciação os n/

Descrição

Autocolantes GIF c/ 4 cm diâmetro impressos a 1 cor

Postais GIF 10x15 cm c/ termo-estampagem 1 face a branco em 
Curious Matter Black Truffle 380 grs.

1000 0,3400 340,00

1500 0,0433 65,00

Na expectativa das v/ prezadas notícias, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente

Vitor Carneiro
vitor.carneiro@tipografianova.com

 

 

 

0,3400 340,00

Observações:

Nota: os preços acima indicados, estão sujeitos a um acréscimo do IVA em vigor na data da encomenda

Autocolantes GIF c/ 4 cm diâmetro impressos a 1 cor
Curious Matter Black Truffle 380 grs.

Envelopes GIF impressos a 1/1 cor + relevo + termo-estampagem a 
preto + vincos em Conqueror Liso branco brilhante 160 grs.

1000

Para: DIANA CASTRO De:
A/C: Págs: 1
Fax: Data: 10-03-2017
E-mail: Ref.ª

Assunto: Orçamento

melhores preços para um eventual fornecimento do seguinte material:

Quant Pr. Unit. Total

Observações:

Com os n/ melhores cumprimentos, e conforme solicitado por V.Exas., submetemos à v/ apreciação os n/

Descrição
Cartões HEATHER HUBBARD impressos a 1/0 cor + termo-estampagem 
ouro f/v em Conqueror CX22 diamante 350 grs.

500 240,000,4800

Na expectativa das v/ prezadas notícias, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente

Vitor Carneiro
vitor.carneiro@tipografianova.com

 

 

 

Observações:

Nota: os preços acima indicados, estão sujeitos a um acréscimo do IVA em vigor na data da encomenda

ouro f/v em Conqueror CX22 diamante 350 grs.
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