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ABSTRACTRESUMO

O presente relatório de estágio tem como objetivo descrever as funções de-
sempenhadas em todas as etapas na duração do estágio curricular. Assim 
como expor de que forma o mesmo contribuiu para o progresso e evolução 
tanto a nível pessoal, como a nível académico em processo de inserção no 
mercado de trabalho.

Foi escolhida a modalidade de estágio devido à possibilidade de termi-
nar o mestrado já com experiência profissional na área de estudos, con-
solidando assim os conteúdos aprendidos ao longo do período curricular, 
e aplicando-os em contextos reais. O estágio, com a duração de aproxi-
madamente quatro meses, teve início no princípio de outubro de 2018 e 
término a meio de fevereiro de 2019.

A empresa acolhedora é a ANCA Design Studio, sediada em Penafiel. 
Trata-se de um estúdio de design, que funciona desde março de 2018. 
Foram realizados projetos em diversas áreas do design gráfico e de comu-
nicação, desde a criação de identidades visuais de marcas, campanhas de 
marketing, comunicação de marcas, web design, entre outros. Tem clientes 
como Century 21, Ergovisão, Futersil, Criar Valor, Autogenial, VR Portal, 
Sust4Amb, alguns com os quais trabalham regularmente.

Neste relatório, serão relatados não só os aspetos em que foram obti-
dos bons resultados ao longo do período de estágio, mas também os prob-
lemas ocorridos e as soluções encontradas para os resolver. De que forma 
a aplicação dos conteúdos aprendidos em contexto da faculdade difere no 
mundo profissional, bem como as adaptações pessoais consequentes des-
sas diferenças. Começo por introduzir uma componente de investigação 
sobre a importância da identidade gráfica, seguindo-se uma análise dos 
projetos desenvolvidos ao longo do estágio.

This internship report aims to describe the roles carried out during all 
phases of  the curricular internship. It also aims to expose how the intern-
ship contributed to the progress of  growth, not only on a personal level, 
but on an academic level starting in the professional world as well.

I chose to do an internship due to the possibility of  finishing a master’s 
degree with professional experience in this field of  study, and as a way of  
reinforcing the content learned throughout the academic years by apply-
ing that knowledge in real-world contexts. The internship, with the dura-
tion of  approximately four months, started at the beginning of  October 
2018 and ended in the middle of  February 2019.

It took place at ANCA Design Studio, based in Penafiel. ANCA is a 
design studio that has been active since March 2018. Projects were car-
ried out in various fields of  graphic and communication design, such as 
development of  branding, marketing campaigns, brand communication, 
web design, and others. Some of  ANCA’s clients include Century 21, Er-
govisão, Futersil, Criar Valor, Autogenial, VR Portal, Sust4Amb, some of  
whom are regular clients.

In this report, I will describe not only the aspects in which good results 
were obtained during the internship period, but also the problems occurred 
and the solutions found to solve them. In what way academic knowledge 
differs in the real-world context, as well as the consequent adaptations to 
meet those differences. I start by introducing a research on the importance 
of  branding, which is followed by an analysis of  the projects developed 
during the internship.PALAVRAS-CHAVE
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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo expor o trabalho elaborado du-
rante o estágio curricular na empresa ANCA Design Studio, sediada em 
Penafiel, realizado no âmbito do 2º e último ano do Mestrado em Design 
Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Universi-
dade do Porto.

O trabalho desenvolvido será analisado de uma forma crítica e refletiva, 
ponderando sobre o que correu bem e o que podia ter corrido melhor, fun-
damentando opções tomadas no campo do design recorrendo à bibliogra-
fia que foi estudada ao efetuar a pesquisa para o tema, relacionando assim 
ambas as partes do trabalho executado ao longo deste ano letivo, sendo 
estas o estágio e a investigação.

A problemática estudada é a importância da identidade gráfica na 
psicologia do consumidor. O que é que, na estética da marca, torna uma 
pessoa num consumidor. Dividi a pesquisa nos três principais elemen-
tos constituintes do logo, que é a base de toda uma identidade gráfica. 
A semiótica da marca, que pode ser uma mais-valia na elaboração dos 
elementos simbólicos do logo, a cor, e a sua importância com base na psi-
cologia e teoria das cores de vários pontos de vista e, por fim, a tipografia, 
e de que forma esta pode ter influência em diversos aspetos conforme 
comprovado por estudos que serão citados. A pesquisa foi feita com base 
em bibliografia já existente, trabalhos académicos, casos de estudo, arti-
gos e estudos realizados em diversos âmbitos relevantes para o tema em 
questão. Uma análise dos resultados da pesquisa deu origem a argumen-
tos e contra argumentos que podem ser discutidos.
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MOTIVAÇÃO

Ao terminar a licenciatura, tomei a decisão de prosseguir estudos ime-
diatamente e ingressei no mestrado apenas uns meses depois. Devido a 
esta passagem direta do 1º para o 2º ciclo de estudos, ainda não tinha tido 
a oportunidade de iniciar o meu percurso profissional.

Após vários anos de estudo, senti que este era o momento oportuno 
para entrar de certa forma no mercado de trabalho e assim ganhar ex-
periência em contexto real, o que com certeza será uma mais valia no meu 
futuro. Além de ganhar experiência profissional queria também perceber, 
através da prática, de que modo se compara a aplicação dos conhecimen-
tos aprendidos em contexto académico num contexto profissional. Apesar 
de já ter vindo a empregar conhecimentos em trabalhos académicos, ha-
veriam sempre aspetos que iriam ser diferentes numa situação de estúdio 
na qual faria parte de uma equipa.

O motivo pelo qual decidi investigar sobre o tema apresentado neste 
relatório surgiu durante o estágio, ao executar um projeto de branding de 
grande dimensão e que iria ter muita visibilidade. Tendo interesse nesta 
área, foi surgindo a necessidade de estudar mais aprofundadamente o que 
torna uma pessoa num consumidor. Ao dedicar-me a esta investigação, 
acredito que posso melhorar a maneira como abordo cada trabalho ao 
aplicar os conhecimentos aprendidos, algo que já fui fazendo ao longo do 
estágio enquanto investigava simultaneamente.

O documento encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro capítu-
lo enquadra o tema e introduz a pesquisa realizada no âmbito do mes-
mo, justificando a sua importância através da semiótica da marca, da im-
portância da cor e da influência da tipografia no consumidor.

O segundo capítulo é dedicado ao estágio. Nesta parte é feito um en-
quadramento da empresa onde decorreu o estágio e são expostas as ex-
periências passadas durante o mesmo. Há uma descrição dos trabalhos e 
fundamentação de escolhas tomadas, sendo por vezes feita uma relação 
com a pesquisa do tema nessa mesma fundamentação. São apresentados 
os obstáculos que tiveram de ser ultrapassados na concretização de cada 
projeto, bem como novas ferramentas de trabalho às quais fui introduzida. 

Pretendo através deste relatório demonstrar de que forma o treino 
que recebi de grandes professores ao longo de todos estes anos de estu-
do,contribuiu para o meu desempenho, nesta que foi a minha primeira 
experiência no mercado de trabalho. Falando também de como tudo con-
tribuiu não só para o meu crescimento como profissional, mas pessoal. 
Embarquei nesta experiência com otimismo e continuo confiante de que 
foi uma boa escolha, e espero que me abra portas no futuro.

Por fim encontra-se uma secção dedicada aos anexos, na qual constam 
o diário que mantive durante o estágio no qual todos os dias tomava notas 
das atividades realizadas, fotografias do estúdio e esboços elaborados no 
âmbito da concretização de alguns dos projetos.

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
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01 IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE GRÁFICA 
NA PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR
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1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA

Vivemos num mundo repleto de informação com a qual somos bombar-
deados a quase todos os momentos do dia em que estamos conscientes. 
Esta informação aparece sob as mais variadas formas, sejam estas visuais 
- estáticas ou em movimento -, sonoras ou uma combinação de todas 
em simultâneo. Somos frequentemente assaltados por publicidade a pro-
dutos nos quais podemos ou não estar interessados. Então, antes ainda 
de tomar uma decisão sobre a necessidade de adquirir um produto ou 
serviço, o nosso subconsciente já está a analisar a imagem da marca e 
a transmitir-lhe qualidades ou defeitos. Esta primeira análise é feita in-
conscientemente com base nas nossas experiências e cultura.

Anatomicamente falando, o logo pode ser dividido em duas partes: o 
símbolo e o nome. Sendo a cor um elemento indispensável, é uma parte 
integrante nesta pesquisa. Apesar de o logo não ser a marca em si, de 
acordo com Lee Frederiksen na 6ª parte de uma série de artigos intitula-
da Elements of  a Successful Brand,  “pode ser a âncora da identidade visual 
de uma empresa e um componente crítico de uma marca de sucesso” 
(Frederiksen 2016).

“Uma marca é como uma promessa” (“The Importance of  Branding 
Your New Business” 2009), transmite uma mensagem sobre os princípios 
da empresa. Essa mensagem deve estar em consonância com a forma 
como a marca pretende ser reconhecida perante o público. O artigo Why 
is Branding so Important for Your Business fala sobre esse reconhecimento, “a 
marca ajuda a criar confiança com o público-alvo, ajuda a criar fidelidade 
à marca, para que os consumidores continuem a voltar” (Amanda s.d.), 
ou seja, passa a existir uma relação emocional entre o público e a marca.

É por isso que um negócio emergente com uma identidade gráfica bem 
definida é tão importante. É uma maneira eficaz de uma empresa expres-
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1.2. SEMIÓTICA DA MARCAsar o que faz e o que tem para oferecer. Uma boa identidade traz atenção, fica 
na memória. Num mundo repleto de informação, ser memorável é chave.

Segundo a Encyclopædia Britannic, semiótica é o estudo dos signos e da sua 
utilização na sociedade (“Semiotics” s.d.). Baseando-se em reconhecimento e 
aprendizagem, de acordo com Charles S. Peirce existem três tipos de signos: 
ícones, índices e símbolos. O ícone “assemelha-se ao objeto que representa” 
(Deledalle 1979, 20), o índice tem uma relação de contiguidade com o objeto 
(Deledalle 1979, 21) e o símbolo “refere-se ao objeto que denota em virtude 
de uma lei, uma associação” (Deledalle 1979, 25). Um logo pode pertencer a 
qualquer uma destas categorias, individualmente ou em simultâneo. 

Adrian Frutiger afirmou que, “no Homem o processo de reconhecimento 
ocorre de maneira semelhante” ao de uma “configuração que a máquina 
deve reconhecer comparando-a com uma matriz ‘aprendida’ previamente 
programada” (Frutiger 1981, 15). Do mesmo modo que associamos o fumo 
ao fogo, é possível criar este tipo de associações em marcas. Muitas delas já o 
fazem com a sua audiência através de uma história que foi sendo construída 
ao longo do seu crescimento.

A semiótica analisa tudo desde linguagem a símbolos, ferramentas que 
uma marca utiliza não só para criar uma relação com os seus consumi-
dores, mas para manter essa relação futuramente. A memória tem um 
papel significativo na publicidade e uma forma de apelar à memória é 
através de analogias. Estas analogias devem ter em conta a cultura para 
a qual se está a trabalhar. Segundo Adam Hedley, “o papel da semiótica 
e da linguagem como sistema cultural pode ajudar a determinar como os 
humanos estabelecem naturalmente conexões, e obtêm significados dos 
seus arredores” (Hedley 2019). 

Relação com os consumidores
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1.3. IMPORTÂNCIA DA CORPara que a relação dos consumidores com a marca seja mantida a 
longo prazo, é necessário haver investimento. Nesse sentido, a marca tem 
de evoluir com a cultura e sociedade e não manter-se estática. Isto ajuda 
também à implementação dos valores da própria empresa. “As marcas 
devem realizar pesquisas contínuas para identificar tendências e merca-
dos culturais, sociais ou tecnológicos emergentes. Com esse conhecimen-
to podem aprender a adaptar-se e a comunicar efetivamente a sua men-
sagem” (Hedley 2019).

Num sentido mais prático, a própria anatomia do logo informa o con-
sumidor suscitando emoções e interesses. Deste modo, diferentes formas 
comunicam informações distintas, como por exemplo os quadrados e 
retângulos inspiram estabilidade e confiança, os triângulos estão associa-
dos a hierarquia e os círculos, segundo Adrian Frutiger “desde a impor-
tante invenção da roda, o círculo tornou-se num símbolo de movimento” 
(Frutiger 1981, 33).

A semiótica pode ser particularmente importante na internacionalização de 
uma marca quando a barreira linguística constitui um problema. Esta barreira 
pode ser facilmente ultrapassada com recurso a imagens comunicacionais en-
tendidas globalmente. Um exemplo prático são a maioria dos sinais de trânsito. 

Para reter o pensamento, para transmitir o enunciado, os signos 
alfabéticos já não são suficientes há algum tempo. Orientação e 
comunicação seriam hoje impossíveis sem a ajuda de esquemas, si-
gnos e sinais. A expressão escrita é necessariamente ampliada pela 
criação de imagens. (Frutiger 1981, 282)

Seja na criação do logo, na implementação da marca ou a longo pra-
zo, a semiótica é uma das chaves para o crescimento de uma marca. Sen-
do uma marca um conjunto de signos que estimula os consumidores a 
identificarem-se com ela, muitas vezes através de simbolismos. Ao saber 
quais os signos que vão apelar às emoções pretendidas num determinado 
público-alvo, é possível criar uma identidade em torno disso. A utilização 
de uma análise semiótica durante o desenvolvimento de uma identidade 
gráfica pode ser benéfica para a forma como uma marca se integra na 
sociedade, criando uma cultura em torno dela mesma.

Forma

Internacionalização

Personalidade da marca 

“Quando escolhida e implementada eficazmente, a cor pode diferenciar, 
motivar e elevar um negócio.” (Frederiksen 2016)

Consoante a personalidade que a marca pretende transmitir ou a 
indústria em questão, o efeito psicológico das cores na mente tem con-
sequências, portanto é sem dúvida um elemento ao qual deve ser dada 
grande importância quando se cria uma identidade gráfica. 

A cor torna-se uma parte intrínseca da identidade gráfica de uma em-
presa pois, como afirmam Lauren I. Labrecque e George R. Milne numa 
investigação intitulada Exciting red and competent blue: the importance of  color 
in marketing, “como ferramenta de marketing, a cor atrai consumidores 
e pode moldar as suas perceções” (Labrecque e Milne 2011). Acaba por 
funcionar como personalidade da marca e atingir dessa maneira um pú-
blico-alvo específico.

A memória tem um papel imprescindível na psicologia do consumidor. 
O logo e a cor atuam em conjunto quando se trata de uma identidade fa-
miliar para o consumidor, ambos influenciando a sua perceção da marca 
(Labrecque e Milne 2011). No entanto, se for uma marca nova, a cor é o 
que causa o primeiro impacto, “não há associações de marcas relevantes 
que existam, e a percepção de personalidade resultante é principalmente 
baseada em associações ativadas desencadeadas pelo significado referen-
cial da cor” (Labrecque e Milne 2011).

Estas associações vão longe ao ponto de haverem cores tão famosas 
quanto a própria marca. Chegando a existir marcas que registaram como 
trademark¹ as cores pelas quais são conhecidas. A Coca-Cola é um destes 

1. trademark - de acordo 
com o Cambridge 
Dictionary, é nome ou 
símbolo num produto 
que mostra que foi feito 
por uma determinada 
empresa e apenas pode 
ser utilizado por outras 
empresas com autorização. 
Uma trademark só se 
aplica no contexto da 
indústria específica na qual 
foi registada. No entanto, 
“apesar de outras marcas 
na mesma categoria 
de produtos estarem 
impedidas de utilizar cores 
específicas registradas, 
há inúmeras outras cores 
semelhantes não restritas” 
(Labrecque e Milne 2012).
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exemplos, tendo o seu esquema de cores protegido. E, de acordo com 
Aaron Taube e Kim Bhasin, registar tons de cor como trademark é algo 
comum entre empresas de sucesso pois as cores são “cruciais para como 
as marcas criam o seu marketing, embalagens, uniformes e design de loja” 
(Taube e Bhasin 2014).

Indústria

Psicologia e teoria da cor

Ainda dentro do assunto das cores associadas a situações específicas, cer-
tas cores estão mais associadas a determinadas indústrias do que outras. 
Eva Heller apresenta um exemplo prático na sua publicação A Psicologia 
das Cores, “Há apenas um setor em que o azul se deve encontrar em 
menor número: não há quase nada de cor azul entre os alimentos e as 
bebidas.” (Heller 2012, 23). 

Labrecque e Milne na sua investigação To be or not to be different: Explo-
ration of  norms and benefits of  color differentiation in the marketplace confirmam, 
com base em estudos por eles realizados, esta relação existente entre in-
dústrias e cores. Eles vão ainda mais longe, afirmando que pode ou não 
ser benéfica para a marca seguir as normas cor da sua categoria, depen-
dendo se existe ou não um líder de mercado na mesma.

A análise encontra evidências de que existem normas de categoria 
de cor do produto e destaca que, embora a associação possa ajudar cer-
tas categorias, também pode prejudicar outras. Análise adicional revela 
que as categorias com um líder de mercado dominante são muitas vezes 
adequadas para as normas de cor líder de mercado (Labrecque e Milne 
2012).

Consequentemente, ao sermos expostos a um elevado número de 
anúncios a marcas, empresas, produtos, a cor pode servir inconsciente-
mente como informação acerca do que nos está a ser apresentado.

A Interaction Design Foundation define teoria da cor como:

termo usado para descrever a coleção de regras e diretrizes a res-
peito do uso da cor na arte e no design, desenvolvidas desde os seus 
primórdios. Teoria da cor informa o design dos esquemas de cor, 
visando o apelo estético e a comunicação efetiva da mensagem do 
design tanto a nível visual como psicológico (Color Theory s.d.).

Embora esteja dependente de diversos fatores, como preferência e ex-

periências pessoais, cultura, entre outros, e por isso ser muito subjetivo, 
o efeito das cores na mente humana é geralmente aceite que existe. Isto 
é, pode é não atuar da maneira mais óbvia que muitas fontes fazem crer, 
estando os seus efeitos sujeitos, por exemplo à própria interação entre 
cores. Uma das regras para o efeito das cores, segundo Eva Heller, é que 
“a mesma cor tem um efeito completamente diferente quando está com-
binada a outras cores” (Heller 2012, 54). 

Johann Wolfgang von Goethe, apesar de não estar cientificamente 
correto nas suas afirmações acerca de como a cor se manifesta, ao dizer 
que a “cor em si é um grau de escuridão” (Goethe s.d., 31), tinha in-
trospeções interessantes sobre o efeito da cor na mente humana, falan-
do “persuasivamente sobre a harmonia e estética das cores” (Judd s.d., 
xi). Goethe afirmava que mesmo tratando-se de objetos aparentemente 
desinteressantes, a cor dos mesmos “é sempre específica, característica e 
significativa” (Goethe s.d., 276).

Tal como disse Gregory Ciotti no artigo The Psychology of  Color in Mar-
keting and Branding “quase todos os estudos académicos sobre cores e mar-
cas dirão que é muito mais importante que as cores da marca apoiem a 
personalidade que deseja retratar, em vez de se tentar alinhar às asso-
ciações de cores estereotipadas” (Ciotti 2016).

O contexto tem um papel indispensável na utilização da cor em iden-
tidades gráficas, para que esta tenha um efeito positivo no consumidor. 
Tem a ver com a marca em si, e qual a personalidade que pretende trans-
mitir às pessoas, “sem este contexto, escolher uma cor em vez de outra 
não faz muito sentido” (Ciotti 2016).

A cor tem impacto na forma como a marca é reconhecida podendo, 
consequentemente, influenciar uma pessoa a tornar-se consumidor, caso 
essa pessoa se identifique com o que reconheceu.
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1.4. INFLUÊNCIA DA TIPOGRAFIA

Tipografia é a arte e a prática de dispor os tipos de forma a que estes 
fiquem visíveis, legíveis e esteticamente apelativos, ou seja, é uma ferra-
menta para a comunicação escrita. Como sugere Richard Hutter no artigo 
Get Expressive with Your Typography (Hutter 2015), Beatrice Warde introduziu 
a ideia de que julgamos o conteúdo com base na fonte em que aparece 
escrito, no seu texto The Crystal Goblet, que publicou em 1955.

Existem marcas cujos logos são um conjunto de símbolo acompanho 
por tipografia, ou então, apenas tipografia. Quando são somente tipográfi-
cos, a tipografia tem de fazer o trabalho todo, não só o de transmitir o nome 
da marca textualmente, mas o de símbolo também. Pois estando sozinha, 
tem de ser memorável o suficiente para ficar na mente das pessoas sem o 
auxílio de um símbolo. Deparamo-nos regularmente com inúmeras des-
sas marcas, algumas diariamente. Entre elas estão a Coca-Cola, Kellogg’s, 
Google, The New York Times, Phillips, Canon, e numerosas outras. 

A tipografia por si só pode ser uma forma de persuasão. De acordo 
com a definição da palavra, “persuasão é uma estratégia de comunicação 
que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir 
alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou realizar uma ação” (Persuasão 
s.d.). A tipografia encaixa-se nesta definição, se seguirmos o pensamento 
de Ankit Oberoi: 

A tipografia é uma ferramenta que pode acrescentar emoção, dra-
ma e personalidade à matéria impressa, tornando-a visualmente 
mais apelativa. Pode inconscientemente embutir a mensagem na 
mente do leitor, tornando-a mais fácil de perceber, apreender e 
compreender (Oberoi 2013).

Influência

A tipografia pode ter influência na forma como assimilamos informação, 
em vários sentidos. De acordo com Ankit Oberoi, a tipografia não se re-
sume a escolher fontes, está, entre outras coisas, relacionada com a ma-
neira como o cérebro processa a informação. Oberoi afirma que “é uma 
arte, mas tem as suas raízes no conhecimento humano” (Oberoi 2013). 

Sarah Hyndman, designer gráfica, escritora, oradora e fundadora do 
estúdio de tipografia Type Tasting, explora principalmente a psicologia 
por detrás da tipografia. O estúdio é conhecido por organizar eventos e 
conversas sobre tipografia, num dos quais ocorreu a experiência jelly bean¹.

Esta experiência consistiu em colocar doces (jelly beans) do mesmo sabor 
em embalagens com tipografias diferentes, nas quais estava escrita a mes-
ma palavra. Os participantes tinham de comer um doce de cada vez, e pos-
teriormente avaliar o seu nível de doçura. O objetivo era demonstrar que 
a tipografia associada a outros elementos, neste caso os doces, dentro de 
um contexto, influencia a perceção que as pessoas tinham do sabor, apesar 
de saberem tratar-se do mesmo doce. Tal como foi previsto, os resultados 
demonstraram que o nível de doçura de cada doce estava consideravel-
mente associado à tipografia utilizada nas respetivas embalagens. A uma 
fonte mais simples/não serifada, não foi associado nenhum sabor em par-
ticular, já uma fonte com arestas acentuadas despertou a sensação de am-
argo, enquanto que com uma fonte mais arredondada, o doce prevalece. 
Sarah explicou, numa das suas conferências, a maneira como a tipografia 
nos influencia da seguinte forma:

Uma das formas de como a tipografia funciona é que de cada vez 
que vimos uma fonte, o contexto em que a vimos a ser utilizada, 
dá-nos algum tipo de informação acerca da conclusão que vamos 
tirar ou das associações que vamos atribuir àquela fonte. E gradual-
mente ao a vermos ser utilizada mais vezes, vamos construindo um 
conjunto bastante compreensivo de associações (Hyndman 2015).

1. jelly beans - são pequenos 
doces em forma de feijão 
(bean), cujo interior possui 
uma textura de geleia 
(jelly). Existe uma grande 
variedade de sabores e 
cores.

Credibilidade

A credibilidade do mesmo texto pode ser afetada pela tipografia em 
que está escrito. Num artigo do The New York Times, Errol Morris 
tenta responder à pergunta “Poderá a mera escolha de uma fonte in-
fluenciar-nos para acreditar numa coisa em vez de outra?” (Morris 
2012). Para isso, lançou um teste online com o objetivo de avaliar a 
credibilidade de uma passagem do mesmo texto, escrito em tipografias 
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diferentes.
O teste consistia nos participantes, cerca de 45.000, lerem uma pas-

sagem de um texto de David Deutsch, afirmar se concordavam ou não 
com o que tinham lido, e se estavam confiantes ao fazerem essa afir-
mação. Havia, no entanto, um detalhe desconhecido pelos participantes, 
no qual um algoritmo alterava aleatoriamente a fonte em que a passagem 
aparecia. Existiam 6 possíveis fontes, eram estas, Baskerville, Computer 
Modern, Georgia, Helvetica, Comic Sans e Trebuchet. Os resultados in-
dicam que em relação à taxa de concordância, a Baskerville tem a maior 
taxa de concordância, enquanto que a Comic Sans tem a menor. Já em 
relação à taxa de discordância, acontece algo próximo do oposto, ou seja, 
a Baskerville tem a menor taxa de discordância e a Comic Sans tem uma 
das maiores taxas de discordância. O estudo mostra ainda que existem 
disparidades entre a Baskerville e a Georgia, duas fontes aparentemente 
muito semelhantes.

Relação da tipografia com o produto

John R. Doyle e Paul A. Bottomley, falam sobre a tipografia como parte 
integrante da identidade visual de uma marca, e de como pode realçar 
essa mesma identidade.

De forma a comprovar esta teoria, fizeram uma série de testes. En-
tre os quais, uma experiência que consistia num grupo de consumidores 
escolher uma entre duas caixas de chocolates. Uma das caixas continha 
uma tipografia apropriada ao tipo de produto, enquanto que a outra não. 
Os resultados demonstraram que 75% dos participantes escolheu a caixa 
com a tipografia mais associada a chocolates. Uma limitação deste estudo 
foi o facto de terem sido utilizados nomes diferentes nos produtos, para 
além de tipografias distintas, o que pode ter tido influência nas escolhas. 
No entanto, é mencionado que “Quando a preeminência de um nome 
em relação a outro atinge um limite, a fonte aparenta oferecer uma nova 
forma de superar a competição (ou ser superada)” (Doyle and Bottomley 
2004, 879), ou seja, de um modo geral, a tipografia acaba por ter im-
portância nas escolhas dos produtos. 

Os estudos sugerem que a tipografia por si só não influencia direta-
mente o comportamento do consumidor. É apenas um dos elementos que 
constituem um todo. Tal como Samuel Juni e Jules S. Gross concluíram 
num estudo publicado no jornal Perceptual and Motor Skills, intitulado 
Emotional and Persuasive Perception of  Fonts, “as descobertas diferenciais por 
texto sugerem que os aspetos emocionais e persuasivos das fontes não são 
efeitos diretos; em vez disso formam um elemento na perceção do leitor” 
(Juni and Gross 2008, 40).

A tipografia funciona de forma idiossincrática, ou seja, é como se fosse 
um símbolo. Pode significar algo para uma pessoa, mas uma coisa com-
pletamente diferente para outra, dependendo das suas experiências indi-
viduais.

Contudo, pode ser aplicada coletivamente e apelar ao subconsciente 
de um grande grupo de indivíduos, a publicidade faz isto frequente-
mente.  Como é mencionado no artigo How Typefaces Influence Perception 
and Persuasion, publicado no site da agência de publicidade MDG Adver-
tising, “Consideremos o meio a ser utilizado, assim como a preferência da 
audiência, e o propósito geral das palavras” (“How Typefaces Influence 
Perception and Persuasion” 2013). Tudo isto é possível devido às asso-
ciações que vamos aprendendo a fazer ao longo da vida, quer estejamos 
conscientes disso ou não.
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2.1. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA E DO ESTÁGIO

Iniciei uma árdua procura por estúdios e agências que aceitassem es-
tagiários no final de Agosto de 2018, a grande maioria não procurava 
novos colaboradores, e sendo verão foi ainda mais complicado devido 
às férias. Uma das respostas foi a ANCA Design Studio, que procurava 
precisamente um estagiário para estágio curricular e como gostaram do 
meu portfólio, ofereceram-me o estágio e iniciou-se assim o último ano 
do 2º ciclo de estudos.

A ANCA Design Studio surgiu em 2017 e localiza-se no centro de 
Penafiel. André Cabral, o fundador do estúdio e designer de produto, 
decidiu criar o seu próprio estúdio de design no qual pode aliar o design 
de produto ao design de comunicação. André trabalha principalmente 
como diretor criativo do estúdio e como designer de produto, estando 
responsável pelos projetos que incluem o design de espaços comerciais. 
Tem também um projeto colateral de desenvolvimento pessoal chamado 
Criar Valor.

Apesar de recente, o estúdio tem vindo a crescer exponencialmente. 
Inicialmente contavam com apenas mais um colaborador, Vítor Hugo, 
que é responsável pela parte de multimédia e web design. Entretan-
to, pouco depois de iniciar o estágio, adicionaram um novo membro 
à equipa, a Ana Rocha, também designer de comunicação para ficar 
encarregue da parte de marketing e gestão de redes sociais, bem como 
projetos de design gráfico.

A ANCA conta já com um vasto e diversificado leque de clientes, des-
de pequenas empresas a empresas de renome, principalmente na zona 
de Penafiel e do Grande Porto, mas não só, inclusive empresas que tra-
balham internacionalmente. Trabalha apenas com empresas e não par-
ticulares, sendo que o trabalho é também muito variado. Começando na 
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área design, que inclui a criação de identidades gráficas, desde o logo à 
implementação da marca, merchandising e conteúdos gráficos de pequenos 
e grandes formatos. Marketing, através da gestão e criação de conteú-
dos de redes sociais, estratégias de promoção digital e ativação da marca. 
Multimédia, com a captação e edição de vídeo e fotografia. E por fim 
interiores, incluindo o design de espaços comerciais e stands.

2.2. APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM CONTEXTO 
 PROFISSIONAL

O estágio curricular na ANCA Design Studio foi a minha primeira ex-
periência profissional num estúdio de design e, por isso, tudo foi novidade. 
Acredito, no entanto, que muitas das minhas experiências neste estúdio 
em particular não sejam iguais ao que acontece noutros estúdios ou agên-
cias de design e publicidade. Principalmente no que toca à maneira como 
eram divididas as tarefas, como estavam alojados os arquivos dos projetos 
já desenvolvidos e os que se encontram em desenvolvimento, e até mes-
mo o grau de envolvimento dos clientes nos projetos. As minhas dúvidas 
recaíam assim na organização, aquando o início do estágio, tendo sido to-
das esclarecidas logo no primeiro dia. As restantes questões foram surgin-
do e sendo respondidas a cada dia de trabalho, quando me deparava com 
novos obstáculos para ultrapassar. 

A metodologia não se alterou muito apesar de estar em contexto profis-
sional em relação a um contexto académico. Com cada novo projeto re-
cebia um briefing¹, como acontece em contexto académico, apenas por 
vezes muito mais vago. Fazia toda a pesquisa que necessitava para obter 
os conteúdos que considerava importantes para a realização do trabalho, 
fossem estes visuais ou informativos. Utilizei técnicas de design thinking, 
realizei pesquisas visuais, mind maps, mood boards, houve ocasiões em que 
até fizemos brainstorms em conjunto, esclareci dúvidas sobre os briefings, tal 
como as orientações que recebi durante o percurso curricular.

Tive também de trabalhar em várias coisas completamente distintas 
simultaneamente, pois para além de estar responsável por projetos de de-
sign, por vezes também prestava auxílio na gestão das redes sociais. Isto 
não foi um problema devido ao treino que fui obtendo ao longo da vida 
académica, na qual aulas distintas exigem a realização de projetos muito 
diversos.

1. briefing - conjunto de 
informações fornecidas 
pelo cliente para a 
elaboração de um 
projeto.
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Contudo, por todos os aspetos que se mantinham semelhantes, haviam 
o mesmo número de particularidades às quais tive de me ir adaptando. O 
que não foi necessariamente mau, foram apenas mudanças. Em contexto 
real, o mais flagrante é o tempo que temos para realizar os projetos, que é 
muito mais reduzido em relação ao que teria numa aula. Na aula também 
teria o apoio de um professor para me ajudar a orientar o trabalho na 
melhor direção possível, mas na prática, sendo a única a trabalhar como 
designer de comunicação, estava responsável por tomar todas as decisões 
que estivessem relacionadas com o lado criativo dos projetos. Ou seja, era 
da minha responsabilidade decidir qual a melhor abordagem, e quando 
um trabalho estava pronto para ser enviado ao cliente, quer fosse para 
realizar alterações ou para aprovação.

Outra diferença foi aperceber-me de que houve uma mudança de 
paradigma em que passei do plano simulado em contexto curricular, 
para o contexto real. Esta perceção surgiu quando o cliente aprovou os 
mockups¹ do primeiro projeto que realizei no estúdio. Fui-me aperceben-
do também que o conceito que foi elaborado durante a pesquisa tem 
de ser mais ambíguo do que seria num projeto de aula, pois por vezes 
os clientes pedem alterações que não se enquadram no conceito inicial.

Relativamente a ferramentas de design, utilizei maioritariamente o 
pacote da Adobe, Illustrator, Photoshop e InDesign, as quais já tinha 
conhecimento, contudo fui introduzida a algumas novas. O Google 
Drive é um serviço de armazenamento tipo cloud que tem como obje-
tivo aumentar a capacidade de guardar ficheiros para além dos limites 
dos dispositivos. Era assim guardada toda a informação sobre o estúdio 
e clientes, bem como os projetos. Apesar de estar familiarizada com a 
aplicação nunca a tinha utilizado, mas acabou por se tornar bastante 
prática.

As trocas de e-mails internas e com clientes eram feitas através do 
Thunderbird, uma aplicação destinada a receber e enviar e-mails mas 
com a particularidade de ser de código aberto, ou seja, é possível per-
sonalizar através de programação.

A calendarização dos trabalhos, assim como quem estaria responsável 
por eles era inicialmente feita através de uma tabela afixada na parede, a 
qual funcionava mas eventualmente começou a ser utilizado o Wunder-
list. O Wunderlist é uma ferramenta de organização de tarefas, que per-
mite a criação de listas de tarefas que podem ser partilhadas. Para além de 
ser prático e acessível a qualquer altura, o facto de se poderem adicionar 
notas acerca dos briefings e de realizar checklists era uma vantagem em 
relação ao método de calendarização anterior.

Por fim, apesar de não ser a minha principal área de trabalho, como 
prestava muitas vezes auxílio na gestão das redes sociais, aprendi também 

1. mockup - modelo 
utilizadado para 
demonstração de como 
ficará o resultado final de 
um projeto.

a utilizar ferramentas como o Swonkie, que permite, entre outras coisas, 
programar os posts.
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2.3. ALBIBAC

A Albibac é uma gelataria localizada no centro de Penafiel. O foco prin-
cipal são os gelados artesanais. No entanto, tem também serviços de cafe-
taria e serve sandes, pequenos almoços, brunch, bebidas feitas à base de ge-
lado, crepes e waffles. O espaço interior da loja foi desenhado pelo estúdio, 
antes de dar início ao estágio.

O cliente pretendia fazer o redesign¹ da carta do restaurante, e fazer 
alterações no menu  acrescentando novos produtos e retirando outros. 
Para tal, foi-nos fornecida a carta anterior, bem como as informações que 
deveriam constar na nova. Inicialmente, o objetivo era apenas manter a 
mesma paleta cromática das anteriores, e fazer as alterações ao menu. 
Contudo, acabaram por ser feitas mais alterações.

As cartas originais tinham menos de 10 páginas. Apesar o cliente pre-
tender retirar alguma informação, queria acrescentar ainda mais do que a 
que iria retirar. Após escrever toda a informação que iria constar na carta, 
fiz uma pesquisa visual de menus de restaurantes e gelatarias com conceitos 
semelhantes, de maneira a perceber o que se costuma fazer na área. As car-
tas tinham linhas com cores alternadas para ser mais fácil associar o pro-
duto ao preço, e visto ser uma quantidade de produtos tão elevada, decidi 
manter essa alternância cromática. Utilizando as categorias que tinham 
sido previamente fornecidas pelo cliente (gelados, crepes, cafetaria, etc.), 
organizei-as por páginas de forma a não ter demasiada informação por 
página, mas ao mesmo tempo de maneira a não ficar uma carta demasiado 
longa. Após esta divisão sucedeu-se a paginação, utilizando uma tipografia 
contemporânea e de fácil legibilidade, uma paleta cromática e elementos 
decorativos provenientes do logo, deixando espaços para a colocação de 
imagens das copas de gelado a pedido do cliente. O resultado foi uma carta 
com 14 páginas, incluindo capa e contracapa.

O cliente aprovou o layout em concordância com a paleta cromáti-
ca, tipografia e paginação. Porém, decidiu entretanto que tencionava ter 
imagens para todos os crepes, waffles e frappés, para além das copas de 
gelado. Cada produto dessas categorias teria de ter a sua própria página 
e a imagem em grande destaque. Além disso, todas as outras categorias 
teriam de ter uma página com a imagem de um dos produtos também 
em grande destaque, seguindo-se depois o resto dos produtos na página 
seguinte. No estúdio aconselhamos o cliente a considerar a colocação de 
tantas imagens, pois o resultado iria ser uma carta muito longa, ainda 
assim, foi o que ele pretendeu.

Neste projeto, trabalhei em conjunto com o colega de multimédia, 
sendo que tinha sido ele a fotografar os produtos antes de eu entrar para o 
estúdio. Ele trabalhava as imagens e eu colocava-as nas páginas que tinha 
criado. Tivemos algumas adversidades em relação às imagens principal-
mente, pois o cliente mudou várias vezes a lista de produtos que deveriam 
constar na arte final, sendo que, alguns produtos não tinham imagem e 
as imagens que existiam tivemos de ser nós a perceber que produtos eram 
pelas suas descrições. Os produtos que tinham imagens em falta tiveram 
de ser fotografados, e tudo se foi resolvendo.

Esta foi uma experiência interessante, no sentido em que deu para 
perceber que nem sempre corre tudo como o esperado. Se fosse um pro-
jeto de aula, a informação a constar na arte final não iria mudar todas 
as semanas e a aquisição de imagens dependeria inteiramente de mim. 
Aprendi a lidar com contratempos que estão fora do meu controle, que 
em contexto de aula não surgiriam.

1. redesign - atualizar ou 
fazer novamente algo, 
diferente do original com 
o objetivo de o melhorar.
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Fig. 1. Esboço | Páginas da primeira proposta, com 14 páginas.

Fig. 2. Esboço | Páginas da primeira proposta, com 14 páginas.

Fig. 3. Arte final | Capa e contracapa. 

Fig. 4. Arte final | Páginas da arte final, com 60 páginas.. 



3102 anca design studio 3130

Fig. 5. Arte final | Páginas da arte final, com 60 páginas.. 

2.4. AUTOGENIAL

A Autogenial é uma empresa dedicada ao comércio de automóveis, com 
stand localizado em Penafiel, e conta com 10 anos no mercado. Tem como 
missão proporcionar a satisfação total dos consumidores e, para isso, in-
veste em incutir confiança, excelência e prestígio. O estúdio é responsável 
pela gestão das redes sociais da Autogenial, fazendo também ocasional-
mente campanhas promocionais. Ao longo do estágio, estive responsável 
por duas campanhas para a Autogenial, a “Maior Feira Automóvel Pe-
nafiel” e “Ano Novo Carro Novo”.

Para a Maior Feira Automóvel Penafiel o propósito era criar uma cam-
panha que incluísse folhetos, foto de perfil e capa para o Facebook, banner 
para o website e crachás para identificação dos colaboradores. O cliente 
queria algo do mesmo género de uma outra campanha que o estúdio já 
tinha feito para a Autogenial, com a qual tinha obtido bons resultados. 

Comecei por analisar a campanha mencionada pelo cliente para ver 
qual a linguagem gráfica pretendida. Fiz uma pesquisa visual de cam-
panhas de automóveis para saber o se faz na indústria automóvel, pois 
nunca tinha trabalhado nesta área. Trabalhei primeiramente no folheto, 
pois o restante iria surgir de uma adaptação da imagem gráfica utilizada.

A identidade corporativa da Autogenial é preta e vermelha, duas cores 
que funcionam muito bem juntas em grande escala. Decidi, por con-
seguinte, utilizar essas cores na paleta cromática da campanha. A imagem 
da campanha teria de ser, sem surpresas, um automóvel. O cliente tinha 
preferência por um Mercedes, pois é a marca que mais vende. Foram en-
tão feitas diversas propostas com vários carros diferentes.

Maior Feira Automóvel Penafiel
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Utilizei vários pesos da mesma família tipográfica, para ter uma maior 
margem de hierarquização da informação, visto que iria ser utilizada em 
múltiplos suportes com dimensões diversificadas. Na tipografia apliquei um 
gradiente cinza e branco, combinação que simula o prateado metalizado, 
uma cor que segundo Eva Heller no seu livro a Psicologia das Cores, suscita 
movimento (Heller 2012, 244), e ao movimento podem-se associar os car-
ros. Esta viria a ser a paleta cromática mais utilizada nas futuras campanhas 
e conteúdos para redes sociais da Autogenial. 

O cliente gostou das propostas enviadas e encorajou-nos a continuar 
a trabalhar nesse sentido. Tinha advertências em relação aos carros uti-
lizados e à dimensão da informação textual, esta teria de ser maior para 
se enquadrar mais no sentido de “feira”. Dispunha também de ressalvas 
em relação às cores, pois achava estar demasiado escuro. Fizemos então 
uma proposta com as informações a maiores dimensões e um carro bran-
co, que conferiu imediatamente a luminosidade que estava a faltar. Esta 
versão foi aprovada e adaptada aos restantes suportes.

Fig. 7. Foto de perfil e capa para o Facebook.

Fig. 6. Flyer.
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Fig. 9. AdWords.

Fig. 8. Banner para o site.

Ano Novo Carro Novo foi uma campanha de Ano Novo para incentivar a 
compra de automóveis. Consistia na criação de um outdoor¹ para ser colo-
cado numa rotunda em Penafiel. Sendo um outdoor de grandes dimensões, 
a imagem utilizada teria de ter muito boa qualidade para evitar desfoques 
quando impressa. O cliente procurava algo dentro da mesma linha gráfi-
ca que tinha sido feito até ao momento, desde campanhas a conteúdos 
para redes sociais. O conteúdo tinha de ser clean² e de fácil perceção à dis-
tância, direto ao assunto sem conter muita informação, pois ao estar lo-
calizado numa rotunda era para ser visto principalmente em movimento.

Quando fiquei responsável pelo projeto, a imagem já tinha sido se-
lecionada. No entanto, necessitava de trabalho de edição para poder 
ser ampliada àquela escala (5000x1875mm). Era demasiado sombria e, 
consequentemente, proporcionar luminosidade foi fundamental. Outro 
problema que a imagem tinha ao ser aumentada era a quantidade de 
ruído, o qual com alguma edição consegui reduzir.

“ANO NOVO CARRO NOVO”, o nome da campanha, era ainda 
acompanhado por um slogan³ “VIAJA RUMO AO SUCESSO” com o in-
tuito de transmitir a mensagem mais eficazmente. A tipografia utilizada foi 
a mesma que tinha vindo a ser empregada noutras campanhas e conteú-
dos promocionais. Utilizei novamente a paleta cromática com gradiente 
branco-cinza na tipografia para dar a ideia de brilho e movimento e assim 
criar harmonia com o cinza metalizado do carro da imagem, colocando 
uma sombra para haver mais destaque do texto sobre a imagem.

Para enfatizar ainda mais esta ideia de movimento, foi adicionada uma 
linha que começa suavemente e se vai tornando num vermelho cada vez 
mais intenso, acompanhando as frases. Este gradiente está em consonân-
cia com a mensagem do slogan, representando visualmente as palavras e 
mantendo a paleta cromática preto-vermelho da Autogenial.

Quando a proposta foi enviada ao cliente, este apenas fez apenas ano-
tações em relação às dimensões do texto e do logo, pois a escolha da 
imagem e do slogan já tinham sido previamente discutidas e aprovadas. 
Aumentamos um pouco a dimensão das informações e a nova proposta 
foi aprovada com sucesso.

Ano Novo Carro Novo

2. clean - traduzido à 
letra significa “limpo”. 
Em design clean é algo 
minimalista, livre de 
adornos desnecessários

3. slogan - frase de caráter 
memorável utilizada na 
publicidade.

1. outdoor - cartaz ou 
painel publicitário, 
colocado no exterior, 
geralmente de grandes 
dimensões.
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Fig. 10. Arte final | Outdoor

2.5. BRISA VENTURA

A Brisa Ventura é uma empresa primariamente de trading internacional, 
que opera como intermediária entre empresas fabricantes e empresas 
compradoras, em operações de importação e exportação. Entre as suas 
áreas de intervenção constam aprovisionamento de bens e serviços, logísti-
ca, jurídica, marketing e financeira. Funciona em vários setores, nomeada-
mente materiais e equipamentos de construção civil, farmacêutico e mate-
rial hospitalar, consumíveis e material de informático, produtos e serviços 
de higiene e limpeza, segurança e domótica, viaturas, entre outros. Nos 
valores da empresa estão presentes a determinação e o compromisso, com-
provados pela sua trajetória de sucesso. 

A empresa já conta com alguns anos na indústria, no entanto não pos-
suía uma identidade gráfica. Foi pedida a criação de uma identidade que 
refletisse os valores da empresa. O mote para concessão da identidade 
foram então a modernidade e o dinamismo.

Comecei por investigar sobre o que é uma empresa de trading, como 
funciona, qual é o público alvo e a concorrência, pois não tinha conhe-
cimento prévio na área. Seguiu-se uma pesquisa de logos de empresas 
de trading tanto portuguesas como internacionais, para perceber qual é 
a norma para uma identidade neste tipo de indústria. Dessa compilação 
de logos, fiz uma seleção que foi enviada para o cliente, com o objetivo 
de perceber qual o enquadramento da linguagem gráfica pretendida. De 
acordo com o feedback do cliente, percebi que queriam um monograma, 
no qual as próprias iniciais de Brisa Ventura iriam servir de símbolo. Foi 
também discutida a paleta cromática, na qual o cliente sugeriu a aplicação 
de um tom verde-azulado.

Visto tratar-se de um monograma, dei imediatamente início aos testes 
tipográficos. Testei várias tipografias serifadas e não serifadas, maiúsculas 
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e minúsculas, para tentar perceber a melhor forma de unir as iniciais de 
Brisa Ventura. Ficou rapidamente claro que a melhor forma de prosseguir 
seria utilizando as letras minúsculas e uma fonte não serifada. A partir 
desse momento, comecei a trabalhar a partir de formas de raíz, com 
retângulos e um círculo perfeito, até chegar a um esboço na qual o B e o 
V estivessem unidos como se pertencessem ao mesmo traçado. Cheguei 
então a uma forma com sobreposições criadas através de trabalho de 
sombras, bastante moderna e dinâmica. Esta forma foi aprovada pelo 
cliente. Seguiram-se os testes de cor, que foram desde o verde, passan-
do por um tom verde-azulado sugerido pelo cliente, até ao azul. Foram 
enviadas diversas propostas ao cliente que acabou por escolher um dos 
tons de azul.

Fig. 11. Primeiros esboços.
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Fig. 12. Esboços e testes de tipografia.

Fig. 13. Aperfeiçoamento da forma.
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Fig. 14. Testes de tipografia.

Fig. 15. Testes de cor.



4502 anca design studio 4544

Fig. 16. Arte final.

2.6. ECODRIVE

A Ecodrive é uma empresa ligada à venda e aluguer quadriciclos ligeiros 
localizada no Porto, fundada em 2014. Engloba várias áreas de negócio 
entre as quais a venda de quadriciclos novos e usados, o aluguer de 
quadriciclos e serviço de assistência pós-venda. O público-alvo principal 
são jovens a partir dos 16 anos que queiram conduzir mas ainda não 
tenham idade para tirar a carta de condução.

Este projeto consistiu no redesign da barra de navegação do website da 
Ecodrive. A barra é constituída por seis separadores, organizados num 
círculo com uma imagem fotográfica no centro, sendo que três deles 
tinham inicialmente o mesmo ícone. O objetivo era, portanto, criar no-
vos ícones mais distintos entre si, mantendo a mesma imagem central. 
Já tínhamos vindo a trabalhar com este cliente regularmente, pois o 
estúdio trata da gestão das redes sociais da empresa.

Comecei por navegar pelo website para saber fazer a distinção en-
tre algumas das categorias, como por exemplo entre “rent-a-car” e “rent-
ing”, para decidir como as representar. Sucedeu-se uma pesquisa visual 
de ícones, com a finalidade de descobrir se alguma das categorias tinha 
algum ícone padrão para a representar. O ícone da “oficina” era um que 
possui uma forma de representação já reconhecida. O mesmo aconte-
ceu com o “rent-a-car” e o “renting” e, apesar de os ícones serem muito 
semelhantes, foi necessário arranjar forma de os distinguir e mantê-los 
reconhecíveis ao mesmo tempo. Quanto às duas marcas de quadriciclos, 
utilizei as particularidades mais características dos veículos de cada uma 
para criar os ícones.

Juntamente com a versão pedida pelo cliente, na qual foi somente 
pedido para alterar os ícones mas manter o formato da barra, foi envia-
da outra versão com um formato alternativo e as mesmas alterações aos 
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ícones, apenas como opção de escolha. O cliente aprovou a versão por ele 
pedida, sem serem solicitadas quaisquer alterações.

Fig. 17. Esboços dos ícones.
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Fig. 18. Outras propostas.

Fig. 19. Arte final.
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2.7. ERGOVISÃO

O Grupo Ergovisão é um conjunto de óticas fundado em Portugal em 
2002. Distinguem-se pelos produtos e tecnologia inovadores, sendo que 
a imagem que pretendem transmitir é uma de acentuar a diferenciação 
e inspirar confiança. O estúdio é responsável por gerir as redes sociais da 
Ergovisão Penafiel, bem como executar campanhas promocionais, sazo-
nais e conteúdos para montras. 

Este projeto consistiu na realização de uma campanha de promoção 
de armações de óculos e lentes de contacto. O objetivo era realizar um ex-
positor constituído por quatro prismas sobrepostos alternadamente, com 
informações sobre a campanha. 

A campanha era para promover três produtos distintos, e visto que 
o expositor era constituído por quatro prismas, o prisma inferior ficou 
decorado com o logo da Ergovisão Penafiel.

Foi necessário realizar fotografia de produto das lentes de contacto. 
Depois de escolhermos a melhor imagem, tratei-a de forma a ficar mais 
limpa e com as cores mais homogéneas. Em relação às imagens para 
promover as armações, foram utilizadas fotografias de bancos de ima-
gens. Era essencial que cada prisma pertencesse, evidentemente, à mes-
ma campanha em termos gráficos. Para tal, concebi um layout comum a 
todos os prismas utilizando um fundo de cor com gradiente que mudava 
de acordo com o produto, uma fonte com uma grande família para haver 
hierarquização da informação, e a mesma forma de destacar informação 
utilizando bandeiras, mudando apenas o conteúdo de prisma para pris-
ma.

Esta campanha foi realizada muito rapidamente, em apenas em três 
dias de trabalho. Acredito que se fosse em contexto de aula teria sido 
necessário fazer mais testes e alterações até chegar ao produto final. No 

entanto, o cliente apenas pediu para alterar a fotografia utilizada nas “ar-
mações + lentes progressivas” pois inicialmente tínhamos selecionado 
uma imagem de uma rapariga demasiado jovem para promover esse tipo 
de lente.

Apesar do curto espaço de tempo que tivemos para realizar este pro-
jeto, o resultado final acabou por ser algo bastante coerente e funcional 
como campanha em forma de expositor.
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Fig. 20. Arte final | Planificação dos prismas.

2.8. HOUSE SAFE

A House Safe é uma empresa especializada em segurança. Fornece 
soluções de segurança para residências particulares e para os setores em-
presarial e industrial. Os serviços incluem a venda de produtos relacio-
nados com a vigilância e alarmes, a instalação dos mesmos e serviços 
pós-venda, como manutenção, assistência e assessoria. Um dos valores da 
empresa é proporcionar ao cliente um atendimento personalizado que vai 
ao encontro das suas necessidades.

O cliente pediu para que fossem enviadas propostas de um refresh¹ do 
logo, em adição a um redesign nas placas de “instalações protegidas”, à apli-
cação do logo em coletes para os trabalhadores e a criação de cartões de 
visita. Para tal foi-nos fornecido o logo antigo e uma imagem das placas 
que utilizam atualmente.

Comecei por fazer o refresh no logo, para que o material concebido 
posteriormente já estivesse graficamente em consonância com o mesmo. 
Visto tratar-se apenas de um refresh e não de um redesign por completo, 
tentei não divergir muito do logo original. A cúpula em torno do ícone 
da casa foi mantida, assim como o gradiente tendo sido unicamente 
atenuado o tom de verde. Em termos tipográficos utilizei uma fonte mais 
moderna e legível do que a anterior. Eliminei a palavra “Safe” que se 
encontrava no centro do símbolo, pois a ideia de segurança já é trans-
mitida através do círculo a envolver a casa, não havendo necessidade de 
repetição tipográfica.

Nas placas o mais importante era a hierarquização da informação de 
forma a salientar os conteúdos relevantes. Baseando-me nas placas an-
teriores e numa pesquisa de placas semelhantes, decidi que conteúdos 
deveriam estar em destaque, visto que o cliente não forneceu informação 
em relação a isso. Utilizei a paleta cromática do novo logo nas placas, 

1. refresh - fazer um 
refresh no logo é atualizar 
e modernizar o logo, 
sem que este perca os 
elementos que o tornam 
conhecido.
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criando duas versões de cor. Ao todo foram enviadas ao cliente quatro 
propostas das placas, sendo que duas delas utilizavam o logo antigo e as 
outras duas o novo.

Aconteceu o mesmo em relação aos cartões de visita. Foram também 
enviadas mais do que uma proposta, com duas variações da mesma paleta 
cromática para escolher, uma na qual a cor predominante é o cinza, e 
outra na qual é o verde.

Em relação aos coletes, foi feito um mockup com o novo logo para o 
cliente ver como funcionaria na prática.

Este foi um dos últimos projetos que realizei já no final do estágio e, 
por conseguinte, já não estava presente para saber se foram necessárias 
alterações ou se foi aprovado.

Fig. 22. Mockup dos coletes.

Fig. 21. Refresh do logo | original (esquerda) e proposta (direita).

¨
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Fig. 23. Propostas para as placas.

Fig. 24. Propostas de cartões de visita.
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2.9. LOJA CHARGER

A Loja Charger é uma empresa destinada ao comércio de produtos de 
informática, localizada em Penafiel desde 2010. Dispõe de uma loja física 
e também de uma loja online. O estúdio já tinha sido responsável por 
fazer a montra da loja.

O projeto para a Loja Charger consistiu na criação de ícones para 
colocar na montra da loja, com informações sobre reparações e o tipo de 
produtos vendidos. O cliente apenas disse quais os ícones que pretendia 
colocar na montra, deixando a parte criativa totalmente ao nosso critério.

Alguns dos ícones pedidos eram de produtos com os quais não estava 
familiarizada, por isso comecei por fazer uma pesquisa visual dos mesmos. 
Outros, como o de “não fazemos reparações”, já têm um símbolo asso-
ciado a eles, que neste caso é a chave de fendas com o sinal de proibição. 
A empresa tem uma identidade com uma tipografia moderna e com os 
vértices arredondados, que lhe confere uma imagem gráfica específica. O 
símbolo pertencente ao logo segue esta estética e, por consequência, fiz o 
possível por manter o mesmo grafismo ao criar os ícones e proporcionar 
à montra uma imagem coesa. Em relação à paleta cromática, utilizei o 
mesmo tom do logo.

Este foi mais um dos últimos projetos que realizei antes da conclusão 
do estágio. Quando terminei, tinham sido enviadas imagens de mockups 
para aprovação por parte do cliente.

Fig. 25. Proposta para sinalética.
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2.10. PRACTIGEST

A Practigest é uma empresa de contabilidade e gestão, sediada em Miran-
dela, a funcionar desde 1997, prestando serviços na área da organização 
e gestão de empresas. A empresa tem como principais valores a prestação 
de serviços com integridade, qualidade e agilidade. Cumprir com os com-
promissos assumidos com os clientes é para eles fundamental para obter 
resultados positivos, bem como para promover a sustentabilidade e lon-
gevidade da empresa.

O cliente, no briefing, não definiu nada de específico. Apenas disse que 
pretendia uma identidade gráfica para a empresa, portanto houve uma 
certa liberdade para tentar descobrir que tipo de linguagem seguir, man-
tendo sempre o cliente atualizado.

Comecei por fazer um estudo da concorrência na zona de Mirandela, 
e cheguei à conclusão de que a grande maioria das empresas de contabili-
dade não possuem uma identidade. Seguiu-se uma pesquisa de logos tan-
to nacionais como internacionais da indústria financeira. As identidades 
nesta área utilizam tudo desde formas mais clean, animais como símbolo, 
a figuras mais elaboradas. No que toca a contabilidade, queremos segu-
rança e confiança.

O nome Practigest vem de práticas (practi) de gestão (gest). Por esta 
razão, pensei desde início que seria interessante dar ênfase a esta partição 
das palavras, dividindo-as de alguma maneira. Inicialmente comecei por 
tentar dividir mesmo as palavras, utilizando o sinal matemático da divisão 
( / ), mas cheguei rapidamente à conclusão que a melhor forma de o fazer 
seria através da paleta cromática. Ainda assim, não abandonei a ideia 
no sinal de divisão, utilizando-o em vez disso no símbolo. A separação 
das palavras através das cores deu origem às duas iniciais P e G. Tinha 
liberdade para utilizar uma tipografia moderna ou clássica, dependen-

do da imagem que a empresa quisesse transmitir. Neste caso, optei pela 
utilização de uma fonte sem serifas, moderna, pois o cliente tinha como 
objetivo dar um ar mais atual à empresa. Após numerosos testes tipográfi-
cos, cheguei a uma fonte com a qual, através de algumas alterações, foi 
possível conectar as iniciais utilizando o mesmo círculo e as duas descen-
dentes, dando origem a um forma que se assemelha a um clipe. Apliquei 
então o sinal de divisão para criar uma linha de separação entre as duas 
iniciais, realçando-as.

Foram criadas duas versões do logo, uma com o símbolo e outra com 
um quadrado e o símbolo em negativo no centro. O cliente aprovou a 
versão sem o quadrado, sugerindo apenas pequenas alterações no com-
primento das descendentes no símbolo.

Assim que a forma ficou aprovada, avancei com os testes de cor. As 
cores mais utilizadas nesta área são o azul, o verde e o cinza. Neste caso, 
enviei várias opções do logo com combinações de vários tons de azul/
cinza e verde/cinza ao cliente, o qual optou pelo tom de azul que todos 
nós no estúdio tínhamos concordado ser o mais adequado.
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Fig. 26. Primeiros esboços.

Fig. 27. Esboços e testes de tipografia.
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Fig. 28. Aperfeiçoamento da forma. Fig. 29. Aperfeiçoamento da forma.
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Fig. 30. Testes de cor.

Fig. 32. Arte final | Assinatura principal (cima) e secundária (baixo).

Fig. 31. Outras propostas.
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2.11. SUST4AMB

A Sust4Amb é uma empresa de captação, tratamento e distribuição de 
água, cujos principais objetivos são a comercialização e instalação de 
soluções ambientais. Os valores da empresa têm um grande foco no de-
senvolvimento sustentável, utilização eficiente dos recursos e proteção do 
ambiente. Trabalha principalmente nos mercados português e mercados 
emergentes de língua portuguesa, mas também no mercado mundial.

O projeto consistiu na decoração das viaturas comerciais da Sust4Amb. 
O cliente apenas disse que pretendia decorar as viaturas, forneceu-nos os 
modelos das viaturas, que eram três distintos, e um documento com infor-
mações acerca da empresa e deixou a parte criativa inteiramente ao nosso 
critério. No estúdio ficou definido que a melhor forma de uniformizar 
os três modelos das carrinhas seria trabalhar num dos modelos, e depois 
adaptar o desenho aos outros dois.

Este foi o primeiro trabalho que realizei no estúdio. Como não conhe-
cia a empresa, comecei por analisar as informações que o cliente tinha for-
necido, que falavam sobre o que eles fazem, o posicionamento da empresa 
e dos seus valores e objetivos. Percebi logo que a questão da preservação 
do ambiente era um fator prevalecente nos valores da empresa, por isso 
decidi dar ênfase a isso nas viaturas. O logo da empresa é constituído por 
formas que se assemelham a gotas, e a paleta cromática é um gradiente 
que vai desde o amarelo esverdeado a um verde folha. Visto que o logo já 
tinha todas estas características derivadas de elementos naturais, resolvi 
desconstruí-lo e aplicar os fragmentos em locais estratégicos da carrinha. 
Quando estava satisfeita com o desenho, empreguei um gradiente com o 
verde folha proveniente no logo, e um azul, que faz referência ao facto de 
a empresa trabalhar com água.

O desenho foi feito sobre a planificação de um dos modelos das car-

rinhas, mas para apresentar ao cliente foi feito um mockup que se aproxima-
va mais de como a versão final iria ficar. O cliente ficou satisfeito e aprovou 
a proposta. O passo seguinte foi a adaptação do desenho aos outros dois 
modelos, fazendo também mockups dos mesmos. Estes foram também 
aprovados e o estúdio avançou com a encomenda do vinil para aplicar.
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sust4amb.pt

Fig. 33. Esboços.

Fig. 34. Mockup da arte final.

2.12. VR PORTAL

A VR Portal é uma empresa que proporciona uma experiência de reali-
dade virtual. É o primeiro espaço dedicado à realidade virtual a norte de 
Portugal, inaugurado em Janeiro de 2019, em Penafiel. Neste momento 
conta com apenas um espaço, o Gate Alpha, mas no futuro pretendem 
expandir. O público-alvo são principalmente os jovens, no entanto está 
organizado de forma a que toda a família possa participar.

A criação da identidade para a VR Portal foi um dos poucos casos nos 
quais, na apresentação do briefing, o cliente já tinha uma ideia bastante 
clara do que pretendia, nós tínhamos apenas de a concretizar. O cliente 
queria uma silhueta de um homem a correr, representada de tal maneira 
que parecesse estar a atravessar um portal, passando do mundo real para 
o mundo virtual. Tinha também uma paleta cromática que pretendia 
explorar, que consistia em tons de azul e roxo.

Este foi um dos primeiros projetos que fiz no estúdio. O estúdio faz 
também o design de espaços comerciais, e a VR Portal foi um deles. 
Por esta razão, quando comecei a trabalhar no logo já existia um mood 
board com imagens de inspiração para o design do espaço, aprovado pelo 
cliente. Comecei então por pegar nesse mood board e acrescentei-lhe a 
minha própria pesquisa, que incluía silhuetas, logos relacionados com 
jogos virtuais, paleta cromática, pixels, portais, entre outros.

Fiz alguns testes de tipografia e optei por aplicar um fonte bastante 
retangular mas com os cantos arredondados, e que apresenta recortes 
verticais que transmitem dinamismo e jovialidade. O facto de ser uma 
fonte na qual a versão regular tem umas linhas excecionalmente espessas, 
acaba por fazer com que tenha uma presença marcada quando combina-
da com o símbolo, que por si só é um tanto complexo.

A figura do homem a correr foi adquirindo forma através da asso-
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ciação de círculos e retângulos, tendo sido simplificada até exibir uma 
aparência que potenciasse movimento e atividade. Isto foi possível graças 
ao posicionamento das pernas e dos braços e também à ligeira inclinação 
diagonal que apresenta. Segundo Adrian Frutiger, “a posição oblíqua da 
vertical” sugere “a ideia de dinamismo” (Frutiger 1981, 35). Assim que 
fiquei satisfeita com a figura, comecei a explorar maneiras de esta pare-
cer estar a passar da realidade para o virtual, ao atravessar um portal. 
O desenho do lado direito teria de ter um grafismo diferente do do lado 
esquerdo, de modo a fazer passar esta ideia. Inicialmente testei uma simu-
lação de pixels, mas como ficava demasiado complexo, dividi a figura em 
diversos fragmentos como se estivesse a “perder-se” ao entrar no mundo 
virtual.

O cliente gostou desta ideia, seguindo-se vários testes de cor para ver 
como funcionava o logo com gradientes e a paleta cromática pretendida. 
Voltei a aperfeiçoar a figura, um dos fragmentos da cabeça acabou por ser 
convertido num par de óculos de realidade virtual, os restantes fragmen-
tos foram também simplificados. Depois de várias reuniões com o cliente, 
que levaram a algumas modificações na tipografia para que o O de Portal 
se assemelhasse a um portal, à adição de um outro elemento que seria o 
portal pelo qual a figura passa através, e a numerosos testes de cor, o logo 
foi finalmente aprovado.

Fig. 35. Primeiros esboços e testes de tipografia.
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Fig. 36. Esboços.

Fig. 37. Alguns testes de cor.



7702 anca design studio 7776

Fig. 38. Aperfeiçoamento da forma.

Fig. 39. Arte final.
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CONCLUSÃO

Este relatório encontra-se estruturado em dois capítulos. O primeiro é 
uma investigação sobre a importância da identidade gráfica na psicologia 
do consumidor e o segundo diz respeito ao estágio. 

Acredito que ao ter dado um grande ênfase à componente de investi-
gação para a realização deste documento, fiquei a compreender melhor 
alguns dos efeitos que o design pode ter no público. Conhecimentos que 
não só foram úteis em alguns dos projetos que elaborei durante o estágio, 
mas que com certeza me vão ser úteis em futuros projetos.

Optar pela modalidade de estágio para conclusão do mestrado foi, 
sem dúvida, a decisão certa na altura certa. Toda esta experiência foi 
extremamente gratificante, tanto a nível profissional como pessoal. A 
nível profissional, pois foi o meu primeiro contacto com o mercado de 
trabalho, permitindo-me aplicar em contexto real os conhecimentos 
aprendidos durante o meu período curricular. Tive a possibilidade de in-
teragir diretamente com clientes, estar responsável por projetos e ganhar 
autonomia na resolução de problemas relacionados com o design. Pes-
soalmente fortaleci a minha independência, a capacidade de adaptação 
a novas situações e adversidades, e sinto-me mais preparada para entrar 
no mundo profissional.

Ao elaborar este relatório, tive a oportunidade de ponderar em situações 
que em outro contexto não analisaria tão aprofundadamente. Esta análise, 
de tudo o que correu bem e do que poderia ter corrido melhor, permitiu-me 
acima de tudo ganhar experiência para ultrapassar futuros obstáculos. Após 
a conclusão do mestrado tenho como objetivo ingressar no mercado de 
trabalho na área do design, e de continuar a crescer como profissional e 
como pessoa.
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ANEXOS

Fig. 40. Interior do estúdio. Fig. 41. Interior do estúdio.
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Fig. 42. Esboço para o logo da Practigest. Fig. 43. Esboço para o logo da Practigest.
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Fig. 44. Esboço para o logo da Brisa Ventura. Fig. 43. Esboço para o logo da Brisa Ventura.
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DIÁRIO DE ESTÁGIO

2 outubro 2018

3 outubro 2018

8 outubro 2018

9 outubro 2018

◊ Apresentação à equipa
◊ Como funciona o estúdio
◊ Organização dos projetos (quem faz o quê) - tabela na parede com 

os projetos e os respetivos responsáveis/prazos
◊ Ficar a par dos projetos em desenvolvimento e daqueles que ainda 

não foram iniciados
◊ Decidir quais os projetos pelos quais vou ser responsável e quais 

têm prioridade
◊ Início do projeto de decoração de viaturas para a empresa de 

captação de água Sust4Amb

◊  Continuação da decoração de viaturas Sust4Amb
◊ Início da pesquisa e testes de tipografia para o logo da VRPortal, 

empresa de realidade virtual
◊ Esboços logo VRPortal

◊  Continuação do logo VRPortal
◊ Continuação da decoração de viaturas Sust4Amb, após proposta 

ter sido aprovada pelo cliente
◊ Atualização dos mockups das viaturas Sust4Amb

◊ Trabalhar no logo VRPortal
◊ Ajudar nos posts Primigenius - edição de imagem para instagram
◊ Logo VRPortal - trabalhar em duas versões e fazer testes de cor e 

tipografia

12 outubro 2018

16 outubro 2018

19 outubro 2018

22 outubro 2018

23 outubro 2018

26 outubro 2018

◊ Aprovação do cliente do logo VRPortal
◊ Pequenas alterações de cor no logo VRPortal
◊ Reunião com cliente sobre novo projeto - campanha para a  

Autogenial (stand de automóveis)
◊ Início de novo projeto - menu para a gelataria Albibac 

◊ Trabalhar no menu Albibac
◊ Pesquisa para a campanha “Maior Feira Automóvel de Vale do 

Sousa” da Autogenial

◊ Alterações no menu Albibac conforme feedback do cliente

◊ Início da campanha da Autogenial
◊ Alterações no menu Albibac

◊ Trabalhar na campanha da Autogenial
◊ Alterações e testes de imagem no flyer da Autogenial a pedido do 

cliente

◊ Alterações na carta Albibac
◊ Manual de Identidade VRPortal
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29 outubro 2018

30 outubro 2018

2 novembro 2018

5 novembro 2018

9 novembro 2018

◊ Alterações no Manual de Identidade VRPortal
◊ Esboço para decoração de montra da Futersil (empresa de 

contabilidade)

◊ Esboços para a montra da Futersil
◊ Elaboração e alterações à montra da VRPortal

◊ Elaboração de posts promocionais para o facebook da Ergovisão 
(ótica)

◊ Pedidos de orçamentos para garrafas de desporto para o ginásio 
My PT Studio

◊ Esboço de t-shirts para a competição internacional de crossfit da 
Telma Ramos, com o patrocínio da ANCA

◊ Elaboração de posts para o facebook da Autogenial para promover 
carros em exposição na Maior Feira Automóvel Penafiel

◊ Elaboração da estratégia de promoção da Criar Valor (empresa de 
crescimento pessoal) no instagram

◊ Pesquisa Criar Valor
◊ Elaboração de posts Criar Valor para o instagram

◊ Posts Ergovisão para redes sociais
◊ Artes finais cartões de visita Brasileira
◊ Criar Valor - posts para redes sociais

12 novembro 2018

13 novembro 2018

16 novembro 2018

19 novembro 2018

20 novembro 2018

26 novembro 2018

◊ Redisign icons para barra de navegação do site da Ecodrive

◊ Definir estratégia de redes sociais para a ANCA (Instagram e 
Facebook)

◊ Trabalhar nos posts Criar Valor

◊ Posts de identidades gráficas realizadas pelo estúdio para colocar 
nas redes sociais ANCA

◊ Realização de mockups para os posts

◊ Continuação posts identidades gráficas criadas pela ANCA
◊ Realização de mockups
◊ Posts para redes sociais Ecodrive
◊ Decoração de viatura Henetech

◊ Continuação da decoração da viatura Henetech - envio para 
aprovação do cliente

◊ Trabalhar nos posts instagram ANCA

◊ Vetorizar logo Primigenius
◊ Posts instagram Primigenius
◊ Procurar/pensar em frases para instagram Kryzphoto
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27 novembro 2018

30 novembro 2018

3 dezembro 2018

4 dezembro 2018

7 dezembro 2018

10 dezembro 2018

11 dezembro 2018

◊ Pensar em frases para o site Primigenius
◊ Publicação instagram ANCA
◊ Post Ergovisão instagram
◊ Post Kryzphoto instagram

◊ Trabalhar nos conteúdos para o site da ANCA
◊ Realização de mockups e banners

◊ Estratégia promoção inauguração da loja VRPortal
◊ Trabalhar nos posts Ergovisão instagram

◊ Realização para decidir estratégia de Marketing para lançamento 
da marca Mii Amulet

◊ Conteúdo para o site ANCA

◊ Decoração da viatura Autogenial
◊ Conteúdos para o site ANCA

◊ Conteúdos para o site ANCA
◊ Posts Natal para a Century 21
◊ Campanha de Natal Ergovisão

17 dezembro 2018

18 dezembro 2018

20 dezembro 2018

4 janeiro 2019

7 janeiro 2019

8 janeiro 2019

11 janeiro 2019

◊ Conteúdos para o site ANCA
◊ Posts redes sociais Natal e Ano Novo

◊ Posts redes sociais Natal e Ano Novo

◊ Finalização posts redes sociais Natal e Ano Novo
◊ Fazer imagem promocional “Ano Novo Carro Novo” da Autogenial

◊ Posts para redes sociais

◊ Posts para redes sociais

◊ Posts para redes sociais
◊ Filmagens com drone para vídeo promocional Autogenial - ajudar 

na realização

◊ Pesquisa para a criação de um logo para a empresa de 
contabilidade e gestão Practigest
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14 janeiro 2019

15 janeiro 2019

18 janeiro 2019

21 janeiro 2019

22 janeiro 2019

25 janeiro 2019

◊ Posts redes sociais
◊ Campanha de Dia dos Namorados Kryzphoto
◊ Filtrar a pesquisa para o logo Practigest e enviar ao cliente
◊ Esboços logo Practigest

◊ Trabalhar no logo Practigest
◊ Propostas de posts para redes sociais Ecodrive

◊ Trabalhar no logo Practigest
◊ Conteúdos para o site da ANCA

◊ Trabalhar no logo Practigest
◊ Briefings de novos projetos

◊ Trabalhar no logo Practigest
◊ Fazer placa de “Instalações Protegidas” para a empresa de 

segurança House Safe
◊ Posts redes sociais

◊ Posts redes sociais
◊ Trabalhar nos conteúdos para a House Safe (refresh no logo, placas 

de segurança, cartões de visita e coletes)

28 janeiro 2019

29 janeiro 2019

1 fevereiro 2019

4 fevereiro 2019

5 fevereiro 2019

◊ Posts redes sociais
◊ Pesquisa para criação de ícones para a montra da Loja Charger
◊ Campanha Cubos Ergovisão (início de projeto)

◊ Trabalhar na Campanha Cubos Ergovisão
◊ Post “passatempo” Autogenial

◊ Posts redes sociais
◊ Trabalhar nos ícones da Loja Charger
◊ Alterações no logo Practigest, conforme feedback do cliente
◊ Pesquisa para o logo da Brisa Ventura (novo projeto)
◊ Trabalhar na montra Dia dos Namorados da Ergovisão

◊ Terminar a pesquisa para o logo Brisa Ventura e enviar para o 
cliente

◊ Alterações e testes de cor no logo Practigest
◊ Posts redes sociais
◊ Trabalhar no logo Brisa Ventura
◊ Enviar proposta do logo Practigest ao cliente

◊ Trabalhar no logo Brisa Ventura
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8 fevereiro 2019

11 fevereiro 2019

12 fevereiro 2019

15 fevereiro 2019

◊ Enviar propostas de versões do logo Practigest ao cliente
◊ Testes de cor no logo Brisa Ventura
◊ Posts redes sociais
◊ Início do Manual de Identidade Practigest

◊ Ícones Loja Charger
◊ Testes de cor no logo Brisa Ventura
◊ Trabalhar no Manual de Identidade Practigest

◊ Trabalhar no Manual de Identidade Practigest
◊ Cartões de visita Practigest
◊ Economato Practigest
◊ Testes de tipografia no logo Brisa Ventura

◊ Trabalhar nas propostas do logo Brisa Ventura, conforme feedback 
do cliente

◊ Terminar o Manual de Identidade Practigest
◊ Último dia
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