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Resumo

O presente relatório pretende expor uma reflexão e análise 
acerca dos 6 meses de estágio curricular realizados na empresa 
Mojobrands Brand Lifestyle. Este estágio surgiu no contexto do 
Mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais, da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto.  É inicialmente feita uma 
introdução sobre a escolha de realizar um estágio curricular e uma 
apresentação da entidade acolhedora. Posteriormente é também 
relatado o meu processo de integração e são apresentados alguns 
trabalhos que realizei na empresa neste período. No terceiro 
capítulo, é feito um pequeno desenvolvimento sobre Branding e 
Marketing Digital por terem sido as áreas onde desenvolvi mais 
interesse durante este período devido aos trabalhos realizados.  
Por último, o relatório é concluído com algumas considerações e 
reflexões finais sobre esta experiência. 

Palavras chave
Design Gráfico, Estágio, Social Media, Branding, 
Marketing Digital



Abstract

This report intends to present a reflection and analysis about the 
6 months of internship carried out at the company Mojobrands 
Brand Lifestyle. This internship arose in the context of the Master 
in Graphic Design and Editorial Projects, at the Faculty of Fine 
Arts, University of Porto. Initially, an introduction is made about 
the choice of a curricular internship and a presentation to the 
welcoming entity. Subsequently, my integration process is also 
reported and some works I carried out in the company during this 
period are presented. In the third chapter, a small development 
is made about Branding and Digital Marketing as they were 
the areas where I developed more interest during this period 
due to the work carried out. Finally, the report concludes with 
some final considerations and reflections on these experiences.

Keywords
Graphic Design, Internship, Social Media, Branding, 
Digital Marketing
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Introdução

Desde o início do meu percurso 

no Mestrado em Design Gráfico e 

Projetos Editoriais que demonstrei 

mais interesse pela vertente de 

estágio como opção para o segundo 

ano. Este interesse foi motivado por 

uma necessidade de afastamento 

do contexto académico para 

colocar em prática as ferramentas 

aprendidas e desenvolver outras, 

estando em contacto com a função 

do designer na sua atividade diária. 

O presente relatório representa 

o trabalho de conclusão deste 

Mestrado e tem como objetivo 

documentar o trabalho realizado 

durante o estágio escolhido.

Quando decidi que iria escolher 

a vertente de estágio, sabia que 

queria passar por essa experiência 

num lugar que me possibilitasse 

colocar em prática todas as 

ferramentas que até à data aprendi 

no mundo académico. Iniciei essa 

busca por fazer uma pequena lista 

de agências que preenchiam os 

meus requisitos. Esta busca foi 

feita em pleno pico de pandemia 

altura em que as próprias agências 

tomavam o seu trabalho como 

incerto e não se propunham muito 

facilmente a aceitar estagiários, 

precisamente por causa da 

incerteza e do fluxo de trabalho 

inconstante. Até que entrei em 

contacto com a Mojobrands.

A Mojobrands foi a entidade 

acolhedora onde foi realizado o 

desafio a que me propus.
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O presente documento relata 

o trabalho desenvolvido durante 

o período de estágio (entre 

setembro de 2020 e fevereiro 

de 2021) e aborda, no terceiro 

capítulo,  uma das áreas que mais 

tive oportunidade de explorar na 

empresa: o design no marketing 

digital e a sua importância. 

A Mojobrands atua em áreas 

como o Design Gráfico, Gestão 

de Redes Sociais, Gestão de 

Eventos e Web Design. Durante 

o meu período de estágio atuei 

maioritariamente nas áreas de 

Design Gráfico e Gestão de 

Redes Sociais.

O  presente relatório en-

contra-se dividido da seguinte 

forma: o primeiro capítulo será 

dedicado à caracterização da 

entidade acolhedora desde a     

apresentação da equipa, 

processo de trabalho e apre-

sentação da “fórmula” usada na 

Mojobrands durante o seu pro-

cesso de trabalho. 

O segundo capítulo será 

dedicado à minha evolução 

dentro da empresa onde serão 

apresentados os projetos e as 

competências desenvolvidas 

durante o estágio. 

Irei apresentar os projetos 

onde tive oportunidade de de-

senvolver competências nas 

áreas de ilustração, animação, 

copywritting, design gráfico, 

branding e serão descritos os 

projetos nos quais estive en-

volvida e tive oportunidade de 

desenvolver as minhas valências 

enquanto designer. Os projetos 

que não se encontrarem neste 

capítulo, estarão em anexo. 
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O  terceiro  capítulo teria como 

objetivo abordar a questão da 

influência da comunicação digital 

para as marcas, fazendo uma 

análise de como a comunicação 

nas redes sociais - campo em que 

atuei durante o período de estágio 

- poderá ter importância hoje em 

dia para a elevação de uma marca 

e de que forma o design atua nesta 

modalidade.

 Este relatório é uma reflexão 

da forma como respondi 

profissionalmente aos desafios 

que me foram propostos durante o 

período de estágio na Mojobrands 

e da forma como evoluí durante 

esse período que me fez crescer a 

nível profissional. Para além disso, 

trata-se também do meu trabalho 

final para a conclusão do mestrado 

em Design Gráfico e Projetos 

Editoriais, para a obtenção do 

grau de Mestre .
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“It’s through mistakes that you 
actually can grow. You have to 
get bad in order to get good.” 

Paula Scher  
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1. A Mojobrands

1.1 Caracterização

A Mojobrands Brand Lifestyle é uma consultora e ativadora de marcas 
que se posiciona no mercado ibérico como uma agência de brand 
lifestyle. Criada em 2010, por Tiago Barquinha e Agustín Ramos, está 
atualmente sediada no Porto, com escritórios em Lisboa e Madrid. 
Da sua carteira de clientes, fazem parte marcas com projeção 
internacional como Parfois, Somelos e JP Group.
O escritório da Mojobrands situa-se num dos locais mais típicos da 
cidade: na Ribeira. No segundo andar de um prédio que facilmente 
o reconheceríamos como um edifício típico do centro histórico da 
cidade do Porto.

Somos uma agência consultora de marcas com con-
vicções fortes. Apostamos no Porto como ponto de parti-

da para trabalhar o mundo. 
Procuramos a razão de ser dos desafios que nos dão e 

acreditamos na criatividade como ferramenta e processo 
de trabalho.

- Mojobrands 
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1.2 FÓRMULA MOJOBRANDS

A Mojobrands é criada com base numa nova e diferenciadora forma 
de ver e entender as marcas denominadas de brand lifestyle. Este 
conceito defende que é através da criação de um estilo de vida para as 
marcas que é possível estabelecer uma relação profunda e emocional 
com os seus clientes. A construção desta relação é um processo 
que envolve tempo, estratégia e criatividade. A “fórmula” da Mojo é 
a tradução do seu processo de trabalho para o desenvolvimento e 
sucesso do brand lifestyle que a empresa defende.
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A Brand Formula está dividida em três fases: Perceber, Criar e Dar 
Vida. 

Perceber - Os projetos começam por uma análise que ajuda a 
perceber a situação atual da marca a ser trabalhada e a sua relação 
com outras marcas. Esta primeira fase é considerada a fase de 
pesquisa onde é estudado o mercado onde está inserida a marca 
e o seu público alvo para que, posteriormente, possa ser feito um 
trabalho de modo a diferenciá-la dentro do mercado onde se insere.

Criar -  Neste fase do processo há um debate de ideias para o 
delineamento que a marca em questão irá adotar. É a fase onde é 
definida a estratégia que a marca irá adotar. Esta estratégia irá fazer 
a marca chegar ao seu público e criar diferentes interações. Esta fase 
é o resultado do estudo realizado na fase anterior. 

Dar Vida - Podemos considerar esta a última fase da fórmula da Mojo. 
A fase de dar vida às marcas através de diferentes experiências com 
o objetivo de criar e envolver o público. A fase onde a estratégia 
de comunicação estudada e adotada nas fases anteriores se reflete 
para agarrar e captar a atenção do público. 

 
Visualmente, esta fórmula traduz-se num formato circular dividido 
em 3 partes sendo que cada parte representa cada uma das fases 
mencionadas. 
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1.3 a eQUIPA

Durante o meu período de estágio a equipa da Mojo passou por 
algumas mudanças. Entre entradas e saídas de novos membros. No 
entanto, comecei o estágio numa equipa de 10 elementos. No meu 
primeiro dia de estágio, informaram-me que iria ser acompanhada 
maioritariamente pela Diretora de Arte, Rafaela Abreu que iria dar-me 
apoio nos projetos e trabalhos que fossem da minha responsabilidade. 
No entanto, a Rafaela foi uma das pessoas que saiu da Mojobrands 
durante o meu período de estágio (dezembro). Depois da sua saída 
procurei apoio nas outras duas Designers (na Rosa e na Inês) que 
sempre se mostraram disponíveis para me ajudar nos projetos que 
estivesse a desenvolver. 

A equipa da Mojobrands era também constituída pelos seguintes 
elementos: 

Tiago Barquinha
 É o fundador da Mojobrands. Foi 
a primeira pessoa da empresa 
com quem tive contacto pois foi 
ele que me entrevistou antes de 
ser selecionada para o estágio. 
Fundou a Mojobrands em 
2010 e é também professor na 
Universidade Católica do Porto. 

Mafalda
A Mafalda está na Mojobrands 
há cinco anos. Começou o seu 
percurso na empresa como 
Project Assistant durante o seu 
mestrado em 2015. Estudou 
Marketing na Universidade 
Católica do Porto. 
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Teresa Paiva
A Teresa também fazia parte 
da equipa de Gestão da 
Empresa. Frequentou a Porto 
Business School. Ocupava 
um dos cargos de Project 
Manager. 

 Margarida
A Margarida é a copywrtitter da 
empresa. Formada em História 
da Arte e natural de Coimbra. 

Rafaela Abreu
Esteve na empresa desde 
2015 e ocupava o cargo de Art 
Director. Estudou Design de 
Comunicação na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade 
do Porto. Saiu da empresa 
em dezembro durante o meu 
período de estágio no entanto, 
foi a pessoa que mais me 
acompanhou durante o estágio.

Ana Castro
Começou o seu percurso como 
Project Assistant e estava 
durante o meu período de 
estágio a realizar um estágio 
profissional como Project 
Manager durante a conclusão 
do seu mestrado. É aluna da 
Universidade Católica do Porto.

Rosa Azevedo
Designer Gráfica da empresa 
e antiga aluna de Design de 
Comunicação da Faculdade de 
Belas Artes. 

Inês Meireles
Durante o meu período de 
estágio não tive muito contacto 
com a Inês pois ela entrou na 
Mojo após a saída da Rafaela 
Abreu (a meio de dezembro), 
ocupando assim um dos 
lugares de Designer Gráfica. 
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João
O João era responsável pelas 
funções de Web Design. No 
entanto não tive muito contacto 
com ele pois saiu da empresa 
pouco tempo após o início do 
meu estágio. 

Rita
A Rita era também estagiária 
de Marketing da Universidade 
Católica do Porto.

Beatriz
A Beatriz era estagiária de 
Marketing da Universidade 
Católica do Porto e durante 
o meu período de estágio, 
colaboramos várias vezes em 
projetos pelos quais ficamos 
responsáveis. 

1.4 gestão de tempo 

Desde o início que ficou estipulado que o meu horário enquanto 
integrante da equipa da Mojo seria de cerca de 8 horas por dia, 
excepto à sexta em que teria a tarde livre. Ficou estipulado que 
as estagiárias teriam as tardes de sexta livre para conseguirem 
responder também aos compromissos académicos exigidos 
pelos mestrados. Nos restantes dias, o horário de trabalho era 
compreendido entre as 09h30 e as 18h30. Sendo que, o meu 
estágio teve início em setembo e terminou em fevereiro. 
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1.5 Comunicação

A Mojobrands sempre tentou apostar na sua presença nas redes 
sociais, no entanto, quando iniciei o meu período de estágio, essa 
presença estava “estagnada” há algum tempo. Propuseram-me fazer 
um plano para as redes sociais da Mojo juntamente com estagiárias 
de Marketing, a Beatriz e a Rita. Caso o nosso plano fosse aprovado 
internamente, passaríamos a ser as responsáveis pela gestão das 
redes sociais da empresa durante o nosso estágio. A nossa proposta 
foi aceite e o nosso primeiro plano foi o do mês de outubro. Na 
proposta apresentamos rubricas que pretendemos publicar e faziam 
sentido para a empresa, publicações que dariam a conhecer mais o 
trabalho da empresa e sugestões de dinâmicas entre o “público” e 
a Mojo sendo que, condideramos o Instagram a rede social a ser a 
mais explorada.
Durante a execução das propostas usamos o Trello como meio para 
que toda a equipa visse e desse a sua opinião sobre as publicações 
que aguardavam aprovação interna. Nas fases de mais trabalho 
para outros projetos, era mais difícil a dedicação a este projeto pois 
sempre nos foi referido que a prioridade seriam os projetos para os 
clientes, no entanto, apresentamos sempre um plano durante os 
meses de estágio. O nosso plano era feito de acordo com as datas 
mais importantes no mês em questão, rubricas que determinamos 
desde o início que estariam sempre presentes e o portfólio da Mojo 
que foi uma das questões que achamos de extrema relevância a 
empresa incluir nas suas redes sociais. 
Cada rubrica desenvolvida e o conteúdo em questão será exposto 
detalhadamente no próximo capítulo bem como, exemplos de 
conteúdo publicado. 
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1.6 PROCESSO DE TRABALHO

Na Mojobrands, o processo inicial de trabalho é semelhante de forma 
geral para todos os projetos.  Sempre que aparecia uma nova proposta 
de trabalho na empresa, todos os elementos da equipa recebiam o 
briefing, através da pessoa que estava responsável pelo novo projeto 
e era marcado um brainstorming. O briefing era enviado algum 
tempo antes da reunião de brainstorming para que todos tivessem 
oportunidade de ler e saber na reunião o que o cliente pretendia. 
Nestas reuniões eram discutidas ideias de possíveis soluções para 
o projeto em causa e todos os elementos da equipa participavam e 
davam o seu ponto de vista. Depois desta fase, quando as ideias já 
estavam minimamente delineadas, era escolhida a pessoa da equipa 
criativa que ficaria com o projeto. De forma geral, esta atribuição era 
feita ao designer que estivesse com menos carga de trabalho no 
momento. 
 Uma das questões que apontei neste processo, foi o facto 
de os restantes designers perderem total contacto com os projetos 
caso não fossem os escolhidos depois da fase de brainstorming. Ou 
seja, ocorria a fase de pesquisa, discussão e depois destas duas 
fases não existia qualquer continuidade ou contacto com o projeto 
para os designers que não ficassem a trabalhar nele. Esta foi uma 
das questões que mais tive dificuldades em adaptar-me pois, depois 
dessa fase, as gestoras de projeto passavam a ser a únicas pessoas 
com total conhecimento do estado do projeto. 
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No entanto, era dado seguimento ao projeto e a partir desta fase 
era dado início à parte gráfica. Nesta fase eram elaborados sempre 
muitos estudos até chegar a uma versão que se poderia aproximar 
da final. O Designer ia partilhando e discutindo o trabalho que estava 
a ser feito com a Gestora de Projeto, que estivesse encarregue do 
projeto em questão, pois seria esta o elemento responsável pelo 
contacto direto com o cliente. Este fator era outra das características 
durante o processo de trabalho da Mojobrands: como designer nunca 
tive contacto direto com nenhum cliente, este era um trabalho que 
competia às pessoas com o cargo de Project Manager. Em algumas 
situações senti que esse contacto mais direto entre o designer e o 
cliente poderia ter facilitado algumas falhas de comunicação pois, 
norma geral, quando o feedback chegava aos designers era dado 
de forma já filtrada onde por vezes faltava informação. Quando era 
enviada alguma versão ao cliente, aguardávamos o seu feedback 
para perceber se seria necessária alguma alteração posteriormente. 
Na última fase do processo, depois da aprovação do cliente, eram 
realizadas as Artes Finais. Na preparação das artes finais é necessário 
ter em consideração qual o material e dimensões em que o projeto iria 
ser produzido. Como designer, tinha de ter em consideração algumas 
etapas nesta fase do processo: converter as fontes do ficheiro para 
desenho vetorial; verificar se era necessário converter o ficheiro em 
escala (quando se tratavam de peças de grandes dimensões); colocar 
o bleed e as margens de corte.
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2. Relações 
InTerpessoais
2.1 Integração e adaptação

O meu estágio começou no dia 10 de setembro. No meu primeiro 
dia, fui recebida pela Mafalda, brand consultant da empresa,que me 
fez uma breve apresentação das instalações e disse-me que durante 
o período de estágio iria ser acompanhada pela Rafaela Abreu, Art 
Director . Aí, o resto da apresentação foi feita pela Art Director que 
me mostrou de forma resumida alguns projetos desenvolvidos e me 
explicou o processo de trabalho de um projeto. 
A partir daí todas as minhas tarefas foram acompanhadas e 
supervisionadas pela Art Director, que me dava conselhos de 
explorações que podia fazer graficamente de acordo com cada 
projeto. 
No início foram-me dadas tarefas mais simples como pequenas 
alterações pedidas por clientes ou seja, nunca nada que fosse feito 
“de raiz” e exigisse um processo gráfico completo. No entanto, esta 
fase inicial de integração não durou muito tempo pois pouco tempo 
depois da minha entrada pediram-me para produzir uma lona, que foi 
a primeira peça gráfica de raiz que produzi durante o meu período 
de estágio. Demorei algum tempo a perceber todo o processo de 
trabalho dentro da empresa pois, principalmente sendo estagiária, 
o meu trabalho passava por várias fases de aprovação. No entanto, 
penso também que se houvesse uma comunicação mais direta e 
clara em algumas situações, muito trabalho em vão poderia ter sido 
evitado apesar de saber que algumas situações ocorriam por não 
estar a par de todos os projetos. 
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2.2 APRENDIZAGEM E AUTONOMIA

O processo de desenvolvimento de um projeto seguia de um modo 
geral o seguinte ritual: as gestoras de projeto recebiam o briefing por 
parte do cliente depois de uma comunicação prévia e nesse ponto 
enviavam o briefing a toda a equipa para marcar uma reunião de 
brainstorming. Esta reunião consistia numa discussão sobre o projeto 
onde todos davam opiniões e ideias que poderiam ser adotadas no 
seu processo. Neste momento, a gestora de projeto responsável 
pelo projeto em causa tinha também o papel de conciliar todas as 
conclusões tiradas no brainstorming para posteriormente colocar na 
apresentação da proposta a mostrar ao cliente. Após a aprovação 
do cliente, eram definidos quais os elementos da equipa criativa que 
estariam envolvidos no projeto. Esta seleção era feita, por norma, de 
acordo com a carga de trabalho que cada um tinha no momento. 
O que me custou mais nesta adaptação e processo foi o facto de 
deixar de ter qualquer contacto com alguns projetos após as reuniões 
de brainstorming. Pois, nesta primeira fase, sentia sempre um 
envolvimento porque tinha o cuidado de fazer pesquisa e dar ideias 
nas reuniões, ou seja, começava a sentir um envolvimento inicial com 
alguns projetos que acabava por ser perdido após o brainstorming  
quando não fazia parte da equipa desse projeto. 
Após esta fase de seleção da equipa para cada projeto eram 
distribuídas tarefas e estabelecidos timings para entregar algum 
update ao cliente. Este método era seguido essencialmente quando 
se tratava de new business ou seja, de projetos e clientes que 
apareciam com propostas novas.
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 No entanto, a Mojo já tem alguns clientes de longa data que necessitam 
constantemente dos serviços da empresa, nestes casos, a fase do 
brainstorming não é realizada porque são clientes já conhecidos e por 
vezes os pedidos são peças gráficas pontuais. Muitas vezes durante 
o período de estágio, foram-me dadas tarefas para este efeito. Nesses 
casos, como se tratavam de clientes com os quais a empresa já estava 
familiarizada, sempre que me competia uma dessas tarefas tentava 
sempre fazer uma pequena pesquisa e perguntava à Art Director 
(Rafaela Abreu) que tipo de empresa se tratava. Uma das coisas que 
pude reparar foi na relação quase inexistente entre os designers e os 
clientes, pois mesmo quando se tratavam de clientes mais familiares, 
nem sempre a Art Director sabia informações básicas como “que 
tipo de empresa se tratava”. Comecei por perceber que esta era 
uma dinâmica comum na empresa. Quanto à minha aprendizagem 
e acompanhamento, todas as minhas tarefas foram acompanhadas 
pela Rafaela (Art Director ) no entanto, dado a situação pandémica o 
meu período de estágio teve períodos de teletrabalho. Nesta situação 
apesar do acompanhamento ser sempre constante, creio que não foi 
tão eficaz como em situações presenciais no escritório. Além disso, a 
Rafaela saiu da empresa a meio do meu estágio. Antes de sair referiu 
que eu poderia ser acompanhada pela Rosa, também designer da 
empresa. No entanto, a partir daí houve uma certa quebra no meu 
acompanhamento devido a esta mudança. 
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3. O BRANDING

3.1 O BRANDING 

O termo Brand na sociedade contemporânea é relativamente novo 
e está principalmente relacionado com o apego a um nome e 
reputação para algo ou alguém que acima de tudo o distingue da 
concorrência. No entanto, o termo branding não é novo. O Homem 
primitivo deixava marcas nos seus objetos que indicavam a sua 
propriedade, ou refletiam o grupo a que pertenciam.  No Egipto, os 
faraós deixavam a sua assinatura em forma de hieróglifos em todos 
os templos e monumentos. Hoje, as marcas são muito mais do que 
isso. Uma marca é muito mais do que um nome, um logótipo ou um 
símbolo. Como refere Catharine Slade em Creating a Brand Identity 
a Guide for Designers:

“A brand is much more than a product you buy. Brands are 
as relevant to businesses as to services, and they can be 
applied to ideas and concepts as well as to products – a 
brand can even represent     an individual celebrity.”1  

1 Brooking, Catharine Slade. (2016). Creating a Brand Identity a Guide for Designers 
(Laurence King Ed.): Laurence King p.9

As marcas de hoje em dia são uma experiência e contêm um conjunto 
de valores únicos que definem o seu carácter e desta forma criam 
uma ligação emocional com os seus consumidores para assegurar 
que serão sempre a primeira escolha, formando relações de longa 
data. O design de uma marca ou produto funciona como o veículo 
dos valores que a marca pretende transmitir. 



O processo de criação de uma marca - desde a estratégia ao design 
- tornou-se, no século XXI, vital para o sucesso de qualquer marca, 
produto ou serviço.  
O design tem uma forte importância no processo de criação de uma 
marca pois é o responsável por definir e traçar os valores que a marca 
vai traduzir. 

3.2 A Posição da Marca e o seu alvo 

A estratégia da marca deve definir a sua posição no mercado, e o 
tipo de consumidor que pretende atingir. O posicionamento de uma 
marca pode ser definido como o lugar que esta pretende ocupar ou 
seja, para que tipo de segmentação a marca vai comunicar. “Target 
marketing” é um método usado por marcas para identificar o público 
alvo e mercado que pretendem atingir. Este processo define a 
segmentação do público que a marca pretende atingir. O público alvo 
segmentado normalmente tem características e pontos em comum 
como: idade, lifestyle, localização. Assim que esta “bolha” estiver 
definida a comunicação fica facilitada pois a linguagem da marca 
será adaptada ao público-alvo. Conhecer e compreender o target da 
marca é uma forma estratégica para saber como comunicar. Depois 
do público alvo definido são criadas personas que ajudam a criar 
o perfil da pessoa com quem a marca se vai comunicar. Tal como 
refere Seth Godin, autor e especialista em marketing:
 “Everyone is not your costumer”
Esta afirmação enfatiza a ideia e a importância que a escolha de um 
público tem para uma marca, pois é impossível comunicar a agradar 
toda a gente. 
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3.3 A comunicação de uma marca

Uma das etapas mais importantes na construção de uma marca é a 
sua comunicação. A comunicação de uma marca é o seu lançamento 
para o público e o seu confronto com a concorrência. Uma marca 
deve transmitir uma linguagem coerente com os seus objetivos e 
valores. Como refere Neil Gans: 

A identidade de uma marca constrói-se com tudo o que a envolve 
desde a sua origem. É ao longo do caminho que a marca define a sua 
linguagem, tanto visual como verbal. 
 

“Language has important symbolic value, and the style of a 
brand’s language reflects important truths about the brand’s 

identity and values.” 2
  

3.4 A importância do marketing digital

Nos dias de hoje, o ato de comunicar está cada vez mais presente 
nas redes sociais e no mundo digital. Durante a minha experiência 
no período de estágio, tive a oportunidade de aprender mais sobre 
esta forma de comunicação, cada vez mais essencial entre as 
marcas e qual o papel do designer neste processo. As empresas ao 
perceberem o poder de comunicação das redes sociais, começaram 
a usá-las como estratégia para expandir a sua visibilidade e sucesso.

2 Gains, Neil.(2013).Brand EsSense: p.204 



Como designer, esta temática e forma de comunicação despertou-me 
interesse devido à forma e papel que o design tem nesta situação. 
O designer tem um papel de manter um conteúdo que garanta a 
interação com o público alvo da marca em questão. 
 Podemos considerar que o mundo digital sofreu uma rápida evolução 
desde o aparecimento da primeira página web em 1993 até aos dias 
de hoje. Nesta fase “ancestral” do mundo digital o design traduzia-
se com uma forte influência dos jornais e das revistas em relação à 
hierarquia e leitura das páginas. Em pouco tempo, este mundo mudou 
brutalmente e hoje em dia é um lugar onde o design tem espaço e se 
manifesta de diversas formas.  
Hoje em dia, esta presença digital é essencial para as marcas tanto 
para comunicarem e venderem como para se darem a conhecer 
através do seu storytelling, pois como refere Simon Middleton:

Esta web life referida pelo autor envolve a presença que uma marca 
poderá ter nas redes sociais, sites, blogues ou em qualquer plataforma 
digital. Todos estes meios são formas de pronúncia, presença e 
manifesto para que a marca em questão alcance o seu público e 
cative mais pessoas. 

“If you want to create a brand that is worthy of the name, then 
it must have an engaging and compelling web life.” 3

  

3 Middleton, Simon. (2010). Build a Brand in 30 Days with Simon Middleton : the brand strategy 
guru : p.242
storytelling -  O storytelling pode resumir-se como a habilidade de contar histórias. Trata-se de 
uma estratégia de marketing para conseguir maior engajamento da marca ao contar histórias e 
criar uma narrativa à sua volta.
engagement -  envolvência / vinculo criado entre o público e a marca 
4 Gogin, Seth. (2019). Isto é Marketing se queres ser visto, aprende a ver : p.165



É na produção deste conteúdo que o design se torna essencial 
neste processo. Nas redes sociais, o design torna-se instantâneo e 
essencial. Nos dias de hoje, é este instante que tem o objectivo de 
captar a atenção e engagement do público. A imagem que faz parte 
desse “instante”  terá de ser dinâmica e estimulante para o público 
pois fará parte de uma rede onde estão presentes diversas marcas e 
imagens.
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Caso estudo

Redes Sociais Mojobrands 

A evolução da comunicação digital permitiu aos designers explorar 
novas formas de leitura que passou a ser cada vez mais dinâmica. 
O designer é o mediador de um discurso e tem o papel de transmitir 
ideias, conceitos e mensagens visualmente. Durante o período de 
estágio tive oportunidade de atuar de no mundo digital através do 
trabalho de comunicação em redes sociais. 
O trabalho que desenvolvi nesta área foi na gestão das redes sociais 
da empresa que é apresentado em seguida, de forma completa e 
estruturada.

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A evolução da comunicação digital permitiu aos designers explorar 
novas formas de leitura que passou a ser cada vez mais dinâmica. 
O designer é o mediador de um discurso e tem o papel de transmitir 
ideias, conceitos e mensagens visualmente. Durante o período de 
estágio tive oportunidade de atuar de no mundo digital através do 
trabalho de comunicação em redes sociais. 
O trabalho que desenvolvi nesta área foi na gestão das redes sociais 
da empresa que é apresentado em seguida, de forma completa e 
estruturada.
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TRABALHO DESENVOLVIDO 
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publicações redes sociais Mojobrands 



OBJETIVOS

Quando nos propuseram este desafio fomos em primeiro lugar, 
analisar as redes sociais da Mojo com o objetivo de perceber qual 
a sua posição e tom no mundo digital. Após uma breve análise 
concluímos que a empresa apesar não se mostrar regularmente ativa 
nas redes sociais, transmite uma imagem divertida, jovem e dinâmica 
nas suas redes, principalmente no instagram.

DIFICULDADES SENTIDAS

Durante o processo e experiência de gestão de redes sociais da 
Mojobrands senti algumas dificuldades que por vezes também eram 
partilhadas com Beatriz e com a Rita, que partilharam esta tarefa 
comigo. Sempre que tinhamos um novo calendário planeado com 
conteúdo a ser publicado era atualizada a plataforma trello, onde toda 
a equipa  tinha acesso a toda a informação. O que mais dificultava o 
processo era o facto de que necessitavamos de aprovação de toda 
a equipa para prosseguir com uma publicação. Esta premissa levou 
a diversas divergências em várias publicações pois era muito difícil 
conseguir uma opinião unânime de toda a equipa. Havia também 
situações em que necessitavamos de feedback por parte da equipa 
(porque tínhamos uma publicação agendada ou por vezes uma 
publicação temática que só poderia ser naquela data) e o assunto 
caía em esquecimento devido à ocupação de cada um com as suas 
tarefas. 
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4. Experiências e 
Competências Adquiridas 

4.1 Design Gráfico - 100 anos Pinhais 

CONTEXTO

Neste capítulo são apresentados os principais projetos nos quais 
estive envolvida durante o meu período de estágio. Estes projetos 
estão apresentados de forma cronológica. São referidos os clientes, 
o briefing do projeto, processo de trabalho e as dificuldades sentidas 
durante o processo.

A Pinhais é uma empresa de conservas situada em Matosinhos. 
No âmbito da celebração do seu centenário, a Mojobrands foi a 
responsável por organizar este evento de celebração em Outubro. 
Devido à pandemia, os planos iniciais de um evento de união e festa 
tiveram de ser reinventados e adaptados às condições permitidas. 
Assim, a Mojo organizou um evento mais contido também com 
presença no mundo digital onde foi organizado, por exemplo, um 
workshop online de cozinha com uma receita que incluiu as Conservas 
Pinhais. Para celebrar este dia e realizar este evento foram realizadas 
várias peças gráficas, onde tive intervenção.
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OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO

Organização um evento que marcasse o centenário da Pinhais. 
Fazer com que o dia dos colaboradores da empresa fosse diferente 
e integrá-los nesta comemoração havendo um fluxo entre atividades 
presenciais e digitais. 

INTERVENÇÃO 

Numa fase inicial, a minha primeira tarefa neste projeto foi ajudar 
na elaboração do logótipo de 100 anos da Pinhais. Iniciei este 
trabalho com uma pesquisa sobre logótipos comemorativos e a 
tentar perceber se a cliente tinha alguma exigência, falando com 
a Teresa Paiva, Project Manager, que estava responsável por este 
projeto. O processo durante este trabalho foi sempre acompanhado 
pela Rafaela Abreu (Art Director) que durante a sua realização me 
dizia qual seria o melhor caminho a seguir. Depois de realizar vários 
estudos para um possível logótipo, a Teresa também intervinha sobre 
quais os que fariam mais sentido mostrar à cliente (pois ela era a 
pessoa que tinha mais contacto com esta cliente). No final, quando o 
caminho a seguir estava mais definido, a tarefa de concluir o logótipo 
e fazer a arte final foi passada a outra designer (a Rosa). Durante 
este projeto realizei também outras peças gráficas como: carta de 
agradecimento aos colaboradores, cartão da receita para o workshop, 
post-it para colocar no cacifo dos colaboradores e o convite digital. 
Para a realização de todas estas peças foi necessário o logótipo de 
100 anos que se tornou o elemento gráfico principal destas peças. 
Todas estas peças também tiveram o acompanhamento da Rafaela 
até à sua versão final.  
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4.2 Ilustração e animação

Marque TDI - campanha de Natal

CONTEXTO

Na época Natal, foram realizados trabalhos que marcassem a data, 
para todas as marcas. A campanha na qual estive mais envolvida foi 
a de Marque TDI. Esta campanha foi desenvolvida por mim e pela 
Beatriz (estagiária de Marketing) embora com o acompanhamento da 
Rafaela (Art Director ) e da Mafalda (Project Manager). 
A Marque TDI é um cliente usual da Mojobrands e a campanha de 
Natal é um dos trabalhos que a Mojo realiza para esta marca há alguns 
anos. Esta marca costuma divulgar a sua campanha através de canais 
digitais como redes sociais e newsletter. Inicialmente deram-me a 
tarefa de ver as campanhas dos anos anteriores para tentar perceber 
o que era pretendido. As peças gráficas eram sempre ilustradas e o 
conceito da campanha era sempre relacionado com a marca. 

Criação de uma campanha de Natal a divulgar em canais digitais 
com uma animação principal que estivesse em concordância com a 
marca.

OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO
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INTERVENÇÃO 

Este foi o projeto no qual senti mais “autoria” e no qual tive intervenção 
durante todo o processo.
Para iniciar este projeto comecei por ver todo o conteúdo feito nas 
campanhas de Natal dos anos anteriores. Na primeira fase, o objetivo 
seria encontrar um conceito a desenvolver em toda a campanha. Este 
trabalho foi realizado juntamente com a Beatriz (que estava a realizar 
estágio na Mojobrands na área de Marketing). A Beatriz ajudou-me 
essencialmente a criar o conceito que faria sentido desenvolver. 
A campanha teve um tema muito direcionado para “a nova realidade” 
trazida pela pandemia e para o esforço que todos teríamos de fazer 
numa época como o Natal em que não seria possível estar com toda 
a gente que gostaríamos, apelando a convívio digital.
Graficamente, havia a condição das animações serem ilustradas 
e com um traço em coerência com os anos anteriores (mantendo 
um estilo mais vetorial). Assim, antes da animação principal, realizei 
as ilustrações que posteriormente foram separadas de acordo com 
a animação. Todo este projeto e processo foi acompanhado pela 
Rafaela (Art Director) e pela Mafalda (Project Manager) que nos foram 
ajudando sobre a coerência das nossas ideias para a marca. 
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O objetivo era criar uma identidade para o grupo e um logótipo para 
cada uma das empresas com uma linguagem gráfica coerente entre 
as várias empresas, partindo da linguagem gráfica da empresa mãe. 

Este projeto já tinha sido iniciado antes da minha entrada na 
Mojobrands no entanto, não havia ainda nada definido ou concluído. 
O objectivo seria criar a identidade do grupo Malafaia. Após definido 
o conceito principal que acompanharia a identidade do grupo, realizei 
várias versões para os logótipos em questão. 

4.3 Identidade Gráfica : malafaia 

CONTEXTO

O Grupo Malafaia é um grupo empresarial formado por várias 
empresas interligadas focadas essencialmente em empreendimentos 
urbanos. 

Neste projeto não foram colocadas imagens por questões 
de confidencialidade.

Nota: 

OBJETIVOS

INTERVENÇÃO
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Este processo foi acompanhado pela Rafaela Abreu (Art Director) e 
pela Mafalda que era a gestora responsável por este projeto. Foi com 
elas que defini o rumo que o projeto iria tomar. No entanto, fiquei 
sem saber quais as decisões do cliente em relação às propostas que 
apresentei devido ao término do meu período de estágio. 

4.4 Gestão de Redes Sociais: 

RestaurANTES

Objetivos

Fazer um planeamento e estratégia para as redes sociais dos 
restaurantes Pisca e Traça, apresentando possível conteúdo a ser 
publicado. 

Neste projeto não foram colocadas imagens por questões 
de confidencialidade.

Nota: 

INTERVENÇÃO

O principal objetivo deste projecto era aumentar a presença nas 
redes sociais dos restaurantes Pisca e Traça, ambos no Porto. Este 
foi um projeto que desenvolvi juntamente com a Beatriz, estagiária na 
área de Marketing que também estava na Mojo no meu período de 
estágio. 
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Numa primeira fase fizemos um estudo de factores que poderiam ser 
melhorados em relação ao posicionamento das redes sociais destes 
dois espaços. Após este estudo e análise trabalhamos alguns temas 
que fariam sentido incluir na comunicação. Incluímos publicações 
sobre o espaço, sobre o menu, sobre a equipa dos restaurantes 
e publicações interativas de forma a criar uma relação com o 
público/ clientes. Para elaborar esta proposta realizei layouts das 
várias publicações planeadas que foram incluídos na apresentação 
mostrada ao cliente. No entanto, este foi outro projeto do qual fiquei 
sem saber o seguimento devido ao término do meu estágio. 
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5. Observações Finais 

Em forma de reflexão, sinto que a experiência vivida na Mojobrands 
durante o estágio foi bastante enriquecedora a nível profissional. 
Permitiu-me estar em contacto com o design que é feito no dia-a-
dia e acompanhar todo o processo. É sem dúvida importante esta 
perspetiva para além da realidade com que nos confrontamos no 
mundo académico.  O ambiente no meio académico e do meio 
profissional é sem dúvida diferente, e ser confrontada com essa 
realidade foi enriquecedor pois era um dos meus objetivos ao optar 
por esta vertente de estágio curricular. Fui confrontada com uma nova 
velocidade para fazer as coisas, que é totalmente diferente do mundo 
académico pois não é um momento em que quando falhamos, as 
consequências dependem apenas de nós. 
Quando descobri que na Mojobrands eram responsáveis pela 
organização de alguns eventos de Brand activation, fiquei bastante 
entusiasmada no entanto, sei que não ocorreram esse tipo de projetos 
durante o meu período de estágio devido à pandemia. Durante o 
estágio, gostava de ter tido mais contacto direto com clientes tanto 
por troca de emails ou participação em reuniões sobre projetos. 
Porém, na empresa o contacto entre o designer e o cliente é escasso. 
Esta ponte é sempre feita pelas gestoras de projeto. Contudo, penso 
que em algumas situações este contacto direto poderia ter facilitado.
Esta experiência permitiu-me desenvolver novas ferramentas de 
trabalho e aprender a trabalhar em equipa num contexto de agência. 
A equipa da Mojobrands contribuiu para este fator pois sempre 
houve disponibilidade da parte de todos os elementos para me tirar 
qualquer dúvida e ajudar em qualquer circunstância. 



Dado que o meu estágio não se realizou em circunstâncias normais 
devido à pandemia que enfrentamos, experienciei o trabalho em regime 
presencial e em teletrabalho. Nestas circunstâncias, considero que o 
teletrabalho me dificultou por vezes a fluidez das tarefas pois, por 
vezes, estava dependente da resposta de várias pessoas e as coisas 
acabavam por demorar mais tempo. Em termos de aprendizagem, 
o regime presencial acabava por ser o mais adequado pois desta 
forma poderia trocar ideias diretamente com os outros designers e até 
mesmo aprender novas ferramentas do software através deles, que 
era também um dos meus objetivos com a escolha desta vertente: 
aprender com profissionais da área. 
Ao longo do estágio, consegui aprofundar os meus interesses e 
perceber quais as áreas, dentro do design, que pretendo explorar 
mais futuramente.
A escolha de realizar um estágio curricular trouxe-me vantagens a 
nível de experiência prática enquanto designer e de introdução ao 
mercado de trabalho que era um dos meus principais objetivos ao 
realizar esta escolha. 
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ANEXOS 



Lista de Projetos 
Realizados 

Setembro 
Sinalética Uso de Máscara
Álbum 50 anos Malafaia 
Apresentação Redes Sociais Mojobrands 
Pinhais: logótipo 100 anos 
Banner Marque Tdi
Logotipo SOWO
Pesquisa para a estratégia das Redes Sociais do Restaurante 
Cozinha Cabral

Outubro
Pinhais: logotipo 100 anos
Pinhais: peças gráficas (carta, receita, convite digital)
Antas Park: lona 
Sodexo: pesquisa 
Desenvolvimento de conteúdo para as Redes Sociais para o 
mês de Novembro

Novembro
Antas Park: placa 
Malafaia Grupo: identidade 
Desenvolvimento de conteúdo para as Redes Sociais para o 
mês de Dezembro 
Campanha de Natal de Marque TDI: ilustração, animação, 
banner, imagem newsletter
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Dezembro
Campanha de Natal de Marque TDI: ilustração, animação, 
banner, imagem newsletter
Antas Park: brochura 
ONE: peças gráficas para a campanha de Natal 
Animação do vídeo da campanha de Natal de APP
Animação dos vídeos da campanha de Natal de Malafaia 
Animação dos vídeos da campanha de Natal de Antas Park 
Desenvolvimento de conteúdo para as Redes Sociais para o 
mês de Janeiro 

Janeiro
Malafaia Grupo: identidade 
Desenvolvimento de estratégia e peças gráficas para os 
restaurantes : Pisca e Traça 
Malafaia Grupo: cartões de cliente e capas 
Desenvolvimento de conteúdos para as Redes Sociais para o 
mês de Fevereiro 

Fevereiro
Malafaia: cartão cliente e capa 
Banner Marque Tdi 
Produção das restantes animações para as redes sociais: 
apresentação da equipa 
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Placa - Antas Park
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Mockup para albúm
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Sinalética para edifício
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Peças gráficas para campanha de Natal
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Banner Marque Tdi
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