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Resumo

Este relatório começa por revelar um pouco da história 
da empresa, referindo brevemente que produtos são pro-
duzidos e como são divididos. Foi realizado um peque-
no resumo do que foi elaborado durante o estágio, dos 
problemas que foram surgindo e das respetivas soluções. 
Bem como um enquadramento sobre as três matérias 
que estão ligadas com a empresa em questão. Nomea-
damente o design gráfico, uma das áreas principais que 
se integra no departamento de comunicação, sendo esta 
responsável pela apresentação dos produtos produzidos 
pela empresa e da marca Idepa. O design têxtil que trata 
da elaboração de uma coleção de etiquetas e fitas e o 
design de produto que menciona a relação entre os ma-
teriais e o design. É uma área a ser desenvolvida mas que 
já conta com fitas de pescoço e porta-chaves que foram 
utilizados num evento que decorreu na Idepa. Por fim, re-
fere-se o package design, uma matéria relacionada com o 
design de produto que vale apena ser mencionada, visto 
que num futuro próximo irá ser desenvolvida uma coleção 
de embalagens. Para além deste enquadramento temos 
um esclarecimento sobre que produtos são desenvol-
vidos na empresa e como foi a passagem pela sala de 
amostras, referindo a aprendizagem sobre os materiais, 
as suas diferenças e como isso contribuiu para desem-
penhar melhor o papel de designer. No final do relatório é 
mencionado de que forma este estágio nos prepara para 
a inserção no mercado de trabalho.

Palavras-Chave: Design Gráfico, Têxtil, Produto, 
Materiais
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Abstract

This report begins by unfolding some of the company his-
tory, explaining which products are produced and in which 
categories are they sorted. It was made a small summary 
of the work done during the internship, its problems and 
solutions, as well as a description about three subjects 
that are linked with this company. Namely the graphical 
design, one of the main areas in which the communica-
tion department is included, being responsible for the pre-
sentation of the products made in this company and bea-
ring the trade mark Idepa. The textile design that handles 
the making of a collection of labels and ribbons and the 
product design that explains the bond between the mate-
rials and the design. Its an area to be developed but that 
nevertheless has already produced neck ribbons and key 
holders which were used at an event held at Idepa. Finally 
the Package Design, an area related to the product design 
that is worthwhile to be mentioned, because in a near fu-
ture a packaging collection will be developed. Besides all 
of these descriptions there is an explanation about which 
are the products developed at the premises. The experi-
ence at the sample room teached everything concerning 
the various materials, also its diferences and the way that 
it contributes to enhance the role of a designer. At the end 
of this report is explained in which way this internship pre-
pares us to the real work world.

Key-Words: Graphic Design, Textile, Product, 
Materials
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Introdução

 Porquê um estágio? A escolha recaiu sobre um estágio 
pois a prioridade, aliada à curiosidade, era conhecer o 
mundo do trabalho. Porquê 6 meses? Num mês, dois ou 
três, não haveria tempo de criar laços com o espaço, com 
as pessoas que nos rodeiam e estar familiarizada com o 
posto de trabalho. Desenvolver projetos requer tempo, só 
assim se pode usufruir plenamente do que o estágio nos 
pode oferecer. 
 Quem é a empresa? Há 50 anos nasceu a Idepa, com 
uma longa e rica tradição têxtil que englobou na sua ex-
pansão uma parte gráfica. Para compreendermos melhor 
a Idepa, vamos abordar um pouco três matérias que es-
tão intimamente interligadas. Fazemos assim uma abor-
dagem ao design gráfico, ao design têxtil e ao design de 
produto, não esquecendo o packaging design, fornecen-
do informação útil ainda que não aprofundada sobre cada 
matéria. 
 Falando do design gráfico, damos as respostas às 
perguntas mais frequentes, o que é, qual o seu papel e 
como se inicia o processo criativo. Não esquecendo a 
referência à publicidade à própria empresa (corporate ad-
vertising), às funções dos designers e ao funcionamento 
da Idepa. 
 Referindo-nos ao design têxtil, indicamos qual o seu 
objetivo, o que faz um designer numa fábrica e quais são 
os seus métodos e processos de trabalho. Mais se acres-
centa, que para se escolherem de uma forma criteriosa os 
materiais apropriados, é necessário saber a função que 
irá ter certa etiqueta ou fita. 
 No design de produto, explica-se em que consiste o 
trabalho de um designer, o que procura, quais os materi-
ais e as suas influências, e em que segmento da empresa 
podemos observar este tipo de design. 
 Teremos alguns apontamentos de uma entrevista ao 
designer têxtil que refere também conteúdos de design 
de produto, sendo o seu propósito obter uma perspetiva 
prática referente a estas matérias, dando-nos a conhecer 
um pouco das suas influências, inspirações e propósitos. 
 Entramos no packaging design com a referência a uma 
possível coleção de embalagens. Aqui é dada uma expli-
cação sobre o termo, a sua evolução, a importância das 
embalagens e o seu propósito.
 Faz-se uma referência aos produtos desenvolvidos 
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na empresa, pormenorizando dois grandes grupos. O 
primeiro são as fitas, nomeando cada género existente, 
refere-se os materiais que as compõem. Sendo o segun-
do as etiquetas, dividindo-as em tecidas e impressas, 
enumera-se as técnicas de acabamento e de impressão. 
São depois apresentadas algumas propostas de trabalho, 
os seus objetivos, métodos, aplicações e os seus respe-
tivos problemas e soluções. 
 A proposta “Convites Feiras” consistiu na realização de 
convites virtuais e de Pop’ups para o website da Idepa, 
comunicando as feiras que foram surgindo ao longo dos 
seis meses de estágio. Tais como a PSI, Premiere Vision 
Acessories, Premiere Vision New York, Modtissimo e Co-
lombiatex. 
 A segunda proposta aqui apresentada consiste num 
catálogo Premium, uma embalagem para um catálogo ex-
clusivo, apenas com etiquetas de ourela tecida. 
 A terceira proposta são os 50 anos que a Idepa 
comemora em 2015, tendo como objetivo a divulgação 
desse aniversário, com a criação de um logo, aplicado 
no economato, num anúncio de jornal, num outdoor e em 
brindes. 
 Por último é referido a fotografia de produto, expondo 
as oportunidades de fotografar etiquetas tecidas, precin-
tas, elásticos de calçado, autocolantes e fitas variadas. 
É mencionado um pouco do que a fotografia de produto 
abrange, explicando alguns truques utilizados para foto-
grafar certos produtos, a função da imagem em si e a sua 
conjugação com o texto. 
 Este relatório descreve também a passagem pela sala 
de amostras, demonstrando a importância dos materiais, 
salientando a sua tatilidade e textura, as quais são pos-
tas à prova através dos catálogos de amostras, demons-
trando assim a qualidade dos produtos. A elaboração 
destes catálogos é explicada com pormenor, enumeran-
do os realizados durante o estágio. A experiência na sala 
de amostras é descrita como útil, visto que serviu para 
compreender o trabalho realizado na empresa, os mate-
riais utilizados e as suas diferenças. Mais se refere que o 
estágio é uma forma de inserção no mercado de trabalho. 
São mencionados aspetos que foram importantes ao lon-
go do estágio, como os problemas e soluções que irão 
ser utéis no futuro para não serem cometidos os mes-
mos erros, encontrando-se assim soluções viáveis. Na 
conclusão refere-se que o estágio curricular foi produtivo, 
dando origem a um estágio profissional subsequente.
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Empresa

 Há 50 anos nasceu a Idepa, uma empresa que tem 
uma longa e rica tradição têxtil. À medida que os anos 
foram passando esta foi evoluindo e atualmente para além 
do têxtil desenvolveu-se uma parte gráfica. “O tempo foi 
bom conselheiro. Ouvindo atentamente as necessidades 
dos nossos clientes, escolhemos ter o controlo total de 
todo o processo de produção.” Para além de produzir 
para grandes clientes nacionais e internacionais, a Idepa 
também usa a sua imaginação para criar novas etiquetas, 
com o intuito de mostar do que são capazes. “Tudo para 
levar as marcas a mostrarem o seu melhor.”

“THE ACCESSORY IS ESSENTIAL”

 A imagem de marca são quatro mulheres, onde cada 
uma delas representa uma área específica:

 Conforme estas áreas, os produtos são divididos 
em grupos. Na área Branding temos todos os produtos 
produzidos pela empresa ou subcontratados, existindo 
alguns que se podem enquadrar nas outras áreas. No 
Promo, visto que se trata da parte promocional, são ofere-
cidos brindes, como fitas de pescoço, fitas de embrulho, 
porta-chaves, almofadas com cheiros, etc. No Automo-
tive, como o nome indica, são produtos para automóvel, 
como por exemplo vivos específicos para estofos de car-
ros. E por fim, a Yarns é uma área exclusivamente dedi-
cada a uma secção da empresa que não se localiza na 
mesma fábrica, fica em Mourães, onde fazem elastano e 
borracha recoberta. A empresa desenvolve outros produ-
tos que irão ser referidos adiante.
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Enquadramento

 Esta empresa engloba o design gráfico, o design têxtil 
e um pouco de design de produto que inclui o package 
design, uma área que irá ser desenvolvida. É pois impor-
tante falarmos destas três vertentes. 

Design Gráfico

 Embora o termo mais aceite seja “designer gráfico”, se-
gundo Jorge Frascara, no livro Communication Design, é 
mais descritivo e apropriado dizer visual communication 
designer, porque esta definição inclui três elementos es-
senciais da profissão: um método (design), um objetivo 
(communication) e um meio (visual).

“To design is to invent, to project, to program, to coordi-
nate a long list of human and technical factors, to translate 
the invisible into the visible, and to communicate.”
(FRASCARA, 2004)

 Segundo Elizabeth Resnick, no livro Design for com-
munication: Conceptual Graphic Design, o designer con-
cebe, elabora planos e executa um design que comu-
nica uma mensagem direta a uma audiência específica, 
combinando imagens e palavras que transmitem uma 
mensagem clara. E como começar esse processo? Se 
fizermos a nossa própria pesquisa, não necessariamente 
em livros ou revistas, conseguiremos, eventualmente, 
ver coisas que escaparam às outras pessoas, a nossa 
criatividade encontrará uma anomalia e transformá-la-a 
numa ideia em que mais ninguém reparou. Um conselho 
inspirante de Alex W. White, no livro, Advertising Design 
and Typography.

“Graphic design is a meta-language that can be used to 
magnify, obscure, dramatize, or re-direct words and ima-
ges. It can be powerful, elegant, banal, or irrelevant. It’s not 
inherently anything at all, but pure potential.”  
(J. ABBOTT MILLER)

 O design gráfico “descreve o papel da comunicação 
visual como uma atividade de solução de problemas”, é 
um “processo de análise e síntese” (NOBLE; BESTLEY, 
2011), pois através deste conseguimos transmitir infor-
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mação de uma forma aliciante, tendo como objetivo co-
municar resumindo os principais pontos. Um exemplo en-
contra-se ao fazer publicidade a uma empresa. 
 No caso da Idepa, esta produz muitos produtos, com 
diferentes tipos de materiais, utilizando nomes específicos 
para dividir esses materiais em grupos. Se comunicarmos 
a nível gráfico, exatamente como funciona a empresa, 
entrando em pormenores, vamos apenas confundir, até 
porque haveria informação em demasia para assimilar de 
uma só vez. Porém, tudo isto, depende do nosso público 
alvo, pois existem pessoas interessadas nesses peque-
nos pormenores, variando assim o nosso discurso gráfico 
em função delas. “A criação de uma forma visual específi-
ca irá comunicar uma mensagem específica a um deter-
minado público.” (NOBLE; BESTLEY, 2011)   
 A investigação sobre o público é essencial em relação 
ao projeto de branding e identidade da marca, em que a 
resposta do público é fundamental para o sucesso e a 
longevidade da mensagem gráfica. O público neste caso 
não é o que contacta mais a empresa, mas sim o cliente 
que gere uma marca, e esse é que mantém uma ligação 
próxima com o público. Cria-se então uma relação entre 
empresa e cliente e entre cliente e público. 
 Qual o papel do designer? No caso da Idepa existem 
dois designers, um responsável pela parte gráfica, pro-
movendo a marca Idepa e os seus produtos, e o designer 
têxtil que desenvolve coleções de etiquetas e fitas. Ne-
nhum entra nesta equação, pois o cliente, como por ex-
emplo a H&M, apenas contacta a empresa para produzir 
as suas etiquetas, o design já está feito. No entanto, é 
preciso criar novos designs, mostrar novas técnicas, no-
vos materiais e as diversas aplicações, logo existe uma 
coleção que varia de ano para ano, com o objetivo de 
aliciar possíveis clientes. “O design é uma disciplina em 
que a concepcão do objeto de estudo, do método e do 
propósito faz parte da atividade e dos resultados...sen-
do assim, não se trata de produtos, mas sim da arte de 
co nhecer e planejar produtos.” (BUCHANAN, 1995) Co-
nhecer é essencial para começar a trabalhar, é impres-
cindível ter o conhecimento de todos os produtos produ-
zidos pela empresa, compreendendo como funcionam os 
materiais para facilitar a criação de novos produtos, novos 
designs. 
 No caso do estágio, o conhecimento adquirido serviu 
para ajudar a promover os produtos e a comunicar a mar-
ca Idepa. Essa comunicação intitula-se corporate adver-
tising e promove a empresa em vez de um produto, criada 
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não só para clientes interessados nos produtos da em-
presa, mas também para cultivar uma reputação positiva 
entre todos os potenciais clientes.

“Companies are increasingly using the image of their firms 
to enhance sales and financial performance.”
(SHIMP; ANDREWS, 2012)

 Como por exemplo, a empresa Idepa promoveu a 
marca quando realizou 50 anos, comunicando a todos 
os seus clientes e potenciais clientes através de out-
doors, cartas, lápis e canetas. Corporate advertising é 
uma estratégia promocional que tem como principal foco 
a própria empresa e como foco secundário os produtos 
que esta produz. A função é gerar e aumentar um senti-
do de confiança e atração, construindo a imagem pública 
mais agradável para a empresa.

“Advertising doesn’t make customers. Only products
make customers.” Hank Seiden, autor de Advertising Pure 
and Simple

 Quanto à empresa em questão, a publicidade é es-
cassa, pois como refere Hank Seiden, os produtos é que 
“fazem” os consumidores. Tudo o que é produzido na 
empresa é apresentado a potenciais clientes, por exem-
plo em feiras, sendo a qualidade dos produtos a atrair as 
pessoas.

Design Têxtil

 Numa fábrica o designer têxtil é responsável pela 
criação de diferentes designs têxteis e impressões com o 
intuito de produzir em massa. É necessário uma extrema 
atenção ao detalhe e ter o conhecimento sobre costura e 
outras funções ligadas ao têxtil pois estas são importantes 
para saber delegar tarefas, com o propósito de obter o 
resultado final desejado. Os designers têxteis juntam uma 
visão criativa sobre como um produto acabado irá ficar 
com um grande conhecimento dos aspetos técnicos da 
produção e das propriedades dos materiais. Com esse 
conhecimento até podem demonstrar exatamente como 
querem que seja feito e qual o aspeto final, elaborando 
uma amostra como exemplo. 
 O obejtivo do design têxtil é inovar, criar novas estru-
turas e estilos, explorando materiais, testanto, e assim 
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chegar a novos produtos. “ (...) faço o que gosto e de 
uma forma temperamental e intuitiva.” (JÓNI SILVA, 2015)  
 Na Idepa, o designer têxtil inventa elásticos, fitas, pe-
quenos sacos e para criar etiquetas originais junta as fitas 
com as cartolinas ou as etiquetas tecidas com o couro, 
enriquecendo assim os produtos. Tudo isto entra numa 
coleção, com dois temas divergentes, que varia de ano 
para ano. A coleção deste ano tem o Army of Love “um 
tema militar e urbano, assumindo um lado mais sensível 
e requintado.” E para contrastar tem o “MOBB (Make Or 
Become Blue), um tema que explora o efeito marble, pe-
dra mármore. Está ligado à natureza pelos seus materiais, 
cores (indigo) e o náutico.” (JÓNI SILVA, 2015)
 O designer antes de começar a criar, tem que saber 
previamente que finalidade irá ter o produto. Por exemplo, 
um elástico para roupa íntima terá de ser de um material 
mais suave, como a poliamida. Esta informação irá ser útil 
para o designer pois assim ajudá-lo-à a escolher o mate-
rial correto. A inspiração para o design têxtil pode ocorrer 
de variadas formas. “Não devemos seguir um método. 
Todos nós temos feixes de informação diferentes. As idei-
as/inspirações surgem através da informação que procu-
ro, na maioria das vezes são intuitivamente, mas existe 
sempre um pequeno registo visual ou experiência.”
(JÓNI SILVA, 2015) 
 É possivel criar design têxtil sem primeiro refletir, tra-
balhando diretamente com a produção. Um designer 
com um grande conhecimento sobre o funcionamento 
da produção consegue fazer um tecido atrativo. Porém, a 
experiência mostrou que esse método, frequentemente, 
resulta num design muito visto. Os designers que são 
considerados inovadores começam com muito trabalho 
em papel, ou em computador, desenhando, explorando 
texturas, formas, padrões e combinações de cores. “A 
natureza e o dia a dia são as minhas principais influências. 
Gosto muito da (...) “natureza das coisas”. A natureza é a 
essência das coisas e das pessoas.” (JÓNI SILVA, 2015) 
 O designer precisa de compreender bem a cor, a es-
tética e de saber criar padrões. Estes são parte integrante 
na maioria dos designs têxteis e a forma como os elemen-
tos se repetem é muito importante para o designer têxtil. 
“The best designs are so often simple.” (WILSON, 2001) A 
decisão reside no que colocar e no que descartar. Tudo o 
que não contribui, tudo o que não é necessário deve ser 
deixado de parte. “Good design is not about addition, but 
subtraction”. (WHITE, 2006) Este método foi útil ao longo 
do estágio, porém a dificuldade residiu no facto de saber 
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qual o elemento que se destacava pela não pertença. 
Para isso, a solução foi apenas ir comparando para poder 
perceber quais layouts eram mais agradáveis ao olhar.

Design de Produto

 Os designers de produto procuram misturar o técnico 
com o estético, combinando a utilidade com a emoção, a 
funcionaldade com o simbólico e decorativo. O trabalho do 
designer é criar o que as pessoas procuram, estudando o 
mercado e estando atento às solicitações deste. “Today, 
people are looking for products that are sustainable and 
lovable”. (ASHBY; JOHNSON, 2009) À semelhança do 
design têxtil, é necessário um conhecimento técnico dos 
materiais bem como da produção, para se poder tomar 
decisões sobre a eficácia no uso de certos materiais. São 
os avanços na pesquisa e desenvolvimento desses ma-
teriais que permitem novas tecnologias e descobertas no 
campo do design, juntos estes permitem novos compor-
tamentos, novas experiências, são fontes de inspiração, 
criando entusiamo em inovar. Os materiais e a eficiência 
permitem ao designer criar produtos que são criativos e 
que expressam uma ideia. A procura desse material “ (...) 
não é difícil, o problema normalmente são as quantidades 
mínimas, o preço e a parceria.” (JÓNI SILVA, 2015) 
 O design de produto pode-se dizer que é a junção 
do design técnico com o design industrial. O primeiro in-
clui os apetos técnicos dos produtos, estes descrevem o 
funcionamento do produto, como é feito e referem o seu 
custo e durabilidade. O segundo inclui os aspetos visuais, 
táteis, associações e perceções, que descrevem a per-
sonalidade ou o caráter. Porém, não há uma divisão linear 
visto que todas estas matérias fazem parte do mesmo 
processo de design em geral. 
 O papel do designer é expressar a materialidade de 
cada objeto. Através desta nós construímos as ligações 
entre a marca que é representada, o objeto criado e a 
experiência que este proporciona. Os materiais exercem 
uma profunda influência na forma dos produtos. Por isso, 
como foi referido anteriormente, deve-se conhecer bem 
estes materiais para que tenhamos controlo sobre essa 
influência e subsequentemente sermos nós a influenciar o 
produto. O material pode restringir o design, mas dentro 
dessa restrição o designer tem que ser capaz de criar 
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produtos inovadores. “ (...) podemos adaptar o design ao 
material.” (JÓNI SILVA, 2015) 
 Resumindo, o primeiro passo no design de produto é a 
identificação de um conceito, uma nova ideia. O segundo 
passo é a visualização, onde as características são de-
senvolvidas, usando o desenho para definir o tamanho, 
a funcionalidade e a personalidade. Por fim, a materia-
lização consiste na escolha de materiais, processos, fazer 
protótipos, amostras, ajustes e assim chegar ao desenho 
final. 
 O design de produto esteve presente na empresa com 
a criação de fitas de pescoço e porta-chaves, patrocinan-
do a marca Idepa, elaborados para um evento que ocor-
reu dentro da empresa. Esta está a ponderar desenvolver 
uma coleção de embalagens com o intuito de comple-
mentar a coleção de etiquetas e fitas. A ideia ainda não 
foi desenvolvida, mas alguns desenhos já foram feitos, 
possíveis embalagens, aproveitando o potencial dos ma-
teriais utilizados na fábrica. O tema embalagens abrange 
o packaging design, este por sua vez requer a experiência 
de muitas disciplinas, como o marketing, o planeamento 
estratégico, a pesquisa, a psicologia, o design industrial, 
o design gráfico, a engenharia, etc.

“Creativity is an act of discovery and is found by those 
individuals who push the boundaries within a profession.”
(DUPUIS; SILVA, 2008)

 Para além da criatividade, o packaging requer a habi-
lidade para converter a pesquisa em design visualmente 
estimulante. Pode-se dizer que é a junção entre a ciência 
racional e o pensamento artístico emocional. Atualmente, 
uma embalagem já não serve ape nas para proteger o seu 
conteúdo, houve uma evolução que é vísivel nas palavras: 
Package (embalagem) que se transformou em Packaging 
(embalagem que comunica sobre os seus conteúdos). 
O packaging apresenta a marca e incentiva o potencial 
comprador através do design gráfico, convidando e entre-
tendo visualmente. As emba lagens têm que acompanhar 
a mudança dos estilos de vida dos consumidores e sem 
estas o produto seria indistinguível da sua concorrência. 
Os clientes que procuram embalagens sabem-no, irão 
procurar embalagens originais, que sejam atrativas e são 
esses aspetos que temos de ter em mente.
 Segundo, Steven DuPuis e John Silva, os designers 
têm de criar trabalho que fale para ambientes culturais 
correntes enquanto ultrapassam os limites para entrar em 
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novas experiências sensoriais. Logo, temos como obje-
tivo ultrapassar o que já conhecemos, inovando, porém 
não podemos criar algo completamente desenquadrado, 
pois como é referido, tem que se adequar à atual cultura.
 Outro aspeto importante é a utilidade da embalagem 
depois de ser aberta. Por exemplo, poderia tornar-se par-
te da decoração ou ser útil como material de escritório, 
mas acima de tudo tem de ser reciclável.
 Uma embalagem com um design gráfico e uma men-
sagem chamativas torna todo o tipo de produtos dese-
jáveis e memoráveis, potanto fáceis de vender. Porém não 
é só isso que torna uma emba lagem perfeita, o packaging 
continua a evoluír, novas ino vações em materiais, mano-
faturas e impressões afetam essa evolução e os design-
ers continuam a investir nesta área para atraír e convencer 
os consumidores a comprar.
 O marketing faz parte desta área, pois é uma forma 
de publicidade, comunicando através do design gráfico 
e das mensagens da marca juntamente com o produto 
em si, diretamente para as mãos do consumidor. Se en-
raízarmos todo este conhecimento conseguimos ter uma 
pequena noção que ajudará no desenvolvimento de uma 
coleção de embalagens.
 Em suma, estes três tipos de design, mais a variante 
packaging design, que são parte integrante da empresa, 
interligam-se, tendo como base a inspiração, “the ability 
to stimulate creative thinking” (ASHBY; JOHNSON, 2009) 
e com este enquadramento compreende-se esse cruza-
mento entre as matérias e como essa ligação foi útil ao 
longo do estágio.
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Produtos desenvolvidos na empresa

 O conhecimento adquirido ao trabalhar na sala de 
amostras, experiência referida posteriormente, permitiu 
compreender a diferença entre os materiais aqui referidos. 
Esta informação foi essencial para ficar a conhecer melhor 
a empresa, o que ela produz, o que é subcontratado e 
como utiliza os materias.

Fitas

Sarjadas
Cetins
Galões
Gorgorões
Cós

 Estas podem ter uma inscrição, ou seja, ter por exem-
plo o nome de uma marca cosido na fita, ou ter uma im-
pressão, ou seja, o nome da marca em vez de estar ins-
crito poderá ser impresso, utilizando a técnica serigrafia. 
Para além das fitas existem as precintas, os cordões, os 
elásticos, os emblemas e os vivos. Os produtos podem 
ser compostos por poliamida, poliéster, algodão, polipro-
pileno e ainda poderá existir alguns com mistura de ma-
teriais. Algumas destas fitas são apropriadas para serem 
fitas de embrulho. As técnicas de impressão ou inscrição 
são também aplicáveis às fitas de pescoço, utilizando fitas 
sarjadas, gorgorões, galões ou cetins.

Etiquetas

 As etiquetas tecidas variam entre algodão, cetim, ta-
fetá, alta-definição, podendo ser com monofilamento ou 
com rexor. Para produzi-las, para além do processo nor-
mal, temos o digicolor, que consiste na elaboração de 
uma etiqueta a partir de uma imagem, usando para isso 
uma vasta gama de cores. O acabamento destas varia 
entre corte a laser ou corte ultra-som, sendo este mais 
suave que o laser, e ainda poderão ser com ourela tecida.
 As etiquetas impressas, atualmente, têm como base o 
tecido ou vários tipos de papel, salvo algumas execeções, 
como por exemplo em couro ou cortiça. Utilizam as técni-
cas de impressão offset, offset digital, gravação a quente, 
serigrafia, grifagem e sublimação térmica.
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Estágio

Projetos principais

 Ao longo de 6 meses a Idepa participou em 5 feiras: 
PSI, Premiere Vision Acessoiries, Premiere Vision New 
York, Modtissimo e Colombiatex.
 A proposta consistia na elaboração de um pop-up para 
o website da Idepa e um convite para ser enviado por 
e-mail. Ao todo foram realizados cinco convites e cinco 
pop-up’s.
 O objetivo era comunicar de forma simples de que feira 
se tratava e onde e quando é que se iria realizar.
 A metodologia aplicada consistiu na junção entre o 
logótipo da feira em questão, com a imagem de marca 
da empresa. Essa imagem varia conforme o tipo de feira,  
Branding, Promo ou Automotive. Aplicando este método, 
o resultado foi conseguido rapidamente e sempre aprova-
do sem modificações.

Proposta: Convites Feiras

Problemas e soluções

 O único inconveniente que surgiu durante a realização 
desta proposta foi a falta de informação sobre o local do 
stand da empresa Idepa, pois este era essencial para a 
conclusão dos convites. A solução que surgiu foi realizar 
os convites com antecedência e pedir de imediato a in-
formação em falta. Assim, com uma margem de tempo 
alargada, cumpria-se os prazos.
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Aplicação dos desenhos aos suportes a que se destinam

Convite pop-up para feira PSI, PremièreVision New York e Colombiatex

Aplicação ao suporte web

Desenho

Convite e-mail para feira PremièreVision New York
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Proposta: Catálogo Premium

 A proposta consistia numa embalagem para um catálo-
go de etiquetas de ourela tecida.
 Tinha como objetivo ser um objeto que aparentasse 
ser premium, ou seja, único e com produtos de extrema 
qualidade. A ideia sugerida foi um desenho que se pro-
longasse pela embalagem, começando na parte da frente 
e acabando na parte de trás, envolvendo um dos cantos 
da embalagem. 
 A metodologia aplicada consistiu na realização de uma 
pequena maqueta, para poder visualizar melhor a ideia e 
ajudar na sua construção. Um dos factos que tinhamos 
de ter em consideração, era que para imprimir havia um 
limite, sendo este um A3 e considerando o tamanho do 
catálogo não havia outra forma senão contracolar para 
poder elaborar um tamanho maior. Outro facto é que a 
embalagem tinha que estar ligada ao catálogo de alguma 
forma, pois este foi feito sem capa, para que a emba-
lagem servisse esse objetivo. Logo, a forma de elaborar a 
estrutura da embalagem estava condicionada. A questão 
foi resolvida colocando uma das abas da embalagem 
como a última folha do catálogo, assim unindo as partes. 
O suporte foi escolhido tendo como base a ideia de “pre-
mium”, assim foi acordado que a cor preta era mais in-
dicada, resultando numa cartolina preta com impressão 
também a preto, sendo que o suporte era mais claro que 
a impressão. A nível gráfico a forma que se encontrava na 
embalagem era abstrata com um tracejado à volta, tendo 
como intuito simbolizar uma etiqueta com ourela tecida. 
Por fim, após a forma da embalagem estar estabelecida, 
faltava pensar num encaixe. A ideia que surgiu foi a uti-
lização de ímans, colocando-os na margem. O conceito 
era que transmitisse a tal ideia de “premium” e este en-
caixe combinava bem, sendo simples, mas sofisticado.
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 O primeiro problema a ser detetado foi o encaixe, o 
íman tinha sido testado e funcionava, porém, com a cons-
trução da embalagem, ao fechar com o catálogo no in-
terior, exercia muita pressão não tendo o íman força su-
ficiente. Outro problema detetado foi após o uso deste 
catálogo. Ao longo do tempo não resisitu, mesmo sendo 
cartolina contracolada, ficou amolgado. E por último, che-
gou-se à conclusão que não era prático para situações 
onde é necessário demontrações rápidas dos produtos 
aos clientes. A solução foi abandonar a primeira ideia e 
tornar o objeto mais simples e de fácil manuseamento, 
criando-se uma capa e contracapa. A nível gráfico a forma 
abstrata passou a ser um rectângulo, visto que as etique-
tas comuns são rectangulares ou quadradas e o contorno 
passou a ser mais elaborado, para se assemelhar mais ao 
trabalho de uma ourela tecida.

Problemas e soluções
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Desenho

Primeira abordagem

Capa Contracapa
Segunda abordagem
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Aplicação dos desenhos aos suportes a que se destinam

Aplicação na embalagem de cartolina

Aplicação na capa e contracapa de cartolina - Simulação
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Proposta: 50 anos Idepa

 A empresa realizou 50 anos e a proposta consistia em 
comunicar esse aniversário no seu logótipo, realizando 
também um outdoor e um anúncio de meia página no Jor-
nal de Notícias. O objetivo era demonstrar a experiência 
da empresa e ser visível que este ano esta faria 50 anos.

 Começou-se por realizar um estudo:

 Utilizámos o tipo de letra Gotham, visto que faz parte 
da marca da empresa, e então a partir daí testámos várias 
grossuras, estilos e chegamos a uma solução simples.

 Aqui visualiza-se a pequena evolução do logótipo, aca-
bando na versão final, uma a vermelho e outra a cinzento, 
pois o número 50 pode variar a sua cor conforme o fundo, 
tendo como opções, branco, vermelho ou cinzento. Esta 
solução permite grande destaque ao aniversário e tem 
como intenção transmitir que subjacente à Idepa exis tem 
50 anos de experiência. Essa ideia é real çada pela uti-
lização da sombra.
 A partir da palavra “experiência”, surgiu uma espécie 
de slogan: Experience is Essencial. Visto que a marca da 
Idepa é The Accessory is Essencial, resolvemos aprovei-
tar a base para poder usar essa frase em alguns suportes. 

 O segundo passo, foi aplicar a nova marca no econo-

YEARSYEARS YEARS
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mato, que incluía pins para oferta. Era necessário visua-
lizar, detetar e ajustar o logótipo conforme o suporte.
 O terceiro passo foi realizar o outdoor, cujo o objetivo 
era ser simples, eficaz, com poucas palavras, sendo de 
fácil leitura para os condutores.
 Por fim, realizamos a meia páginal de jornal, que para 
além de transmitir os 50 anos, tinha que conter os produ-
tos que são produzidos na empresa.

 O primeiro impasse foi na aplicação do logótipo na 
folha de carta.

Problemas e soluções

Frente Verso

 Antes da intervenção, o logótipo ficava como se verifi-
ca em cima. Porém, com o novo logótipo era impossível 
ficar no mesmo local sem cortar parte deste.
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Frente

YEARS

 A solução foi ajustar o logótipo, retirando a palavra 
“years”, e deslocando o “50” para a esquerda. Ao fazer 
esta alteração resolveu o problema presente mas criou 
outro, surgindo assim a necessidade de criar algo ex-
tra que transmitisse que aquele “50” tratava-se de um 
aniversário. Então a solução foi criada pelo designer e 
consistia num símbolo, semelhante a um lacre, onde es-
tavam gravadas as datas 1965-2015. Para além disso, o 
logótipo foi reduzido de tamanho pois chegamos à con-
clusão que ocupava muito espaço e a sombra foi retirada, 
visto que em suporte de papel não funcionava. 

 Quanto ao outdoor, a proposta apresentada foi-se al-
terando com as sugestões. A primeira proposta continha 
muita informação que foi retirada, nomeadamente, o pe-
queno texto e o logótipo. A segunda, apesar de termos 
retirado informação ainda não era simples o suficiente e 
chamava pouco a atenção. Logo, para a terceira proposta 
foi retirado o pradrão que estava no fundo, as letras foram 
mudadas para branco e ganharam mais espessura, tor-
nando o cartaz mais ape lativo, simples e de fácil leitura. 
Por fim, foi sugerido uma alternativa à forma convencional.
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 Quanto à meia página de jornal, após impressa verifi-
cou-se que ficou com pouca leitura, a cor não ficou como 
esperada e em geral, ficou uma publicidade confusa, pois 
o fundo tinha um padrão e a informação sobre os produ-
tos estava com tamanho demasiado pequeno. Este caso 
serviu para termos em conta estes pequenos aspetos ao 
realizar um anúncio para um jornal.

Desenho

YEARS

Primeira abordagem

Segunda abordagem

Anúncio no jornal
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Aplicação dos desenhos aos suportes a que se destinam
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Demonstração da localização do outdoor

Fotografia de Produto

 Surgiu a oportunidade de fotografar em duas ocasiões. 
Na primeira foi um conjunto de fitas e autocolantes para 
promover os produtos através do e-mail. Na segunda foi 
alguns produtos Automotive para expôr nos páineis de 
uma feira, nomeadamente, algumas etiquetas tecidas, 
precintas e elásticos de calçado.
 A fotografia de produto é publicidade e o caminho 
desta é criar um impacto no consumidor. A imagem na 
publicidade é o fator que atrai a atenção do espetador 
e cria uma reação, uma emoção. Logo, basta tirar uma 
excelente fotografia e o trabalho vai ser facilitado.

“The human eye is naturally drawn to images with strongly 
repeating patterns.” (THOMAS, 2014)

 Como fotografar autocolantes? A solução que surgiu foi 
fotografar os rolos onde os autocolantes se encontravam 
e para os que não eram em rolo, foi criado um conjunto 
de autocolantes iguais, formando assim um padrão. Usar 
padrões dá mais interesse à imagem, podendo se criar 
linhas que atraem o olhar para o produto. Neste caso, foi 
utilizado o próprio produto para criar um padrão.
 Quanto às fitas, o mais importante era captar as suas 
texturas, visto que se o produto tem uma textura interes-
sante é uma mais valia realçá-la, adicionando uma qua-
lidade tátil à fotografia. O mesmo se aplica às etiquetas 
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Autocolantes
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tecidas, precintas e elásticos de calçado.
 A função da imagem pode ser para atraír, embelezar ou 
comunicar. Uma imagem tanto comunica suportando todo 
o texto, dando ênfase à mensagem como foca-se apenas 
num aspeto particular do texto, chamando a a tenção para 
esse pormenor. Ainda consegue acrescentar novos as-
petos à mensagem que o texto não inclua. No entanto, o 
texto não precisa de existir se a imagem por si só trans-
mitir uma mensagem clara. Como por exem plo, no envio 
dos produtos fotografados, basta ter ape nas a referência 
de cada um na imagem e referir do que se trata, se são 
elásticos, fitas de cetim, precintas, etc.
 Quando se fotografa, se for para acrescentar texto, é 
necessário ter esse aspeto em conta, visto que afeta vári-
as decisões, como a composição da imagem e o tipo 
de fundo que deve ser usado. Contudo, se o produto for 
fotografado em fundo branco ou preto, torna o trabalho de 
pós-produção mais fácil, pois poderemos expandir a ima-
gem, criando mais fundo, parecendo natural. Um truque 
que para além de poupar tempo na pós-produção, fa-
vorece o produto, pois em fundo branco o objeto, sendo 
este escuro, irá se destacar e vice-versa.
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Etiqueta tecida - Precinta - Elástico de Calçado
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Sala de Amostras

Importância dos materiais

 Nós vivemos num mundo de materiais, são os materi-
ais que dão substância a tudo o que vemos e tocamos. 
Os materiais têm vários atributos, tais como a cor, textura, 
tatilidade, carácter, habilidade na integração com outros 
materiais, a forma como envelhece e a forma como as 
pessoas se sentem sobre ele. Temos de ter em conta es-
tes aspetos quando realizamos a seleção dos materiais.

”New materials (...) inspire and they can be manipulated to 
products that had never before seemed possible.”
(ASHBY; JOHNSON, 2009)

 O material e a forma estão interligados, visto que a força 
do material condiciona a forma. Por exemplo, qual é a me-
lhor maneira de expôr um elástico? É necessário algo que 
seja resistente, prendendo o elástico ou vários com força, 
para que os clientes possam testar a elasticidade, e terá 
que ser esteticamente apelativo. Neste caso, a força dos 
elásticos condiciona a forma do suporte. A materia lidade, 
“(...) plasticidade dos materiais, da natureza física do obje-
to” (NOBLE; BES TLEY, 2011), é essencial para os clientes 
verificarem a qualidade das amostras, logo é necessário 
realizar catálogos à mão, expondo as amostras de fitas e 
etiquetas para que o cliente, através do toque, sinta as 
texturas e comprove a qualidade. Essa tatilidade e textura, 
são a única forma que o cliente tem de comprovar a qua-
lidade e as especificações de um produto. Por exemplo, a 
di ferença entre um elástico em poliéster e outro em polia-
mida é imediatamente percebida através do tato, por isso 
é necessário a realização de catálogos com as amostras 
físicas. “A natureza significante dos materiais é importante 
dentro de certas áreas do ofício do designer gráfico, es-
pecialmente para comunicar qualidade ou tatilidade.” 
(NOBLE; BESTLEY, 2011)
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Elaboração de Catálogos

 Ao longo do estágio foram realizados vários catálo-
gos de amostras, onde os produtos eram posicionados 
de forma esteticamente atrativa, com as suas respetivas 
referências. Um dos catálogos continha uma vasta gama 
de produtos, intitulando-se “Catálogo Técnico”. Este 
mostrava de uma forma geral o que a empresa tinha para 
oferecer. Para além deste, também existia catálogos mais 
específicos, como por exemplo para a área do calçado. 
Os catálogos, por vezes, eram realizados a pedido do cli-
ente, ou este poderia pedir várias amostras de produto, 
por exem plo fitas, em grandes quantidades (5 metros de 
cada) ou em pequenas (30 centímetros de cada) com as 
respetivas referências.
 O tempo de estágio passado na sala de amostras for-
neceu todo este conhecimento, tendo sido a base de 
uma informação vital para compreender o trabalho realiza-
do na empresa, que produtos eram produzidos e as di-
ferenças dos materias, contribuindo para uma visão mais 
abrangente que ajudará no design gráfico. 
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Inserção no mercado de trabalho

 O estágio curricular serviu como um exercício, uma 
preparação para o mercado de trabalho. O aluno poderá 
ter uma bagagem recheada de conhecimento mas a in-
serção neste meio é fundamental para conseguir uma 
nova perspetiva. Aprendendo a enfrentar os problemas 
analisando-os e procurando sistematicamente soluções. 

“To facilitate this process, it is indispensable at the outset 
to define not how the design must look, but what the de-
sign must do”. (FRASCARA, 2004)

 Os problemas e soluções são mencionados pois 
através destes percebe-se em detalhe todos os mean-
dros e reviravoltas de um projeto. O que pode correr mal, 
ao que devemos ter mais atenção no futuro, servindo para 
não cometer os mesmos erros e saber que soluções são 
viáveis. Logo, é essencial analisarmos sempre um tra-
balho após a sua conclusão.
 O estágio englobou o design de comunicação, pois 
era necessário, frequentemente, informar os clientes 
sobre o que a Idepa tinha para oferecer. O design tinha 
como objetivo comunicar e para isso é preciso que não 
seja confuso. Enquanto que é comum reconhecer um 
pintor, arquiteto, escultor, pelo seu estilo, neste caso, 
não convém reconhecer o trabalho do designer, este não 
pode criar ruído na interpretação da mensagem. Um as-
peto que foi preciso ter em conta ao longo do estágio, 
como por exem plo na elaboração do outdoor, tendo este 
passado por várias alterações, onde foi removido “ruído” 
que dificultava a leitura.
 Segundo Elizabeth Resnick, o sucesso criativo começa 
com a combinação de saber ouvir e fazer perguntas per-
tinentes. Este conselho é a chave da aprendizagem, pois 
foi ao aplicar esta combinação que houve uma evolução 
durante o estágio.

“Humildade é a palavra chave. Não te deixes influenciar 
pelo que vês e pelos outros. Aceita as criticas positivas 
e negativas. São tuas amigas!” Um conselho do designer 
têxtil Jóni Silva na entrevista realizada durante o estágio.
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 A informação que se encontra no enquadramento, 
baseada em várias pesquisas e na entrevista realizada, 
contextualiza o estágio. A descrição dos produtos, ba-
seada na aprendizagem na sala de amostras, dá-nos um 
entendimento mais pormenorizado sobre a empresa. A 
enumeração das propostas produzidas em estágio e os 
seus problemas e soluções, mostram, resumidamente, 
os aspetos relevantes e o que foi ensinado durante estes 
seis meses. Em suma, o estágio, apesar de proporcio-
nar um bom ambiente social, material sempre disponí-
vel e uma equipa pronta para me ensinar, serviu apenas 
como uma amostra do que será a verdadeira inserção no 
mercado de trabalho. Observando o que nos rodeia con-
seguimos compreender a responsabilidade de trabalhar 
e de assumir uma posição. Contudo, o estágio curricular 
foi produtivo, pois possibilitou, de imediato, um estágio 
profissional. A contínua aprendizagem gera que o conhe-
cimento se enriqueça, evolua e que se expanda.

Conclusão
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Anexos

Fotografias - Autocolantes
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Fotografias - Fitas de Embrulho
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Fotografias - Produtos Automotive para feira Techtextil
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Fotografias - Teares da empresa para apresentação Powerpoint
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Fotografias - Exemplos de design de produto
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Fotografias - Coleção 2015 de Jóni Silva
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Desenhos - Convites e Pop’ups feiras
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Desenhos - Estudos para catálogo premium

PREMIUM
SELVEDGE
WOVEN
LABELS
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YEARS YEARS

EXPERIENCE

YEARS YEARS

YEARS YEARS

Desenhos - Estudos para proposta 50 anos Idepa
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Entrevista a Jóni Silva

Tens formação na área do design têxtil, como e quando é que surgiu esse 
interesse?

Surgiu em 2001/2002 após terminar o ensino secundário na área de Artes. Sempre 
gostei de moda e nessa altura tinha alguns amigos que frequentavam o curso De-
sign Moda e Design Têxtil. Então tive curiosidade em perceber quais as diferenças, 
optando pelo Têxtil porque o curso tinha muitos módulos experimentais e específicos 
nas áreas de estamparia, tecelagem e malhas. Provocou curiosidade!

Mencionaste, numa entrevista ao Público, que tinhas 3 amigos não humanos: o 
computador, a máquina de costura e a máquina fotográfica, tens algum preferido? 
Ou são inseparáveis para ti?

Não tenho preferência pelos meus amigos não humanos. São inseparáveis. São dif-
erentes, fazem coisas distintas, se tivesse que optar por um, este não ía correspond-
er nas tarefas que os outros são bons. Assim como nos humanos, não podemos ser 
bons em tudo, as máquinas são iguais. 

Ainda na entrevista referiste: “O meu cérebro recebe mensagens com cores, formas 
e sensações e eu transformo-as”, como é que funciona esse processo criativo? 
Ou seja, como te surgem as ideias? As tuas inspirações? O que te influência? Vês 
muitas revistas, passas muitas horas a criar em frente ao computador ou fazes tudo 
muito intuitivamente?

O processo criativo tu vais descobrindo por ti. Não devemos seguir um método. To-
dos nós temos feixes de informação diferentes. As ideias/inspirações surgem através 
da informação que procuro, na maioria das vezes são intuitivamente, mas existe 
sempre um pequeno registo visual ou experiência. A natureza e o dia a dia são as 
minhas principais influências. Já fui um devorador de revistas, mas agora sou contro-
lado! A internet veio quebrar alguns hábitos. Já passei muitas horas ao computador/
internet, mas comecei a entrar num túnel sem fim. É preciso saber usar as coisas na 
altura certa! 

Reparei, pelas tuas fotografias, que à uma certa preferência pela natureza. Porquê? 

Gosto muito da natureza, “natureza das coisas”. A natureza é a essência das coisas 
e das pessoas. 

Na coleção de etiquetas e fitas deste ano como te surgiram as inspirações para os 
dois temas? Porquê “MOBB” e “Army of Love”? 

MOBB (Make Or Become Blue) é um tema que explora o efeito “marble”, pedra 
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mármore. Está ligado à natureza pelos seus materiais, cores (indigo) e o náutico. 
Army of Love é um tema militar e urbano, assumindo um lado mais sensível e requin-
tado. 

Como sabes quando é que a coleção está completa?

Normalmente a quantidade de produtos não é muito variável, a produção tem que 
ser capaz de produzir tudo dentro do tempo que planeamos, tenho sempre um 
pouco de todas a gamas de produtos umas vezes mais outras menos. Não há uma 
regra.

Há alguma característica que torna o teu trabalho imediatamente reconhecido como 
“um trabalho de Jóni Silva”?

Há quem diga que sim. Para mim é difícil responder, faço o que gosto e de uma 
forma temperamental e intuitiva.

A procura pelos materiais é difícil? 

A procura não é difícil, o problema normalmente são as quantidades mínimas, o 
preço e a parceria. 

O material pode restringir o design? 

Sim. O material pode restringir o design, mas também podemos adaptar o design ao 
material.

Que tipo de características uma pessoa precisa de ter para ser um bom designer? 

“O designer é um profissional que alia a criatividade ao conhecimento técnico, a fim 
de conceber espaços, produtos, materiais ou imagens. A componente estética está 
sempre presente no seu trabalho.” Humildade é a palavra chave. Não te deixes influ-
enciar pelo que vês e pelos outros. Aceita as criticas positivas e negativas. São tuas 
amigas!

Na área do Design Têxtil, achas que em Portugal se seguem demasiado as tendên-
cias internacionais ou pensas que conseguimos ter uma identidade própria de 
criação?

Nós temos uma identidade, mas não a afirmamos como devia ser. Temos por hábito 
gostar do que é internacional. Sem dúvida que muitas coisas que são criadas dizem 
made in Portugal, mas não foram inspiradas nas nossas raízes. 

Se pudesses dar um único conselho para os que estão a entrar agora na área do 
Design qual seria?

Ser genuino.




