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Glossário 

 

Budget – Orçamento disponível 

Feedback – Retorno de informação. 

Inbound – Fluxo de comunicação de fora para dentro de uma organização 

Layout – Equivalente a aparência gráfica 

Lead – Parte de uma notícia (primeiro parágrafo). 

Outputs – Sinais enviados por uma fonte. 

SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

Upload – Transferência de dados de um computador para outro. 
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Introdução 

 

O Projeto Coisas da Quinta surge no âmbito da unidade curricular Estágio/Projeto, que está 

inserida no sexto semestre da Licenciatura em Comunicação e Relações Públicas (CRP), da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

Representa, por isso, o culminar de três anos de aprendizagem e aquisição de conhecimentos.  

Segundo o Regulamento específico em vigor na ESECD, o Projeto constitui um trabalho de 

natureza individual, podendo assumir uma de duas formas: proposta de intervenção, tendo 

como enquadramento a área do respetivo curso numa Organização;  proposta para a criação 

de uma Organização com o mesmo enquadramento.  

O Projeto realizado consiste numa proposta de intervenção numa empresa, a Coisas da 

Quinta. Além de aproveitar e realçar as minhas capacidades na área do design de 

comunicação (design gráfico e web design), pela qual tenho um interesse especial, 

ambicionando desenvolver uma carreira profissional na mesma, visa proporcionar a aplicação  

de tais saberes a um contexto real.   

A empresa Coisas da Quinta foi a escolhida por ser uma empresa recente e pequena, mas com 

potencial para crescer, que necessita de uma intervenção imediata ao nível da  imagem e da 

comunicação. Acrescenta-se ainda o facto de ser um projeto que pretendo acompanhar nos 

próximos anos, dada a proximidade local e pessoal que existe para com a Empresa. Será, 

assim, possível avaliar e melhorar as propostas finais, permitindo continuar a aplicação e 

desenvolvimento de conhecimentos após a conclusão da Licenciatura. 

O Projeto consiste na conceção e desenvolvimento de diversos elementos de imagem 

corporativa, a serem aplicados a 21 de Março de 2012, dia que marca o início da Primavera, 

numa clara alusão ao reflorescimento da marca Coisas da Quinta. 

Em termos de estrutura, o trabalho encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro, 

apresento sumariamente a Empresa, nomeadamente a sua identificação, localização e 

estrutura orgânica, bem como uma análise da sua situação atual, avaliando o respetivo 

marketing mix e expetativas futuras, terminando com uma análise SWOT que sistematiza a 

informação disponível. O segundo capítulo centra-se na proposta de intervenção, explicitando 
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os objetivos gerais e os elementos comunicacionais concebidos. A reflexão final consiste 

numa avaliação global do processo de desenvolvimento do Projeto, incidindo particularmente 

nas propostas finais conseguidas e nas principais dificuldades sentidas ao longo do mesmo. 
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Capítulo I – A “Coisas da Quinta” 
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A Coisas da Quinta é uma organização de caráter familiar, fundada em 2011. A sua atividade 

concretiza-se numa quinta em Penafiel, explorando uma pequena parcela da mesma sem 

qualquer custo de arrendamento. 

Neste primeiro capítulo, caracterizo a Empresa, de forma a permitir a compreensão da sua 

existência e atividade, bem como do meio envolvente.  Para esse efeito, destaca-se a análise 

ao marketing-mix (produto, distribuição, preço e comunicação); e a sistematização de toda a 

informação recolhida numa análise SWOT, que pretende evidenciar, ainda que de uma forma 

muito básica, os seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.  

 

1.1 - Identificação 
 

Nome: Coisas da Quinta 

Endereço: Rua da Vinha, 4560-878 Penafiel  

Telefone:  919 690 030 

Site: www.coisasdaquinta.com 

e-mail: info@coisasdaquinta.com 

 

1.2 - Estrutura orgânica 

 

A empresa Coisas da Quinta apresenta um organograma simples, devido à sua pequena 

dimensão, traduzida em mão-de-obra reduzida. Como responsáveis e principais trabalhadores, 

encontram-se Miguel Moura e Ana Moura, deles dependendo a maioria da produção e venda 

de produtos, tal como da gestão de todos os ativos da Organização. 

Como colaboradores, encontram-se Nuno Moura (autor deste projeto), que estará responsável 

de toda a comunicação da Empresa; Susana Nunes, que colabora diretamente com Ana Moura 

na produção  artesanal de bolos, compotas e licores; e Alfredo Moura, que cede algum do seu 

equipamento agrícola e participa ativamente na manutenção dos produtos de cultivo da 

Empresa. 
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A agricultura é uma atividade presente na família há várias gerações, incutindo o gosto e o 

saber ao longo dos tempos, razão pela qual Miguel Moura se formou na área. Desde então, 

trabalha para a organização Quinta da Aveleda, tendo, em 2011, decidido criar a sua própria 

empresa, cuja finalidade é a realização própria e o aumento do seu rendimento pessoal.  

 

 

 

Figura n.º 1 – Organograma 

Fonte: Autor 

 

 

1.3 - Localização  

 

Cidade e concelho da região do Vale do Sousa, Penafiel pertence ao distrito do Porto, 

distando sensivelmente 30 km da Sede.  Está integrado na NUT III – Tâmega.  Faz fronteira 

com Paredes, Castelo de Paiva, Marco de Canavezes, Amarante e Lousada, sendo, no entanto, 

também importante a sua proximidade a Paços de Ferreira, Felgueiras e Cinfães.  

Com o seu posicionamento estratégico,  usufrui da autoestrada de acesso a Vila Real (A4) e 

dos comboios que ligam a Régua ao Porto, bem como das margens do Sousa e do Tâmega, 

afluentes do rio Douro. Habitado há milénios, sobretudo devido aos  seus terrenos férteis, o 

Concelho é especialmente conhecido pela sua gastronomia, paisagens naturais, património e 

tradições. 

A região do Vale do Sousa, da qual fazem parte Castelo de Paiva, Felgueiras, Paços de 

Ferreira, Paredes, Penafiel e Lousada, destaca-se pelas seguintes caraterísticas: 
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 - é uma das regiões mais jovens de Portugal e da Europa; 

 - possui um espólio único de monumentos do Românico; 

 - produz e comercializa cerca de 80% da indústria mobiliária portuguesa; 

 - exporta cerca de 50% da produção nacional de calçado; 

 - um dos principais produtores de vinho verde de Portugal e do Mundo; 

 - realiza o Cortejo do Carneirinho, tradição única no País; 

 - o Rio Paiva é o menos poluído da Europa. 

Revela-se assim um território com população jovem, que valoriza a tradição e a ecologia, mas 

consegue ser simultaneamente competitivo e reconhecido em diversos setores de produção.  

 

 

 

Figura n.º 2 – Localização de Penafiel 

Fonte: Google.maps 
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Dados fornecidos pela Câmara Municipal de Penafiel indicam que a economia do Concelho 

assenta especialmente no setor terciário (aprox. 55%). O setor secundário (aprox. 40%) é 

sobretudo representado pelas áreas da construção civil, extração de granitos, têxtil e produção 

de vinhos verdes. O setor primário assume ainda um papel importante, sobressaindo as 

plantações hortícolas, o milho e a vinha, numa área promovida por ações como Semear 

Penafiel. Este programa procura o incentivo à produção agrícola em  modo biológico, como 

medida de combate ao abandono de terras com potencial para este fim e à taxa de 

desemprego, bem como de apoio ao desenvolvimento socioeconómico sustentável. 

 

 

1.4 - Situação atual  

 

Abordam-se neste ponto não só as caraterísticas fundamentais da Coisas da Quinta no 

presente, como as expetativas que tem  para o seu futuro. Pretende-se a compreensão de como 

se coloca no mercado (marketing-mix) e dos principais objetivos que a norteiam, a curto e 

médio prazo. A análise SWOT, não obstante a sua simplicidade, visa evidenciar os principais 

pontos fortes e fracos , oportunidades e ameaças, relativos ao contexto interno e à envolvente 

externa da Empresa.  

 

1.4.1 - Marketing-mix 

Conceito criado por Neil Borden, em 1949, é definido como uma mistura de variáveis de 

Marketing para a obtenção dos objetivos da empresa e dos consumidores. No seu formato 

clássico, engloba as variáveis, ou políticas, de produto, distribuição, preço e comunicação. 

 

a) Produto 

A Coisas da Quinta fornece alimentos agrícolas e derivados, produzidos com base numa 

agricultura tradicional. Cultivados sem a utilização de fertilizantes sintéticos, pesticidas, 

herbicidas ou fungicidas, os produtos Coisas da Quinta são potenciadores de uma vida mais 

saudável pelas suas qualidades nutricionais e isenção de resíduos tóxicos.   
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A organização procura que o seu produto se demarque por ser tradicional, saudável e 

saboroso, pois, como afirma Lindon et al., é importante oferecer aos clientes um ‘bom 

produto’, noção que abrange, na realidade, duas ideias distintas: a qualidade do produto e a 

vantagem do produto em relação aos concorrentes (2004: 206). 

As hortícolas, os licores, doces e compotas são os principais artigos, e têm conseguido um 

feedback positivo, fidelizando alguns clientes após as primeiras compras. Comprova, assim, 

que a Empresa procura manter os seus níveis de exigência, uma vez que é indispensável 

assegurar permanentemente que os produtos ou os serviços que se oferecem aos clientes 

atinjam o nível de qualidade por eles exigido (Lindon et al, 2004: 207). 

A Empresa tem uma capacidade de produção limitada, devido à falta de mão-de-obra e ao 

reduzido espaço de cultivo. 

 

b) Distribuição 

A generalidade dos compradores dos produtos Coisas da Quinta são restaurantes da região do 

Vale do Sousa, especialmente os que necessitam de vegetais frescos e/ou doces tradicionais 

de qualidade. Esporadicamente, pequenos retalhistas procuram também os seus artigos. 

Considera-se um canal de distribuição o itinerário percorrido por um produto ou serviço, 

desde o estádio da produção até ao seu consumo (Lindon et al, 2004: 260). Uma vez que a 

organização não possui serviço de distribuição, a obtenção do produto é sobretudo feita 

diretamente, pela deslocação do consumidor ao local de produção.  

 

c) Preço 

O preço é muito importante, pois, para além de poder contribuir para a imagem, pretende 

transformar esse valor em lucro para a empresa (Lindon et al, 2004: 237). Transforma-se, 

assim, numa decisão que dever ser tomada pelos gestores da organização. 

Analisado sob o ponto de vista da sua contribuição para a imagem da Empresa, o preço 

praticado, superior à média dos super e hiper-mercados, pretende refletir a qualidade 

distintiva dos produtos.  
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d) Comunicação 

É vital para qualquer empresa manter os seus mecanismos de comunicação atualizados e bem 

direcionados para os públicos, assegurando a coerência entre as diferentes mensagens, de 

modo a controlar todos os sinais enviados, a nível interno ou externo. Considera-se público o 

conjunto de indivíduos cujos interesses comuns são atingidos pelas ações de uma 

organização, instituição ou empresa (Chinem, 2003: 46).   

Tal como afirma Chinem, comunicação interna e a comunicação externa são os tipos de 

ações mais importantes na estratégia da empresa, esteja ela dedicada à indústria, ao 

comércio ou ao serviço  (2003: 46).  Por comunicação interna entende-se toda a comunicação 

produzida no interior de uma empresa, que procura viabilizar interação efetiva entre a 

organização e os seus empregados (Kunsch, 1997: 128). A relação pessoal entre os 

gestores/trabalhadores (casados) e a pequena dimensão da Empresa tornam a comunicação 

maioritariamente face-to-face. 

A comunicação externa compreende as mensagens recebidas ou enviadas pela organização 

para fornecedores, consumidores, poderes públicos, para o mercado (Torquato, 1986: 50). A 

Coisas da Quinta é uma organização recente, com pouco reconhecimento e visibilidade. A 

sua identidade visual é pobre, pois a Empresa é apenas caraterizada pelo seu nome, não 

existindo logótipo oficial ou slogan. Não possui qualquer elemento identificativo para 

utilização aquando do contato com atuais/potenciais clientes e parceiros, mormente cartão de 

visita e restante estacionário. O website está desatualizado, tal como a conta na rede social 

Facebook, carecendo de caraterísticas essenciais como funcionalidade e estética. Não existe 

também, até ao momento, qualquer tipo de publicidade criada ou aplicada. 

Por outro lado, a presença constante em feiras da sua área de atuação tem sido uma excelente 

ferramenta de divulgação, permitindo dar a conhecer a Empresa e os seus produtos, como 

também as suas expetativas. 

 

1.4.2 - Expetativas 

A organização pretende, no prazo de três meses, uma total remodelação da sua imagem 

corporativa. Como referi anteriormente, a data prevista para esta remodelação é dia 21 de 
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Março de 2012 (início da Primavera). Por outro lado, ambiciona manter os parâmetros de 

produção e qualidade, num esforço de aumento e fidelização da carteira de clientes. 

A empresa Coisas da Quinta tem ainda como principal objetivo alargar a sua capacidade de 

produção, e também aumentar a sua margem de lucro. Para este efeito, tem em vista duas 

medidas: a aquisição de um espaço maior para cultivo, com cerca de três hectares, e a criação 

de um ponto de venda. Visa, assim, assumir-se como produtor-vendedor a clientes 

consumidores finais, residentes na área circundante, e a clientes do setor da restauração, 

aumentando para tal a capacidade produtiva e o stock disponível. Pretende, assim, evitar 

oscilações de preços e tendências de mercado sobretudo determinadas por grandes superfícies 

comerciais (supermercados e hiper-mercados), podendo vir a praticar preços mais justos para 

si mesma e para os clientes. 

 

1.4.3 - Análise SWOT 

A metodologia SWOT consiste numa análise das características internas da empresa e do 

contexto em que está inserida num dado momento. Tem por base quatro vetores, cujas iniciais 

das palavras anglo-saxónicas formam a palavra SWOT: Stenghts (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades), e Threats (ameaças) ,  determinados pela análise a 

nível interno e externo.  No que diz respeito à análise interna, prevê a identificação dos pontos 

fortes e pontos fracos e, em termos de análise externa, tem como objetivo a identificação das 

principais oportunidades e ameaças. A vantagem primordial desta ferramenta é permitir a 

gestores e responsáveis a previsão de acontecimentos futuros e amenizar eventuais impactos 

negativos, orientando as suas decisões estratégicas, que tenderão naturalmente a retirar o 

maior partido possível das forças e a minorar ao máximo as fraquezas (Diciopédia, 2006). 

Desta forma, foi realizada uma análise SWOT bastante superficial, procurando salientar os 

aspetos mais importantes. 

  

a) Pontos Fortes 

Como pontos fortes da Coisas da Quinta podemos destacar os seus produtos, pela sua 

tradicição e qualidade,  bem como pela ausência de químicos na sua produção. Estes aspetos 
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permitem que a marca se demarque das restantes, podendo atingir diversos nichos de 

mercado.  

Os conhecimentos tradicionais, transmitidos ao longo de várias gerações Moura, quando 

conciliados com os conhecimentos modernos, obtidos através da constante formação dos 

responsáveis da organização, transformam-se também numa mais-valia inegável. 

 

b) Pontos Fracos 

O principal ponto fraco da organização é a sua falta de liquidez financeira. Está diretamente 

relacionado com a sua fraca imagem corporativa, com a sua deficiente capacidade de 

comunicação e com as dificuldades encontradas até agora para a aquisição de um espaço 

maior para cultivo. 

 

c) Oportunidades 

O facto de ser um mercado pouco explorado torna-se uma das principais oportunidades à 

disposição da Empresa. Facilita a criação de protocolos com diferentes entidades da área da 

restauração, pequenos comerciantes e, mesmo, algumas instituições como escolas e 

infantários. Por outro lado, a aplicação de uma imagem corporativa forte e reestruturada  será 

sem dúvida benéfica, especialmente após a criação do espaço de venda. A iniciativa “Semear 

Penafiel” deverá ser considerada uma oportunidade, pelos seus objetivos e incentivos. 

 

d) Ameaças 

A forte concorrência de grandes cadeias de super e hiper-mercados é, indubitavelmente, a 

maior ameaça à Empresa, especialmente quando aliado à ausência de um ponto de venda 

funcional e apelativo. Duas grandes ameaças são ainda o clima, que inevitavelmente pode 

prejudicar meses de trabalho, e a instabilidade socioeconómica sentida no País e na Europa. 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

- Produtos  

- Forte conhecimento dos responsáveis em agricultura. 

 

 

- Falta de liquidez. 

- Ausência de espaço para produção. 

- Deficiente capacidade de comunicação. 

- Fraca imagem corporativa. 

Oportunidades Ameaças 

 

- Mercado pouco explorado na região. 

- Reconstrução da Imagem Corporativa 

- Aquisição de um espaço maior. 

- Criação de um ponto de venda.  

- Projeto Semear Penafiel 

 

- Ausência de um ponto de venda. 

- Instabilidade político-econômica. 

- Forte concorrência de grandes vendedores. 

- Clima. 

 

 

Tabela n.º 1 – Análise SWOT 

Fonte: Autor 

 

Em suma, a Coisas da Quinta  mostra-se uma empresa simples, com objetivos e expetativas 

bem delineados. Tem um produto forte, num mercado que se mostra pouco explorado na 

Região, com um feedback positivo por parte dos clientes que já fidelizou. No entanto, possui 

uma capacidade de comunicação debilitada, em cujo âmbito a intervenção que proponho 

poderá vir a impulsionar o reconhecimento corporativo e melhores resultados comerciais.   

Capítulo II – Proposta de Intervenção 
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Após o levantamento das informações apresentadas no capítulo anterior, ficaram salientados 

problemas e necessidades na área da comicação. A intervenção terá como objetivo principal 

colmatar tais deficiências, contemplando os seguintes elementos:  

 - Missão, visão e valores; 

- Identidade visual: 

 - Logótipo 

- Estacionário: 

 - Cartão de visita 

 - Envelope personalizado 

 - Papel Timbrado 

 - Assinatura digital 

- Comunicação Digital: 

 - Website 

 - Banner 

 - Redes socias. 

Em conjunto,  as propostas que a seguir apresento pretendem ser um sistema eficaz para a 

divulgação e reconhecimento da organização, de forma a permitir um posicionamento forte, 

único e diferenciador. Ao mesmo tempo que constitui uma oportunidade de aplicar, num 

contexto real, um projeto por mim concebido, significará também uma redução nos encargos 

financeiros para a Empresa, que são geralmente elevados neste tipo de intervenção.   

As principais ferramentas tecnológicas, associadas ao Web Design e ao Design Gráfico, 

imprescindíveis ao desenvolvimento das propostas são: 

 - Adobe Flash; 

 - Adobe Illustrator; 

 - Adobe Photoshop; 

 - Adobe Dreamweaver; 

 - Macromedia Freehand; 

Pretende-se, em suma, a conceção de uma identidade corporativa sólida e de qualidade, que 

corresponda às expetativas da organização e que realce as minhas competências técnicas, 
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adquiridas e desenvolvidas ao longo do percurso académico. Devido à ausência de budget, o 

projeto deve ter em conta o mínimo de custos possíveis, procurando maximizar os benefícios 

de cada elemento de comunicação a adotar.   

As atividades desenvolvidas tiveram como base os objetivos atrás estipulados, pelo que a sua 

apresentação está estruturada da mesma forma: Imagem Corporativa; Missão, Visão e 

Valores; Identidade Visual; Estacionário; e Comunicação Digital. 

 

2.1 - Imagem Corporativa  

 

Segundo John (1987: 156), um programa de identidade corporativa é essencialmente um 

“sistema” – um sistema cuidadosamente projetado de todos os elementos visuais que servem 

como ponto de contato com os diversos públicos. Para o desenvolvimento desta identidade 

numa empresa, é necessária uma definição clara dos seus objetivos,a fim de ser possível criar 

suportes de comunicação coerentes, apelativos e eficazes, que consigam permanecer na 

memória dos destinatários. No entanto, a imagem corporativa pode também ser transmitida 

doutras formas, pelos seus produtos e serviços, o ambiente onde são produzidos e o 

comportamento das pessoas que pertencem à empresa. Para Olins (1990: 29), todas essas 

áreas comunicam ideias a respeito da companhia, embora existam diferenças de nível, 

conforme a modulação dada a cada uma das atividades. 

 

2.2 - Missão, Visão e Valores 

 

A Missão, Visão e Valores constituem as diretrizes do posicionamento de uma empresa. Uma 

empresa com estas caraterísticas bem definidas permite que pessoas externas à organização 

consigam situá-la no mercado, compreendendo melhor os seus objetivos. 

Segundo o Dicionário Profissional de Relações Públicas e Comunicação, a missão 

organizacional é a proposta para a qual, ou razão pela qual, uma organização existe. 

(Andrade, 1996: 77).  
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A missão Coisas da Quinta é a seguinte: Cultivar, produzir e confeccionar alimentos de 

qualidade, baseados numa agricultura e métodos de fabrico tradicionais e sustentáveis, que 

protejam tanto o Homem como a Natureza. 

A visão está relacionada com o futuro, com as ambições, direções e perspectivas. Desta 

forma, reforçar o seu crescimento, através de investimento e empenho na sua área de 

atuação, apostando na inovação e constante formação dos seus recursos humanos, são os 

vetores definidos pela organização. 

Os valores organizacionais estão relacionados com as qualidades prezadas pela empresa, 

caracterizando a sua cultura como distinta das demais, e tornam-se importantes na própria 

construção da identidade organizacional (Teixeira, 2008: 319). A empresa Coisas da Quinta 

procura a satisfação e fidelização dos clientes, enquanto melhora continuamente o 

desempenho e responsabilidade nos princípios de desenvolvimento sustentável a nível 

económico, social e ambiental. 

 

2.3 - Identidade Visual 

A identidade visual tem como principal objetivo configurar personalidade corporativa a uma 

empresa, transformando toda a cultura organizacional em outputs prontos para serem 

consumidos pelos diferentes públicos da empresa 

Segundo Lampreia (1992: 48), a identidade de qualquer instituição começa pelo seu nome, 

logótipo e slogan, que são os elementos primários para a identificação e reconhecimento 

desta junto ao público. 

 

2.3.1- Nome 

O nome é um dos elementos que constitui a identidade visual de uma instituição, 

identificando-a de imediato junto dos seus públicos. 

O nome Coisas da Quinta surgiu como da associação ao antigamente, ao tradicional, ao 

saboroso, ao saudável e ao caseiro. Em última analogia, ao sentir-se em casa. 
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2.3.2- Slogan 

A  Coisas da Quinta define a sua identidade sem a necessidade de recorrer ao slogan, uma vez 

que o seu nome identifica claramente o tipo de atividade da empresa. A adição de um slogan 

poderá vir a integrar uma futura estratégia de marketing. 

 

2.3.3- Logótipo1 

Sendo um dos componentes principais da identidade visual de uma organização, o logótipo 

deve potenciar o reconhecimento imediato da empresa. A sua capacidade identificativa torna-

o o ponto de partida para todos os suportes comunicacionais, devendo representar os objetivos 

e posicionamento organizacionais, sendo simultaneamente apelativo. 

Segundo Lampreia (1992: 49), designa-se por logótipo o nome da instituição desenhado e 

colorido de forma única e específica, de modo a tornar-se um sinal de reconhecimento 

imediato. 

O logótipo Coisas da Quinta pretende remeter para o tradicional, contendo, no entanto, 

valores como simpatia, recetividade e confiança. As suas cores têm como principal objetivo 

semântico conotar a energia, vitalidade e natureza. Na tabela abaixo (Tabela n.º 2), encontra-

se uma descrição pormenorizada dos elementos constituintes do logótipo Coisas da Quinta. 

A fim de garantir a devida utilização do logótipo, foi ainda concebido um Manual de Normas 

Gráficas
2
, que pretende ser uma ferramenta de consulta de um conjunto de regras e 

recomendações, que visam a devida utilização nos suportes de comunicação da Empresa. 

 

 

 

 

   

                                                           
1
 Consultar anexo I 

2
 Consultar anexo II 
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Flor amarela 

 

- A flor é um elemento facilmente 

relacionado com natureza e 

agricultura. 

- Cor amarela traduz calor, vitalidade. 

Sol laranja 

 

- O sol é um elemento vital na 

agricultura. 

- A cor laranja pretende transmitir 

energia, intrínseco ao significado do 

sol. 

Lua branca 

 

- A lua está também fortemente 

relacionada com a agricultura, devido 

à sua forte influência na atividade das 

plantas. 

- A cor branca demonstra 

simplicidade e pureza. 

Boneco 

sorridente de 

braços abertos 

- A junção dos elementos anteriores 

cria uma forma sorridente, que 

pretende transmitir simpatia, 

confiança e recetividade. 

 
Folha verde 

- Transmitir a ideia de variadas 

espécies vegetais. 

- O verde remete para natureza, para o  

saudável. 

 Fruto Laranja 

- A fruta está diretamente associada à 

Empresa. 

- A cor laranja pretende associar-se a 

diferentes frutos de diferentes épocas, 

como o pêssego, tangerina, laranja ou 

dióspiro. 

 
Coisas da Quinta 

- Nome da empresa. A letra 

trabalhada e o formato em arco 

pretendem remeter ao tradicional. 

 

Moldura 

- O emblema redondo pretende 

relembrar os logótipos antigos, que 

quando conjugado com os elementos 

anteriores, transmite a ideia de um 

carimbo, quase como que “aprovado”. 

- as cores utilizadas pretendem 

também transmitir um sentimento 

patriótico, sendo tons muito próximos 

ao da Bandeira Nacional da 

República Portuguesa. 

 

Tabela n.º 2 – Descrição logótipo cores 

Fonte: Autor 

 

2.4 - Estacionário 

 

Compreende-se como estacionário, na área da comunicação, toda a identidade gráfica 

(especialmente em papel) de uma organização, sendo esta um transmissor da respetiva 

imagem corporativa. 
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Com o objetivo de afirmar o seu posicionamento e estabelecer uma associação imediata com a 

empresa Coisas da Quinta, o estacionário criado, procura expressar um caráter simples e 

formal, mantendo, no entanto, as mesmas linhas dos restantes suportes de comunicação 

(Cartão de Visita, Folha Timbrada, Envelope e Assinatura Digital). 

 

2.4.1- Cartão de Visita3 

O cartão de visita destina-se a públicos internos e externos. Deve conduzir a um 

reconhecimento imediato da organização e potenciar contactos entre entidades. O seu aspeto 

deve ser apelativo e cuidado, de forma a destacar-se, criar credibilidade e refletir os valores 

corporativos.  

O cartão que concebi para a Coisas da Quinta contém o logótipo, o nome do responsável 

máximo, assim como a morada, contactos e endereço de internet. O seu design baseou-se nas 

linhas e cores do logótipo, assegurando a continuidade entre suportes. 

 

Cartão de Visita – Frente Cartão de visita –  Verso 

  

Figura n.º 3 – Cartão de Visita 

Fonte: Autor 

 

2.4.2- Envelope4 e Papel Timbrado5 

Estes dois elementos surgem como mais uma ferramenta que visa o reconhecimento imediato 

da organização, bem como a reafirmação do seu posicionamento. Procuram expressar um 

                                                           
3
 Consultar anexo III. 

4
 Consultar anexo IV. 

5
 Consultar anexo V. 
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carácter formal, mas distinto. Tal como nas restantes propostas, existe uma clara relação entre 

estes dois suportes (papel timbrado e envelope) e o logótipo.  

 

  

 
 

Figura n.º 4 – Papel Timbrado e Envelope 

Fonte: Autor 

 

2.4.3- Assinatura digital6 

O objetivo deste suporte é o reconhecimento imediato da Empresa aquando da recepção de 

um e-mail por parte do cliente. Segue os princípios de construção dos restantes elementos 

gráficos, salientando ainda palavras alusivas aos valores do produto.   

 

Assinatura digital 

 

Figura n.º 5 – Assinatura Digital 

Fonte: Autor 

                                                           
6
 Consultar anexo VI 
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2.5 - Comunicação digital 

 

Nos dias de hoje, a internet é cada vez mais sofisticada e praticamente imprescindível a 

qualquer tipo de organização.  Sendo inevitável a sua adoção, há que procurar aproveitar ao 

máximo as possibilidades de interação com diferentes públicos,  a rapidez de acesso a dados e 

o baixo custo que estas oportunidades implicam. A fim de garantir uma boa presença da 

Coisas da Quinta nesta enorme rede de informação e partilha, concebi um website, um banner 

publicitário e delineei os primeiros vetores de comunicação para as redes sociais Facebook e 

Youtube. 

 

2.5.1- Website7  

O objetivo do website é permitir um rápido acesso às informações vitais da Coisas da Quinta. 

Exibe a sua oferta de produtos e as notícias mais relevantes, permite contacto rápido com a 

Empresa e expressa o seu posicionamento de forma clara.  

O design desenvolvido é apelativo e segue as linhas condutoras utilizadas em todos os outros 

suportes de comunicação. A sua construção visou permitir facilidade e conforto no acesso do 

utilizador.  

As principais vantagens do website são o facto de ser consideravelmente menos intrusivo que 

outros métodos como o telemarketing, e menos poluente que panfletos ou cartazes. Torna-se 

um cartão de visita virtual, que permite o livre acesso por parte dos públicos.  

A estrutura baseia-se em quatro elementos do logótipo, como descrito na Tabela n.º 3, estando 

dividido em cinco partes: Boas novas, Quem Somos, Produtos, O Conto e Contactos. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Consultar anexo VII 
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- Ancorada ao Sol, pretende 

atribuir dinamismo ao 

website, transmitindo uma 

sensação de energia e calor.  

-Elemento que realça todos 

os outros. 

- Estabelece a relação 

entre o logótipo, o 

website e os restantes 

suportes de 

comunicação. 

- Criado a partir da estrutura 

que contém o nome Coisas da 

Quinta no logótipo, assegura 

a continuidade entre ambos os 

suportes. 

- Funciona como limite da 

informação textual do 

website. 

- identificador da marca 

no website. 

 

 

Tabela n.º 3 - Descrição do layout do website 

Fonte: Autor 

 

a) Boas Novas 

Na secção Boas Novas, são apresentadas as mais recentes novidades da Coisas da Quinta. 

Está dividida em novidades da estação e notícias: a primeira procura realçar determinados 

produtos em cada época do ano (Especialidades de Inverno, Primavera, Verão e Outono); e a 
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segunda pretende anunciar as informações mais atuais sobre a Empresa (participação em 

eventos, novos produtos lançados, entre outros). 

Na secção Especialidades de Inverno estão exibidas descrições sucintas dos produtos em 

destaque durante uma época específica do ano, acompanhadas por fotos ilustrativas. Cada 

uma destas áreas permite um acesso direto à respetiva página de cada tipo de produto, 

clicando em >Mais Doces, >Mais Compotas ou >Mais Licores.   

Quanto à secção informativa, possibilita uma leitura rápida e superficial das principais 

novidades Coisas da Quinta, recomendando, para uma informação mais detalhada, o acesso à 

sua página de Facebook ou o contacto pelas vias disponíveis (telemóvel, e-mail).  

 

 

 

 

Figura n.º 6 – Website – Boas Novas 

Fonte: Autor 
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b) Quem Somos 

Nesta secção, de caráter mais formal e corporativo, consta uma pequena descrição da 

atividade da Empresa, especificando também a missão, visão e valores.  

 

 

 

Figura n.º 7 – Website – Quem Somos 

Fonte: Autor 

 

 

c) Produtos 

Esta área pretende, de uma forma simples e eficaz, informar sobre todos os artigos disponíveis 

para venda. É constituído por uma secção imutável, à esquerda,  que apresenta uma lista dos 

produtos hortícolas cultivados pela Empresa; e uma outra, à direita, com referências a 

produtos confecionados artesanalmente (exceto Fruta), dependentes do stock existente e da 
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sazonalidade da colheita dos ingredientes. Encontra-se, assim, dividida em: Doces, Compotas, 

Licores e Fruta. 

 

Produtos – Doces Produtos - Compotas 

  

Produtos – Licores Produtos - Frutas 

  

 

Tabela n.º 4 – Website - Produtos 

Fonte: Autor 

 

Como se pode observar na Tabela n.º 4, cada um dos produtos está associado a uma cor, que 

está relacionada quer com a sua hiperligação nesta página, quer com as cores apresentadas na 

página Boas Novas, Especialidade de Inverno. Cada uma destas hiperligações contém uma 

pequena animação, realçando a localização atual. 
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d) O Conto 

Na área O Conto, a Coisas da Quinta reforça o posicionamento apresentado em Quem Somos, 

apresentando uma pequena galeria fotográfica de produtos, cultivados ou confeccionados, e 

uma história criada para, de outra forma, dar a entender os valores e objetivos que lhe são 

intrínsecos. 

 

 

 

Imagens presentes na galeria dinâmica 

      

 

Tabela n.º 5 - Website - O Conto 

Fonte: Autor 
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e) Contactos 

O espaço contactos, como o nome indica, dá a conhecer os mecanismos existentes para a 

troca de informações com a Empresa. Adicionalmente, é possível enviar diretamente um e-

mail inbound, preenchendo todos os campos presentes. Contém ainda um mapa com uma 

pequena animação, que redireciona diretamente para a localização das instalações atuais, no 

website google maps. 

 

 

 

Figura n.º 8 – Website - Contatos 

Fonte: Autor 
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2.5.2- Banner8 

Embora poucos sejam os formatos conhecidos pelos consumidores, houve nestes últimos anos 

uma grande explosão de diferentes tipos de publicidade na internet. Este elemento de 

comunicação é aplicado diretamente nos conteúdos de outro website. Segundo Mourylise 

(2005: 25), esta ferramenta varia em tamanho entre 5 KB e 40 KB (...) e o tempo estabelecido 

para as animações corresponde a 15 segundos. As suas dimensões são 336 por 280 pixels. 

O banner para a Coisas da Quinta procura, numa animação curta e simples, transmitir os 

valores principais associados à qualidade distintiva do seu produto. 

 

Banner – Tamanho original 

 

 

 

Banner – Cronologia 

       

 

Tabela n.º 6 - Banner 

Fonte: Autor 

                                                           
8
 Consultar anexo VII 
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2.5.3- Redes Sociais 

 Vivemos num mundo em que as redes sociais têm cada vez mais um peso significativo, 

conseguindo influenciar opiniões e comportamentos. Constitui uma potente ferramenta 

comunicacional que permite um contacto mais próximo e imediato com os públicos de uma 

organização, além de uma ampla exposição que, quando bem gerida, pode resultar num 

incremento de reconhecimento e credibilidade. Como afirma Hunt (2009: 15), não deverá ser 

ignorada, uma vez que envolve consumidores falando com e para o mercado, seja positiva ou 

negativamente, e isso tem uma força inexorável que pode se reverter em grandes conquistas 

ou acabar de vez com os nossos ativos mais valiosos: nossa marca; nossa imagem; nossa 

reputação. 

A empresa Coisas da Quinta deverá procurar tirar o melhor partido destas ferramentas, 

através da articulação de informação entre o seu website, o Facebook e o Youtube.  

Como referido anteriormente, na primeira secção do website (Boas Novas, pág. 20), as 

notícias aí expostas contam apenas com o lead, remetendo para mais desenvolvimentos num 

de três mecanismos: Contactos; Facebook; e Youtube. 

Ao remeter para os contactos, obterá resposta telefónica ou por e-mail, consoante a sua 

escolha, o que permitirá, por parte da Empresa, pensar num feedback adequado às dúvidas e 

solicitações de cada cliente. 

O Facebook pretende ser uma ferramenta de desenvolvimento textual e visual das 

informações cedidas pelo website, explanando-as de uma forma mais concreta. Com a 

intenção de cativar para a visita à página da Empresa, serão apresentados artigos e pesquisas, 

dentro da respetiva área de atuação, exclusivas a esta rede social. 

Quanto ao Youtube, um reconhecido website de upload e visualização de vídeos, terá como 

principal função a promoção audiovisual da Empresa, como, por exemplo, aos seus produtos 

ou à participações em eventos. No entanto, procurará também divulgar documentários, peças 

jornalísticas ou vídeos amadores, entre outros, sobre assuntos relacionados com a sua área de 

atuação, em formato exclusivo, tal como acontece no Facebook. 

Na Figura nº. 6, encontra-se um esquema dos fluxos de comunicação digital a aplicar.   
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Figura n.º 9 – Fluxo de Informação nos Mecanismos de Comunicação Digital 

Fonte: Autor 

 

Em suma, a Coisas da Quinta procurará uma difusão de informação articulada entre as suas 

diferentes ferramentas, com o intuito de aumentar o seu reconhecimento e notoriedade, 

cativando os seus públicos, particularmente o externo. 
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Reflexão final 

 

O projeto curricular procura ser, geralmente, um primeiro contacto com o mundo do trabalho, 

gerando um desenvolvimento e aplicação mais aprofundada dos conhecimentos até ao 

momento adquiridos. 

Como referido na Introdução, a escolha da Coisas da Quinta deveu-se à necessidade de uma 

intervenção relativamente  à Imagem e Comunicação, com a possibilidade de aplicar e 

desenvolver competências na área do Design de Comunicação, especificamente, ao nível do 

Design Gráfico e do Web Design.  

A conceção de propostas nesta área é, por vezes, um esforço não devidamente reconhecido 

pela generalidade das pessoas, pois não compreendem o tempo, o estudo e as inúmeras 

caraterísticas técnicas subjacentes ao produto final. Ainda assim, dado o meu particular 

interesse e as competências desenvolvidas ao longo do Curso, complementadas pelo esforço 

individual, além do fascínio e motivação que a criação de elementos comunicacionais 

envolve, não hesitei em enveredar pela conceção e desenvolvimento de um Projeto deste tipo. 

Não obstante o facto de ter escolhido trabalhar na área em que sinto ter adquirido mais 

capacidade, senti algumas dificuldades no desenvolvimento de determinados elementos de 

comunicação. Disto é exemplo o Manual de Normas ou alguma da programação Flash que a 

conceção do website implicou. O primeiro exigiu bastante recolha de exemplos no mercado, 

de modo a compreender a sua função e componentes; o segundo obrigou a  intenso estudo e 

experimentação, pois carecia de alguns saberes que a minha formação académica não 

contemplou. 

Foi um projeto muito interessante e cativante, que tem como produto final uma imagem 

corporativa que penso ser de qualidade, coerente e apelativa, correspondendo tanto às minhas 

expetativas como às da Empresa. Pretendendo o seu responsável, Miguel Moura, uma 

proposta sólida,   não esperava algo tão bom, sobretudo de alguém ainda tão inexperiente. 

Os elementos concebidos deverão constituir os pilares da imagem e da comunicação da 

Empresa, assegurando um reconhecimento imediato perante todos os seus públicos. Tendo em 

conta a minha proximidade com os gestores, a oportunidade de aumentar a experiência em 

contexto real e a vontade de acompanhar os resultados de todo este projeto, poderei afirmar 
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que o contributo inerente a este Projeto será apenas o primeiro de outros a desenvolver. A 

conceção do layout do ponto de venda que visa possuir e o estabelecimento de contatos com 

potenciais clientes afiguram-se como hipóteses ligadas à continuidade do meu envolvimento 

pessoal,  num futuro muito próximo.  
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Introdução

ÍNDICE

Manual de normas grá�cas

1

Logótipo
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Tipogra�a 9



Para uma comunicação e�caz, é 
fundamental utilizar a marca 
Coisas da Quinta segundo regras 
que contribuam para estabilizar e 
normalizar a sua identi�cação 
visual.

Este manual de normas grá�cas é 
uma ferramenta de consulta que 
pretende de�nir um conjunto de 
regras e recomendações que 
garantem a devida utilização do 
logótipo nos suportes de comuni-
cação da empresa.

INTRODUÇÃO

Manual de normas grá�cas 1



 COISAS DA QUINTA

O logótipo Coisas da Quinta 
pretende remeter para o tradi-
cional, signi�cando ainda valores 
como simpatia, recetividade e 
con�ança. 

As suas cores têm como principal 
objectivo conotar a energia, vitali-
dade e natureza. 

LOGÓTIPO

Manual de normas grá�cas 2

C: 84 M: 20 Y: 100 K: 6

C: 2 M: 20 Y: 91 K: 0

C: 0 M: 70Y: 95 K: 0

C: 0 M: 0Y: 0 K: 100
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À esquerda, a dimensão ideal do 
logótipo e, à direita, as dimensões 
mínimas permitidas, de forma a 
assegurar a legibilidade do nome 
Coisas da Quinta.

DIMENSÕES
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43 mm 25 mm

Tamanho mínimo
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A área de proteção (linha a pico-
tado) representa o espaço que 
deverá estar livre, dentro do qual 
não devem aparecer elementos 
pertencentes a outros desenhos ou 
textos.

DIMENSÕES
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Margem de Segurança

x

x

x
x

x
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Sempre que o logótipo for usado 
sobre cores sólidas, deve ser delimi-
tado por um círculo branco, que 
servirá de contraste entre os símbo-
los e o fundo. A dimensão é de�-
nida por “X”.

COMPORTAMENTO
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x x

Cores Sólidas



Não é recomendável a aplicação do 
logótipo sobre imagens, nomeada-
mente fotográ�cas.

No entanto, sempre que for 
necessária a sua utilização, deverá 
ser aplicado o princípio de�nido 
para os fundos de cores sólidas.

COMPORTAMENTO
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Fundo Fotofrá�co
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Quando não for possível a utili-
zação do logótipo a cores, deve 
optar-se pela versão a preto e 
branco, de forma a manter as suas 
caraterísticas grá�cas.

OUTRAS UTILIZAÇÕES
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A Preto e Branco

 COISAS DA QUINTA

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 54

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 22

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 52

C: 0 M: 0Y: 0 K: 100



Estas versões só devem ser utiliza-
das quando a técnica de 
reprodução o exigir, salvaguar-
dando sempre a leitura adequada  
do logótipo.

OUTRAS UTILIZAÇÕES
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Alto Contraste
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Contraste Positivo Contraste Negativo



A tipogra�a faz parte da identidade 
e deve ser sempre respeitada, a �m 
de assegurar a coerência em todos 
os suportes comunicacionais.

TIPOGRAFIA
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Mistral
a b c d e f g h i j k m l m n o p q r t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k m l m n o p q r t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Myriad Pro Regular

a b c d e f g h i j k m l m n o p q r t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Myriad Pro Bold



Seguir as linhas de orientação de�nidas 
neste manual garante uma apresentação 
consistente  e e�caz da marca Coisas da 
Quinta.
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Rua da Vinha | 4560-878 Penafiel

info@coisasdaquinta.com

919 690 030

Miguel Moura

 COISAS DA QUINTA

www.coisasdaquinta.com

 COISAS DA QUINTA

www.coisasdaquinta.com
R

u
a

 d
a

 V
in

h
a

 | 
4

5
6

0
-8

7
8

 P
e

n
a

fi
e

l

in
fo

@
c

o
is

a
sd

a
q

u
in

ta
.c

o
m

9
1

9
 6

9
0

 0
3

0

M
ig

u
e

l M
o

u
ra

 C
OI

SA
S D

A 
QU

IN
TA

w
w

w
.c

o
is

a
sd

a
q

u
in

ta
.c

o
m

 COISAS DA QUINTA

w
w

w
.c

o
isa

sd
a

q
u

in
ta

.c
o

m

Rua da Vinha | 4560-878 Penafiel

info@coisasdaquinta.com

919 690 030

Miguel Moura

 COISAS DA QUINTA

www.coisasdaquinta.com

 COISAS DA QUINTA

www.coisasdaquinta.com



 COISAS DA QUINTA

Rua da Vinha
4560 - 878 Penafiel

info@coisasdaquinta.com
919 690 030

www.coisasdaquinta.com



 COISAS DA QUINTA

Rua da Vinha | 4560-878 Penafielinfo@coisasdaquinta.com 919 690 030

www.coisasdaquinta.com



SABOROSO
  TRADICIONAL
 SAUDÁVEL
CASEIRO

 COISAS DA QUINTA

Coisas da Quinta: Rua da Vinha 
 4560-878 Pena�el
E-mail: info@coisasdaquinta.com

Telemovel: 919 690 030

Coordenadas: 41º12'36.87'' N 8º17.14''W


