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RESUMO 

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio curricular, referente à licenciatura de 

Comunicação Multimédia, no qual se descrevem todos os trabalhos desenvolvidos, 

experiências adquiridas em particular, na área de pós-produção de imagem. 

O estágio curricular tem como objetivo colocar à prova conhecimentos adquiridos durante 

os três anos da licenciatura, visando fazer a ponte entre os conhecimentos adquiridos durante 

o curso com a prática dentro da empresa de modo a contribuir para o desenvolvimento e 

sucesso do aluno.  

O estagiário teve, assim a oportunidade de trabalhar, na área de pós-produção de imagem 

para publicidade, salientam-se assim a edição de fotografia, participação e auxílio em 

photoshooting, recorte e tratamento de fotografia, composição de passes 3D, ambientação 

de fotografias em cenários 3D e color grading, 

 

 

Palavras-chave: Studio Nuts, Photoshop, tratamento de imagem, recorte, pós-produção. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular da licenciatura em Comunicação 

Multimédia, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda, o estágio constituí a etapa final da licenciatura que teve início em 

julho de 2019. 

A entidade acolhedora para a realização do estágio curricular, com duração de três meses foi 

o Studio Nuts, situado em Lisboa. Com a orientação do Professor Guilherme Monteiro e 

perante o supervisionamento de Aldenir de Moraes, que numa primeira etapa concebeu um 

plano de estágio (Anexo I) das atividades a serem realizados na área de pós-produção de 

imagem. 

Durante os três meses de estágio, o estagiário desenvolveu competências profissionais de 

pós-produção de imagem, ao colaborar com profissionais da área criativa da publicidade. O 

estágio possibilitou ainda o emprego de conhecimentos obtidos ao longo do curso de 

Comunicação Multimédia. 

Este relatório tem por definição descrever todas as atividades exercidas e experiências 

adquiridas, pelo estagiário na empresa Studio Nuts de forma simples e objetiva. Este 

documento está dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a 

contextualização histórica da empresa, a missão, a visão e os valores, a identidade visual, a 

estrutura organizacional e por último uma análise SWOT. O segundo capítulo trata, 

principalmente das atividades exercidas, experiências adquirida e das dificuldades 

encontradas neste percurso. 

Ao término, este relatório apresenta uma reflexão final onde o estagiário faz um balanço 

geral sobre as aprendizagens e experiências vividas durante este período de tempo. 

Para a realização deste relatório foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e pesquisas 

na internet que serviram de base para o desenvolvimento do conteúdo presente neste 

trabalho. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

Capítulo I |  O Studio Nuts 
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Na procedência deste capítulo é feita uma contextualização da empresa responsável pela 

formação do estagiário – Studio Nuts (figura 1). Serão abordados pontos relevantes como a 

sua história, missão, visão, valores, identidade visual, estrutura organizacional, comunicação 

e, por fim, uma análise SWOT da instituição.  

 

Figura 1. Identidade Visual Studio Nuts 
Fonte: Studio Nuts 

A figura 1 representa a identidade visual da entidade acolhedora. 

 

1. O Studio Nuts  

Segundo o Studio Nuts (2019), a empresa é “um estúdio de criação coletivo composto por 

artistas visuais e gráficos altamente qualificados, que compartilham um desejo por cinema, 

música, fotografia, cultura pop e barras de chocolate. Uma equipe eclética, uma mistura de 

diretores premiados, profissionais 2D, 3D, CGI, pós-produtores e ilustradores. Juntos 

formam uma atmosfera de criatividade pulsante que abrange todas as atividades de direção 

de arte, design e produção cinematográfica. Esta simbiose resulta, em uma alquimia visual 

requintada e única.” 

1.1. História 

Aldenir de Moraes e Valeria Lima (2019), “com a vontade de criar algo diferente dentro da 

indústria da publicidade, em 2009 no Brasil criaram business structure que poderia vir a 

atender a demanda no mercado publicitário, com a vantagem de ser liderada por alguém com 

uma vasta experiência, após ter trabalhado pelas melhores agências do mundo.”  
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A oportunidade de migrarem para Portugal surgiu em 2015, dado ao volume de trabalhos 

realizados para países europeus e também sempre foi a vontade dos diretores de atuarem 

diretamente no mercado Europeu. 

1.2. Localização 

Em 2015 o Studio Nuts começou a exercer a atividade profissional em solo Português, e 

viram a necessidade de estarem presentes num ambiente junto de uma equipa com o mesmo 

objetivo e consequentemente em uma área de atuação similar. O Studio Nuts começou a 

dividir o espaço de trabalho com a Show off que é uma produtora de vídeo. Com o decorrer 

do tempo e com a expansão do estúdio, mudaram para um escritório no mesmo prédio com 

um espaço mais amplo. 

Na figura 2, está presente o escritório do estúdio em Portugal. 

 

Figura 2. Escritório do Studio Nuts 
Fonte: Google maps 

O Studio Nuts conta com dois escritórios: um no Rio de Janeiro, Brasil, e outra em Lisboa, 

Portugal, mais precisamente na Travessa da Trindade, 16 – 5B, 1200-469, Baixa Chiado. 

1.3. O estúdio  

O Studio Nuts tem um espaço físico, que apesar de não ser muito grande está dividido em 

duas secções para facilitar a comunicação e o processo de criação. A primeira, sala da 

direção, (figura 3) onde está o diretor criativo, a diretora de produção e a consultora de 

finanças e a segunda sala (figura 4) onde estão presentes os criativos e o atendimento. No 

Studio Nuts, como empresa de criativos, a decoração traz consigo elementos que remetem 

para a arte, criatividade e dinamismo. 
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Figura 3. Sala da Direção 
Fonte: Capturado pelo Estagiário 

Para além de ser a sala onde estão os diretores (figura 3), esta mesma sala é utilizada para 

fazer reuniões com os clientes da empresa. 

 

Figura 4. Departamento Criativo 
Fonte: Capturado pelo Estagiário 

Todos os equipamentos desde os servidores até aos computadores são de última geração e 

produzidos especificamente para o tipo de trabalho exercido na empresa. 

1.4. Serviços 

Serviços são atividades exercidas por uma organização com o intuito de satisfazer um 

determinado público ou mercado. Segundo Rogers (1993, p.162), “realizar o processo de 

marketing é identificar as necessidades dos clientes e depois decidir como satisfazer essas 

necessidades. Os clientes não decidem quais produtos devem ser acrescentados à linha da 

empresa, mas influenciam na decisão sobre quais permanecem na linha através das suas 

compras”, ou seja, a criação de serviços dá-se através da necessidade de satisfação de um 

cliente ou mercado. 



   
 

 

6 
 

O Studio Nuts começou como um estúdio de pós-produção de imagem, mas ao longo dos 

tempos viram-se a oportunidade de angariarem mais clientes através de produção de 

conteúdos para outros medias, como televisão e redes sociais, podendo assim oferecer um 

serviço completo de produção de conteúdo para publicidade. Os serviços prestados são: 

 Ilustração; 

 Animação 2D e 3D;  

 Fotografia; 

 Pós-produção de imagem.  

1.5. Clientes  

Para Patten (1993, p.23), “o fabrico, em si, é inútil sem a venda. O seu bem mais valioso 

deve ser os seus clientes, não os produtos, a maquinaria ou a fábrica, mas as pessoas que 

você pode convencer a comprar os frutos do seu trabalho”, posto isto, de nada adianta ter 

bons equipamentos, um bom produto, estar em sintonia com as novas tecnologias, se não 

houver clientes para comprarem o produto e sustentar a empresa. 

Com isso, o Studio Nuts conta com um vasto portfolio de clientes fidelizados, com quem 

vem continuamente a trabalhar. Entre estes estão as agências: 

 BBDO Portugal; 

 Born Angola; 

  ComOn; 

   Fuel Lisboa; 

  McCann; 

  O Escritório; 

 Partners Portugal; 

 Publicis Groupe; 

  Torke CC; 

 Wunderman; 
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 Y&R Lisbon. 

1.6. Parceiros 

O Studio Nuts tem três parceiros. Estes trabalham juntos em prol de um trabalho criativo, 

consistente e com a mesma linguagem visual. Os parceiros da Studio Nuts são: 

 Show Off, é uma produtora portuguesa de filmes publicitários com sede em Lisboa, 

Portugal; 

 Nucco Brain é uma produtora de filmes, animação 2D e 3D com a sede em Londres, 

Inglaterra; 

 Leap Studio é um Estúdio de fotografia e imagens para publicidade com sede no 

Cairo, Egito. 

1.7. Prémios 

A figura 5 ilustra alguns dos prémios ganhos pela Studio Nuts no decorrer dos anos. 

 

Figura 5. Prémios ganhos pelo Studio Nuts 
Fonte: Studio Nuts 

Os prémios acima citados são prémios de festivais de publicidade e criatividade na categoria 

“Imagem Publicitária”. 
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2. Missão, visão e valores 

 De acordo com Lisboa et. al (2011, p. 265) “A constituição de uma empresa ou organização 

tem sempre, na sua génese, uma visão do que ela poderá ser e das razões que justificam a 

sua criação, apoiada num idealismo mais ou menos pragmático daqueles que protagonizam 

essa vontade. Esta visão dos fundadores relativamente ao futuro da organização e ao 

caminho que ela deve percorrer no sentido do seu desenvolvimento é traduzida pela missão 

que eles definem para a própria empresa”. Deste modo entende-se que a visão da empresa 

será sustentada na missão estabelecida pelos fundadores.  

2.1. Missão 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p. 3) “a declaração de missão é simplesmente a razão 

pela qual a empresa ou organização existe. Pode incluir uma série de metas ou objetivos que 

a empresa deseja atingir ou pelos quais se empenha.”  A missão da empresa deve ser um 

fator de motivação para que ela possa trabalhar em direção às suas metas. 

Deste modo a missão do Studio Nuts é atender de forma criativa a todas as demandas. Ir 

além da execução, transformando cada projeto num verdadeiro trabalho artístico. (Studio 

Nuts, 2019). 

2.2. Visão 

Por Cruz (2005, p. 44) citado por Costa (2010, p. 16) “A visão descreve a realidade futura 

desejada para onde queremos convergir. Ora, entre essa realidade e a situação atual existe 

uma lacuna que tem que ser preenchida, que tem que ser ultrapassada. A estratégia, 

representa o caminho escolhido para realizar essa viagem, representa uma opção, uma 

escolha, uma hipótese, uma teoria sobre ter sucesso, sobre como concretizar a visão”, 

portanto a visão é o desejo, a vontade a longo prazo de onde a empresa quer chegar entretanto 

existe uma diferença entre a realidade de hoje e visão do futuro que deve ser ultrapassada 

através de uma estratégia definida na organização. 

O Studio Nuts sempre teve como meta trabalhar no mercado global. Não havendo assim, 

fronteiras, após a abertura do escritório em Lisboa, o estúdio se aproximou dos clientes 

europeus, o que gerou negócios para diferentes países do Mundo. (Studio Nuts, 2019).  
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2.3. Valores 

São características, princípios e motivações de uma organização, que a mantem ativa e 

motivada todos os dias para alcançar os seus objetivos.  

Segundo Aldenir de Moraes os valores do Studio Nuts são: 

 Criativos: Criam sempre novas formas criativas de resolver os problemas, 

ultrapassar barreiras, ou de atingir novos objetivos. 

 Resilientes: Desistir nunca é uma opção na empresa, a vontade, o amor e o desejo 

de resolver problemas são sempre uma motivação para trabalhar sob pressão e 

ultrapassar obstáculos. 

 Pluralidade: Todos na empresa têm voz, todos são ouvidos, e todos contribuem 

com opiniões e ideias, que são uma mais valia para o crescimento da empresa. 

 Comprometimento: a equipa compromete de corpo e alma naquilo que propõem 

a fazer com o objetivo de ir para além das necessidades dos clientes. 

 Inovador: A empresa anda de mãos dadas com as novas tendências, técnicas e 

tecnologias. 

 

3. Identidade Visual 

A identidade visual define-se como um conjunto de elementos visuais que caracterizam a 

empresa, a sua filosofia, o seu posicionamento, e os seus valores. Villafañe (1998, p. 119) 

define a identidade visual como “instrumento de configuração da personalidade pública da 

empresa que expressa, explícita ou simbolicamente, a sua identidade global”. A identidade 

visual é o primeiro sinal gráfico que representa e transmite o ideal da empresa para o público 

em geral. 

Para Lindon et. al (2011, p.177) “uma marca pode ser composta por um só ou vários 

componentes. A abundância de sinais distintivos, todavia, prejudica a leitura da marca e a 

compreensão do consumidor”. Estes componentes podem ser o símbolo e o logótipo. 

Na figura 6 está presente a identidade visual do Studio Nuts. 
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Figura 6. Identidade Visual Studio Nuts 
Fonte: Studio Nuts 

A identidade visual do Studio Nuts é composta por um símbolo, um logótipo e uma descrição 

da empresa. 

3.1. Símbolo 

O símbolo é o elemento da identidade visual que captará grande parte da atenção do público, 

devido a aspetos gráficos. Através do símbolo podemos causar um impacto visual e motivar 

a proximidade do público com a marca. Para González (2010, p.77) “um símbolo é um 

elemento gráfico, seja figurativo ou abstrato, que constitui uma representação da identidade 

da empresa”, desta forma, o símbolo é o verdadeiro elemento gráfico da marca, que 

transmitirá o conceito ao público. 

O símbolo do Studio Nuts é uma bolota. A ideia da escolha de uma bolota foi devido ao 

trocadilho do nome em inglês em que Nuts = loucos (sem medo, prontos para qualquer 

aventura) e devido a associação ao filme de animação, A Era do Gelo.  

As cores utilizadas no Símbolo são: cor castanha que é a cor da bolota e a cor rosa que remete 

para descontração, divertimento e ao extrovertido, ou seja, trabalham com o que gostam, 

com o que é divertido.  
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3.2. Logótipo  

Atualmente, todos os dias somos expostos a um grande número de marcas, por isso, para 

encontrar o destaque neste meio é preciso ser diferente e criativo. A este respeito Fonseca 

(2008, p.64) define logótipo como sendo “uma palavra ou palavras independentes. Pode ser 

o nome de uma empresa ou um acrónimo”, posto isto, a escolha do nome, ou acrónimo por 

parte de uma entidade deve basear-se na simplicidade, criatividade de modo a permitir uma 

fácil memorização pelas pessoas. 

O nome Studio Nuts, porque a ideia de criar uma empresa fora da caixa foi uma “loucura” 

que traduzido para o inglês é Nuts, e a descrição do nome The collective creative Studio, por 

causa dos criativos que trabalham na empresa. Cor cinza porque remete, para elegância e 

sofisticação.  

 

4. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional está diretamente ligada ao desempenho e ao bom funcionamento 

da empresa, partindo do ponto de que as tarefas dentro da organização estão divididas entre 

pessoas ou grupos, isso faz com que seja preciso uma hierarquia regulada por uma boa 

administração. Havendo a distribuição efetiva de funções e tarefas a estrutura organizacional 

assegura que haverá uma maximização da performance e eficiência. Segundo Strategor 

(2000, p. 205) “Uma Estrutura é um conjunto das funções e das relações que determinam 

formalmente as missões que cada unidade da organização deve realizar, e os modos de 

colaboração entre essas unidades.” Deste modo, a relação entre funções influencia na 

determinação das missões que cada grupo deve realizar. 

O autor Teixeira (2017, p. 136) define que a “estrutura organizacional é o conjunto de 

relações formais entre os grupos e os indivíduos que constituem a organização. Define as 

funções de cada unidade da organização e os modos de colaboração entre as diversas 

unidades e é normalmente representada, num diagrama chamado organigrama, (ou 

organograma).” O organigrama que por sua vez, é a estrutura formal de uma empresa. 
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Com isto Teixeira (2017, p. 137) defende quatro tipos de estruturas organizacionais básicas, 

que são: 

 Estrutura Simples: é a estrutura mais simples e são em grande parte empresas 

familiares e pequenas empresas. É constituída por dois níveis hierárquicos, o 

proprietário e os empregados; 

 Estrutura funcional: com a expansão da empresa com estrutura simples, adotam a 

estrutura funcional que é baseado na divisão de trabalho e delegação de autoridade e 

responsabilidade a partir de funções como, financeira, produção, comercial, sendo 

cada um destes departamentos chefiado por especialista das respetivas áreas;  

 Estrutura divisionária: é a organização baseada na divisão de tarefas com base na 

variedade de produtos, serviços, mercados, ou processo da empresa. Cada divisão 

tem os seus respetivos especialistas; 

 Estrutura por projeto e matricial: esta estrutura é composta pelas duas últimas citadas, 

ela aumenta a capacidade para recolha e circulação de informação e tomada de 

decisões, estabelecendo canais de comunicação lateral que complementam canais 

hierárquicos verticais. 

Na figura 7 é possível observar a estrutura organizacional do Studio Nuts. 

 

Figura 7. Estrutura Organizacional da Studio Nuts 
Fonte: Elaborado pelo estagiário 



   
 

 

13 
 

A estrutura presente na entidade é a Funcional, devido ao número reduzido de trabalhadores 

nos dois escritórios, que ao todo são 15 colaboradores. Esse tipo de estruturas tem algumas 

vantagens e desvantagens. 

As vantagens são: 

 aproveitamento das capacidades técnicas e de gestão; 

 o gestor principal pode capitalizar do contato pessoal devido à proximidade com o 

colaborador; 

 o gestor atua de forma global na empresa; 

 clara definição das tarefas e responsabilidades. 

As desvantagens são: 

 excesso de trabalho nos gestores principais; 

 as diferenças de orientação e eventuais conflitos; 

 dificuldades de coordenação e controlo. 

Os departamentos do estúdio e as suas respetivas funções são: 

Direção: é constituída pelos dois fundadores, Aldenir Moraes e Valeria Lima, estes 

encarregam-se principalmente da gestão da empresa, supervisionam os projetos e 

auxiliam na comunicação com os clientes; 

 Departamento Financeiro: neste departamento estão presentes duas gestoras: uma 

na sede em Portugal e outra no Brasil, cuidam das finanças da empresa e são 

responsáveis pela contratação de novos colaboradores; 

Departamento de Comunicação: no departamento de comunicação encontramos 

uma gestora de redes sociais, que trata da comunicação para o exterior, e mais duas 

colaboradoras que tratam da comunicação interna e da comunicação com os clientes; 

Departamento Criativo: departamento onde se dá toda a coordenação dos trabalhos 

criativos da organização, por supervisionamento de um Diretor de Arte. Dentro deste 

departamento existem: 
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 ilustradores, responsáveis por imaginar e dar vida as ideias, através de 

desenhos, ilustrações e imagens, ou seja, criam storyboard, concepts de 

personagens e cenários; 

 artistas 3D, concedem forma às ilustrações criadas pelos ilustradores, através 

de imagens estáticas ou dinâmicas, como animações; 

 pós-produtores, fazem a combinação da melhor forma possível das duas áreas 

citadas, trabalham com recorte e tratamento de imagem para publicidade. 

 

5. Comunicação 

A comunicação é um pilar muito importante para o sucesso e ascensão de qualquer pessoa 

ou empresa. Lampreia (2003, p.13) “Entende-se por comunicação o processo de transmitir 

uma informação de um indivíduo para outro e conseguir que ambos compreendam”. Deste 

modo, a comunicação é a troca de mensagem entre pessoas que têm como objetivo interagir. 

De acordo com Caetano et. al (2008, p.19), para que esse fenómeno, comunicação, ocorra 

“têm sempre que existir dois indivíduos: x, que é o emissor, aquele que deu à acção 

expressiva, e y, que é o receptor o que interpreta o resultado da acção expressiva”, ou seja, 

é preciso um emissor que envia a mensagem e um recetor que a descodifica. 

Hoje as organizações são muito mais do que empresas visando apenas o lucro através do 

exercício das suas atividades profissionais, são organizações com vida formados por 

diversos departamentos que trabalham em prol de um objetivo comum. O autor Katz (1993, 

p. 14) define a comunicação empresarial como “uma troca de ideias, de mensagens e de 

conceitos relacionados com a obtenção de um conjunto de objectivos comerciais”, com isso, 

o autor fundamenta que, com a comunicação empresarial, é possível a concretização de 

objetivos comerciais previamente estabelecidos. 

Para termos uma melhor perceção da importância da comunicação empresarial nos dias 

atuais Argenti, (2013, p. 57) cita um estudo “o sexto Estudo sobre Práticas Geralmente 

Aceitas em Relações Públicas ( GAP, na sigla em inglês), divulgado pela Strategic Public 

Relations Center da University of Southern California revelou que apesar, da crise 

económica de 2008, 57,8% das empresas aumentou ou manteve seus orçamentos de relações 

públicas e/ou comunicações entre 2008 e 2009”, deste modo, podemos reter que mesmo com 
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a crise as organizações continuam a investir na comunicação visando a longevidade da 

empresa. 

5.1. Comunicação Interna 

Através da comunicação interna é possível garantir que todos os integrantes de uma equipa 

ou empresa estejam alinhados de acordo com os mesmos objetivos, valor e missão. A 

comunicação interna é primordial para o sucesso e produtividade dentro de um ambiente de 

trabalho fazendo com que o integrante ou colaborador da empresa se sinta mais pertencente 

e a par da organização. Para Argenti, (2013, p. 221) “comunicação interna é mais do que 

memorandos, emails, publicações e transmissões, trata-se de criar uma cultura corporativa 

com base em valores e ter o potencial para direcionar a mudança organizacional”. Essa 

comunicação não é nada mais nada menos do que um diálogo que visa facilitar a 

comunicação agilizando o processo de produção dentro de um ambiente de trabalho. 

A comunicação interna é um elemento primordial para o bom funcionamento do Studio Nuts, 

dado a correlação das diferentes áreas. Na empresa estão presentes mais de dez 

colaboradores com localização geográfica e fuso horário diferentes, para que todos possam 

estar em sintonia com os projetos e objetivos do estúdio, adotaram reuniões presenciais e 

online no estágio inicial de cada projeto. Para satisfazer a necessidade de comunicar 

regularmente adotaram também uma plataforma de troca de mensagens instantânea, Slack 

na aplicação, criaram um grupo para toda a equipa e grupos específicos para cada projeto. 

5.2. Comunicação Externa 

O principal objetivo da comunicação externa é criar, reforçar e estreitar as relações entre a 

organização e o seu público alvo, que consequentemente melhorará a imagem da empresa e 

em paralelo estará a informar o público com diferentes opiniões sobre o meio empresarial, 

podendo ser de interesse de todos. Segundo Lampreia (2003, p. 32), a comunicação externa 

“é uma técnica de comunicação que tem por objetivo difundir a boa imagem de uma empresa 

(ou apenas de alguns dos seus aspectos) junto dos seus diversos públicos”, a empresa pode 

usar a comunicação externa como um meio para criar uma boa imagem com o seu público e 

sociedade em geral. É de grande importância que a organização possa transmitir e dar a 

conhecer ao público o processo de trabalho realizado pelos colaboradores, o que ajudará a 

organização a eliminar qualquer deturpação da imagem da mesma. 
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A Comunicação externa do Studio Nuts direciona-se para os clientes ou potenciais clientes 

e para o público em geral. Em relação aos clientes, a comunicação geralmente dá-se através 

de reuniões em duas vertentes: 

 Presenciais: reuniões cara a cara. 

 Não presenciais: utilizam-se as plataformas de videochamada como o Skype e 

Hangout, e ainda para a troca de informações básicas ou de documento é utilizado o 

Gmail. 

Para além das reuniões, é feita a comunicação nas redes sociais e através de livros impressos 

com trabalhos produzidos ao longo do ano que depois são entregues exclusivamente aos 

clientes e parceiros. 

Com o público em geral esse contacto é feito de uma forma direta e com uma linguagem 

simples através das redes sociais, como o Facebook e o Instagram, permitindo assim uma 

maior interação com o público. 

O Facebook por ser uma plataforma com mais utilizadores, do que o Instagram  a empresa 

divulga os projetos realizados com uma breve descrição ou com uma história em torno desse 

trabalho, partilham prémios, objetivos alcançados, de modo a construir uma imagem sólida 

e precisa do estúdio, a mesma plataforma é utilizado para a publicação de aberturas de vagas 

de emprego ou estágio para o público em geral. 

O Instagram sendo uma plataforma de foto e vídeo, a empresa tira proveito disso partilhando 

o processo por detrás dos trabalhos, mostram os bastidores, e interagem com o público 

através dos stories. 

 

6. Análise SWOT 

A Análise SWOT é um meio de diagnóstico estratégico integrado no processo de melhoria 

contínua que facilita a avaliação de uma determinada área (Comissão Sectorial Educação e 

Formação, 2015, p.17). Portanto a análise SWOT pode ser usada ainda para o diagnóstico de 

uma organização ou entidade que pretende atuar em um determinado mercado. 

De acordo com Ferreira et. al (2010, p. 172) “na análise SWOT examinamos, conjuntamente, 

dimensões internas à empresa (as forças e as fraquezas), bem como dimensões externas (as 

oportunidades e as ameaças).” Logo, a empresa tem o total controlo sobre os fatores internos, 
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diferente dos fatores externos que estão para além da capacidade e responsabilidade da 

empresa. O estagiário, em conjunto com o seu supervisor fizeram um diagnóstico da entidade 

a fim de encontrarem, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do meio 

envolvente. 

A figura 8 coloca em evidência a análise SWOT do Studio Nuts. 
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Figura 8.  Análise SWOT do Studio Nuts 

Fonte: Elaborado pelo estagiário com o auxílio do supervisor Aldenir Moraes 
 

De acordo com a figura 8, os pontos fortes do Studio Nuts são:  

 Marketing empresarial: a empresa aposta no marketing empresarial, através de 

contratação de especialista em marketing digital, que fazem a gerência do site e das 

redes sociais de modo a zelar pela imagem da entidade. Apostam na impressão de 

livros com os trabalhos que são ofertados aos clientes, participam em festivais de 

publicidade que dão grande visibilidade à empresa;  

 Equipa criativa: a empresa conta com uma equipa de criativos que já trabalharam nas 

melhores agências e produtoras portuguesas de criação de conteúdos para 

publicidade; 
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 Expertise: apesar de ser uma empresa nova em Portugal, já trazem consigo uma 

bagagem de 10 anos de experiência e de trabalhos executados para diferentes partes 

do mundo.  

Os pontos fracos: 

 Espaço do escritório: é relativamente pequeno, com isto há dificuldades em contratar 

novos colaboradores;  

 Falta de mão de obra: pois o estúdio trabalha com algumas áreas que são difíceis de 

encontrar colaboradores especializadas nos mesmos.  

As oportunidades: 

 Expansão do mercado para o digital: atualmente a maioria das empresas está a migrar 

para o digital, mais especificamente para as redes sociais e para se manterem 

relevantes e no topo das pesquisas, precisam criar conteúdos de impacto visual, e o 

Studio Nuts está presente para suprir esta demanda; 

 Qualidade do serviço: sempre zelam pela qualidade, pelo simples fato de gostarem 

do que fazem, e a prova disto são os prémios ganhos nos festivais que participam, 

como Cannes Lion, Clube criativos de Portugal e Lürzer's Archive dentre outros; 

 Vasta gama de serviços: diferente de muitos estúdios e produtoras que apenas 

produzem, ou vídeos, ou animação, ou imagens, ou fotografias, ou até mesmo VR, o 

Studio Nuts produz conteúdos em todos esses formatos garantindo a mesma 

linguagem para diferentes media. 

As ameaças: 

 Concorrência: se caracteriza, pelas empresas que já estão estabelecidas no mercado 

e as novas empresas criadas para suprir a demanda do mercado publicitário. 
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Neste capítulo serão apresentados os objetivos do estágio, o plano de estágio definido com 

a empresa, a metodologia, os trabalhos realizados no decorrer desse tempo, e conteúdos 

teóricos que serão importantes para a compreensão dos passos descritos para a realização 

dos trabalhos desenvolvidos. 

 

1. Objetivos 

No âmbito do último ano do curso de Comunicação Multimédia, o estágio visa consolidar 

todos os conhecimentos adquiridos durante esses três anos e possibilitar ao estagiário uma 

experiência fora da sala de aula, por meio da união da teoria à prática, num mercado de 

trabalho que futuramente ingressará. 

 

2. Plano de estágio 

No primeiro dia do estágio numa reunião com o supervisor Aldenir de Moraes foi discutido 

qual a área de preferência do estagiário e após uma apresentação dos trabalhos feitos durante 

o curso, ficou assim definido que o estagiário iria enquadrar-se na equipa de pós-produção 

de imagem. Com isto foi elaborado um plano de estágio (Anexo I) com as atividades e 

competências a desenvolver no decorrer do estágio. 

Neste âmbito as atividades e competências a desenvolver foram: 

 Análise de estrutura de layers e organização no Photoshop  

 Recorte e tratamento de imagens 

  Acompanhamento de sessão fotográfica e pós-produção  

 Montagem em Photoshop e composição de imagens 

 Produção de imagem para publicidade  

 Estudo de color grading e composição 

 Composição de render 3D para Photoshop 
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3. Metodologia  

Uma entidade tem a necessidade de definir os seus objetivos, e construir uma rota para atingi-

los. A metodologia de trabalho é um conceito que pode ajudar as empresas a atingir 

determinados objetivos por meio de um percurso predefinido. Nuno Ribeiro (2012) afirma 

que a metodologia de um projeto multimédia é de grande importância para o sucesso 

produtivo, pois organiza todas as etapas, previsíveis e imprevisíveis, referente à realização 

de tarefas. Existem, inevitavelmente, alguns cuidados na escolha de um método de trabalho, 

deve-se ter em conta a flexibilidade e não recorrer a métodos rígidos que dificultam a 

reorganização das etapas em caso de imprevistos. 

A metodologia de trabalho praticado no Studio Nuts, começa com uma reunião com os 

clientes. Essa reunião tem por objetivo a recolha de informações como, a mensagem, os 

objetivos, que o cliente pretende transmitir na campanha. De seguida é feita uma proposta 

orçamental, referente aos serviços requisitados pelo cliente. Com a aprovação do cliente, dá-

se início à pré-produção, onde são feitos os storyboards, os concepts e pesquisa da 

localização para a captação das imagens. Após a conclusão destas etapas segue-se para a 

produção, que se traduz em sessões fotográficas, ou a criação de elementos 3D e, por último, 

a etapa de pós-produção dos materiais recolhidos nas etapas anteriores. 

 

4. Ferramentas utilizadas 

Para a realização dos trabalhos mencionados no ponto dois foram necessárias habilidades, 

mas também ferramentas que ajudam na organização e proporcionam mais controlo no 

processo de pós-produção. Algumas dessas ferramentas foram utilizadas durante o curso de 

Comunicação Multimédia, em que o estagiário apenas teve que consolidar conhecimentos e 

outras novas que contribuíram para o seu desenvolvimento profissional. 

Os Softwares utilizados durante o estágio foram: 

 Adobe Photoshop: o autor Batista (2008, p. 3) caracteriza o Photoshop como um 

“editor de imagem 2D do tipo raster, ou seja, que trabalha com pixéis e um pouco 

de edição vectorial;” 

 Adobe Lightroom: é um software da Adobe, destinado à edição de imagem e à 

conversão de fotografias raw; 
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 Capture One: é um software desenvolvido pela PhaseOne, designado à edição e 

catalogação de imagens raw; 

 Camera Raw: é um plugin da Adobe Photoshop, com a finalidade de edição e 

conversão de imagens raw para pixéis; 

 Slack: é uma plataforma de mensagem instantâneas baseado em nuvens 

desenvolvido pela Slack Tecnologies;  

 Asana: é uma aplicação desenvolvida para ajudar equipas a organizarem as tarefas a 

desenvolver; 

 Dropbox: é um serviço de partilha e armazenamento de arquivos baseado em rede.  

 

5. Trabalhos desenvolvidos 

Neste ponto serão apresentados trabalhos e atividades desenvolvidos, durante o decorrer do 

estágio, assim como aspetos importantes do mesmo que contribuíram para o crescimento 

profissional do estagiário e em paralelo será feito uma contextualização teórica aliada à 

prática. 

 

5.1. Recriação de imagem para a OLÁ! 

Na segunda semana, depois de ter concluído a fase do estudo do workflow da entidade que 

tinha como objetivo a assimilação da organização das estruturas dos arquivos de modo a 

uma melhor integração por parte do estagiário na equipa. Foi proposto ao estagiário a 

recriação de um trabalho feito anteriormente pelo estúdio. Esse exercício de caracter 

experimental tinha como finalidade fazer uma avaliação dos seus conhecimentos sobre 

recorte e tratamento de imagem. Na figura 9 está presente a foto sem recorte e tratamento. 
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Figura 9. Fotografia Raw do gelado Olá 

Fonte: Studio Nuts 

Tendo em conta que este foi o primeiro projeto criado no Studio Nuts, o estagiário baseou 

nos conhecimentos obtidos durante a licenciatura de Comunicação Multimédia de modo a 

realizar esta tarefa. 

O foco principal desta imagem era o gelado, pois a fotografia tratava de uma campanha 

produzida para a marca de gelados Olá. A tarefa do estagiário foi trabalhar na imagem como 

um todo, mas com especial atenção ao gelado de forma a deixá-la “apetitoso”. Para isso foi 

estipulado algumas etapas com o intuito de facilitar o processo de tratamento de imagem. 

Numa primeira etapa foi utilizado o Adobe Camera Raw, para fazer a revelação da fotografia 

raw, que consiste numa “captura bruta do sensor da máquina fotográfica com pouco ou 

nenhum processamento, com metadados gerados pela mesma” (Schewe, 2016, p. 3). Logo, 

o arquivo raw é constituído por dados numéricos sem compressão, que possibilita a 

recuperação dos detalhes das imagens.  

Posteriormente, numa nova etapa no Adobe Photoshop, foi feita a limpeza das distrações 

como manchas e rugas através do método frequency separation, que consiste na separação 

da imagem em duas layers uma de textura e outra de cor e volume. Depois fez-se o recorte 
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da imagem com a ferramenta pen com o propósito de mudar o fundo da imagem, e no final 

foram feitos ajustes de cor e contraste de forma a deixar a imagem com mais profundidade. 

A figura 10 demonstra o desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 10. Arquivo da Olá em desenvolvimento 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Ao término deste projeto, foi sugerido ao estagiário algumas correções que foram retificados 

posteriormente (Apêndice I). Após este trabalho com avaliação positiva, o estagiário foi 

convidado a integrar a equipa para a realização de trabalho fidedignos do Studio Nuts. 

 

5.2. Fotos da Equipa Studio Nuts 

Com a demanda do mercado o Studio Nuts viu a necessidade de adaptar e abraçar novos 

mercados de modo a oferecer e proporcionar aos seus clientes serviços que fazem a 

diferença. Essa adaptação começou pela forma como a empresa comunica perante o seu 

público, por essa razão o primeiro passo foi a atualização da sua imagem corporativa. Fez-

se um photoshooting (figura 11) como todos os colaboradores da empresa. 
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Figura 11. Equipe Studio Nuts 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Neste projeto foi pedido para utilizar o Adobe Camera raw (figura 12) para fazer o balanço 

de brancos que segundo Taylor (2014, p.65) “é alcançado quando somado uma cor especifica 

para neutralizar a ausência da fonte de luz”, através do balanço de brancos foi possível definir 

a mesma temperatura de cor para as fotografias. Ainda no mesmo software foi feita a 

correção da exposição, que “é o ato de medição da quantidade exata de luz que é necessário 

para fazer uma boa imagem” (Taylor, 2014, p. 24). Todo esse processo foi elaborado de 

forma a obter a mesma linguagem visual para todas as fotos, o que facilitaria na criação do 

color grading final das imagens. Depois das correções feitas em ACR, no Photoshop fez-se 

a remoção de algumas distrações prezando sempre a naturalidade da fotografia e no final foi 

feito o color grading. (Apêndice II). 
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Figura 12. Revelação de fotografia em Adobe Camera Raw 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Tendo o estagiário encontrado algumas dificuldades ao longo do desenvolvimento do 

trabalho devido à quantidade de fotos e a consistência do mesmo mood, foi estipulado um 

tempo bastante favorável pelo seu coordenador, onde ele conseguiu alcançar um resultado 

esperado pelo diretor criativo da empresa. 

 

5.3. Projeto Vivaxim Scanner  

O Studio Nuts foi abordado pela agência Saatchi and Saatchi Health para produzir a 

campanha da Vivaxim. A Saatchi and Saatchi Health é uma agência australiana de saúde e 

bem-estar que move consumidores e profissionais de saúde, para uma busca de bem-estar. 

A Saatchi tem como clientes a Nestle, Oral-B, P&G e Allegra. A Vivaxim é uma vacina 

contra a hepatite A e febre tifoide, pertencente a Sanofi Pasteur que é uma das maiores 

empresas a nível mundial dedicada exclusivamente a criação de vacinas. 

Segundo a agência a campanha tinha como missão incentivar a tomada da vacina Vivaxim 

por médicos e turistas que viajam por países propícios à transmissão de doenças como 

hepatite A e febre tifoide.  O briefing era produção de dois cenários surreais (figuras 13 e 

14) onde as comidas e bebidas dos restaurantes, seriam alvo de um processo de fiscalização 

de raio x para garantir e manter a segurança do viajante. 
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Figura 13. Imagem campanha Vivaxim Beach 
Fonte: Studio Nuts 

A primeira imagem dessa campanha foi a Vivaxim Beach (figura 13), onde as personagens 

(turistas) foram alvo de um processo de fiscalização numa praia, para a prevenção de 

doenças. 

 

Figura 14. Imagem campanha Vivaxim 5Star 
Fonte: Studio Nuts 

A segunda imagem Vivaxim 5Star (figura 14) retrata o mesmo processo, num restaurante. 
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O estagiário auxiliou na produção das imagens, os seguintes passos correspondem às tarefas 

do mesmo. 

O primeiro passo para produção deste projeto foi a procura de referências visuais de imagens 

raio x, que posteriormente foram utilizados como base para a criação de duas imagens com 

mesmo efeito. Posto isso, na sequência, fez-se a pesquisa de fotos no banco de imagens pago 

shutterstock que se adequavam a esse efeito. 

O estagiário recortou a imagem com a ferramenta pen e, de seguida, fez a composição da 

mesma com outros elementos. No final foram acrescentados ajustes de cor e contraste para 

simular o efeito raio x. Figura 15 evidência o antes e depois do efeito e dos ajustes. 

 

Figura 15. À esquerda o antes / à direita o depois do efeito raio x 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

A segunda etapa foi a composição de passes de render 3D das personagens, que foram feitas 

através dos blend modes da Adobe Photoshop com a alternância de opacidade e 

preenchimento de cada layer, de seguida foi adicionado texturas de roupas e pele nas 

personagens com o objetivo de alcançar o máximo de realismo possível. 
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Passes de renders 3D (Anexo II) correspondem a uma sequência de imagem que quando 

incrementadas resultam numa imagem e polida com todos os componentes para um realismo 

artificial. As imagens podem ser consultas no Anexo III e IV. 

 

5.4. Projeto Renault Clio 

Este projeto foi proposto pela agência de publicidade Publicis com o intuito de criar uma 

campanha para retratar acontecimentos importantes ocorridos nos anos em que a Renault 

lançou novos modelos de carro em Portugal e também celebrar o novo modelo da marca.  

Publicis Groupe é uma multinacional Francesa de publicidade e relações públicas, com sede 

em Paris. A mesma fornece publicidade digital e tradicional, serviços de média e serviços 

de marketing para clientes nacionais e internacionais.  

A Renault é uma empresa francesa, fabricante de carros fundada em 1899 por Louis Renault. 

Clio é um automóvel francês fabricado pela Renault. Na Europa foi lançado em 1990 e 

atualmente está na sua quinta geração, desde o seu lançamento ele tem vindo a ser um dos 

top-selling carros na Europa, também é um dos dois carros a ser votado duas vezes no 

European Car of the Year. 

O briefing do trabalho resumia-se na criação de uma empena de 5x75 metros, composto por 

cinco imagens que representam a história da Clio em Portugal desde o ano 1990 até 2019 

(Anexo V). O projeto consistia na produção de ilustrações 2D e composição de fotografias. 

Os carros como elementos principais foram criados em software 3D visando maior controlo 

sobre o ângulo, luz, cor e textura. As imagens produzidas pelo estagiário podem ser 

observadas nas figuras 16 e 19.  
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Figura 16. Clio 1998 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

O processo de construção do fundo da imagem da figura 15 deu-se pela composição de seis 

fotografias que foram disponibilizadas pela agência.O estagiário recortou as imagens com a 

ferramenta pen e polygonal lasso. Com o recorte das imagens feitas fez-se a composição das 

fotografias e ajustes de cor e contraste pelo curves de modo a criar uma foto realista. 

Para fazer a textura na tipografia (figura 16), o estagiário criou vários brushes e utilizou 

blend modes com ajuda de máscaras de forma chegar a um resultado próximo ao layout. Essa 

etapa foi a mais demorada, uma vez que a agência não forneceu todo o material necessário.  
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Figura 17. Texturas Clio 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Terminado o fundo o estagiário deu início à composição dos passes 3D, ao compor os passes 

não foi possível chegar a um resultado desejado em termos de luz e material do carro devido 

à baixa qualidade do modelo 3D, por isso, fizeram-se ajustes de luz e sombra utilizando os 

princípios de ilustração a fim de obter mais volumetria e tridimensionalidade ao carro (figura 

17). 

 

Figura 18. À esquerda o antes / À direita o depois dos ajustes de luz e sombra 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 
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Diferente dos outros trabalhos, neste (figura 19) o estagiário fez uma sectorização das 

seleções, ou seja, todas as áreas do carro, desde cromo, vidro e plástico foram selecionados 

separadamente, permitindo assim um maior controlo dos ajustes individuais nas máscaras. 

É importante frisar que a utilização de máscara é um método não destrutivo de trabalho e 

crucial na área de pós-produção. Trabalhar de modo não destrutivo caracteriza-se pela 

facilidade e praticidade em que o pós-produtor pode fazer alterações e modificações sem 

refazer o trabalho feito inicialmente. Para o fundo infinito foi utilizando um gradient map 

com três tons de cores diferentes. 

 

Figura 19. Clio 2019 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Com o trabalho aprovado, deu-se seguimento para o fechamento do arquivo jpg e psd com 

o tamanho de 50000x3000px, no espaço de cor AdobeRGB 1998. A figura 20 é a 

representação das imagens expostas. 
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Figura 20. Divulgação da empena Clio na Av. 24 de Julho 
Fonte: Studio Nuts 

As imagens foram expostas na Avenida 24 de julho em Lisboa, onde há um maior tráfego 

de pessoas. Projeto final nos Apêndices III e IV. 

 

5.5. Projeto Odissey Samsung 

A pedido da agência de publicidade Cheil o Studio Nuts criou as imagens para o lançamento 

do novo portátil gaming da Samsung no Brasil. 

Cheil é uma agência de publicidade  que opera na América Latina, que pensa e vende 

inovação. A mesma cria ideias que usam tecnologia para mover consumidores, clientes e o 

mundo. De acordo com a afirmação do seu atual presidente e CEO, Will Jin “Nossa missão 

é criar experiências que conectem, perdurem e tenham valor. A indústria global atravessa 

uma rápida mudança, e acreditamos que a América Latina está no centro dessa tendência, 

como mercado único que é.” A Samsung é uma multinacional Sul-Coreana criada em 1938 

pelo Lee Byung-chul e um dos maiores produtores de eletrónicos do mundo, que atua em 

diversas áreas nomeadamente tecnologia e informação. 

O objetivo deste projeto visava a criação de uma série de imagens para a campanha impressa 

do lançamento do novo portátil Odissey para gamers no Brasil. Foram produzidas 35 
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imagens, das quais, 10 portátil de cor preto, 10 portátil de cor cinza e 15 do robô. Todas elas 

com o tamanho de 10000x10000px no espaço de cor AdobeRGB 1998.  

Para a realização deste trabalho não foi preciso a pesquisa de referências, uma vez que todo 

o material de referência e mood foi entregue pela agência, o que restou segui-las fielmente 

prezando o resultado esperado pela mesma. O portátil e o robô foram produzidos no 3D, pois 

não era possível fazer a produção fotográfica e o controlo oferecido pelo 3D em relação ao 

ângulo, luz, cor e material é superior à fotografia. Nas figuras 21, 22 e 23 estão presentes as 

imagens em fase desenvolvimento. 

 

Figura 21. Portátil de cor preto Odissey Samsung 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

A figura 21 ilustra o portátil de cor preto, esta foi a primeira imagem a ser produzida e 

também serviu como base para o desenvolvimento do visual da campanha Odissey Samsung. 
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Figura 22. Portátil de cor cinza Odissey Samsug 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

 

 

Figura 23. Robô Odissey Samsung 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

A modelação, a texturização e o lookdev foram feitos pelos artistas 3D do estúdio. 

Posteriormente, o estagiário e outro membro da equipa fizeram a composição dos renders 

3D no Adobe Phototshop, seguindo a mesma lógica dos outros trabalhos anteriores.  
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Por fim, o estagiário fez ajustes de cor para salientar os materiais do produto, e color grading 

através do selective color do Photoshop.  

Cada exemplar da imagem final está disponível no Apêndice V, VI e VII. 

 

5.6. Projeto Yoggi Nestle 

Este projeto foi solicitado pela agência Wunderman com o intuito de produzir imagens para 

o lançamento dos novos produtos da Yoggi, Nestlé Portugal. 

Wunderman é uma agência de publicidade, sediada em Nova York, Estados Unidos da 

América, com mais de 200 escritórios espalhados pelo mundo. A Wunderman faz parte da 

marca Young & Rubicam. Em novembro de 2018, a Wunderman fundiu-se com a agência J. 

Walter Thompson e formaram a Wunderman Thompson. A Wunderman Portugal trabalha 

com desenvolvimento de conteúdos, estratégia de comunicação, desenvolvimento de 

website, SEO, gestão de bases de dados, entre outros. A Yoggi é uma marca de iogurtes 

líquido portuguesa, que surgiu na década de 80. Desde então tem-se posicionado como uma 

marca alegre, entusiasta e positiva, apresenta-se hoje como uma dose diária de boa 

disposição e que ajuda a enfrentar situações do dia-a-dia. A Yoggi faz parte da Nestlé S.A 

que é uma multinacional Suíça no sector de alimentos e bebidas. 

A conceção deste projeto visava a criação de cinco imagens para a divulgação dos novos 

iogurtes líquidos criados pela Yoggi. Cada imagem comportaria um sabor, sendo estes: chia 

e maracujá, chia manga, morango e ananás, banana cereja amora e aveia, e mirtilo banana. 

O estagiário produziu uma das cinco imagens (figura 24). 
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Figura 24. Yoggi mirtilo e banana 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

A primeira fase deste projeto foi o photoshooting realizado com os criativos da agência e 

com um representante de marketing da Yoggi. Foi construído um set para fotografar as frutas 

e gotas de água que foram utilizadas na composição das imagens. De modo a fazer jus à 

qualidade final requerida do projeto, foi escolhido o melhor posicionamento da luz para 

salientar e dar volume às frutas. No final do photoshooting foram fotografadas garrafas de 

cor cinza com gotas de água, devido à praticidade e facilidade que poder-se-ia ter na pós-

produção para extrair essas gotas e aplicar nas garrafas que a priori seriam feitos no 3D. 

A função do estagiário no set (figura 25) foi, basicamente, anotar a distância da câmera em 

relação ao chão, registar o posicionamento das luzes, e enviar essas informações para os 

artistas 3D de modo a replicarem esses mesmos dados no software 3D para uma maior 

semelhança entre a foto e a embalagem 3D. Posteriormente, o estagiário fez a verificação do 

foco das fotos e testes em realtime aplicando às fotografias no background predefinido pela 

agência para facilitar na visualização do cliente, e no final fez o backup de todas a fotografias 

para o servidor. 
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Figura 25. Set fotografia Yoggi 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Depois de concluir todas as etapas, no dia seguinte toda equipa mobilizou-se com um 

objetivo em comum de fazer acontecer o projeto. Os artistas 3D deram início à criação da 

embalagem e a equipe de pós-produção, onde o estagiário estava inserido, deu início à 

construção das imagens.  

Para cada imagem foram utilizadas duas fotos, uma com o foco no primeiro plano e outra 

com o foco no segundo plano, uma vez que a lente utilizada não capturava uma foto nítida 

no seu todo, foi feito um stackfocus (figura 26) das duas fotos, que segundo Bauer e 

Hoddinott (2014, p. 154) é uma “técnica de mistura de imagem com foco em diferentes 

planos.” A seguir fez-se o retoque, tratamento e recorte de imagem com objetivo de deixar 

as frutas mais “frescas” e “saudáveis”. Neste projeto as técnicas de recorte utilizadas foram 

recorte por channel, pois é um método muito utilizado em elementos orgânicos com muita 

textura.  
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Figura 26. Stackfocus 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Para a limpeza das manchas na imagem recorreu-se à algumas ferramentas como o healing 

brush que trabalham as texturas, prezando a cor e a forma da imagem. 

Com a imagem tratada e recortada o estagiário deu seguimento para o processo de luz e 

sombra, feitas no Photoshop com brush e solid color devido a pouca informação de reflexo 

e sombra presente na fotografia. 

O próximo passo foi a composição do render 3D que não vale a pena debruçar, pois foi 

bastante desenvolvido nos outros projetos. Para a aplicação das gotas, foram utilizados 

ajustes como hue/Saturation, máscaras e sempre tendo em conta o realismo da fotografia. 

Ao término de todos os procedimentos anteriormente mencionados, fez-se o color grading, 

para equalizar as cores e noise para integrar todos os elementos na cena (Apêndice VIII). 

 

5.7. Projeto Procel 

Nova S/B é uma agência de publicidade brasileira, responsável pela criação da nova 

campanha da Procel Reluz, que é um programa que leva a modernização da estrutura de 

iluminação pública da tecnologia LED para diferentes cidades do Brasil. A agência Nova 
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S/B em parceria com o Studio Nuts desenvolveram a nova campanha visual para a Procel 

Reluz. 

Para este projeto o estagiário foi abordado pelo diretor criativo da empresa para desenvolver 

uma das imagens da campanha da Procel Reluz, que tinha como finalidade a divulgação do 

novo projeto por eles desenvolvidos. O estagiário produziu a imagem (figura 27), esta seria 

o complemento da imagem final. 

 

Figura 27. Procel Reluz 
Fonte: Elaborada pelo estagiário 

Numa fase inicial deste projeto o estagiário fez o retoque da fotografia com as ferramentas 

de healing brush e clone Stamp com o objetivo de eliminar as imperfeições e vincos da 

roupa, depois deu-se seguimento para o recorte, onde ele utilizou a pen para o recorte dos 

modelos. Devido à forma orgânica do cabelo foi preciso utilizar o recorte por channels para 

recuperar os detalhes e fios de cabelo.  

Posto isto, numa segunda fase fez-se a composição de todos os passes, dado a uma falha foi 

necessário recriar algumas partes do render 3D. Para isso foi feita uma cópia de todos os 

passes que depois foram relocados para as áreas com defeito e manipulado por máscaras. Ao 

fazer a composição dos passes nem sempre o resultado é o desejado, por isso alguns ajustes 

de contraste são feitos de modo a deixar a imagem com mais profundidade e leitura. No final 

do processo aplicou-se um sharpen e uma layer com noise em softlight para equalizar os 

pixéis da fotografia e do 3D (Apêndice IX).  
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REFLEXÃO FINAL 

Através deste relatório, o estagiário fez um resumo e uma transcrição da entidade acolhedora 

e de todas as atividades onde ele teve o prazer e a oportunidade de participar durante esse 

período. 

O estágio teve uma duração de três meses que se resumiram em aproximadamente 500 horas 

de muito trabalho e aprendizagem. O estágio curricular põe à prova conhecimentos 

aprendidos e retidos do curso de Comunicação Multimédia. Neste período, o estagiário 

acompanhou a dinâmica de uma empresa de pós-produção de imagens publicitárias, o 

mesmo pôde assimilar o processo de produção de uma imagem publicitária desde reuniões 

com as agências, pesquisa e a criação dos concepts, produção de conteúdos em 3D e a pós-

produção da imagem. De um modo geral, pode-se dizer que o estagiário cumpriu todas as 

atividades proposta no plano do estágio. 

As primeiras semanas para o estagiário foram cansativas, surgiram muitas dúvidas sobre o 

seu verdadeiro potencial, mas com o passar dos dias habituou-se ao ambiente de trabalho. 

No decorrer do estágio o estagiário encontrou dificuldades, medos e incertezas, entretanto 

com as atividades e projetos realizados ganhou-se a confiança para ultrapassar essas 

barreiras que de início pareciam impossíveis. 

A formação adquirida durante a licenciatura foi essencial para o sucesso do estágio, visto 

que, grande parte das tarefas e atividades realizadas no estágio foram previamente 

desenvolvidas ao longo dos três anos da licenciatura, e a parte teórica transmitida na sala de 

aula foi de suma importância para o entendimento dos processos implementados nos 

projetos.  

Deixa-se aqui uma consideração que no ponto de vista do estagiário seria uma mais valia 

para o curso, que a unidade curricular Modelação e Animação 3D fosse parte integral da 

grade curricular e não uma opção de escolha, dado a demanda e necessidade de profissionais 

nesta área. 

Conclui-se assim, que o estágio curricular foi muito importante para desenvolvimento 

pessoal e profissional do estagiário, uma vez que, durante esses três meses viveu-se na “pele” 

a vida profissional que futuramente terá. 
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