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Resumo 

 

Este relatório tem como objetivo descrever o decorrer do último capítulo da licenciatura 

em Comunicação Multimédia, sendo este o estágio curricular com duração de três meses.  

O estágio realizou-se na minha localidade, onde tive o prazer de me incluir na equipa da 

CBB – Cubo e BeeBrand durante esses meses, dando o meu melhor nas tarefas que me 

foram atribuídas. 

Este relatório está disposto em dois capítulos. No primeiro capítulo é feita uma 

abordagem de diversos conceitos técnicos que serão úteis ao longo do relatório e uma 

descrição da empresa CBB – Cubo e BeeBrand, examinando diversos aspetos, como, uma 

biografia da empresa, as suas metodologias e a sua identidade visual. O segundo capítulo 

é denominado como mais prático, onde relata as atividades que foram realizadas ao longo 

do estágio e estão lá presentes os passos necessários realizados para a obtenção dos 

resultados finais.  

 

Palavras-chave: Estágio Curricular, Design Gráfico, Publicidade, Multimédia.  
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Lista de Siglas e Acrónimos 

 

CBB   Cubo e BeeBrand 

DREN   Direção Regional da Energia 

FTM   Fábrica de Tabaco Micaelense 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 

 

Glossário de Termos Técnicos 

 

Bleed  É uma margem dada a um documento para prevenir cortes indesejados na impressão. 

Briefing Informação estipulada numa reunião para desenvolver um trabalho. 

Cortante O cortante é uma ferramenta de corte com tamanhos predefinidos utilizados em 

gráficas. 

Fonte    A expressão fonte é eventualmente usada como um sinónimo de família tipográfica. 

Freelancer    Denomina-se como um profissional que se emprega a si próprio.  

Hashtags   Usado em redes sociais com o intuito de direcionar um usuário para uma página de 

publicações. 

Mockup   É uma maquete do produto final com o objetivo de obter um feedback.  

Palette    Conjunto de cores utilizadas num projeto. 

Pen tool    A pen tool é uma ferramenta que permite criar vetores. 

Pixelizada   Um Efeito visual causado por um aumento excessivo da imagem relativamente à sua 

resolução. 

Proporção Áurea   Uma constante real algébrica irracional com o valor arredondado a três casas decimais 

de 1,618. 

Tagline   Uma curta frase que acompanha uma marca, que expressa uma mensagem. 

Reviews   Uma avaliação crítica, podendo ser classificada numa escala. 

Serifa   São os pequenos traços no fim das hastes das letras. 

Woodmark   Uma identidade visual onde consta apenas o logótipo. 
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Introdução 

 

Este relatório é o culminar da minha licenciatura em Comunicação Multimédia e tem o 

objetivo de relatar a minha experiência como estagiário numa empresa e no mundo do 

trabalho. Antes de escolher uma determinada empresa, fiz uma pesquisa acabando por 

optar pela CBB – Cubo & BeeBrand, empresa que me apelou por diversas razões, 

nomeadamente, pela sua versatilidade em várias áreas do meu agrado e pela sua 

localização.  

Antes de começar o estágio, estive em reunião com o meu supervisor, Hugo Santos, onde 

determinamos quais seriam as funções que seriam colocadas no meu cargo. Apresenta-se 

o plano de trabalho (Anexo I) com a informação relativa ao plano de trabalho. 

Durante o estágio, foram-me determinados múltiplos trabalhos tanto de cariz individual 

tanto de trabalho de equipa.  Em ambos tive em conta inúmeras técnicas e conceitos 

aprendidos na licenciatura e outras novas aprendidas durante o estágio com a ajuda 

disponibilizada pelos meus colegas. 

O relatório está organizado em dois capítulos. O primeiro capítulo descreve alguns 

conceitos técnicos e informações relativamente à empresa onde o estágio foi realizado. 

Neste estão dispostas informações como metodologias, a sua identidade visual e uma 

análise interna. No segundo capítulo, estão apresentadas as diversas propostas que 

apresentei para cada projeto no decorrer do estágio, acompanhando as considerações 

tomadas na realização de cada um. 

Após os dois capítulos anteriormente referidos, é feita uma reflexão final. Esta reflexão 

final contém o meu ponto de vista, demonstrando o peso que o estágio tem no meu futuro 

profissional, principalmente porque o estágio foi feito numa empresa que engloba várias 

áreas da Comunicação Multimédia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: CBB – Cubo & BeeBrand 

 

 



3 

Neste primeiro capítulo, faço uma breve descrição da CBB – Cubo & Beebrand, sendo a 

empresa que me acolheu três meses durante o estágio curricular. Aqui, faço uma 

introdução da empresa, de onde surgiu, quais são os seus serviços, como funciona 

internamente, a origem do seu nome e as suas metodologias.  

No final do capítulo estará apresentada uma reflexão, relativa à empresa no que toca aos 

seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.   

 

1.1 CBB – Cubo e Beebrand 

A CBB – Cubo e BeeBrand é o resultado de uma fusão entre duas agências de 

comunicação situadas em Ponta Delgada, anteriormente Cubo e BeeBrand. Estas duas 

agências obtiveram o seu primeiro contato através de um trabalho em parceria em 2012. 

Um ano após essa parceria, os bons resultados ditaram assim uma fusão entre estas duas 

agências. 

Hoje em dia a CBB conta com muitos clientes, transmitindo a própria personalidade, 

operando em diversas áreas distintas, como, publicidade, branding, design gráfico, design 

de ambientes, decoração de viaturas, produção gráfica, websites e SEO e também 

organiza eventos e agenciamento de promotoras.    

 

1.2 Metodologia 

No que toca a metodologia, Dinsmore e Cabanis-Brewin (2009) são da opinião que a 

gestão de projetos é uma responsabilidade fundamental para qualquer organização. A 

metodologia, deve entender-se como a sequência de trabalho dada a um projeto como um 

delineamento de processos e esta deve estar alinhada com a estratégia da empresa, as 

características de maturidade, o ambiente do projeto e, em geral, deve adotar uma regra 

padrão para condução individual de qualquer projeto. 

A CBB – Cubo e Beebrand utiliza uma metodologia personalizada ao cliente, ou seja, 

este método passa pela criação de um plano que tem em consideração todos os objetivos 

e necessidades que o cliente apresenta. Este plano é essencial para que haja uma 

organização interna, onde, exista uma comunicação interna e externa com o intuito de 

obter o melhor resultado final.  
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Dando um exemplo de um cliente que necessita um folheto para promover algo, por 

norma, o cliente envia um briefing para a CBB. Após a direção analisar o memorando e 

entender quais são as necessidades e objetivos que vão ao encontro do cliente é feito um 

plano. Após a conclusão de plano é feita uma proposta de orçamento. Quando os 

orçamentos tiverem sido acordados, a equipa dá início ao processo de criação de alguns 

esboços, sendo mais tarde reveladas artes finais ao cliente. Se o cliente aprovar algum 

destes, este é então completado, e entregue para o cliente. 

 

1.3 Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional é uma ferramenta básica com o objetivo de alcançar as 

situações pretendidas por uma empresa e esta deve ser delineada de acordo com as 

estratégias e objetivos instituídos (Marques, 2019). Para que haja uma organização 

estável, deve-se considerar uma estrutura organizacional, rotinas e determinados 

procedimentos administrativos. 

Uma das formas mais efetivas, pode ser resumida por três níveis hierárquicos: a 

administração, o corpo gestor e o corpo técnico (Rezende, 2008). Esses níveis não têm 

limitações no número de pessoas e cargos na organização. Uma única pessoa é capaz de 

assumir mais que uma função e mais de um nível hierárquico na empresa. As empresas 

de uma forma geral, cada vez mais procuram trabalhar com uma estrutura mais dinâmica 

com cada vez menos níveis hierárquicos e com menos pessoas, por consequência, estas 

têm que compensar em capacitação e maior envolvimento. 

A CBB – Cubo & BeeBrand, é uma empresa composta por poucos membros, sendo que 

alguns são estagiários. A direção é composta por dois sócios, Hugo Santos e Nuno Melo 

(Figura 1). Pela direção passa a maior parte das funções da empresa, mas a função que 

liga mais com o resto da equipa passa por ser na distribuição e coordenação de projetos. 

O grupo da multimédia é o grupo técnico, grupo onde são desenvolvidos os projetos 

indicados pela direção. No grupo de secretariado e assessoria, trabalham a documentação, 

burocracias, receção de clientes, entre outros. 
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Figura 1 Estrutura Organizacional - CBB 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

1.4 Identidade Visual 

A identidade visual é a forma mais utilizada para identificar uma marca. Esta expressa de 

uma maneira mais objetiva o que uma empresa representa. Para construir uma identidade 

visual para uma empresa é necessário conhecer a essência do mesmo e qual o objetivo 

que se pretende, sem conhecimento para tal torna-se difícil pois muitos aspetos 

importantes serão deixados para trás. 

Alina Wheeler (2018) refere que o nosso cérebro reage primeiramente ao formato, depois 

à cor e só depois ao significado. A cor tem um papel essencial no que toca ao simbolismo 

e ao contraste. A identidade visual pode, em primeira instância, ser definida por diferença 

e continuidade (Floch, 2001). A identidade visual significa diferença, pois, garante o 

reconhecimento e o posicionamento adequado de uma empresa e porque representa uma 

expressão da especificidade. Por outro lado, significa continuidade, porque afirma 

contínuos valores industriais, económicos e sociais da empresa. 

 

1.4.1 Marca 

Uma marca passa um desenho ou uma combinação deles que identifica um criador ou 

vendedor de um produto/serviço. Uma marca cria uma ligação com o consumidor e pode 

adicionar algum valor ao produto (Armstrong e Kotler, 2009). As marcas vieram gerar 

um impacto, de forma que todo o tipo de produtos tem uma. Qualquer tipo de produtos 
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difere entre marcas e é um fator que ajuda o consumidor a identificar os produtos que lhes 

são mais indicados. 

 

 

Figura 2 Marca CBB - Cubo & BeeBrand 

Fonte: Arquivo da empresa 

 

A marca do produto em si consegue revelar qualidade e consistência. Um consumidor 

que normalmente compra sempre um produto da mesma marca, conhece as suas 

características, benefícios e qualidades. A marca apresenta três funções principais: a 

navegação, segurança e envolvimento. No que diz respeito à navegação: “as marcas 

ajudam os consumidores a escolher entre uma enorme quantidade de opções”. 

Relativamente à segurança: “as marcas comunicam a qualidade intrínseca do produto ou 

serviço e dão segurança ao cliente de que ele está tomando a decisão certa”. Por último, 

no que concerne ao envolvimento: “as marcas usam imagens, linguagens e associações 

para estimular os clientes a se identificar com a marca” (Haigh, 2018, p. 2). 

A marca Cubo & BeeBrand foi o resultado de uma fusão de duas empresas (Cubo Mágico 

e BeeBrand). Não houve uma grande alteração no nome da empresa, pois ambas as 

empresas já estavam bem estabelecidas no mercado regional.  

 

1.4.2 Símbolo 

Pedro Guitton (2002) afirma que vivemos numa civilização visual, onde as pessoas 

pensam e sonham visualmente. Tudo o que uma pessoa observa tem um significado, 

sejam formas, cores, texturas e tamanhos. De uma forma geral, a visão, é o sentido mais 
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completo. Quando se opta por representar uma marca através do símbolo juntamente com 

o seu logótipo, os seus pontos positivos são explícitos. Na sua aplicação, é dada uma 

grande maleabilidade entre o símbolo e o logotipo, dependendo do seu uso, se está 

disposto na horizontal ou na vertical. Em termos comunicacionais uma palavra é mais 

memorável que uma frase, o mesmo acontece com as marcas que comunicam 

corretamente através de uma síntese gráfica. O símbolo uma vez aprendido, jamais será 

esquecido (Guitton, 2002). O símbolo, como anteriormente dito, independentemente de 

diversos fatores, como cultura, nacionalidade, entre outros, tem um poder enorme de 

assimilação. Considera-se que “dentro do universo da marca, quando um signo tem a 

capacidade de representar ideias abstratas e arbitrárias, é chamado de símbolo. Símbolo 

ou signo é a imagem ou figura que representa ou expressa alguma ideia, na ideia do fogo 

ser representado por um símbolo de uma chama” (Perez, 2004, p. 157). 

 

 

 

 

1.4.3 Logótipo 

Podemos concluir que um logótipo é composto por uma ou mais palavras com uma 

determinada fonte tipográfica, que pode ser normal, modificada ou redesenhada. Se este 

for independente é considerado um “woodmark”. Caso o logótipo esteja apresentado 

juntamente com um símbolo considera-se uma relação formal e é denominado assinatura 

visual (Wheeler, 2018). 

As melhores assinaturas têm zonas de segurança especificadas com o objetivo de proteger 

a sua presença. Uma empresa pode ter uma assinatura visual em diversos sentidos, ou 

seja, no sentido horizontal, vertical e com ou sem tagline. Os melhores logótipos são o 

resultado de uma exploração tipográfica cuidadosa onde a legibilidade é obrigatória em 

Figura 3 Símbolo CBB 

Fonte: Arquivo CBB 

 



8 

várias proporções e medidas. Todas as decisões na tipografia são consideradas por fatores 

visuais e desempenho, enviando uma mensagem por si só. 

No que toca à marca da CBB, o seu logótipo apresenta-se justamente por baixo do 

símbolo, tem uma cor dentro do tom do cinzento, cujo significado exibe a neutralidade e 

sofisticação, como se pode ver na Figura 4.  

 

 

Figura 4 Logótipo Cubo & BeeBrand 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Após o logótipo, segue-se uma tagline de três palavras dando a conhecer ao consumidor 

a sua especialização. 

 

1.5 Análise SWOT 

A análise SWOT tem como objetivo avaliar a viabilidade de uma empresa; se é capaz de 

sobreviver no mercado e a sua relação face à concorrência. Procura localizar de uma 

forma mais precisa as falhas da empresa, os seus aspetos positivos, as ameaças externas 

vindas da concorrência e, ainda, oportunidades de negócio. 

Com o seu desenvolvimento em atividades de consultor em planeamento estratégico, 

Djalma Oliveira (2007), observou algumas situações, tais como: 

• todas as empresas têm uma determinada forma de estabelecer as suas ações e 

decisões estratégicas; 

• grande parte das empresas apresenta um determinado formato de implementação 

e desenvolvimento dessas ações e decisões de uma forma estruturada, mesmo de 

um modo informal; 

• quando um método estratégico é apresentado de uma forma estruturada e formal, 

por norma, apresenta metodologias diferentes, mesmo assim, estas contêm os 

mesmos grandes aspetos comuns.  
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Através de um planeamento estratégico uma empresa deve conhecer e saber dar uso aos 

seus pontos fortes, conhecer, e se possível erradicar os seus pontos fracos e, se não for 

possível, deve adequá-los, a empresa deve usufruir de oportunidades externas e evitar, se 

possível, as ameaças externas (Oliveira, 2007). 

Descrevendo, então, um ponto forte é a capacidade de uma empresa se diferenciar das 

restantes, dando-lhe uma vantagem operacional no ambiente empresarial. Um ponto fraco 

é o oposto, ou seja, uma situação que proporciona uma determinada desvantagem no 

ambiente operacional. As oportunidades são uma variável incontrolável pela empresa, 

que pode favorecer a sua ação estratégica desde que esta seja aproveitada enquanto 

perdura. Por fim, uma ameaça é descrita por Oliveira (2007) como uma variável 

incontrolável, que cria um obstáculo na sua ação estratégica, que pode ou não ser evitada 

sendo conhecida com antecedência.  

Os pontos fortes da CBB - Cubo & Beebrand (Figura 5) destacam-se em termos de 

localização, versatilidade e na sua relação com os seus clientes. A empresa está situada 

no centro de Ponta Delgada, onde é a zona mais urbana dos Açores, tendo um alto teor 

de movimento. A sua versatilidade é um ótimo fator a ter em conta, pois não está 

dependente de terceiros para grande parte dos seus projetos. Outro ponto forte essencial, 

passa-se na relação que a empresa tem com os seus clientes, tendo em conta que grande 

parte destes se mantém. 

 

Figura 5 Análise SWOT - CBB 

Fonte: Elaboração própria 
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Os pontos fracos, passam-se internamente, onde por vezes, revelou-se haver determinadas 

falhas na comunicação, um fator que é essencial numa empresa. Além da ocasional falha 

de comunicação, a equipa apresentava-se com um tamanho reduzido o que facultava, por 

exemplo, poucas discussões de ideias e entreajudas. 

As oportunidades surgem pela pouca quantidade de empresas da mesma área na região, 

resultando em oportunidades para trabalhar com novos clientes. O leque de áreas que a 

empresa abrange, facilita a possibilidade de surgirem novos clientes com novos projetos. 

As ameaças, ocorrem pelo uso de diversos freelancers, aumentando assim os custos e 

permitindo diversas falhas. Da mesma forma, surge outra ameaça, que passa por haver 

outros concorrentes por freelance.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2:  Estágio 
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Neste segundo capítulo do relatório refiro o plano que me foi atribuído durante o estágio, 

a ligação entre a licenciatura em Comunicação Multimédia e o estágio na CBB – Cubo & 

BeeBrand, menciono os meus objetivos e as atividades que desenvolvi ao longo dos três 

meses de estágio de uma forma mais aprofundada.  

 

2.1  Plano de Estágio 

Durante os três meses de estágio trabalhei em diversas atividades, sendo estas 

determinadas e aplicadas no plano de trabalho pelo meu supervisor (Anexo 1). Este plano 

de trabalho tem como intuito o desenvolvimento de atividades como: criação de 

identidades visuais, criação e reformulação de embalagens, criação e correção de 

desdobráveis, desenvolvimento de sinaléticas exteriores e criação de imagens para 

publicações em redes sociais. Este plano de estágio foi acordado após uma reunião 

juntamente com o meu supervisor Hugo Santos no primeiro dia de estágio na empresa. 

Para determinar as tarefas que desempenharia na empresa, foram discutidas quais seriam 

os meus gostos e áreas de interesse. Portanto, grande parte dos projetos foram na área de 

Design Gráfico, não descartando os que me foram propostos nas demais áreas. Todas as 

atividades que me foram propostas foram concluídas até ao final do estágio. 

 

2.2  Ligação Licenciatura e Estágio 

A licenciatura teve um papel extremamente importante nesta primeira abordagem no 

mundo do trabalho. Os diversos conhecimentos obtidos na licenciatura em Comunicação 

Multimédia, mostraram-se ser fundamentais em diversos aspetos em cada projeto, 

nomeadamente, de uma fase inicial a conceber uma ideia e desenvolvê-la com as 

metodologias corretas a finalizar da forma mais indicada, tendo em conta as necessidades 

do cliente. Todas as unidades curriculares mostraram-se ser extremamente importantes, 

pois deram-me os conhecimentos práticos e teóricos em diversas áreas, na qual, foram 

utilizados de modo a facilitar os meus projetos, à medida que ia encontrando obstáculos. 

No entanto, devo dar algum destaque às unidades curriculares de Semiótica e Design 

Gráfico, pois, a semiótica é algo que está presente, constantemente, em todo o lado e 

Design Gráfico pela quantidade de projetos que realizei na área. 
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2.3  Atividades Realizadas 

Ao longo dos três meses de estágio, estive envolvido em diversos projetos, sendo que a 

maior parte centrava-se na área do design, contudo, tive a oportunidade de trabalhar em 

outras áreas, permitindo assim uma melhor noção de como funciona o mundo do trabalho. 

Estes projetos possibilitaram-me alguma experiência em atividades que nunca tinha 

trabalhado antes. As atividades aqui relatadas, estarão organizadas por ordem de cliente 

e não por ordem cronológica. 

 

2.3.1 Identidade Visual para Alojamentos Locais 

As primeiras atividades desenvolvidas no estágio, foram-me propostas por Hugo Santos 

e consistiam na criação e desenvolvimento de diversas marcas para diferentes 

alojamentos locais na ilha de São Miguel. Estes alojamentos locais, são orientados pela 

empresa, AL-Açores: Green Island Beach Villa, Kame House, Elegant Caloura Villa e 

Quinta dos 10. 

Para a criação e desenvolvimento destas marcas, utilizei o Adobe Illustrator, e tive em 

conta vários fatores de modo a representar estes espaços de uma forma elegante e 

minimalista. Após vários testes e esboços, foi dado início ao desenvolvimento das marcas. 

 

• Green Island Beach Villa 

Não foi feita apenas uma, mas sim três propostas para o alojamento local Green Island 

Beach Villa (Figura 6), e após analisar o briefing, percebi que o cliente pretendia algo 

com pouca variação de cor, elegante, sofisticado e moderno. As três propostas foram 

enviadas simultaneamente, para o meu supervisor Hugo Santos, após um período de cerca 

de cinco dias.  
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Figura 6 Fotografia do Condomínio e Casa Green Island Beach Villa 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Na primeira proposta (Figura 8), utilizei a Proporção Áurea (Figura 7), pois a proporção 

áurea está presente em diversos objetos comuns do dia-a-dia. A principal razão de ter 

utilizado esta técnica, e como o briefing indica, é a elegância. A proporção áurea 

representa de uma forma simples uma constante que ao dividir-se a base deste retângulo 

pela sua altura, obtêm-se 1,618, também conhecido pelo Número de Ouro. Pessoalmente, 

vejo uma beleza sofisticada na simetria e na regularidade. Como podemos ver, na primeira 

proposta, estão representados diversos quadrados e retângulos, sendo o formato habitual 

de uma habitação, incluído esta. No Logótipo o tipo de letra utilizado é Titillium Web 

Light, uma fonte sem serifa. Esta font é também disposta em Light, dando um toque de 

suavidade e elegância. 

 

 

 

Figura 7 Proporção Áurea 

Fonte: Elaboração própria 

 Figura 8 Proposta 1 Green Island Beach Villa 

Fonte: Elaboração própria 
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Na segunda proposta, (Figura 9), foram utilizadas duas cores, cinzento escuro e verde, 

estas duas cores são as cores predominantes neste local. Além deste fator, tiveram-se 

outros em conta, nomeadamente, este símbolo representa diferentes disposições, como a 

vista aérea do condomínio, sendo que existem vários prédios da cor representada em redor 

de um espaço natural verde, além desta disposição, temos a de uma porta de entrada de 

uma habitação. A tipografia utilizada no logótipo desta proposta é Montserrat Alternates 

Light, tendo sido utilizada pelas mesmas razões que a proposta anterior. 

 

 

Figura 9 Proposta 2 Green Island Beach Villa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, nesta última proposta, (Figura 10), optei por desenhar a fachada do edifício, 

utilizando exclusivamente a Pen Tool. Rodeando a fachada, apresenta-se um quadrado, 

inspirando segurança, igualdade, solidez e estruturação. A tipografia utilizada no logótipo 

desta proposta é Montserrat Alternates Light, tendo sido utilizada pelas mesmas razões 

que as propostas anteriores.  

 
Figura 10 Proposta 3 Green Island Beach Villa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 10, podemos ver diferentes versões de cores, estas foram submetidas a testes 

de cor e contraste, tendo sido no fim escolhida a versão com fundo branco. 
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Figura 11 Teste de Cor - Proposta 3 GIBV 

Fonte: Elaboração própria 

 

• Kame House 

A Kame House, apesar de não ter sido referido anteriormente no briefing, é uma habitação 

também presente no mesmo condomínio que a Green Island Beach Villa, no entanto, a 

abordagem para esta marca foi criada de uma forma diferente. A Kame House é 

considerada uma casa numa ilha de uma série de desenhos animados. Tendo isto em 

conta, inspirei-me nesse conceito para obter uma arte final para esta habitação. Na Figura 

12, podemos observar esta casa na série de desenhos animados Dragon Ball. 

Figura 12 Kame House - Dragon Ball 

Fonte: dragonball.fandom.com/wiki/Kame_House 
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De forma a percebermos de uma maneira mais clara, Kame é uma palavra que traduzida 

do dicionário japonês, significa tartaruga e House vem da língua inglesa, significando 

casa. Juntando ambas palavras obtemos Casa da Tartaruga. Aprofundando mais um 

pouco, segundo a lenda dos desenhos animados, esta casa situa-se numa ilha, sendo esta 

uma tartaruga gigante. 

Foram feitas quatro propostas finais de marca para este alojamento local. Começando 

pela primeira, esta diferentemente das restantes apenas tem em conta as cores da casa da 

série de desenhos animados, sendo que a mesma palette de cores, (Figura 13), foi usada 

para todas as propostas. 

 

Figura 13 Palette de Cores - Kame House 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta primeira proposta, (Figura 14), podemos observar que o símbolo, encontra-se após 

unir as palavras Kame e House. Este símbolo remete para uma porta de uma habitação 

com um estilo moderno. 

Esta marca pode ser utilizada de duas maneiras, sendo que a maneira original deve conter 

o logótipo incluindo o seu símbolo no meio das palavras. Caso o cliente procure utilizar 

apenas o símbolo, pode usar este como uma versão complementar, como podemos ver na 

seguinte figura. O tipo de letra utilizado no logótipo é Mouse Deco, demonstrando firmeza 

e segurança. 

 

Figura 14 Proposta 1 - Kame House 

Fonte: Elaboração própria 

 

A segunda proposta (Figura 15) tal como referido anteriormente, contém a mesma palette 

de cores, e esta marca representa a casa de uma forma material, ou seja, esta marca contém 

em segundo plano as mesmas tábuas que a casa tem. Em primeiro plano está o nome da 
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habitação com o tipo de letra Francois One, sendo um tipo de letra mais sensível, 

demonstrando conforto e relaxamento. 

 

 

Figura 15 Proposta 2 - Kame House 

Fonte: Elaboração própria 

 

Passando agora para a terceira proposta de marca para o alojamento local Kame House, 

surge aquela que pessoalmente acho que tenha mais potencial. Esta proposta encontra-se 

com diversos elementos, no entanto, mantém-se simples e subtil. Nesta proposta, (Figura 

16), podemos concluir que a casa está em cima de uma ilha, tal como é representada nos 

desenhos animados e contém na fachada o caractere do seu habitante Master Roshi, que 

significa tartaruga.  

A fonte selecionada é Mouse Deco e está disposta de uma maneira diferente, esta 

encontra-se repetitivamente em volta do símbolo, deixando como foco principal o 

símbolo. 

 

Figura 16 Proposta 3 - Kame House 

Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, chegamos à quarta e última proposta de marca para Kame House, esta marca 

encontra-se com diversos elementos. Na Figura 17 podemos observar um protótipo criado 

numa fase inicial.  

 

 

Figura 17 Proposta 4 - Kame House – Protótipo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Todos estes elementos estão presentes através de um propósito, passando então a 

descrevê-los. Como podemos ver na figura 18, existe um balanceamento no tamanho da 

ilha, no mar e no sol. 

 

 

Figura 18 Proposta 4 - Kame House 

Fonte: Elaboração própria 

 

Existe um balanceamento, pois nos presentes círculos, foi utilizada a proporção áurea. 

Além desta técnica, existem diversos elementos, como a ilha que tem o formato de uma 

tartaruga. Como anteriormente referido é uma referência à ilha da série animada. O sol, 

está presente no horizonte. No entanto, a sua presença não é puramente estética, serve de 
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referência a uma bola de cristal, objeto pertencido pelo morador. Por fim, destaca-se o 

oceano, relembrando o fator importante de esta habitação estar localizada numa ilha. A 

fonte tipográfica é Francois One, uma fonte assimétrica, passando um sentimento de 

relaxamento e descontração.  

 

• Elegant Caloura Villa 

O Ellegant Caloura Villa, é um alojamento local que se situa na Caloura, pertencente ao 

concelho de Lagoa. Esta é uma freguesia, cuja origem do nome surgiu por pertencer a 

uma zona onde acumula alto teor de calor. É principalmente conhecida pela sua costa e 

pelas suas piscinas naturais, atraindo assim imensos turistas no verão. 

 

 

Figura 19 Fotografia exterior - Elegant Caloura Villa 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Para este local o briefing foi semelhante às restantes habitações, ou seja, minimalista, 

elegante e moderno. Tendo estes aspetos em conta, desenvolvi três diferentes marcas 

utilizando três técnicas diferentes. 

A primeira proposta foi desenvolvida tendo em conta o conceito de ponto de fuga (Figura 

20). 
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Figura 20 Proposta 1 - Elegant Caloura Villa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentro deste conceito, a minha ideia foi mostrar através do símbolo um espaço fechado 

por paredes em duas divisões distintas, no entanto, metaforicamente aberto e espaçoso, 

revelando liberdade, simplicidade e sentido de oportunidade. Nas Figuras 21 e 22 estão 

expostos os processos de desenvolvimento, sendo que na figura 21, estão expostos o 

modelo de construção da profundidade do símbolo e o seu estudo de cor, optando por 

escolher cores preto e cinzento. Na figura 22 encontra-se o símbolo divido na vertical, na 

tentativa de tentar despertar alguma ideia ou conceito. No logótipo, o tipo de texto 

escolhido é Alegreya Sans SC, sendo uma fonte elegante e minimalista. Apesar de ter 

feito outras propostas, esta foi a final, tendo sida apresentada após as que se seguem. 

 

 

 

 

Figura 21 Proposta 1 - Elegant Caloura 

Villa – Estudos 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Figura 22 Proposta 1 - Elegant Caloura Villa - 

Estudos v2 
Fonte: Elaboração própria 

 

A proposta que se segue (Figura 24), como anteriormente referido, foi enviada antes e 

conteve uma abordagem diferente. Esta proposta teve por base a técnica de máscara que 

consiste em juntar, neste caso, seis formas. Na Figura 23, podemos ver o processo de 

construção onde, estão cinco retângulos em paralelo e uma meia lua no topo. 

Os retângulos com as diferentes tonalidades de azul remetem para o oceano e a meia lua 

verde simboliza a costa, sendo ambos elementos a destacar na zona geográfica da 

habitação em causa.  
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Figura 23 Proposta 2 - Elegant Caloura Villa - Processo de Construção 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para o logótipo, a fonte utilizada é Kaushan Script. A razão deste ser o tipo de letra 

escolhido, surge após pretender uma fonte curva de modo a estar em sintonia com o 

símbolo e pelo facto de ser uma fonte relaxada e agradável, sendo que esta habitação é 

essencialmente procurada no verão. 

 

Figura 24 Proposta 2 - Elegant Caloura Villa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Finalizando as propostas de marca para o alojamento local, Ellegant Caloura Villa, a 

terceira proposta (Figura 26) representa o caracol. Este caracol foi desenvolvido 

utilizando, tal como na quarta proposta de Kame House, (Figura 18), a proporção áurea 

através de círculos. Na Figura 25 podemos observar os círculos que foram utilizados, com 

a respetiva proporção. Como anteriormente referido, este símbolo em termos estruturais 

contém apenas os círculos mostrados, sendo que alguns excessos tenham sido retirados, 

de forma a obter o formato final. 
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Figura 25 Proposta 3 - Elegant Caloura Villa – Desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na terceira proposta o caracol surgiu, representando vários sentimentos e conceitos, 

como, vida, mobilidade, expansão, conforto, entre outros (Figura 26). 

 

 

Figura 26 Proposta 3 - Elegant Caloura Villa 

Fonte: Elaboração própria 

 

As suas cores, reforçam este conceito, tendo os mesmos significados, como o verde, a 

vida e o castanho, o conforto. Portanto, o objetivo aqui colocado, é dar a entender a um 

cliente, que a viagem aos Açores e até mesmo à região da Caloura, pode ser extremamente 

positiva de forma espiritual. No logótipo, utilizei a font Kalam, sendo este tipo de letra 

uma espécie de combinação das duas anteriores, ou seja, é elegante e suave, não sendo 

demasiado firme. 
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• Quinta dos 10 

Este projeto foi-me proposto de maneira diferente. Não seria necessário fazer uma marca 

ao contrário das anteriores, mas sim, alterar o logótipo. Na Figura 27 podemos observar 

a marca inicialmente, tendo como logótipo a font Barlow rasurada. 

 

Após fazer um estudo de posição do logótipo, (Figura 28), optei por mudar a tipografia 

para Museo100 e a sua disposição, mantendo o sentido horizontal.  

 

 

Figura 28 Quinta dos 10 - Estudo de posição logótipo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 29 podemos observar a versão final. 

 

 

Figura 27 Quinta dos 10 Inicialmente 

Fonte: Arquivo CBB 
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Figura 29 Quinta dos 10 - Proposta Final 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.3.2 Marca Rally Pico 2019 

Com o próximo evento motorizado Rally Pico 2019 foi necessário transformar uma 

imagem, com pouca qualidade, em vetor, para que esta pudesse ser redimensionada em 

alta escala, sendo que irá ser aplicada em painéis com aproximadamente dois metros. 

Nesta imagem (Figura 30), como se pode notar, está altamente pixelizada, tendo uma 

qualidade extremamente reduzida. 

Para corrigir este problema, utilizei o software Adobe Illustrator com o objetivo de 

utilizar a ferramenta pen tool, estabelecendo assim uma maior liberdade no 

manuseamento. Esta ferramenta é frequentemente utilizada para a criação de “paths” 

vetorizados. Além desta renovação, o símbolo da RAA foi atualizado para o mais recente. 

 

 

Figura 30 Marca Rally 2019 Pixelizada – 

Aproximado 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 31 Marca Rally 2019 Pixelizada 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 32 Marca Rally 2019 Vetorizado – 

Aproximado 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

 

Figura 33 Marca Rally 2019 Vetorizado 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nas Figuras 32 e 33 podemos notar que todas as linhas estão lisas, sem ruído, podendo 

ser também redimensionadas. À exceção dos patrocínios, tudo o que nesta marca se 

encontra, foi refeito utilizando a pen tool. 

 

2.3.3 Publicações Moinho das Feteiras 

O Moinho das Feteiras é um alojamento local, situado na freguesia das Feteiras no 

concelho de Ponta Delgada. Neste projeto foi-me proposto pensar e sugerir diferentes 

tipos de rúbricas semanais, com o objetivo de atrair mais clientes para este alojamento, 

usando as redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram. Além das rúbricas, 

desafiei-me a ir mais além, e arranjar meios onde a mensagem se espalhasse 

automaticamente, sem que essa viesse somente do meio central, nomeadamente, a página. 

 

Figura 34 Fotografia do Moinho das Feteiras 
Fonte: facebook.com/moinhodasfeteiras/ 
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A publicidade no Facebook apresenta diversas vantagens, detalhadamente, segmentação, 

poder social e efeito comunidade, notoriedade, envolvimento e um custo por clique 

inferior a outras plataformas de publicidade (Marques, 2016). 

Sendo um consumidor diário desta rede social, Facebook, tenho uma boa noção de quais 

são os tipos de técnicas que normalmente funcionam, isto é, é possível perceber, pois, 

quanto mais notoriedade um produto ou serviço tem, mais “gostos”, comentários e 

partilhas, este vai ter. Por outras palavras, a popularidade de algo está classificada perante 

todos os consumidores desta rede social. 

Foi então que começaram a surgir ideias, como, as fotos do próprio local, sejam exteriores 

ou interiores, existem sempre determinados objetos que chamam a atenção, sejam da 

pessoa mais comum como, por exemplo, um colecionar de antiguidades. Publicações 

referindo a gastronomia local, visto que todo o ser humano tem uma necessidade inata de 

se alimentar, existem gostos requintados e a região é conhecida nacionalmente pela sua 

gastronomia. Fotografias de paisagem com ou sem frases inspiradoras, é algo cujo 

público-alvo em questão, normalmente é apreciador ao ponto de partilhar com outras 

pessoas ou até mesmo no seu “mural”. Curiosidades locais, como acontecimentos 

históricos ou populares na região, são uma forma de atrair consumidores particulares. 

Atividades físicas são atualmente  um tema popular, portanto, pensei que os trilhos fossem 

uma boa ideia, pois os consumidores não só estariam em busca de um modo de vida 

saudável, como estariam em primeiro contacto com a natureza. O uso de Hashtags é uma 

boa forma de “esticar” a página em determinadas direções. Por fim, partilhar reviews de 

antigos clientes, é uma forma de garantir a boa estadia, para potenciais clientes. 

 

2.3.4 Oficina do Ferreira 

A Oficina do Ferreira, foi um dos primeiros projetos propostos pelo segundo membro da 

direção, Nuno Melo e este projeto tinha o propósito de ser colocado numa placa em vinil 

do tamanho de uma folha A3.  

Nesta placa estão dispostos os principais dados informativos, nomeadamente, o horário 

semanal em que a oficina se encontra aberta e o seu preçário por hora. 

A esposa do dono da oficina foi a pessoa que contactou a empresa e anteriormente tinha 

feito um exemplo daquilo que pretendia que a placa fosse. Na Figura 35, podemos 
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observar a placa realizada pela cliente, onde foi retirada a inspiração, sendo que esta mais 

tarde seria alterada, com a condição de criar algo no mesmo género. 

 

Figura 35 Placa criada pela cliente - Oficina do Ferreira 

Fonte: Arquivo CBB 

Após analisar a placa criada pela cliente, notei que os elementos estavam dispostos de 

uma maneira extremamente incorreta. Visto que era uma placa informativa, a informação 

estava ilegível, tornando-se irrelevante. Além da informação principal estar ilegível havia 

um grande número de ícones tirando o foco principal desta placa. 

Como podemos observar na seguinte arte, (Figura 36), ao desenvolver esta placa tive em 

conta diversos aspetos pretendidos pela cliente, como, as cores, o uso de ícone e os 

elementos informativos. Ao contrário da placa criada pela cliente, dei apenas uso de um 

ícone redimensionando-o e colocando este na zona direita da placa com cores negativas 

ao lado dos dados informativos. Portanto, a informação desta vez está em destaque, pois 

foi redimensionada consideravelmente. A tipografia utilizada nesta placa é 

GoodTimesRg, sendo escolhida após uma pesquisa com o objetivo de encontrar tipos de 

letra relacionados com a área mecânica. 
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Figura 36 Arte final - Oficina do Ferreira 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.3.5 Cartão Comercial Maria Carpinteira 

A Maria Carpinteira é uma empresa que se situa em Ponta Delgada e dirigiu-se à CBB no 

período em que eu lá estava a estagiar para a criação de um cartão comercial. Esta tarefa 

foi remetida para mim e no briefing constava que o cartão tinha que ter 8,5 cm de largura 

e 5,5 cm de altura adicionando 3 mm de bleed. Além destas medidas, o cartão tinha que 

conter a sua identidade visual, dois nomes, meios de contato e ícones para estes meios. 

Na parte da frente do cartão, como podemos ver na Figura 37, está a sua identidade visual 

no centro com um tamanho consideravelmente grande, podendo identificar facilmente a 

que identidade este cartão pertence. Na Figura 38, encontra-se o verso do cartão, onde 

coloquei os nomes requisitados seguidos por três meios de contato, nomeadamente, 

Facebook, contato telefónico e email. Em frente a estes meios, está colocado um ícone 

redimensionado com o mesmo tamanho da tipografia relacionado com o mesmo meio. 

Por fim, à direita está aplicado com uma percentagem de opacidade ligeiramente reduzido 

o símbolo da marca, no entanto, este símbolo encontra-se apenas parcialmente colocado 

por razões estéticas. 



30 

 

 

Figura 37 Maria Carpinteira - mockup frente 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 38 Maria Carpinteira - mockup verso 

Fonte: Elaboração própria 

 

Antes de enviar as versões finais ao cliente, optei por aplicar o cartão em mockups 

passando uma apreciação daquilo que será o resultado final de uma forma mais apelativa. 

Este mockup foi retirado de um website onde há mockups disponíveis para uso com fins 

comerciais. 

 

2.3.6 Placa em Latão Villa Esmeralda 

Este projeto da Villa Esmeralda consta na edição de uma imagem sendo executada no 

Adobe Photoshop com o objetivo de aplicar na parede frontal de uma habitação uma placa 

em latão. Inicialmente eu teria de criar um mockup com apenas a identidade visual em 

latão. Para isso, após calcular usando as medidas da parede criei uma medida ao agrado 

do cliente para que esta não ficasse demasiado grande. A identidade visual, Figura 39, foi 

então aplicada na parede usando a janela da habitação em termos proporcionais.  

 

 

Figura 39 Villa Esmeralda - Identidade Visual 

Fonte: Arquivo CBB 



31 

Visto que a própria identidade visual já tinha uma cor nos tons do latão, decidi não 

acrescentar nada por cima desta marca. Depois desta ter sido colocada na parede, apliquei 

a mesma identidade visual com a cor preta por baixo da feita em latão com o objetivo de 

dar um efeito de sombreamento. Para isso, além de ter a cor preta reduzi também a sua 

opacidade, pois como notamos no céu o sol não está muito intenso, resultando numa 

sombra mais verídica. 

 

 

Figura 40 Villa Esmeralda - Mockup 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

O mockup (Figura 40) foi enviado para o cliente e este respondeu com novas alterações 

desejadas. As alterações requisitadas pelo cliente envolvem adicionar uma placa feita em 

alumínio com a mesma cor que os restantes objetos metálicos, por detrás da identidade 

visual. Para obter esse resultado utilizei o Adobe Photoshop e criei duas possíveis versões 

de retângulos, sendo que uma tem os cantos retos (Figura 41) e a outra versão tem os 

cantos arredondados (Figura 42). Para dar uma textura de material metálico aos 

retângulos, utilizei o pincel com uma tonalidade escura para criar uma textura visualmente 

áspera ao material.  
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Figura 41 Villa Esmeralda - Mockup 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 42 Villa Esmeralda - Mockup 3 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.3.7 Embalagem e Saquetas de Açúcar SINAGA 

A SINAGA é uma indústria única nos Açores, sendo a única fábrica que produz açúcar. 

Este açúcar é parte do património dos Açores e representa o espírito empreendedor 

açoriano. Tudo começou em 1880, devido à crise da laranja em São Miguel pelas mãos 

do engenheiro José Cordeiro e de Henrique Bensaúde, sendo estes os pioneiros nas 

experiências com beterraba em São Miguel. Em 1906 iniciou-se a primeira laboração de 

beterraba na atual fábrica, vindo a substituir as anteriores fábricas de açúcar de Santa 

Clara e álcool da Lagoa. Este açúcar tem sido uma referência para todos os açorianos não 

apenas pela sua qualidade, mas, também pela sua capacidade inata de ultrapassar qualquer 

obstáculo.  

Foi proposto à equipa da CBB, desenvolver uma embalagem e as suas saquetas de açúcar 

com o tema das paisagens das nove ilhas dos Açores. Começando pela embalagem, esta 

apoia a nobre causa de apoio ao ambiente, utilizando material ecológico e apenas um 

ponto de colagem tendo a possibilidade de este poder vir a ser reutilizado ou reciclado. 

Como podemos ver na embalagem, (Figura 43), estão aplicadas diversas pinturas de 

paisagem, estas paisagens encontram-se nas nove ilhas dos Açores. Além das paisagens 

estão colocados diversos elementos obrigatórios como a tabela nutricional, quantidade de 

saquetas internas, peso líquido, código de barras, QR code, contactos e em qual ecoponto 

deve ser colocada a embalagem após o seu uso, informações importantes para o 

consumidor. Uma embalagem é uma “ferramenta de marketing que consegue apresentar 

uma mudança de modo mais evidente e convincente aos olhos do consumidor. É a 
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embalagem que dá vida e imagem a muitos produtos, pois muitos deles não têm nada de 

muito atraente a oferecer. Um leite, um líquido branco e ponto. O açúcar, um pó branco 

e ponto. Isso não atrai muita gente!” (Negrão, 2008, p. 36). 

 

 

Figura 43 SINAGA – Embalagem 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Da mesma forma que existem nove ilhas nos Açores, foram colocadas nove paisagens 

sendo cada uma de cada ilha. Estas paisagens podem ser vistas na embalagem em cima 

da tabela nutricional. Como podemos ver na Figura 44, além das saquetas serem 

distinguidas pela paisagem, cada uma destas tem uma cor de verso diferente tornando 

estas mais personalizadas. 
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Na Figura 45 podemos observar alguns elementos informativos presentes em cada 

saqueta. Estes elementos constituem-se pela identificação do produto; neste caso açúcar 

granulado branco, marca, empresa que trata do processo de embalagem, contatos e peso 

líquido.  

 

Além dos elementos referidos, existem elementos que variam consoante a saqueta, 

nomeadamente a paisagem na frente da saqueta e a sua identificação no verso com o nome 

da ilha e da paisagem. 

 

2.3.8 Publicações Gorreana 

A Gorreana encontra-se nos Açores, mais especificamente na ilha de São Miguel, e é a 

mais antiga e, atualmente, única plantação de chá da Europa. É reconhecida 

internacionalmente como uma produtora de chá de primeira classe e esta está na mesma 

família desde que foi criada em 1883. 

Figura 44 SINAGA - Algumas Saquetas 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Figura 45 SINAGA - Saqueta Individual 

Fonte: Arquivo CBB 
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Este projeto foi proposto com o objetivo de criar trinta imagens para mais tarde serem 

publicadas na sua página de Facebook. Apesar de serem trinta imagens, este foi o último 

projeto que eu estava a ajudar a desenvolver. Então só tive a possibilidade de criar quatro 

imagens. 

Na primeira imagem criada foi-me sugerido por Nuno Melo colocar o modo de 

preparação do chá, pois grande parte das pessoas não tem a noção que certas metodologias 

comuns são capazes de diminuir a qualidade do chá. Como podemos observar na primeira 

imagem, (Figura 46), estão referidas as diferentes fases de preparação do chá. Deve-se 

referir que, a Gorreana tem seguidores de vários países. Portanto, o uso de Inglês é usado 

em todas as imagens. 

 

 

Figura 46 Gorreana - Imagem 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 47 foi desenvolvida nos softwares Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, tal 

como a anterior, e originalmente estava mais escurecida. Esta foi, então, editada de modo 

a parecer que o sol estava mais forte e o céu mais claro. Como o produto em destaque é 

o chá, este não se encontra oculto pelo texto. Optei por utilizar a mensagem sobre o céu 

para que todas as pessoas pudessem ver o verde da natureza e do chá altamente limpo 

sem qualquer tipo de poluição. 



36 

 

Figura 47 Gorreana - Imagem 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

A terceira publicação, ao contrário de todas as outras desenvolvidas por mim, teve a sua 

imagem de fundo obtida através de um banco de imagens e não através das fotografias da 

própria Gorreana. O banco de imagens utilizado foi o pixabay, utilizando as palavras 

chave “wood table”. 

Após obter acesso à imagem, utilizei a ferramenta de carimbo no software Adobe 

Photoshop para retirar uns objetos em excesso que se situavam próximos à chávena. 

Depois de ter a imagem de fundo terminada, comecei o estudo de posição da informação 

e de cor, tendo a experimentar o texto central e alinhado em apenas um lado não tendo 

resultado. Relativamente às cores, o verde terá sido a escolha final pelo nome do próprio 

chá, (verde), salvo referir que o chá verde da Gorreana tem uma tonalidade amarelada. 

Essa tonalidade amarelada, foi incluída no teste de cor. No entanto, acredito que a cor 

verde tenha sido a melhor opção. 

Nas dez razões estipuladas optei por colocar um ícone de uma folha de chá, sendo que dá 

um ar mais agradável ao contrário das clássicas “bullets”. 
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Figura 48 Gorreana - Imagem 3 

Fonte: Elaboração própria 

 

Restando apenas uma publicação, esta publicação foi a última atividade que desenvolvi 

na CBB, em termos cronológicos, e é similar à publicação dois por vários motivos. Tal 

como a segunda publicação, esta tem uma imagem de fundo da Gorreana, vindo a ser 

editada no Adobe Photoshop, com o intuito de a deixar mais visualmente apelativa. Como 

podemos observar na Figura 49, esta imagem tem as suas cores extremamente 

fluorescentes passando uma mensagem de natureza limpa com um clima agradável. Na 

mensagem aplicada sobrepondo o céu, é utilizado um trocadilho em inglês com o uso das 

palavras “experteas” e “teas” apelando pelo sentido humor do público-alvo.  
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Figura 49 Gorreana - Imagem 4 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.3.9 Catálogo Rent-a-Car Way2Azores e AL Açores 

Way2Azores é uma empresa Açoriana que opera na área de transportes de atividades 

turísticas. Atualmente esta empresa opera somente nas ilhas de São Miguel e Terceira na 

vertente de aluguer de veículos. Sustentada pelo conhecimento e experiência adquirida 

através dos seus colaboradores, esta empresa propõe aos seus clientes diversos serviços 

oportunos numa área do transporte de passageiros.  

Um dos seus colaboradores é a AL Açores, uma empresa que trabalha na área de turismo, 

sendo que um dos seus principais serviços gira em volta de alojamentos locais. O catálogo 

aqui apresentado serve para ser entregue a vários clientes, como uma oportunidade de 

meio de transporte independente na região. Ao desenvolver este catálogo, foi-me 

requisitado que cores aplicar, uma tabela de página única, exposição dos veículos com as 

suas condições, página de condições gerais e página com perguntas frequentes. Para 

desenvolver este catálogo utilizei o software de edição Adobe Illustrator. Em apêndice 

apresenta-se o catálogo produzido (Apêndice III). 
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Na Figura 50 podemos observar quatro cores distintas, sendo que três são tonalidades 

diferentes de azul e a quarta cor é branco. Estas cores foram utilizadas por serem as cores 

da identidade visual da AL Açores.  

 

Figura 50 Catálogo Rent-a-Car – Cores 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em análise ao catálogo (Apêndice III), surge na capa a identidade visual da AL Açores, 

a empresa que entregará o catálogo com todas as informações respetivas à Way2Azores 

aos clientes dos seus alojamentos locais. Na página seguinte podemos observar uma 

tabela com o preçário relativamente aos meios de transporte da Way2Azores. Neste são 

revelados os preços por época mensal, sendo que existem épocas do ano em que os preços 

aumentam por consequência da procura. Além dos preços, estão alistados os carros por 

categoria tornando-se mais organizado. Em cada carro estão dispostas informações como 

o número de portas e lugares, preço por um dia; dois a seis dias e sete ou mais dias. Nesta 

tabela estão afixadas mais informações, como a franquia base, taxa premium e franquia 

premium, sendo pacotes distintos. Esta tabela foi criada de raiz utilizando retângulos, 

contornos e linhas de modo a obter uma tabela simples, agradável e percetível.  

Nas páginas seguintes, estão apresentados os veículos com uma imagem e uma tabela 

para cada um destes. Toda a informação colocada juntamente com cada carro está 

estipulada na tabela. No entanto, por este meio, os clientes podem optar por escolher um 

veículo tendo uma imagem para complementar. 

Por fim, nas últimas duas páginas, estão as perguntas frequentes e as condições gerais. 

Para escolher a informação mais importante para colocar nestas páginas, pesquisei na 

página da Way2Azores, com o objetivo de selecionar a informação mais inusitada com o 

intuito de responder às possíveis questões dos clientes de uma forma breve e simplificada. 
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2.3.10  Fábrica de Tabaco Micaelense 

O tabaco foi introduzido em São Miguel em 1815, sendo inicialmente produzido na região 

das Furnas. O tabaco foi visto como uma nova oportunidade de melhorar a economia após 

o declínio do ciclo da laranja. Hoje em dia a Fábrica de Tabaco Micaelense encontra-se 

em Ponta Delgada na freguesia de São José e é uma grande produtora de cigarros, 

charutos e cigarrilhas com tabacos das melhores origens, aproveitando as melhores e mais 

tradicionais técnicas de fabricação. 

A Fábrica de Tabaco Micaelense, no decorrer do meu estágio, recorreu à CBB para dois 

projetos distintos. O primeiro consistia em criar uma etiqueta para uma versão diferente 

da marca DK, (DK SQUIZZ) e o segundo projeto consistia na atualização do seu catálogo, 

sendo que este ainda está em desenvolvimento. 

 

• Etiqueta DK Squizz 

A marca DK necessitava de uma etiqueta para uma edição mentol de cigarrilhas com 

filtro. Para criar esta etiqueta tive que me inspirar na versão normal, alterando apenas a 

cor, preço e edição exibida. No entanto, como a etiqueta da versão normal não tinha um 

ficheiro editável, optei por criar esta etiqueta de raiz, mantendo-me fiel ao seu design.  

Para criar esta etiqueta, utilizei o software Adobe Illustrator e utilizei algumas 

ferramentas que me permitiram desenvolver com alguma precisão algumas formas 

apresentadas na etiqueta de versão normal. A ferramenta que se provou essencial neste 

projeto devido à sua maneabilidade. Relativamente ao preço, após um estudo de 

tipografia, conclui que a fonte utilizada anteriormente teria sido Arial Bold. Nas seguintes 

figuras podemos observar à esquerda a edição DK e à direita a edição DK Squizz. 
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Figura 51 Etiqueta DK 

Fonte: Arquivo CBB 

  

 

Figura 52 Etiqueta DK Squizz 

Fonte: Elaboração própria 

 

• Catálogo 

A CBB, foi a empresa à qual FTM recorreu inicialmente para a criação do seu catálogo. 

Hoje em dia novas marcas surgiram, outras foram descontinuadas. Portanto, a FTM, como 

anteriormente tinha utilizado os serviços da CBB, voltou a recorrer a esta empresa para a 

atualização do seu catálogo. 

Para atualizar o catálogo, alterou-se apenas os designs colocados nos moldes 3D criados 

no software 3Ds Max. Uma vez que são as próprias marcas de tabaco que criam os seus 

próprios designs de caixa, foi me enviado o seu design com e sem linhas de modo a 

simplificar o processo de aplicação nos moldes. Na Figura 53 podemos observar o design 

de uma marca em exemplo com estas linhas referidas. 
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Figura 53 FTM - Design com linhas de molde 

Fonte: Arquivo CBB 

 

A partir de uma imagem como esta, consegui no software Adobe Illustrator, selecionar 

determinados elementos, como o símbolo ou logótipo para colocar num cigarro singular. 

O cigarro singular, não continha nenhuma marca, sendo que para obter cada estampa de 

cigarro tive que a criar, consoante os próprios cigarros que tive acesso fisicamente. A 

Figura 54 serviu de inspiração para criar o design do cigarro e o seu resultado 

digitalmente. 

 

Figura 54 FTM - Exemplo Cigarro Singular 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste projeto foram desenvolvidas uma grande quantidade de marcas diferentes.  

Aplicando o design da Figura 53, sem as linhas no molde 3d, incluindo o design do cigarro 
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singular da Figura 54, podemos obter diversos resultados finais, pois cada marca pode ter 

uma embalagem diferente, sendo necessário alguns retoques nos programas de edição. 

No Apêndice IV observam-se duas páginas do catálogo com duas embalagens distintas, 

salvando referir que estas ainda estão em desenvolvimento. 

 

2.3.11  Direção Regional da Energia 

A Direção Regional da Energia é um serviço executivo da Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo. É responsável pela execução da política energética regional tendo 

em conta como principais fatores as vertentes de desenvolvimento económico, coesão 

económica social e a proteção do ambiente. 

A DREN é um dos principais clientes da CBB e como tal foram desenvolvidos diversos 

projetos promotores, nomeadamente; desdobráveis, folhetos, designs para aplicar em 

paredes, aplicações em objetos utilitários, entre outros. 

Esta campanha tem como objetivo alertar as pessoas da região para diversas formas de se 

poupar, através de vários meios, como, os tipos de lâmpada mais indicados, meios de 

reciclagem de lâmpadas, como trocar lâmpadas por outras em LED mais económicas e 

melhores para o ambiente, determinados apoios e dicas de como proceder nas mais 

diversas situações.   

 

• Desdobráveis 

Durante o meu estágio colaborei no desenvolvimento de quatro desdobráveis (Apêndice 

V), cada um destes tinha informações distintas, sendo que todas estas focavam-se no 

processo de economizar energia através de vários meios. Estes desdobráveis foram 

criados usufruindo de softwares de edição de imagem, nomeadamente, Adobe Illustrator 

e Adobe Photoshop. 

O primeiro desdobrável está intitulado de Campanha Açores LED e é uma iniciativa que 

tem como objetivo promover a eficiência energética no arquipélago consistindo na troca 

de lâmpadas usadas por lâmpadas LED mais eficientes. 
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Figura 55 Desdobrável Campanha Açores LED – Frente 

Fonte: Arquivo CBB 

 
 

O segundo desdobrável tem o nome de ProEnergia e tem como objetivo estimular o 

utilizador usufruir de recursos energéticos renováveis para a produção de armazenamento 

de energia local. Neste desdobrável estão indicadas as condições de acesso, as despesas 

e possíveis destinatários. Estão dispostos incentivos à produção de energia elétrica 

utilizando meios renováveis, apoios ao armazenamento, à produção de energia calorífica 

e apoio à produção de águas quentes. 

 
 

Figura 56 Desdobrável ProEnergia – Frente 

Fonte: Arquivo CBB 
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O terceiro desdobrável intitula-se de Turismo Ecológico e demonstra várias dicas que se 

podem pôr em prática em casa. Este desdobrável, apesar de estar disponível para todas as 

pessoas, é direcionado para os turistas que visitam os Açores. Estas dicas e truques não 

promovem apenas num sentido financeiro, mas também de uma forma prática e 

confortável. 

Podemos observar algumas dicas como não aquecer o quarto além dos 20ºC, prevenindo 

possíveis doenças. Se necessária luz artificial utilizar iluminação localizada permitindo 

melhor conforto. Manter as janelas fechadas ao utilizar ar condicionado, entre outras. 

 
 

Figura 57 Desdobrável Turismo Ecológico – Frente 

Fonte: Arquivo CBB 

 

 

O último desdobrável que ajudei a desenvolver tem o nome de Eficiência Energética e 

este aborda alguns temas que têm como objetivo informar as pessoas do uso correto da 

energia em edifícios.  
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Figura 58 Desdobrável Eficiência Energética – Frente 

Fonte: Arquivo CBB 

 

 

A Figura 58 indica formas de como combater o excesso de energia, sendo que este 

desdobrável está mais direcionado à energia que é produzida por equipamentos habituais 

num local de trabalho, que acaba sendo desperdiçada. 

 

• Folheto 

Tal como os desdobráveis indicam, a Direção Regional da Energia promove uma 

campanha que incentiva o uso exclusivamente necessário de energia e não um uso 

excessivo. No folheto que se segue o objetivo mantém-se, mas desta vez este está mais 

direcionado para os equipamentos. 

O Folheto Etiqueta Energética, (Figura 59 e 60), revela uma ferramenta de apoio ao 

consumidor revelando um gráfico que será fundamental na compra de um novo artigo 

eletrónico. Esta ferramenta avalia um determinado produto eletrónico e o coloca dentro 

de uma escala de sete níveis entre A e G. Os equipamentos que estão classificados na letra 

A, ou próximo, são classificados como mais eficientes. O verso do folheto, revela como 

o consumidor deve interpretar a etiqueta aplicada nos produtos e refere quatro sinais 

importantes, nomeadamente; o fornecedor, a classe, os pictogramas e o seu consumo. 
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Figura 59 Folheto Etiqueta Energética – Frente 

Fonte: Arquivo CBB 

 

 

 

 

Figura 60 Folheto Etiqueta Energética – Verso 

Fonte: Arquivo CBB 

 

 

• Design de Interiores 

Um dos novos projetos que ajudei a desenvolver, embora não tenha feito algo do género 

antes, foi a construção e medição das paredes de uma divisão de um edifício. Para poder 

desenvolver esta arte com precisão, tiveram que ser feita medições das paredes e de alguns 

objetos que nestas se encontravam. Alguns dos objetos a ter em conta, podem ser vistos 

nas Figuras 61 e 62, detalhadamente, um ecrã digital, uma mesa suspensa e sinaléticas de 

emergência. 
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Figura 61 Exemplar de parede a aplicar o 

design DREN 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Figura 62 Exemplar de medições de parede a aplicar o 

design DREN 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Após todas as medições feitas foi altura de a equipa transmitir a mensagem, utilizando o 

software Adobe Illustrator. Podemos observar a Figura 63 como um bom exemplo sendo 

que os desenhos à direita estão numa posição consideravelmente mais alta em relação ao 

desenho da esquerda. Isto acontece, pois na Figura 61, podemos ver que existe uma mesa 

suspensa, e se houvesse desenhos por baixo desta mesa, estes não estariam bem visíveis, 

ou até mesmo mal aplicados. 

 

Figura 63 Estampa Dren 1 

Fonte: Arquivo CBB 
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No Apêndice VI estão apresentadas estampas que irão ser aplicadas distintamente em 

paredes diferentes e cada uma delas simboliza a mensagem que a DREN pretende passar. 

Além de desenhos que inspiram energias renováveis, como bicicletas, eólicas, 

reciclagem, entre outros, podemos observar algumas palavras com algum sentido 

direcional, como: sustentável eficiente, inovação. Estas estampas são de certa forma uma 

mensagem visual, expondo diferentes meios que possibilitam energia renovável e 

sustentável. 

 

• Acessórios 

Os brindes são ofertas dadas por alguém e, normalmente quando se toca a produtos com 

alguma utilidade, qualquer pessoa procura receber um. Neste caso, a DREN tem vários 

produtos para oferecer e esta é uma boa forma de se propagar a marca ou a mensagem. 

Foram criados cinco brindes diferentes, nomeadamente um caderno com argolas, uma 

caneta, uma capa, dispositivo usb e um saco. 

Tal como foi feito com as estampas, tiveram que ser feitas medições destes produtos para 

poder aplicar a marca com o tamanho correto, da mesma forma que se apresentam nos 

mockups e só após esse processo, deve-se enviar para a gráfica. 

Como podemos ver na Figura 64, o caderno contém uma das versões da marca DREN 

aplicada na zona superior central. Na Figura 65 encontra-se o molde da caneta e a 

localização onde a marca está aplicada, sendo que, desta vez, apresenta-se no sentido 

horizontal. Na Figura 66 podemos ver o design que foi colocado nas capas com as 

medidas do cortante dispostas pela gráfica. Este design encontra-se com a opacidade 

ligeiramente reduzida e tem um design similar às estampas que serão aplicadas nas 

paredes. Para aplicar a marca no dispositivo usb, (Figura 67) tive de adicionar um efeito 

de perspetiva pois o objeto encontra-se disposto na diagonal. Por fim, o saco DREN 

(Figura 68) teve a marca colocada no canto inferior direito disposto de maneira vertical.  

Este género de acessórios é muitas vezes utilizado como forma de “troca de solicitação 

de informações, experimentação ou compra passou a ser um incentivo tão antigo quanto 

o vale-brinde do varejo. É bastante comum que o brinde certo aumente a resposta em 25% 

ou mais” (Stone, 1992, p. 78). 
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Figura 64 Caderno DREN 

Fonte: Arquivo CBB 

 

Figura 65 Caneta DREN 

Fonte: Arquivo CBB 

    

Figura 66 Capa DREN    Figura 67 Dispositivo USB DREN 

  Fonte: Arquivo CBB    Fonte: Arquivo CBB 

  

Figura 68 Saco DREN 

Fonte: Arquivo CBB 
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Reflexão Final 

 

Ao longo dos três anos no curso de Comunicação Multimédia foi possível obter 

conhecimento nas diferentes unidades curriculares e foi feita uma apreciação daquilo que 

seria trabalhar nestas diferentes áreas. Como eu entrei mais direcionado na Multimédia, 

fui percebendo que a Comunicação é uma parte fundamental desta área, por outras 

palavras, posso dizer que a multimédia funciona em grande parte, em torno da 

comunicação. Nada é criado, sem um conceito ou uma mensagem como base. 

Escolhi uma empresa para o estágio curricular tendo isso em conta. Como foi 

anteriormente referido, a CBB é uma empresa que opera em várias áreas, e como este 

estágio foi a minha primeira experiência no mundo do trabalho decidi tentar obter uma 

noção de como funcionam estas áreas, não optando exclusivamente por uma. 

O facto de ter tido uma oportunidade de fazer um estágio curricular, serviu de certa forma 

como um exame final, onde tive a possibilidade de usar o conhecimento obtido durante o 

percurso académico, não deixando de parte o conhecimento obtido através do 

desenvolvimento de projetos para clientes reais. Ao contrário dos projetos que iam sendo 

desenvolvidos durante o percurso académico, lidar com clientes reais por vezes 

revelaram-se certas condicionantes, causando alterações nos projetos, nomeadamente, 

alterações de última hora provenientes destes clientes. 

Não esquecendo que este estágio curricular serviu essencialmente para aprendizagem e 

obter alguma responsabilidade, pois numa empresa não se trabalha sozinho, trabalha-se 

em equipa, então tive a possibilidade de perceber, de certa forma, quais são as minhas 

capacidades, mesmo que estas estejam sempre em desenvolvimento. 

Em suma, vejo esta etapa dada como concluída, usufruí de todos os projetos que me foram 

propostos sempre com motivação, empenho, esforço e dedicação, mesmo quando surgia 

alguma questão, procurei saber resolvê-la independentemente das condições. 
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