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Resumo 

Este documento tem como objetivo apresentar os principais trabalhos realizados, no 

âmbito da unidade curricular Projeto/Dissertação do segundo ano do Mestrado em 

Comunicação e Multimédia da UTAD. O projeto decorreu na empresa Opal Publicidade, 

uma agência de publicidade sediada na cidade do Porto. 

O desenvolvimento deste projeto, permitiu o desenvolvimento de vários projetos no âmbito 

da Comunicação e da Multimédia, nomeadamente na área do design gráfico e da 

publicidade. 

Este relatório apresenta, então, uma breve descrição dos projetos desenvolvidos, abordando 

os principais objetivos que se propunham atingir, as metodologias utilizadas na execução do 

projeto e os resultados obtidos.  

Pretendeu-se com o desenvolvimento deste projeto pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos nos cursos em Comunicação e Multimédia da UTAD, tendo a oportunidade de 

adquirir mais competências na área da Comunicação e Publicidade, o que foi uma 

experiência extremamente gratificante a nível pessoal e profissional. 
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Abstract 

This document aims to present the main works carried out, within the scope of the Project / 

Dissertation course of the second year of the Master in Communication and Multimedia of 

UTAD. The project took place in the company Opal Publicidade, an advertising agency 

headquartered in the city of Porto. 

 

The development of this project allowed the development of several projects in the scope of 

Communication and Multimedia, namely in the area of graphic design  and advertising. 

 

This report presents a brief description of the projects developed, addressing the main 

objectives that were proposed, the methodologies used in the execution of the project and 

the results obtained. 

 

It was intended with the development of this project to put into practice the knowledge 

acquired in the courses in Communication and Multimedia of UTAD, to have the opportunity 

to acquire more skills in the area of Communication and Advertising, which was an extremely 

gratifying experience on a personal and professional level. 

 

Keywords: Advertising, Art direction, Graphic Design, Communication, Creativity 
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1. Introdução 

Este projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto/Dissertação do 2º 

ano do mestrado em Comunicação e Multimédia e realizou-se na agência de publicidade 

Opal-Publicidade. 

 

1.1. Apresentação da empresa Opal - Publicidade 

 

A Opal Publicidade é uma agência 100% portuguesa, que iniciou o seu percurso em 

1962 e tem vindo a distinguir-se desde então, sendo galardoada várias vezes em festivais 

de criatividade e conquistado prémios como: Leão em Cannes, Cresta Awards e Festival 

Internacional de Publicidade em Língua Portuguesa. Atualmente, a sua sede situa-se na 

cidade do Porto e conta ainda com filiais em Lisboa e em São Paulo. Esta agência conta 

com o apoio das restantes empresas do grupo do qual faz parte e que, ao complementarem 

os seus serviços, lhe permitem dar respostas de forma global, rápida e eficaz. Conta 

também com a dedicação de mais de cinquenta profissionais qualificados em diferentes 

especialidades e que possuem variadas competências contribuindo para o sucesso da 

empresa. 

 

 

1.2. Motivação  

Desde cedo foi idealizada a realização deste projeto como meio para a obtenção do 

grau de mestre, tendo em conta a sua componente prática. Quando surgiu a oportunidade 

deste ser realizado na Opal-Publicidade, as motivações foram várias, tanto a nível pessoal 

como futura profissional nesta área, pelo facto de haver possibilidade de pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos nos cursos de Comunicação e Multimédia, por ter a possibilidade 

de adquirir conhecimentos ao nível da publicidade, junto de profissionais da área, e ainda 

desenvolver competências a nível de comunicação e da criatividade. Para além das razões 

anteriormente apresentadas, aquela que mais me motivou a aceitar este desafio foi a 

possibilidade de poder compreender todos os processos associados à área da publicidade. 

 



 XVI 

1.3. Objetivos 

Para o sucesso deste projeto foram pré-estabelecidos diversos objetivos que foram 

essenciais para organizar o plano de trabalho a desenvolver. Destacam-se os seguintes 

objetivos principais:  

• Aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura e 

do Mestrado em Comunicação e Multimédia; 

• Adquirir experiência de trabalho, com todo o seu ambiente envolvente 

(horários, prazos de entrega, trabalho em equipa e espírito autodidata);  

• Compreender o trabalho de um diretor de arte na área da publicidade, bem 

como todo o funcionamento de uma agência publicitária; 

• Responsabilidade de criação e produção gráfica (capacidade de alcançar bons 

resultados tanto a nível conceptual como gráfico, nos diversos projetos 

desenvolvidos) 

Desta forma, e para cumprir os objetivos propostos, a candidata foi integrada em 

equipas de trabalho e foram-lhe atribuídas tarefas especificas em vários projetos reais. 

 

1.4. Estrutura do documento 
 

Este documento encontra-se dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo é feita uma 

introdução ao projeto realizado e apresenta-se a empresa onde este foi desenvolvido assim 

como a motivação que levou a candidata a realizar o projeto. É ainda, neste primeiro 

capítulo que se estabelecem os objetivos principais a atingir.  

No segundo capítulo é feito um enquadramento das temáticas fundamentais que 

suportam o desenvolvimento do projeto. No terceiro capítulo são apresentados os projetos 

desenvolvidos, passando pelas várias fases de desenvolvimento. Finalmente, no quarto e 

último capítulo são apresentadas algumas reflexões sobre o trabalho desenvolvido e as 

referências a todos os autores que contribuíram como estudo e inspiração para a realização 

deste projeto. 
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2. Estado da Arte 

Neste capítulo, para enquadrar e melhor se compreender o trabalho desenvolvido, 

será feita uma breve abordagem às áreas principais, nomeadamente, o design e a 

publicidade. Será ainda aflorado o processo criativo. 

2.1. Design  

Existem uma variedade de explicações, exemplos e definições para o termo design. 

Como tal, no meio desta diversidade de definições, o objeto gráfico é sempre o ponto 

fundamental da discussão. 

Moura (2012) defende que para uma semiótica do design, o termo etimologicamente 

abordado, alberga três sentidos que estão interligados - o desenho, o projeto e o desígnio. A 

metodologia do design transporta-nos para a ideia do desígnio – determinar, inventar ou 

figurar. Portanto o design traduz as formas e ou as ideias do pensamento transformando-as 

em algo objetivo e real.  

Flusser (2010) define o design como:  

A intenção (design), que está na base de toda a cultura, consiste em ludibriar a natureza 
através da técnica, substituir o que é natural pelo que é artificial e construir máquinas 
capazes de fazer surgir um deus que nós próprios somos (...) O Design representa o ponto 
onde convergem grandes ideias que, derivando da arte, da ciência e da economia, se 
enriqueceram e sobrepuseram de forma criativa umas às outras (FLUSSER, 2010, p.12)  

Flusser, com esta definição, considera o design como uma intenção e olha-o como o 
resultado da interligação de conhecimentos de diversas áreas como a arte, ciências e 
economia. Ao considerar-se os conhecimentos de outras áreas está-se a enriquecer as 
ideias tornando-as mais criativas. Entende-se que o design “está na base de toda a cultura” 
uma vez que ele cria o produto direcionado para a sociedade na qual está inserido, podendo 
utilizar diferentes métodos e interfaces para o comunicar. 

Pode-se considerar então o design como uma ação estratégica, criativa e técnica para 
comunicar ou criar uma ideia ou um conceito, tendo em consideração características 
estéticas e funcionais a fim de solucionar um problema. Associando ao design 
conhecimentos de áreas como a ciência e a arte, potencia-se a possibilidade de ser mais 
criativo e inovador. 
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2.1.1. O designer e o seu papel 
 
Ao termo design está ligada a profissão de quem o pratica, o designer. De acordo 

com Faggiani (2006), Design e Marketing têm-se tornado áreas inseparáveis e 

indissociáveis. O designer, enquanto criador, não deve executar/criar nada sem antes 

entender quais as necessidades e os anseios ainda não satisfeitos na sociedade, quer em 

termos de produto, quer em termos de design e conceção.  

É importante que se tenha ideia das diferentes soluções para os mesmos problemas, tendo 

sempre em consideração a concorrência, assim como o público-alvo e os objetivos que se 

pretende alcançar.  

Posto isto, podemos dizer que atualmente, o principal objetivo de um designer, está 

relacionado com a conquista do público consumidor, oferecendo produtos e serviços 

inovadores.  

Ao desenvolver um projeto/produto, o designer tem de ter a capacidade de criar não apenas 

o que é real, mas sobretudo o que é possível, explorando o caminho de uma imensidão de 

hipóteses. 

Segundo os Fiell’s (2003), o produto deve estar para além das considerações da forma e 

função se ambicionam tornar-se “objetos de desejo”. Para isso, os produtos precisam de 

estabelecer ligações emocionais agradáveis com os seus utilizadores, através da beleza da 

sua forma.  

A emotividade é considerada como uma forma influente e essencial de captar e conceber 

melhores e mais consideráveis ligações, entre o produto e os seus consumidores, assim 

como um meio capaz de diferenciar soluções. Fiell’s (2005) consideram que a diversidade 

de histórias em torno do design do século XX se deve às mudanças de hábitos de consumo 

e de gosto, às alterações a nível do comércio, aos inventores, aos designers, aos 

fabricantes, ao processo tecnológico e às novas tendências. Verificou-se que, ao longo 

desse século, a necessidade de criação de novos produtos, levaram à evolução e à 

variedade do design, assim como à alteração das carreiras dos designers. Desta forma o 

design apresenta-se como uma ferramenta essencial para as empresas atuais, sendo uma 

forma de possuir uma vantagem competitiva.  

Assim sendo, o design está ligado ao processo de criação de ideias inovadoras, 

necessidades e conceitos, aliado a novas atitudes e valores. Todos estes aspetos devem 
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ser tidos em conta e considerados pelos profissionais desta área, no seu ambiente de 

trabalho, de modo a poderem alcançar melhor os seus objetivos individuais e/ou coletivos. 

2.1.2. O papel do design na comunicação de uma empresa 

A utilização do design como ferramenta estratégica para as organizações é um 

campo que tem crescido pela necessidade de redefinir a maneira como o design é 

valorizado e implementado no negócio. Como um método de negócio integrativo, é possível 

auxiliar as empresas no desenvolvimento de vantagens competitivas e sustentáveis através 

da execução do valor estratégico que o design pode oferecer em ambiente de negócios 

(Beckman & Barry, 2009; Bucolo & Matthews, 2011; Verganti, 2008). 

Atualmente, ainda é frequente existirem duvidas relativamente à importância do design na 

comunicação de uma empresa e, por vezes, as empresas acabam por deixar essa parte 

fundamental do negócio em segundo plano, desvalorizando assim uma das principais 

ferramentas de divulgação e fortalecimento de uma marca. Não adianta investir muito 

dinheiro no aluguer de um espaço e contratar os melhores profissionais para formar uma 

equipa qualificada, se ninguém souber que a empresa existe. Da mesma forma que não 

adianta ter uma identidade visual impecável, se o produto ou serviço não corresponder à 

realidade da empresa (Dutra, 2016). 

O design de comunicação abrange toda a comunicação visual de uma empresa, com a 

intenção de comercializar e divulgar os seus produtos ou serviços, incluindo a criação de 

identidades visuais, embalagens, peças gráficas e digitais, materiais promocionais, 

websites, entre outros. 

O design tem-se tornado imprescindível na comunicação empresarial devido à capacidade 

que este tem em comunicar de uma forma clara e eficiente, resolvendo problemas de 

comunicação entre as empresas e os consumidores. Usufrui também de uma função 

estratégica, podendo persuadir o entendimento do público-alvo em relação ao produto ou 

serviço, despertando a sua curiosidade ou o seu desejo para a compra. Essa confiança 

pode ser em vão se o produto ou serviço forem de fraca qualidade, pois neste caso o design 

cumpre apenas com o seu papel comunicacional. Mas se o produto ou serviço forem bons, 

não há dúvidas de que o design irá agregar valor ao negócio, ajudando a criar uma 

imagem positiva da marca na mente do consumidor (Dutra, 2016). 

De forma geral, o primeiro contacto entre os consumidores e uma empresa dá-se através de 

estímulos visuais, seja pelo meio de um cartão de visita ou um anúncio de revista, por isso é 

importante as empresas comunicarem um design apelativo, pois desse modo atrai o 

consumidor, da mesma forma que acrescenta valor e associa qualidade à imagem da 
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marca. Por isso, ter um design inexperiente e de fraca qualidade numa empresa pode ser 

prejudicial ao negócio, criando uma má impressão em relação à credibilidade dos produtos 

ou serviços prestados. 

Por atualmente existir grande competitividade entre as empresas, um bom design pode ser 

fundamental para a escolha do consumidor, pois agrega valores estéticos e emocionais aos 

produtos e serviços. Além disso, uma empresa sólida e bem posicionada ganha 

credibilidade perante a sociedade e os seus fornecedores (Dutra, 2016). 

De acordo com Dutra (2016) cada empresa privilegia de uma personalidade única (a marca) 

e a sua identidade visual deve transmiti-la de maneira coerente, de modo a otimizar os 

valores da marca e a estabelecer uma conexão emocional com os seus clientes. Segundo 

Dutra (2016) as empresas que mais se destacam, são as que entendem o design como um 

fator competitivo e o utilizam como elemento estratégico na comunicação dos seus 

negócios. 

É, por isso, necessário que ocorram mudanças na mentalidade dos empresários em relação 

ao investimento no design. É preciso que entendam a importância deste fator diferencial 

competitivo que agrega grande vantagem para o desenvolvimento das empresas de todos 

os setores, independentemente do seu tempo de existência, mas principalmente no início, 

pois é exatamente nesse momento que as empresas necessitam transmitir uma imagem 

positiva, de modo a obter a confiança do público e atrair clientes. 

 

2.1.3. A comunicação visual e o design gráfico 
 

Serra (2007) diz que, de acordo com Raymond Williams, a palavra comunicação 

apareceu pela primeira vez na língua inglesa no século XV. Derivada do latim communicare, 

que significa “tornar comum a muitos; partilhar”. Já no final do mesmo século, passou-se a 

designar o objeto que é tornado comum, uma comunicação. 

Watzlawick (2002) diz que, a comunicação está presente em toda a natureza humana, 

independentemente da forma como é feita, faz parte da nossa existência e da forma como 

construímos a realidade. O ser humano constrói e envia mensagens a todos à sua volta, 

recorrendo a áreas como a tecnologia, o desenho, a escrita ou outros para emitir ou receber 

mensagens. 

Existem dois tipos de comunicação, a comunicação casual e a intencional. Na comunicação 

casual a mensagem é interpretada de forma livre por parte do recetor. Na comunicação 
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intencional existe o propósito, por parte do emissor, que a mensagem seja interpretada na 

totalidade do significado pretendido. 

Para Faggiani (2006, p. 83) uma identidade visual “é o conjunto de elementos gráficos e 

visuais que formam a personalidade ou a identidade de um nome, ideia, produto, serviço ou 

empresa.”  

De acordo com Faustino (2014) a comunicação visual é uma linguagem direta e universal 

que adquirimos de forma natural ao longo da vida, no entanto, a utilização da comunicação 

visual na sociedade atual tem vindo a desenvolver a utilização de códigos visuais 

específicos e por isso, do mesmo modo que uma pessoa que não saiba escrever não 

conseguirá descodificar um texto escrito, quem não souber o que significam certos códigos 

visuais não conseguirá descodificar a mensagem visual representada por esses códigos. 

Gomes (2003) diz que a comunicação visual se exprime a partir do design através da sua 

criatividade e das mensagens visuais que transmite, entendendo-se assim que a projeção 

gráfica não vive só da técnica de comunicação, mas sim de um processo de criatividade 

onde assimilando imagens, símbolos, cores e valores é possível transmitir uma mensagem.  

Segundo Meggs e Purvis (2012) o termo design gráfico foi utilizado pela primeira vez por 

William Dwiggins para descrever a sua profissão. A origem do design gráfico remete para a 

indústria da publicidade impressa, mas só foi reconhecido como uma profissão após a 

segunda metade do século XX (Ambrose & Harris 2009; Hollis 2011) citado por Casaca 

(2014).  

Hollis (2011) define design gráfico, de uma forma sucinta, como o negócio de criar ou 

selecionar elementos gráficos e organizá-los num espaço para transmitir uma ideia e 

Faggiani (2006, p.80) considera o design gráfico como sendo “todo meio de comunicação 

que se manifesta através da utilização de componentes visuais, como: signos, imagens, 

desenhos, gráficos, ou qualquer coisa que possa ser vista por meios bidimensionais.”  

Para Neves (2012), citado por Casaca (2014) o design gráfico não deve ser considerado 

apenas como uma simples atividade profissional, pois diz ser uma prática que produz 

impacto social e cultural na vida quotidiana. 

Para caracterizar o objeto do design gráfico, podemos considerar algo que foi criado para 

transmitir uma mensagem visual e que resulta da combinação de elementos gráficos. Este 

objeto é normalmente criado com recurso à produção em série e tem como objetivo 

comunicar uma mensagem específica a um determinado público, influenciando assim o 
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conhecimento, atitudes e comportamento da sociedade (Frascara 2004; Neves 2012) citado 

por Casaca (2014). 

Pode considerar-se então o design gráfico como um amplo processo criativo que opera na 

construção de mensagens visuais. Itens como o logotipo e o slogan fazem parte desta área. 

 

2.2. Publicidade  

Derivada do latim publicis, a palavra publicidade pretende designar a qualidade 
daquilo que é público, a divulgação e a difusão. Todavia, a publicidade é hoje muito 
mais do que tornar público um produto, uma ideia ou um serviço: visando alvos cada 
vez mais bem delimitados e identificados, a publicidade joga com as emoções, 
anseios, necessidades, preconceitos e todo o tipo de sentimentos do recetor das 
suas mensagens. (Brochand et al, 1999, p. 23)  

A designação publicidade é bastante antiga e as suas origens remetem para a antiguidade 

clássica. Nesta fase, a publicidade era sobretudo oral, feita através de pregoeiros, que 

anunciavam as vendas de escravos, gado e outros produtos. 

Os egípcios já utilizavam técnicas de comunicação para estimular as vendas por meio de 

anúncios em papiros e em cartazes, mas a técnica era utilizada de um modo intuitivo, pois 

ainda não existia uma metodologia para atingir o público-alvo. 

Pensa-se que a comunicação através da publicidade ocorreu pela primeira vez em Pompeia 

na Itália através de letreiros de sinalização para anunciar combates entre gladiadores 

(Lampreia, 1983 ; Thompson, 2000).  

A partir daí, foram várias as formas de publicidade que foram aparecendo, nomeadamente 

cartazes com mensagens publicitárias comunicadas através de imagens e símbolos. Pensa-

se que os primeiros anúncios com fins comerciais foram publicados em jornais ingleses em 

1650. Já em 1729 é lançada a primeira revista, onde Benjamin Franklin, considerado por 

Lampreia (1983, p.21) como o pai da publicidade, publica um anúncio relativo ao sabão.  

A publicidade cresceu significativamente após a revolução francesa, pois é nesta altura que 

aparece o telefone e a máquina de escrever. No século XX dá-se um grande impulso na 

publicidade devido ao surgimento da rádio e a partir dos anos 50, com o aparecimento da 

televisão, a publicidade tornou-se num grande meio de comunicação. 
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A importância da publicidade foi crescendo e as medias digitais foram-se desenvolvendo, o 

que levou as empresas a terem em consideração a importância de possuírem uma 

identidade e imagem, possuindo um logotipo e um slogan. A publicidade tornou-se a forma 

mais eficaz de chamar a atenção do público e, mesmo passados anos, a publicidade 

continua a crescer e a procurar mais formas e meios de se exprimir (Faustino, 2014) 

 

Ortega (1998) divide a publicidade em duas componentes: a de caráter informativo e a de 

caráter persuasivo (imagem 1). A informação de carater informativo trata de informar, de 

acrescentar informação ao objeto apresentado. A informação de carater persuasivo trata 

intencionalmente de exercer influência no público. Tanto o aspeto informativo como o 

persuasivo atuam juntos no propósito da própria publicidade. 

 

Imagem 1- Mecanismos de atuação publicitária. Adaptado (Ortega, 1998, p. 51) 

 

A componente informativa está relacionada com as motivações interna (motivação) e 

externa (ato de compra) do consumidor, que são produzidas através do seu próprio 

conhecimento e aprendizagem. A componente persuasiva da publicidade relaciona-se com 

a influência que é feita, sob as mais diversas formas de persuasão, sobre o consumidor. 

Esta atua a diferentes níveis: racional, emotivo e inconsciente. A persuasão racional tem a 

ver com o comportamento lógico que podemos esperar das pessoas quando lhes 

apresentamos argumentos e factos concretos. Geralmente, estes referem-se a variados 

aspetos, que de uma forma ou de outra, representam um beneficio ou vantagem para o 

individuo. A persuasão emotiva está ligada a sentimentos e emoções. Os sentimentos 

representam estados emocionais complexos que existem em todas as pessoas e que 
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influenciam o comportamento destas. Na persuasão inconsciente existem os instintos e os 

demais aspetos que através da mensagem publicitária exercem a sua influência sedutora 

muitas vezes em forma de desejo de posse.  

Silva (1976) considera a publicidade como um poderoso meio de comunicação, capaz de 

tornar o produto ou serviço conhecido, com a intenção de despertar o desejo por aquilo que 

é anunciado ao público, ao mesmo tempo que cria notoriedade e prestígio ao anunciante. É 

possível, através da publicidade, alcançar mercados distantes e atuar simultaneamente em 

diversas classes socioeconómicas, em diferentes lugares, atingindo centenas de milhares 

de consumidores. Já Rasquilha (2009, p.19) também tem essa perceção quando diz que a 

publicidade “é responsável por grande parte do orçamento de comunicação, pois, por ser 

uma técnica de massas, permite atingir um público-alvo mais abrangente e, 

consequentemente, “contactar” com mais pessoas.”  

Lampreia (1983, p. 15) considera que a publicidade é “feita por indivíduos, empresas ou 

organizações, através dos diversos meios, com o objetivo de promover a venda de produtos 

e de serviços ou divulgar ideias, identificando-se publicamente como autores dessa 

comunicação.”  

Para Erbolato (1985), a publicidade pode ser entendida como a arte de despertar no público 

o desejo de compra, levando-a à ação. Para além desta definição, Erbolato (1985) considera 

também a publicidade como o conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizadas com o 

objetivo de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando ou 

mantendo clientes. 

2.2.1. Funcionamento de uma agência de publicidade 

Quando um cliente se dirige a uma agência de publicidade, pretende, geralmente, 

ajuda em um ou mais dos seguintes itens: 

• Criar a identidade da empresa/marca; 

• Remodelar a identidade visual da empresa/marca; 

• Colocar um produto no mercado (criação da identidade visual do produto e 

divulgação do mesmo); 

• Reposicionar a marca e/ou o produto no mercado; 

• Anunciar o fim do próprio produto (com a intenção de colocar outro no seu 

lugar) ou atacar o produto da concorrência (geralmente feito de maneira 

indireta); 
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• Fazer o planeamento da estratégia de marketing das peças já existentes. 

Normalmente, uma agência de publicidade divide-se em vários departamentos, para 

facilitar o funcionamento das três principais etapas do serviço que presta: 

Atendimento ao cliente / Account - Os profissionais do atendimento são o elo de ligação 

entre o cliente e a agência. É dever do account promover a agência, além de traduzir tudo o 

que o departamento criativo quer transmitir ao cliente. Assegura, também assistência ao 

cliente, faz o estudo das características do produto ou serviço e do mercado em que o 

cliente opera para assim conseguir apresentar as melhores propostas ao cliente, de acordo 

com o mercado e com as expectativas do cliente. Este departamento trata, ainda, do 

planeamento das estratégias que objetivam solucionar esses problemas de comunicação e 

marketing, assim como do planeamento do investimento do budget (verba de campanha). 

São também estes profissionais que fazem a primeira interpretação do briefing, ou seja, tudo 

o que o cliente quer, colocado num documento escrito pelo account na linguagem da 

agência. Também é dever do mesmo participar no brainstorm (reunião com o objetivo de se 

obter ideias para resolver o “problema” do cliente exposto no briefing) e proceder à 

aprovação da campanha na agência e junto do cliente. 

Criação: O departamento criativo é o departamento onde ocorrem todos os processos de 

criação de conteúdo publicitário. É um departamento fundamental para a existência de uma 

agência deste tipo. Devido à importância deste departamento ele encontra-se dividido entre 

profissionais com diferentes valências e níveis de responsabilidade, de modo a manter a 

máxima organização e eficácia nos resultados obtidos. 

• Diretor criativo: é quem coordena as duplas de criação (compostas por um 

copywriter e um diretor de arte). Compete a este aprovar ou não a ideia, 

sugerir caminhos e criar as principais campanhas. O diretor criativo é 

invariavelmente um criativo. 

• Diretor de arte: é parte da dupla criativa (raramente trabalha sozinho). O 

trabalho dele é participar nas reuniões de brainstorming de modo a obter 

ideias que permitam solucionar o problema do cliente, de acordo com o 

briefing apresentado. Também é trabalho deste, transformar ideias e 

conceitos em imagens. Responde diretamente ao diretor criativo e é livre de 

apresentar as suas próprias criações, porém o trabalho final tem de passar 

pelo superior e beneficiar da sua aprovação antes de poder ser 

implementado. 
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• Copywriter: completa a dupla criativa com o diretor de arte. Tudo o que é 

texto fica a cargo deste profissional. É ele que também elabora o guião dos 

filmes comerciais e institucionais, bem como os textos para spots publicitários 

e ideias embrionárias para jingles. Muitas vezes é ele quem redige o 

raciocínio da campanha e a estratégia de comunicação. 

Produção: depois do projeto aprovado em digital, no caso de necessidade de peças 

impressas, estas serão enviadas para a gráfica. O profissional deste departamento tem 

como função avaliar cotações entre gráficas e demais serviços necessários. Este 

profissional procura e negoceia o preço com os recursos necessários, sempre em função do 

budget indicado pelo cliente no briefing. É o responsável pela escolha das produtoras de 

filmes e de som, escolha de realizadores de filmes, contratação de artistas e locação de 

espaços. Faz também o acompanhamento da própria produção e da edição. 

Departamento de Media: é este departamento que trata com as cadeias de televisão/rádio 

o número de passagem do anúncio e a duração. Novamente, estes parâmetros serão 

condicionados pelo budget. É também responsabilidade deste departamento fazer com que 

a peça chegue à emissora e que o comercial e/ou spot seja exibido no horário e nos dias 

determinados. 

 

 

2.3. Processo criativo 

O pensamento pensa e a imaginação vê. (MUNARI, 1987, p.21)  

A criatividade e a imaginação são fatores que devem trabalhar juntos e que são 

determinantes para a capacidade criativa de um indivíduo. Para além do conhecimento geral 

e especifico de uma determinada área que o individuo deverá ter, é importante o seu 

conhecimento sobre todo o processo. 

A visão, a audição, o tato e todos os outros recetores funcionam simultaneamente enquanto 

a inteligência tenta coordenar todos os tipos de sensações. Tudo o que o nosso cérebro 

compreende é posteriormente fixado na memória, nas suas três secções principais, isto é, 

na de curta duração, na de longa duração ou na de funções genéticas.  

Podemos então dividir a imaginação em alguns tipos: 
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“Fantasia - Tudo o que anteriormente não existia, ainda que irrealizável”.  (MUNARI, 
1987) 

A fantasia é a capacidade mais livre e abrangente de todas, no entanto, pode não se ter em 

conta a viabilidade ou o funcionamento daquilo que se pensou. Na fantasia existe a 

liberdade de se pensar em qualquer coisa, mesmo a mais absurda, incrível ou impossível.  

“Invenção - Tudo o que anteriormente não existia, mas exclusivamente prático e sem 
problemas estéticos”. (MUNARI, 1987) 

 

A invenção é determinada pela relação entre aquilo que se conhece, mas com o objetivo de 

uma utilização prática. Inventar significa pensar em alguma coisa que anteriormente não 

existia. Descobrir significa encontrar qualquer coisa que anteriormente não se conhecia, 

mas que já existia. Pode-se então dizer que a invenção se preocupa fundamentalmente com 

a função. 

“Criatividade - Tudo o que anteriormente não existia, mas realizável de uma forma 
essencial e global”. (MUNARI, 1987) 

A criatividade é uma junção da fantasia e da invenção. Embora esta seja livre como a 

fantasia e exata como a invenção, ela abrange todos os aspetos de um problema. 

O produto da fantasia, tal como o da criatividade, resulta das relações que o pensamento 

estabelece entre aquilo que conhece. É evidente que não se pode estabelecer relações 

entre coisas que não se conhece. Pode-se dizer que a criatividade poderá ser mais ou 

menos proveitosa, dependentemente do facto do indivíduo ter maiores ou menores 

possibilidades de estabelecer relações.  

(...) pessoa que não exercita a criatividade acaba por ser uma pessoa incompleta, 
cujo pensamento não consegue defrontar os problemas que se lhe apresentam. 
(MUNARI, 1987)  

 

 

2.3.1. A teoria de Gestalt 
 

No inicio do século XXI, surgiu o gestaltismo como abordagem oposta ao 

associativismo, uma vez que se focou na perceção, na solução dos problemas e no 

pensamento produtivo e não apenas na memória e na aprendizagem. Os investigadores da 

Teoria de Gestalt estudaram a relação entre as partes de um problema e o seu contexto (o 
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todo) em que está inserido, o momento em que a ideia surge como se fosse um flash, daí o 

uso do termo insight. Um insight, de acordo com a Teoria da Gestalt, é o resultado de uma 

reorganização de um campo percetual (Puente Ferreras, 1999, p.227). A Teoria de Gestalt 

contribui assim, para a explicação das fases e etapas do processo criativo.  

Para a teoria gestaltista, o pensamento criativo é em primeiro lugar uma reconstrução de 

gestalts, ou seja, de configurações que tenham formas estruturalmente imperfeitas ou 

incompletas. O indivíduo percebe o problema como um todo, reconstruindo a harmonia 

desse todo. Max Wertheimer refere que o processo todo é uma linha consistente de 

pensamento e não uma agregação de operações distintas. Nenhum passo é arbitrário, cada 

um deles é dado com visão de toda a situação (Wertheimer, 1944).  

 

2.3.2. Etapas do processo criativo 
 

Podemos considerar o processo criativo como um processo que visa encontrar uma 

solução criativa em resposta a um problema, seja ele novo ou já existente. Este é um 

processo linear com um principio e um fim, que começa quando há a identificação de um 

problema e termina com a sua resolução. Passa ainda por fases de reunião entre equipas 

para a análise da informação e para a produção e organização da grande quantidade de 

ideias resultantes. Por fim passa pela devida avaliação dessas ideias e da produção da ideia 

que for selecionada.  

2.3.2.1. CPS – Creative Problem Solving  
 

O modelo da Resolução Criativa de Problemas, Creative Problem Solving (Modelo 

CPS), é considerado como a metodologia que orienta o processo para a superação de 

obstáculos e a realização de desempenhos inovadores através do recurso à criatividade 

(Treffinger, et al 1994)  

É um processo que é utilizado com o intuito de conceber ideias que sejam capazes de 

resolver problemas. Um processo que é o mesmo em todas as áreas e que pode ser 

reproduzido aleatoriamente e que compreende seis passos: objetivos, factos, problemas, 

soluções, decisão e implementação. 

Conhecido também como o método Osborn-Parnes, a primeira tentativa de organizar e 

universalizar o processo do CPS foi desenvolvido com apoio no método de brainstorming, 
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formulado por Alex Osborn, fundador da agência BDO (Barton, Durstine & Osborn), atual 

BBDO (Barton, Batten, Durstine & Osborn) 

Para Alex Osborn (1952) o brainstorming é um método de pensamento divergente para a 

resolução de problemas em grupo, exclui exteriorizações restritivas e bloqueios mentais, 

consiste em democratizar o comportamento comunicativo dos participantes, com o objetivo 

principal de produzir ideias de modo intuitivo e emotivo. O brainstorming é produtivo porque 

"se concentra exclusivamente no pensamento criativo e exclui o desânimo e as críticas que 

tantas vezes quebra a imaginação" (OSBORN 1952b, p. 272) 

Primeiro modelo Osborn, versão 1.0 do CPS:  

1. Orientação: identificar o problema;  

2. Preparação: reunir dados;  

3. Análise: identificar material relevante;  

4. Hipótese: procurar alternativas;  

5. Incubação: fomentar a iluminação;  

6. Síntese: unir vários elementos;  

7. Verificação: avaliar os resultados.  

 

Em seguida, no modelo Osborn-Parnes (versão 2.0), os sete passos anteriores passaram a 

ser organizados em cinco etapas (Parnes, 1967):  

1. Encontrar Dados;  

2. Encontrar Problemas;  

3. Encontrar Ideias;  

4. Encontrar Soluções;  

5. Encontrar Aceitação.  

A partir da versão 3.0, introduziu-se uma divisão das situações de divergência e de 

convergência em cada uma das fases identificadas, sendo que D- Divergência e C- 

Convergência.  

O pensamento divergente é a fase da criação de muitas opções e possibilidades, podendo 
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ser dados, ideias ou estratégias de implementação, conforme a etapa. É uma fase de total 

liberdade de imaginação.  

O pensamento convergente é a fase em que se devem fazer as escolhas entre as várias 

opções e possibilidades imaginadas na fase divergente. É nesta fase que se faz a seleção 

dos dados mais relevantes, das ideias, critérios e estratégias mais adequadas e viáveis.  

Esta versão mostra a existência de três constituintes importantes e de seis fases 

específicas. 

1. Compreensão do problema   

A. Explorar a desordem  

D- Procurar possíveis oportunidades para resolver o problema;  

C- Identificar as oportunidades mais promissoras para continuar.  

B. Encontrar dados  

D- Examinar muitas fontes de dados, olhando a “desordem” de diversos pontos de vista;  

C- Determinar quais os dados mais importantes.  

C. Definir o problema  

D- Produzir modos de enunciar o problema;  

C- Construir ou selecionar um enunciado específico do problema.  

 

2. Produção de ideias   

A. Gerar Ideias  

D- Produzir muitas ideias, variadas e invulgares;  

C- Identificar ideias com potencial para desenvolver ou usar; 

 

3. Planificação da ação  

A. Concretizar a Solução  
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D- Encontrar formas de desenvolver e fortalecer as possibilidades prometedoras;  

C- Avaliar, dar prioridade e “afinar” soluções promissoras  

B. Procurar a aceitação  

D- Considerar possíveis fontes de apoio ou resistência e possíveis ações de 
implementação;  

C- Formular um plano específico para desenvolver e avaliar as ações.  

 

Durante a minha prática na Opal, a versão do modelo CPS mais utilizado na resolução de 
problemas foi a 2.0. 
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3. Projetos 

Durante a minha permanência na Opal Publicidade estive envolvida em variados 

projetos dos quais selecionei os mais relevantes de cada área para serem expostos neste 

capítulo. Em cada trabalho serão abordados o enquadramento, os objetivos e o processo 

criativo e apresenta o que foi desenvolvido em resposta ao briefing do cliente.  

Tendo em conta toda a componente prática envolvida neste projeto, serão também 

apresentados os softwares utilizados para o desenvolvimento do mesmo. 

Softwares utilizados  

Na execução dos trabalhos solicitados à agência, e nos quais me encontrava 

inserida, foi necessário recorrer à utilização de alguns softwares. Estes softwares eram os 

adotados pela agência no departamento criativo e pertencentes à família Adobe®, o que foi 

uma mais valia por já estar familiarizada com estes em ambiente académico. 

O Adobe Illustrator foi o software utilizado com maior frequência para a criação de 

soluções a campanhas publicitárias. É, geralmente, o programa mais utilizado por designers, 

diretores de arte ou por quem simplesmente tem interesse pelo desenho e pela ilustração. 

Tem como principal característica a criação e edição de conteúdos em formato vetorial, isto 

é, permite adaptar e construir elementos gráficos e exportar em diversos formatos sem 

perda de qualidade, dado que o ficheiro é vetorial. 

 

Relativamente à edição de imagem bitmap, o software utilizado foi o Adobe 

Photoshop. O Photoshop é um software que permite a edição de fotografias e imagens 

bitmap (raster) e, por isso, contém variadas ferramentas que permitem a criação e a edição, 

de modo a que se obtenha o resultado pretendido. É geralmente utilizado por profissionais 

da área da fotografia e por criativos, devido às soluções que este software oferece.  

 

Por último e também utilizado, embora com menos frequência, foi o Adobe InDesign. 

O InDesign é um software da Adobe® desenvolvido para diagramação e organização de 

páginas, isto é, o programa permite a criação de documentos em formato próprio, editável, 

que posteriormente pode ser exportado em vários formatos específicos para impressão. O 

InDesign é utilizado para criar, diagramar, visualizar e editar materiais como: revistas, 

jornais, anúncios e embalagens. 
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3.1. Projeto 1 – “Donuts” 
 
Enquadramento 

O Donuts é um bolo fofo em formato de anel (rosquilha) com diferentes e deliciosas 

coberturas e recheios. A marca Donuts é a segunda maior em Portugal do grupo Panrico e a 

maior em Espanha. É também líder do segmento de rosquilhas, uma marca forte com 100% 

de notoriedade. Tem como missão: “Donuts quer que comeces o dia com o melhor sorriso 

do mundo, porque…”um dia sem sorrir, é um dia perdido” - Charlie Chaplin”, e como visão 

“Donuts quer ser o bolo preferido para momentos de prazer e alegria!”. Tem como valores o 

facto de ser “sabor e frescura”, “momento de descontração”, “fácil de comer”, “em qualquer 

hora, em qualquer lugar “. 

Nos últimos anos tem havido diferentes mensagens veiculadas nos filmes televisivos da 

marca, para responder a necessidades mais táticas, e uma delas é “onde e quando 

quiseres” A comunicação sob o claim “Onde e quando quiseres”, revaloriza o seu produto 

através da embalagem muito mais conveniente, que permite levar o bolo para qualquer lugar 

preservando o sabor único e a textura fofa de Donuts por mais tempo (imagem 2).  

 

Imagem 2- Embalagem comum de Donuts Classic. 

 

O “Pasteleiro Donuts”, imagem presente na comunicação, transmite, por um lado, a 

qualidade, frescura e confecção artesanal da Donuts e, por outro, a proximidade e 

“humanização” da marca. 
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A marca possui uma imagem muito forte dentro e fora do seu grupo de consumidores 

e beneficia de um consumo muito heterogéneo – Target H/M entre 15 e 35 – 49% do 

consumo, target H/M entre 25 e 49 – 53% do consumo.  

Concluiu-se que o momento preferido dos portugueses para consumir um Donuts é à 

tarde (Fonte: IPSOS 2011), o local preferencial de consumo é em casa (70%) e a compra, 

na generalidade, é feita para consumo próprio (Fonte: Salvetti Llombart, Estudo Bases 

2010). 

Objetivos 

• Construir um conjunto de 3 campanhas de P.O.S (ponto de venda), cujo período de 

ativação seria nos meses de Fevereiro, Junho e Agosto em conjunto com uma 

campanha digital adicional que potencie o volume e a frequência de compra, 

reforçando Donuts como love brand junto do consumidor. 

• Fazer a definição dos conceitos escolhidos para as campanhas, assim como a sua 

definição mecânica no P.O.S. e indicar sugestão de brindes. 

• Construção do design dos materiais do ponto de venda e digitais (expositores, topos, 

crowners, ilhas, etc.) 

Foi ainda sugerido no briefing integrar a imagem do génio pasteleiro nos visuais das 

campanhas, ou em parte delas. 

Processo criativo 

Depois da entrega do briefing, foram determinados os contornos do projeto e os 

timings para a entrega final. Uma vez que o timing era ainda largo, passou a integrar a 

equipa de criação, numa fase inicial, três formandos, ocupando dois deles a função de 

diretores de arte e um copywriter.  

Nesta primeira fase fez-se então um estudo ao briefing de modo a compreender mais 

sobre a empresa e o solicitado por ela, seguindo então para o brainstorming. Na fase do 

brainstorming trabalhou-se na procura de soluções que pudessem dar resposta ao briefing.  

Aqui os formandos tiveram liberdade total, concedida pelo diretor criativo, na abordagem 

deste projeto, no sentido em que poderiam escolher a forma de comunicar a campanha sem 

limitações eminentes, tinham apenas de respeitar os conteúdos e as informações contidas 

no briefing. Ainda nesta fase de brainstorming, foi feito um exercício pertinente e sugerido 

pelo diretor criativo com o objetivo de estimular a criatividade. Este exercício consistiu no 
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preenchimento de 50 quadrados, cada um com uma ideia. O objetivo foi apenas conseguir o 

preenchimento dos 50 quadrados, mesmo que estas fossem apenas fantasias ou até 

mesmo ideias executáveis, o que proporcionou um alargamento de horizontes e uma maior 

facilidade na obtenção de ideias. Durante este processo, íamos tendo o acompanhamento 

do diretor criativo, que nos ia guiando e sugerindo o melhor caminho a seguir. Depois de 

um, consideravelmente largo, período de brainstorming, selecionaram-se as ideias mais 

rentáveis, aquelas que pareceram as mais originais e ainda não executadas por outras 

marcas. 

Após a aprovação das ideias/sugestões de campanhas pela parte do diretor criativo, 

passou-se então à criação dos key visuals referentes a cada uma das campanhas assim 

como ao seu desdobramento para as peças necessárias para o P.O.S. Para esta etapa 

juntou-se à equipa de criação já existente, um diretor de arte e um copywriter que ilustraram 

as ideias conseguidas anteriormente.  

Para o desenvolvimento destas campanhas, utilizou-se o software Adobe Illustrator e 

o Adobe Photoshop. A principal entrave encontrada na realização deste projeto foi no 

brainstorming, de modo que existiu alguma dificuldade em encontrar soluções que fossem 

100% originais, nunca antes realizadas. Neste projeto tive como principal função a da 

criatividade, de modo a encontrar as ideias criativas que solucionaram o nosso problema. 

Auxiliei ainda na criação de alguns key visuals. 

 

3.1.1. CAMPANHA FEVEREIRO 
Enquadramento 

Tendo como base a assinatura “Onde e quando quiseres” e o facto de ser o mês em 
que se comemora o dia dos namorados, propôs-se uma campanha que mostre como o Dia 
dos Namorados pode ser celebrado noutros dias, com um visual adequado a esse “dia”, que 
podemos ficar já a conhecer na imagem 3. 
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Imagem 3- Key visual  da campanha de fevereiro 

 

Processo criativo 

Durante todo o mês de fevereiro, a marca teria, em pontos de venda de referencia, 

embalagens personalizáveis, para oferecer Donuts como presente. 

A ideia selecionada para esta campanha consistiu na criação de uma caixa, que 

seria adquirida aquando a compra dos donuts e que tinha a possibilidade de ser 

personalizada com frases românticas. Por exemplo, poderia ter-se uma caixa com a frase 

“Contigo fico sempre mais doce”, como podemos ver na imagem 4. A personalização 

poderia ainda ser feita num micro-site (imagem 5 e imagem 6), onde o cliente teria a opção 

de enviar a caixa com o Donuts para uma morada. Esta ideia da caixa para o donuts partiu 

da conciliação do ato de oferecer um anel com o dia dos namorados, aproveitando o formato 

do donuts associando-o a um anel. 
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Imagem 4 - Embalagem personalizável referente à campanha de fevereiro 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 – Opção de personalização da frase no micro-site 

Imagem 5 - Micro-site da campanha de fevereiro “I Donut You” 
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O cliente poderia personalizar a caixa com uma frase da sua autoria ou com uma das 

frases que estariam disponíveis no micro-site e no ponto de venda. Seriam estas algumas 

das frases disponíveis:  

“Haverá alguém mais doce do que tu?” 

“És o Donuts da minha vida.” 

“Contigo a vida é mais doce.” 

“Deixas-me água na boca.” 

“Queres ser o meu docinho?” 

“Queres ser o meu Donuts?” 

“Dás-me a volta à cabeça.” 

“Vou-te dar uma trinca.” 

“Não é um anel, mas é muito mais docinho.”  

Estando o público-alvo na faixa entre os 15 e os 35 anos, os momentos de oferta 

seriam partilhados nas redes sociais. Para tal, propôs-se que as fotografias fossem 

partilhadas com o hashtag “idonutyou” e “donuts”. Deste modo, conseguir-se-ia atrair o 

target ao ponto de venda, tornando o Dia dos Namorados no Mês dos Namorados, uma vez 

que a campanha duraria o mês inteiro, associando assim a marca a momentos de partilha. 

Nesta proposta contribui com o processo criativo, neste caso, a ideia e, posteriormente, a 

desdobragem dos elementos criados por outro diretor de arte para as peças de P.O.S, 

realizada no software Adobe Photoshop. 
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Peças P.O.S 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagem 8 - P.O.S Ilha 

 

 

 

Imagem 7- P.O.S Topo de Gôndola 
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3.1.2. CAMPANHA JUNHO 

Enquadramento 

Para dar início ao verão, criou-se uma campanha totalmente baseada na assinatura 

de marca “Onde e quando quiseres”, que prometia marcar os consumidores, associando a 

Donuts a novas experiências e partilha, com um visual apelativo (imagem 9) 

 

Imagem 9- Key visual da campanha de junho 

 
Processo criativo 

A ideia que resolveu esta campanha consistiu na atribuição de uma senha a cada 

donut vendido. As senhas deveriam ser inseridas no micro-site (imagem 10), mediante login 

com Facebook, para revelar se dariam direito a um prémio direto – como auscultadores, 

puffs e bóias – e dar acesso ao sorteio para uma volta ao mundo para duas pessoas, com 

paragens já definidas pela marca (imagem 11 e imagem 12). Após inserir a senha, o cliente 

receberia um passaporte Donuts virtual ao qual poderia aceder com a sua conta de 

Facebook. O participante podia receber mais senhas no passaporte se partilhasse a sua 

participação nas redes sociais ou se convidasse um amigo para a viagem (imagem13). 

Esta ideia foi conseguida por uma equipa à qual eu pertencia e surgiu a partir da assinatura 

da marca “Onde e quando quiseres” fazendo imediatamente uma ligação com o termo viajar. 

A partir daí foi criada uma estratégia que, por um lado, levasse o target a consumir (uma vez 

que teriam de comprar donuts para adquirir as senhas para, consequentemente, poder 

participar) e ao mesmo tempo interagisse com as redes sociais e o micro-site. 
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Imagem 10- Micro-site da campanha Donuts 360º - Página inicial 

 

 

Imagem 11- Micro-site da campanha Donuts 360º - Página de participação no passatempo 



 26 

 

Imagem 12- Micro-site da campanha Donuts 360º - Página de resultado da participação 

 

 

Imagem 13 – Micro-site da campanha Donuts 360º - Página de consulta ao “O meu passaporte” 
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Peças P.O.S 

 
Imagem 14- P.O.S Topo de Gôndola  

 

 
Imagem 15- P.O.S Ilha 
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3.1.3. CAMPANHA AGOSTO 

Enquadramento 

Para o mês de agosto, concebeu-se uma campanha que dá ao consumidor a 

hipótese de se tornar o Génio Pasteleiro.  

 

Imagem 16- Key Visual da campanha de Agosto “Donuts 360º” 

 

Processo criativo 

A ideia que resolveu esta campanha consistiu no facto do consumidor ser convidado 

a comprar um donut e a decorá-lo em casa a seu gosto, remetendo assim para o facto do 

consumidor se poder tornar num génio pasteleiro. Depois, deveria tirar uma fotografia ao 

donut e partilhá-la com os hashtags #decoraoteudonuts e #donuts, na página de Facebook 

da Donuts (imagem 17).  

O autor do Donuts com mais likes receberia um iPhone, o segundo classificado uma 

máquina fotográfica Lomografica e o terceiro um curso de cake design.  

Desta forma, conseguir-se-ia impulsionar o consumo de Donuts, atraindo o público-

alvo ao ponto de venda, através de uma campanha divertida e envolvente. Nesta campanha 
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contribui, mais uma vez, com a criação da ideia de funcionamento da mesma e com o 

desdobramento dos elementos criados pelo diretor criativo, para peças P.O.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagem 17- Sugestão de participação na campanha  

 

Peças P.O.S 

 

Imagem 18- P.O.S Topo de Gôndola 
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Imagem 19- P.O.S Ilha 

 

 

Imagem 20- P.O.S em ambiente real 
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3.1.4. CAMPANHA DIGITAL 

Enquadramento 

Hoje em dia estão na moda os desafios online, colocados por desconhecidos e por 

personalidades famosas, através de vídeos no Youtube. Normalmente, estes desafios 

geram vídeos que se tornam virais, inundando as redes sociais. O formato que faz sucesso 

entre os mais jovens, e ainda não chegou a Portugal, é o Desafio do Telefone (imagem 21).  

Com base nesses vídeos, e sabendo que o nosso target utiliza redes sociais no seu 

dia-a-dia, nasceu a ideia de se conceber uma aplicação para smartphone com todo o 

potencial para se tornar viral, levando consigo a marca Donuts. 

 

Imagem 21- Key visual da campanha digital 

 

Processo criativo 

Nesta aplicação, os participantes teriam de iniciar uma conversa com um dos seus 

contactos, sem referir que se trata de um desafio ou dizer que é engano. A chamada tem de 

decorrer normalmente até ao fim. Durante a chamada, são obrigados a dizer as três 

palavras que a aplicação vai revelando. Todo o momento é gravado pela aplicação, para ser 

posteriormente partilhado nas redes sociais. Pretendeu-se criar também a hashtag 
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“donutstrrim” para partilha de momentos associados ao desafio. A ideia surgiu pela minha 

parte, assim como a sua adaptação à marca Donuts. 

Deste modo, a Donuts tornar-se-ia a primeira marca em Portugal a associar-se ao 

movimento Desafio do Telefone, garantindo uma forte ação online. 

Nas seguintes imagens, da 21 a 25 podemos ficar a conhecer o aspeto e o 

funcionamento da aplicação: 

 

Imagem 22- Demonstração do funcionamento da aplicação Donuts Trrim (parte 1) 
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Imagem 23- Demonstração do funcionamento da aplicação Donuts Trrim (parte 2) 

 

 

Imagem 24- Demonstração do funcionamento da aplicação Donuts Trrim (parte 3) 
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Imagem 25- Demonstração do funcionamento da aplicação Donuts Trrim (parte 4) 

 

 

Imagem 26- Demonstração do funcionamento da aplicação Donuts Trrim (parte 5) 
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Com a aplicação, criou-se também uma família de personagens baseadas nos 

produtos Donuts, que não só figurariam na própria aplicação, como poderiam também viver 

no ponto de venda, bem como noutros meios, dado o seu enorme potencial de 

desdobramento (imagens 26 a 30).  

 

Imagem 27- Personagem que representa o Donuts Classic na aplicação. 

 

Imagem 28- Personagens que representam os variados Donuts na aplicação. 
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Imagem 29- Donuts friends - Ilustração alusiva à aplicação 

 

Imagem 30- Donuts chef - Ilustração alusiva à aplicação 
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Imagem 31- Donuts Wallace – Ilustração alusiva à aplicação. 

 

3.2. Projeto 2 – “Feno de Portugal” 

Enquadramento  

Desde 1930 a cuidar da pele com agradáveis aromas da Natureza, Feno de Portugal 

enriquece as suas novas fórmulas extra cremosas com exclusivas combinações de 

ingredientes tipicamente portugueses: óleos hidratantes com reconhecidas propriedades 

nutritivas na pele; extratos 100% naturais dos mais agradáveis aromas da Natureza. 

Feno de Portugal apresenta assim a nova linha Nutricuida (imagem 32) para ajudar a 

hidratar e a cuidar a pele em profundidade, deixando-a delicadamente suave e gentilmente 

perfumada... naturalmente. 

Na sequência do lançamento desta nova linha, Feno de Portugal lança o seu desafio às 

agências de publicidade, em modo de concurso. 
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Imagem 32- Nova linha Nutricuida da Feno de Portugal 

 

Objetivos 

• Criação de um spot de televisão de 20’’ (o spot será usado nos canais Media Capital 

e Grupo RCom).  

• Criação de uma ativação de marca (que permitisse divulgar a entrada da marca em 

geles de banho e sabonetes líquidos, através da sua nova linha de produtos Feno de 

Portugal Nutricuida. 

O objetivo de marketing para esta campanha era comunicar que Feno alargou a sua 

gama de produtos e apresenta agora a nova linha de cuidado pessoal, Feno de Portugal 

Nutricuida, com fórmulas cremosas e hidratantes, com extratos naturais, disponível em 

geles de banho, sabonetes líquidos e sólidos. 

Tendo em conta que o target a que se pretendia chegar seria de mulheres dos 35 aos 50 

anos, e sabendo que este target não compra Feno de Portugal, pretendia-se informa-lo da 

existência desta nova linha de cuidado corporal, que cuida e hidrata a pele naturalmente. O 
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beneficio emocional que se pretendia passar aqui era o de um sentimento de ser dona de 

casa/ mãe de família satisfeita, segura e orgulhosa das suas escolhas por comprar os 

produtos mais saudáveis e indicados para a sua família. 

Para o spot de televisão, pretendia-se, para além de um efeito surpresa, um ambiente 

carinhoso (a marca de sempre, familiar, envolvente) e também de modernidade, pois a 

marca evoluiu, o que significa que acompanha as tendências e o gosto da consumidora 

moderna, não perdendo as suas raízes no que toca à naturalidade dos produtos (extratos 

naturais). 

Uma vez que o jingle da marca tem um enorme nível de recordação, o ideal seria, por 

breves palavras, colocar toda a gente a cantar/ a ficar no ouvido com Feno de Portugal. 

 

Processo criativo 

Jingle 

 Para o lançamento da linha Nutricuida da Feno de Portugal, decidiu-se explorar e 

devolver aos portugueses o que de mais marcante existiu e persiste na marca: o 

jingle. Porém, a Feno de Portugal mudou, evoluiu e tenta responder a novas necessidades 

dos consumidores. Nesse sentido, optou-se por recriar a letra da música, preservando o 

essencial:  

• A melodia  

• O verso que está na memória de todos os portugueses e que é também a 

assinatura de marca: “o aroma da natureza”.  

De forma a garantir que este novo jingle passasse novos e modernos valores, sugeriu-se 

que a sua interpretação fosse por uma destas cantoras:  

• Ana Bacalhau (Deolinda)  

• Ana Free  

• Cuca Roseta  

• Luísa Sobral  
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Sendo registos e estilos diferentes, qualquer uma delas poderia ser uma lufada de ar fresco, 

terno e bem português, na música que tão bem se conhece e não se quer esquecer. O 

mediatismo que qualquer uma delas tem seria também uma mais valia para a campanha.  

Jingle (desenvolvido pelo copywriter): 

Mais rico do que já era, 

Mais fácil de utilizar, 

Extratos de fores e de plantas  

pra nos hidratar.  

Suave como um carinho,  

escolha de confiança,  

Bom para a mãe, para o pai  

e para a criança.  

Feno de Portugal, o aroma da natureza.  

Spot de televisão 

Foram elaborados storyboards (imagem 33 a 35) para transmitir as ideias para spots 

de televisão. Sugeriu-se que a cantora poderia vir a ser também a protagonista do spot de 

televisão cujo storyboard é apresentado a seguir: 

 

Imagem 33- Storyboard da sugestão A – Spot 10’’ 
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Imagem 34- Storyboard da sugestão B (parte 1) 

 

Imagem 35- Storyboard da sugestão B (parte 2) 
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Para a criação destes storyboards tive em conta o objetivo da marca, representando um 

ambiente carinhoso (familiar, envolvente), demonstrado pelo ato do pai ajudar a filha 

(criança) a lavar as mãos, em casa, incentivando também à higiene pessoal. Foi criado ao 

mesmo tempo um ambiente de modernidade referenciado pela evolução da marca no que 

diz respeito às embalagens e à criação de um sabonete liquido, o que acaba por mostrar 

que a marca acompanha as tendências e o gosto da consumidora moderna. Foram criados 

planos médios e aproximados, uma vez que o principal foco seria mostrar o produto e o ato 

da sua utilização. 

Ativações 

 As ações propostas pretenderam reforçar o espírito já explicado, contribuindo para 

recordar e pôr toda a gente a cantar o jingle celebrizado pela campanha publicitária na 

década de 70, de formas inusitadas e em diferentes locais.  

Propôs-se uma ação nas casas de banho (imagem 36) de alguns centros comerciais do país 

que obrigasse as pessoas a trautearem a música Feno de Portugal para que o dispensador 

de sabonete líquido funcionasse. Isto seria possível mediante a colocação de um sensor da 

voz humana no próprio dispensador. Nas casas de banho em que esta ação decorresse, o 

sabonete líquido disponível seria Feno de Portugal.  

 

Imagem 36- Proposta de ativação nas casas de banho de centros comerciais 
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Propôs-se também uma ativação no festival Rock in Rio, que decorreria de 19 a 29 de Maio. 

É um festival a que muitas pessoas entre os 35 e os 50 anos não iriam faltar. Nesse sentido, 

e também com o objetivo de seduzir os consumidores mais jovens, propôs-se que a ação 

anterior se repetisse nas casas de banho do recinto deste festival. O mediatismo do evento 

seria perfeito para amplificar o lançamento da nova linha Nutricuida da Feno de Portugal.  

Para uma ativação em supermercados foi proposta a criação de cenas ao género do 

programa televisivo  “apanhados”. Escolher-se-ia uma “vítima” entre os clientes que circulam 

e alguns “atores” contratados cruzar-se-iam com ela trauteando baixinho, com ar 

despreocupado, a música Feno de Portugal, como se andassem a fazer as suas compras. A 

própria funcionária da caixa cantaria despreocupadamente a música enquanto estivesse a 

contabilizar as compras. O objetivo seria fazer com que a “vítima” fosse contagiada pela 

música, fenómeno que frequentemente acontece com determinadas melodias. Quando a 

“vítima” finalmente desse consigo a cantar, ser-lhe-ia oferecido um pack de Feno de 

Portugal, com toda a linha Nutricuida. Destes momentos poder-se-ia fazer vídeos para as 

redes sociais. Se não fosse possível realizar isto de modo espontâneo, com “vítimas” reais, 

poder-se-ia fazer encenações.  

Por fim, nas “manhãs da Comercial”, foi proposta a integração da nova linha 

Nutricuida nos momentos saudosistas de Nuno Markl, criando-se uma conversa em torno 

do espírito contagiante de certos jingles que não caem do esquecimento por mais que o 

tempo passe. Desta forma, ao longo de um diálogo, referir-se-ia que a nova linha foi 

lançada, mas que o essencial da marca nunca se perde: o jingle e, claro, a qualidade.  

Partindo do princípio que Portugal retomaria o hábito de cantar este jingle, considerou-se 

que valeria a pena disponibilizá-lo para download no site, como toque de telemóvel.  

A equipa que constituiu o desenvolvimento desta campanha foi composta por mim, no papel 

de diretor de arte, e por um copywriter, com o auxilio frequente do diretor criativo. Fez parte 

do meu trabalho, nesta campanha, a criação dos storyboards para o spot de televisão (ideia 

e grafismos) e também participei no brainstorming para a ativação da marca. O 

desenvolvimento destas tarefas correu dentro da normalidade sem quaisquer entraves e 

resolvido num considerável curto espaço de tempo. Para concluir, o concurso foi ganho por 

esta nossa proposta, da Opal Publicidade. 
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3.3. Projeto 3 – “Logotipo Speed Tasting” 
 
Enquadramento 

 Com a aproximação da 9ª edição do Porto & Douro Wine Show, que vem 

acompanhado de muitas atividades que dão a conhecer melhor os vinhos da Região 

Demarcada do Douro, nasceu a necessidade de uma imagem que representasse um novo 

conceito, o “Vinho do Porto Speed Tasting”. Para além de workshops e provas com os 

Vinhos do Porto e do Douro, no Porto & Douro Wine Show marcam habitualmente presença 

reconhecidos enólogos e chefes que, através dos seus vinhos e de criações gastronómicas 

ao vivo, demonstram a versatilidade, diversidade e excelência dos vinhos da Região 

Demarcada do Douro. As “Speed Tastings” seriam então momentos leves e animados em 

que um profissional explicaria temáticas de relevo enquanto dá um vinho a provar. Cada 

momento destes teria a duração de dois minutos. 

Objetivos 

• Criação de um logotipo que representasse o conceito “Speed Tasting” 

O objetivo da criação deste conceito seria cativar novos públicos, divulgar a excelência e a 

diversidade dos vinhos do Porto e Douro e mostrar que o Vinho do Porto acompanha os 

mais diversos momentos. 

Processo criativo 

 Inicialmente, foi feita uma pesquisa de modo a abordar melhor o tema, ficando deste 

modo a conhecer um pouco mais sobre os Vinhos do Porto e sobre o evento Porto & Douro 

Wine Show. Após esta pesquisa deu-se inicio à fase de brainstorming (imagem 37).  

A ideia primordial consistiu em incluir, de algum modo, um balão de fala, com a intenção de 

representar o momento do discurso, aliado a manchas de vinho, que seria o tema do 

discurso. Testou-se também, nesta fase, alguns tipos de letra, para futura incorporação no 

logotipo. 
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Imagem 37- Primeira fase de brainstorming para o logotipo “Speed Tasting” 

  

Numa segunda fase, mantendo a ideia dos balões de fala, pensou-se e incluiu-se nos 

grafismos o Copo de SizaA (imagem 38).   

 

Imagem 38- Segunda fase do brainstorming “Speed Tasting” 

                                                
A O copo de Siza foi desenhado pelo arquiteto Siza Vieira para o evento Porto Capital Europeia da Cultura, em 2001, e é o 
copo oficial do Instituto de Vinho do Porto. Este copo tem o tamanho ideal para não abafar o vinho e o formato correto para 
concentrar os aromas. 
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 Após a supervisão e partilha de ideias com o diretor criativo, chegou-se a um 

consenso na medida em qual seria a melhor opção a trabalhar. Adiantou-se então, um teste 

com diferentes cores (imagem 39).  

 

Imagem 39- Teste de cores ao logotipo “Speed Tasting” 
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Decidiu-se, em consenso com o diretor criativo, que a melhor proposta seria a seguinte: 
 

 
Imagem 40- Logotipo final “Speed Tasting” 

 
Este logotipo representaria então, em uníssono, o Copo de Siza e o balão de fala, 

aliado ao lettering com o próprio nome do conceito. A cor mais parecida com o vinho 
representaria, precisamente, os vinhos do porto Tawny, Ruby e Rosé, e a outra cor, 
dourado, representaria a excelência e o requinte, características que o Vinho do Porto 
assume. O tipo de letra utilizado foi o “Pennellino”, que podemos observar na imagem 41.  

 
 
 

 

 
Imagem 41- “Pennellino” tipo de letra utilizado no logotipo “Speed Tasting” 

 
Este trabalho foi desenvolvido na sua totalidade por mim, e não surgiram dificuldades no seu 
processo de criação.  
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3.4. Projeto 4 – “Velhotes – Porto Cálem” 

 

Enquadramento 
 Entre as cerca de 40 marcas históricas de Vinho do Porto, a Porto Cálem sobressai 

como uma das mais famosas entre elas. Sendo um dos líderes de mercado em Portugal, 

com a sua famosa gama de Vinho do Porto Velhotes Tawny, Ruby e White, praticamente 

todas as famílias portuguesas conhecem o nome Porto Cálem.  

Fundada em 1859, por António Alves Cálem, a Porto Cálem manteve-se na mesma família 

durante quatro gerações e sempre prestou grande atenção à produção de Vinhos do Porto 

de qualidade, resultando num reconhecimento por parte de todo o mundo do Vinho.  

Associada a momentos de descontração entre família e amigos, a marca Velhotes resistiu 

ao teste do tempo, conquistando a preferência de várias gerações e um lugar cativo na 

memória dos portugueses. Assim, ao optarmos pelo conceito “Boas memórias”, cumprimos 

um duplo objetivo: homenagear a história da marca, e lembrar que enquanto houver 

Velhotes, os bons momentos, e as boas memórias nunca serão coisas do passado. 

No âmbito da criação desta nova assinatura para a marca Velhotes – “Boas memórias”, 

surgiu a necessidade da criação de um key visual que representasse esta nova assinatura 

(imagem 42). 

Objetivos 
• Key Visual Velhotes “Boas memórias” 
• Desdobramento para peças de P.O.S 

 

Processo criativo  
 No processo de criação teve-se em conta o conceito da nova assinatura e optou-se 

por criar uma composição harmoniosa de molduras com fotografias numa parede, 

remetendo assim para a nova assinatura “Boas memórias”. Incluiu-se também a própria 

garrafa de vinho Velhotes – Porto Cálem. 

Todas as fotografias das molduras, inclusive as próprias molduras, foram retiradas do banco 

de imagens Shutterstock, e editadas e montadas no Adobe Photoshop. 

 
  

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 42- Key visual “Boas memórias” Velhotes – Porto Cálem 

 
 

De seguida, fez-se o desdobramento do key visual para peças de P.O.S (imagem 43) 

Imagem 43- Desdobramento do key visual para peças de P.O.S 
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Peças P.O.S 

 
Imagem 44- Forra ilhas – “Boas memórias” – Velhotes 

 

 
Imagem 45- Crowner e base para ilha “Boas memórias” - Velhotes 
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Imagem 46- Linear “Boas memórias” - Velhotes 

 

Neste projeto tive como função trabalhar o key visual, uma vez que a ideia das molduras já 

era existente. A principal dificuldade sentida foi, não a nível técnico, mas a nível de 

comunicação interna da empresa, uma vez que houveram alguns problemas na transmissão 

e interpretação de ideias entre o departamento criativo e o departamento de accounters.  

 

 
3.5. Projeto 5 – “Vinhos do Dão – ATM” 

 
Enquadramento 
Qualidade, personalidade, diferença, elegância, frescura e suavidade são as características 

que a marca dos vinhos que nascem no berço da Touriga Nacional assume – Os Vinhos do 

Dão. 

Foi proposta, pela empresa vinhos do Dão, a realização de uma peça para ATM, composta 

por dois momentos, que demonstrasse a sua intenção em desejar boas festas na época 

natalícia. 
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Objetivos 

• 2 momentos para ATM 

 
Processo criativo 

Em modo de resposta a esta proposta, foram apresentadas duas sugestões (imagem 48 e 

49), relativamente idênticas. Para a criação destes key visuals foi reaproveitada uma 

imagem já utilizada pelos vinhos do Dão para a promoção dos mesmos (imagem 47), 

dando-lhe, com a ajuda do Adobe Photoshop, um aspeto em conformidade com a época. 

Para isso adicionou-se um pouco de cor, neste caso uma cor que criasse ligação com a 

própria cor do vinho e com a época festiva em questão e também um efeito de neve, 

remetendo para o frio proveniente da época. No texto fez-se um trocadilho com o nome dos 

presentes que os reis magos ofereceram ao menino jesus, com a assinatura da marca. 

 

 

Imagem 47- Imagem original 
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Imagem 48- Proposta 1 – Vinhos do Dão ATM – Boas Festas 
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Imagem 49- Proposta 2 – Vinhos do Dão ATM – Boas Festas 

 
Neste projeto coube-me a criação da proposta 1 de key visual que mais tarde beneficiou do 

auxilio/edição do diretor criativo, nascendo assim a proposta 2. O projeto realizou-se sem 

qualquer entrave. 
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3.6. Projeto 6 – “Dia da mãe – Glicínias / Foz Plaza” 
 
Enquadramento 
 

Glicinias Plaza e Foz Plaza, dois centros comerciais que pretendiam fazer, em 

conjunto, uma atividade para celebrar o dia da mãe. A atividade desenvolvida seria um 

momento, a decorrer no dia 1 de Maio, no Glinicia Plaza e Foz Plaza, em que os filhos 

(crianças) teriam a oportunidade de fotografar as suas mães e levarem a fotografia para 

casa, como recordação. Existiria também um outro momento nos dias 14 e 15 de Maio, 

chamado de “mamãs e bebés”, direcionado para as grávidas, em que estas teriam a 

oportunidade de realizar uma ecografia 3D/4D e ainda direito a uma sessão fotográfica. Com 

a realização destas atividades surge a necessidade de comunica-las. 

Objetivos 

• Encontrar fotografias que apresentassem coerência com a a ideia que se desejava 

transmitir, bem como o tratamento destas. 

Processo criativo 
Foi feita uma pesquisa no banco de imagens shutterstock a nível de fotografias que se 

adequassem à ideia que se queria transmitir. Para a seleção das fotografias das mulheres 

preferiram-se aquelas que pudessem representar mães jovens e sorridentes e para as 

fotografias das crianças preferiram-se as que pudessem representar o momento em que 

estas teriam o papel de fotógrafos. Feita a seleção das fotografias, passou-se para a edição 

das mesmas no software Adobe Photoshop afim de se eliminar o fundo e de fazer-se 

pequenos ajustes a nível de cor e contraste. De seguida aplicaram-se as fotografias num 

layout pré-definido pelo cliente. Houveram duas versões diferentes, uma que comunicava o 

momento de “Mãe, câmara, ação!” e outra que comunicava os dois momentos, o anterior e o 

“Momentos mamãs e bebés” . Para cada um dos momentos foram feitas quatro variantes, 

sendo elas a variante de mural, de mupi, de anúncio e de botão newsletter (imagem 50 a 

imagem 54). Por sua vez, estas foram duplicadas para versões com o nome dos centros 

comerciais:  Glicínias Plaza e Foz Plaza. 

Todos estes passos descritos foram realizados por mim e não surgiram dificuldades no seu 

periodo de execução. 
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.  
Imagem 50- Versão que apresenta os dois momentos- variante de mural 

 
Imagem 51- Momentos mãe, câmara, ação! – variante mural 
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Imagem 52- Momentos mãe, câmara, ação! – variante mupi 

  

 
Imagem 53-- Momentos mãe, câmara, ação! – variante anúncio 
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Imagem 54- Momentos mãe, câmara, ação! – variante botão newsletter. 

 
 

3.7. Projeto 7 – “Porto and Douro Wines” 
 
Enquadramento e Objetivo 

 A proposta deste trabalho consistia na realização de um cartaz A3 que comunicasse 

a atividade desenvolvida pela “Port and Douro Wines” chamada de “a Taste of Origin” que 

consistia em oito mostras de vinhos e numa feira. 

Processo criativo 

 O primeiro passo para a realização desta proposta foi fazer uma pesquisa sobre a 

temática, nomeadamente tomar conhecimento de cartazes realizados em anos anteriores.  

Após decididos alguns conceitos base como a simplicidade, clareza e harmonia, começou-

se a fazer a conjugação de elementos gráficos, previamente selecionados, com o texto e 

vários constituintes que tinham obrigatoriamente de constar no cartaz. Esta etapa foi 

realizada maioritariamente no software Adobe Illustrator, visto que, nas quatro propostas 

apresentadas (imagem 55), três delas contêm apenas elementos vetoriais. O único cartaz 

que contém elementos fotográficos foi desenvolvido no Adobe Photoshop. 

O desenvolvimento deste projeto foi realizado por mim na sua totalidade e não existiram 

dificuldades consideráveis. 
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Imagem 55-Propostas de cartazes realizados para a Port and Douro Wines 

 
3.8. Projeto 8 – “Givenchy” 

 
Enquadramento 

 Fundada em 1952 por Hubert de Givenchy em Paris, Givenchy representa uma 

luxuosa marca francesa de moda e cosméticos. Com o lançamento de novos produtos de 

make up, emerge a necessidade de comunicá-los, desta vez o destaque é para uma 

novidade a nível da própria marca e de outras marcas de cosmética – o batom Rouge 

Interdit Vinyl (imagem 56). Este batom foi apresentado em 12 cores, incluindo a cor star, um 

batom preto com Eosina. Com uma nova fórmula, novo packaging e com o inovador efeito 

plump, este batom prometia uma cobertura média e um brilho extremo. 
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Imagem 56- Batom Rouge Interdit Vinyl- Givenchy 

 

Objetivos 

 Com o lançamento deste batom, foi-nos proposto o desafio de encontrar uma 

solução para ativação do produto. O único objetivo neste trabalho seria encontrar uma ideia 

viável para fazer a ativação deste produto no mercado e a sua representação.  

Processo criativo 

 Para a ativação deste produto no mercado, pegando na própria assinatura da 

coleção primavera-verão – “LA REVELATION ORIGINELLE”, onde teria lugar o lançamento 

do novo batom, pensou-se numa box colocada no centro comercial, completamente 

misteriosa em relação ao que aconteceria lá dentro, fazendo apenas referencia ao conceito 

“revele-se”, à marca e ao produto (imagem 58). Esta ativação consistiria na participação de 

várias mulheres, uma de cada vez, que tivessem a oportunidade de entrar pela porta na box, 

e sair completamente “melhorada”. Esta mudança consistira numa remodelação da 

maquilhagem e cabelo da mulher em questão, efetuada por profissionais da área ao serviço 

da Givenchy, dando-lhes, ao mesmo tempo, a conhecer e experimentar o novo batom. Cá 

fora estaria um ecrã onde seria possível acompanhar o tempo restante até à saída da 

interveniente. Aquando da sua saída seria apresentada uma fotografia da mulher no 
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momento em que entrou para a box, para assim ser possível fazer uma comparação entre 

antes e depois.  

 Os elementos graficos colocados na box foram desenvolvidos no Adobe Photoshop, 

primeiramente em imagens planas (imagem 57) e só depois colocadas com prespetivas 

sobre uma imagem com ambiente de centro comercial.  

Todo o grafismo foi desenvolvido por mim, juntamente com a ideia de como funcionaria a 

box. Não surgiram dificuldades na realização deste projeto.  

 

Imagem 57- Planificação dos componentes da box 
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Imagem 58 - Parte traseira e dianteira da box, respetivamente. 
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4. Conclusão e trabalho futuro 
 

Como todos os processos criativos, o design é, não só uma atividade refletiva, mas 

também um processo emocional. A aprendizagem e a emoção, o conhecimento e a 

imaginação, a planificação e o acaso, não podem ser desagregados, pois conclui-se que 

eles trabalham juntos integramente, completando-se. 

Com a evolução das tecnologias, a mentalidade das pessoas também tem evoluído, e a 

comunicação tem vindo a acompanhar todo esse avanço, apelando, criando necessidades e 

divulgando através da publicidade e da entidade visual, que acabam por ajudar a que as 

empresas cresçam e sejam reconhecidas no mercado. 

É importante perceber-se o papel de um designer para que o seu trabalho se possa afirmar 

na sociedade. O papel de um designer não é apenas pegar numa folha branca e desenhar, 

é preciso perceber que existe por trás todo um processo de aprendizagem e que a 

criatividade não tem apenas valor estético, mas sim funcional. Os designers são 

profissionais que sabem como comunicar, e por isso sabem que é importante perceber a 

linguagem do cliente, descodificar a sua vontade e inclui-lo no desenvolvimento do projeto. 

Com base nos projetos desenvolvidos, este documento insere-se também no âmbito da 

necessidade que uma empresa ou agência tem em se fazer ouvir entre as demais, através 

da comunicação, enviando mensagens ao público (recetor) através da publicidade física e 

digital, que promovem tanto a empresa como os seus produtos. 

Como objetivo deste projeto, percebeu-se que no processo criativo são importantes 

conceitos como o brainstorming e o modelo CPS, e que a nossa imaginação pode ir desde 

“tudo o que anteriormente não existia, mas que mesmo assim é impraticável”, até “tudo o 

que anteriormente não existia, mas que é realizável de uma forma essencial e global”, tendo 

sempre em conta as necessidades do público. Relativamente ao trabalho de um diretor de 

arte numa agência de publicidade, conclui-se que este é uma “peça” fundamental no 

“puzzle”, pois é a este que cabe a responsabilidade de obter ideias como solução ao 

problema do cliente, de acordo com o briefing apresentado. Para além de passar por todo o 

processo criativo, este também tem como função complementar, transformar as suas ideias 

e conceitos em imagens. É necessário que este tenha conhecimentos na área do design 

gráfico e da comunicação, pois existem componentes como a estética, grafismos e cor que 

devem ser trabalhados em conjunto e de forma coesa, que considere a facilidade de acesso 

à informação por parte do público-alvo. Os grafismos e os textos devem manter um nível de 

coerência visual, que permita criar e identificar uma identidade visual, em diversos formatos 

e meios de comunicação que sejam precisos para transmitir a mensagem. 
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Com o desenvolvimento deste projeto houve a possibilidade de conhecer melhor a estrutura 

de uma agência publicitária, a nível de organização interna e metodologia de trabalho, bem 

como o seu posicionamento face ao design e à comunicação.  

O desenvolvimento deste projeto contribuiu para o enriquecimento a nível profissional, tendo 

em conta que foram desenvolvidas habilidades e competências, estimulando a criatividade e 

incentivando o raciocínio crítico, possibilitando ainda a prática dos conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos no percurso académico. Com este projeto pretende-se fornecer dados úteis 

ao meio académico, quer seja a alunos de Comunicação e Multimédia ou a interessados 

pela área.  

Que este projeto possa contribuir de forma didática, não só para os profissionais da 

Comunicação e Multimédia na sua prática profissional, mas também como uma tomada de 

conhecimento por parte das empresas/mercado de trabalho acerca das potencialidades de 

uma nova geração criativa e qualificada.  

Considerando o funcionamento da empresa Opal Publicidade e os resultados perante o seu 

funcionamento em relação à direção criativa, recomenda-se uma análise feita a outra 

empresa, de modo a que se possa estabelecer uma análise comparativa. 
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