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Resumo

Este documento consiste num relatório de estágio para a obtenção do

título  de  Mestre  em  Multimédia.  O  estágio  foi  realizado  junto  da  empresa

Karbono  pertencente  a  Miguel  Ferreira.  O  estágio  tem  como  objectivos  o

contacto com o mercado de trabalho, perceber o funcionamento da empresa,

adquirir conhecimentos e comunicar com o cliente. Os objectivos foram todos

cumpridos 

Num estágio, é possível aplicar nos trabalhos práticos os conhecimentos

teóricos  adquiridos  em  meio  académico  aliando  o  conhecimento  e  a

experiência.

Um profissional na área do  design gráfico e até do  webdesign, deve ter

consciência  das  regras  e  faz  uso  delas  em  projectos.  O  objectivo  final  é

conseguir obter um projecto criativo e que cumpra com a satisfação do cliente.

Um  webdesigner,  após  planear  a  linha  gráfica  da  página,  necessita  de  o

concretizar usando código HTML, CSS, JS, etc., fazendo uso de bibliotecas e

de  frameworks,  ou  com  uma  plataforma  CMS,  podendo  evitar  qualquer

conhecimento de código.

Os projectos realizados junto da Karbono, ampliaram a experiência e o

conhecimento. Foram elaborados com o uso dos conceitos teóricos do design

gráfico para serem executados na prática. O  webdesign deu conhecimentos

técnicos. Todos os projectos foram construídos com processos de pesquisas e

estudos  até  obter  um trabalho  que  seja  coerente  e  que  cumpram com os

objectivos.

Palavras-chave: webdesign, design gráfico, CMS



Abstract

This document consists of an internship report to obtain a Master's degree

in Multimédia (Multimedia). The internship was carried out with the company

Karbono belonging to Miguel Ferreira. The internship has as goals the contact

with the job market, to understand the operation of the company, to acquire

knowledge and to communicate with the client. The objectives were all fulfilled

At the internship, it is possible to apply the theoretical knowledge acquired

along  with  academia  to  the  practical  work,  combining  knowledge  and

experience.

A professional in the field of graphic design and even webdesign, should

be aware of the rules and make use of them in projects. The ultimate goal is to

get a creative project that meets customer satisfaction. A webdesigner, after

planning the graphic layout of the page, needs to make it using HTML, CSS, JS,

etc., using libraries and frameworks, or with a CMS platform, and can avoid any

code knowledge.

The projects made along with Karbono have broadened the experience

and knowledge. They were elaborated using the theoretical concepts of graphic

design to be worked in practice. The webdesign gave technical knowledge. All

the projects were built with research and study processes to obtain work that is

coherent and that meets the objectives.

Keywords: webdesign, graphic design, CMS
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Glossário de termos

Browser – aplicação para visualização de páginas de internet.

Backoffice – está relacionado com código executado ou interpretado do lado do
servidor.

Bitmap – grelha com os pixeis da imagem armazenada em formato binário.

Blog – provem das palavras web log.

Fork – bifurcação ou clonagem de um projecto para a criação de um novo 
projecto que pode funcionar em paralelo.

Frameworks – habitualmente consiste num conjunto de bibliotecas que auxilia o
programador a desenvolver o código.

Frontoffice – está relacionado com o código executado ou interpretado do lado 
do cliente.

Google – empresa multinacional que presta serviços gratuitos de pesquisa, 
entre outros serviços gratuitos ou comerciais.

Kerning –  espaçamento entre letras.

Leading – espaçamento entre linhas.

Open source – código aberto, para qualquer utilizador, dependendo da sua 
licença pode ser gratuito ou pago.

Plugins – extensão de funcionalidades para uma plataforma ou aplicação.

Software – aplicação a ser executada numa plataforma.

Template – em português significa modelos, consiste em estruturas exemplares
que podem ser usadas como base para a criação da página.

Web – termo aplicado ao world wide web (WWW), consiste numa plataforma de
partilha de informação, inicialmente de texto, hoje em dia inclui outros tipos de 
média como imagem, áudio, vídeo, etc.

Webdesign – consiste no desenvolvimento do frontoffice, principalmente no 
estudo visual da página.

Webdevelopment – consiste no desenvolvimento do código para frontoffice e 
backoffice, normalmente abstraindo do estudo visual da página.



Lista de acrónimos

Apache – Apache HTTP Server

ASP – Active Server Pages

CMS – Content Management System

CSS – Cascading Style Sheets

FTP – File Transfer Protocol

FTPS – FTP Secure

GIMP – GNU Image Manipulation Program

GPL – GNU General Public License

GNU – GNU's Not Unix

GNU GPL – o mesmo que GPL

HTML – Hypertext Markup Language

IIS – Internet Information Services

JS – JavaScript

Nginx – Engine x

PHP – Hypertext Preprocessor

SEO – Search Engine Optimized

SFTP – SSH File Transfer Protocol

SQL – Structured Query Language

SSL –  Secure Sockets Layer

TLS – Transport Layer Security



1.  Introdução

Neste relatório final de estágio para a obtenção de grau de Mestre pela

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro estará descrito todo o trabalho

desenvolvido  na  empresa  Karbono,  que  presta  serviços  na área do  design

gráfico,  especialmente  na  área  da  publicidade.  O  estágio  teve  duração

aproximadamente de 5 meses, tendo início a meio de Fevereiro de 2017 e

término no fim de Julho do mesmo ano.

O estágio tem como objectivo a integração no mercado de trabalho, obter

experiência em colaborar e no funcionamento da empresa,  praticar a teoria

adquirida ao longo do percurso académico, conhecer e treinar os processos de

desenvolvimento  de  um projecto,  inclusive  ter  consciência  dos  objectivos  e

executá-los  dentro  do  prazo,  comunicar  com  clientes  e  perceber  as  sua

intenções.

Este relatório é constituído por uma introdução teórica relativa às áreas do

design gráfico e do webdesign. Dois capítulos dedicados ao desenvolvimento

dos projectos realizados junto com a empresa.

Um  capítulo  que  expõe  que  ferramentas  foram  usadas  para  o

desenvolvimento dos projectos e quais as suas funções.

O  capítulo  dedicado  aos  projectos  é  consistido  por  sub-capítulos  que

inicia  com um resumo do  cliente,  podendo  justificar  a  razão  do  pedido  do

projecto.  São demonstrados os  objectivos  para  perceber  a  que propósito  o

trabalho foi encomendado. É descrito o processo ou a dispensa da pesquisa

para  a  obtenção  de  ideias  e  estudos.  O  processo  ou  metodologia  de

construção, as técnicas e tecnologias usadas para a elaboração do projecto,

terminando cada sub-capítulo com uma observação relativa ao projecto.
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1.1.  Motivação

A  aplicação  dos  conhecimentos  teóricos  obtidos  no  meio  académico,

torna-se mais evidente após exercício no mercado de trabalho. É neste meio

que é possível verificar o real conhecimento adquirido e obter novas teorias

através da prática.

Assim,  a  motivação  para  a  realização  de  um estágio  está  inerente  à

integração no mercado de trabalho, e à aquisição de experiência profissional.

1.2.  Objectivos do estágio

O estágio é a forma opcional para concluir o Mestrado em Multimédia.

Tem como objectivo integrar um recém licenciado no mercado, fornecer uma

adaptação progressiva e originar grandes desafios.

Frequentar  um estágio  numa empresa,  permite  criar  o  impacto  com o

mercado  de  trabalho,  potenciar  o  interesse  da  entidade  pelo  estagiário,

conhecer  o  funcionamento  de  uma  empresa,  adquirir  conhecimentos  das

ferramentas  essenciais  para  a  concretização  de  um  projecto,  cumprir  os

requisitos  de  um  projecto  para  finalizar  dentro  do  prazo,  comunicar  com

clientes.

1.3.  Estrutura do documento

Este relatório de estágio, para além dos capítulos resumo e introdução, é

constituído  por  cinco  capítulos.  Sendo  o  capítulo  2  relativo  à  empresa  de

acolhimento, com informação da empresa que acolheu para a realização do

estágio.

O terceiro demonstra a base dos conceitos teóricos relativo ao  design

gráfico,  reflectindo  sobre  a  importância  de  um  profissional  designer e  da

importância do webdesign na qual um designer gráfico, nos dias de hoje, pode

seguir como alternativo ou complemento ao design gráfico.
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O  quarto  capítulo  é  sobre  as  ferramentas  digitais  usadas  para  o

desenvolvimento  dos  projectos,  que  são  exibidos  no  capitulo  quinto,  com

explicação dos processos de pesquisa, a metodologia de como foi  criado o

projecto e uma reflecção sobre o projecto desenvolvido.

O capítulo  sexto,  é  constituído  por  uma conclusão  relativa  ao  estágio

onde  engloba  toda  reflecção  e  ponderação  do  conhecimento  adquirido,

contendo algum esclarecimento relativo ao desenvolvimento dos projectos.
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2.  A empresa de acolhimento

Das várias empresas propostas, foi a Karbono que aceitou colaborar no

estágio de mestrado. Como o estagiário tem formação académica que inclui em

50% a área do design gráfico O acolhimento na empresa teve a duração de 5

meses, tendo sido iniciado no ano de 2017 a meio do mês de Fevereiro até

Julho.

2.1.  Karbono

A Karbono é uma empresa em nome individual constituída pelo Miguel

Ferreira,  que se  encontra  na  cidade de Vila  Real,  teve  inicio  no  ano 2001

passando a ter um espaço físico em 2012.

Os serviços principais da empresa consistem na área do design gráfico,

realizam  trabalhos  para  outdoors,  panfletos  para  eventos  ou  promoção  de

outras  entidades,  trabalhos  sobre  vinil  para  serem  inseridos  em  montras,

viaturas, etc, trabalha sobre outros materiais como.

Para  além  do  design gráfico,  também  prestam  serviços  na  área  da

webdesign,  como  alojamento  e  construção  de  websites,  uma  área  em

constante procura.

O seu público-alvo é o público em geral, no entanto, a sua maior quota de

trabalhos são empresas.
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3.  Design gráfico e webdesign

O design gráfico e webdesign são áreas de conhecimento bastante vasto.

Sendo  constituídos  por  vários  conceitos,  que  ajudam  um  profissional  a

desenvolver um projecto com qualidade.

O  design gráfico tem a função de comunicar com a imagem através de

métodos  analógicos  ou  digitais.  O  profissional  consiste  num  prestador  de

serviços que estuda e concebe o projecto conforme o seu público-alvo. É um

profissional  que  segue  e  conhece  as  regras  sobre  o  relacionamento  dos

elementos gráficos e as regras tipográficas, que incluem o sistema de grelhas,

muito útil para a organização dos elementos de texto e imagens, gráficos, etc.

O mercado de trabalho é um assunto relevante, por este relatório estar

relacionado com o desenvolvimento de projectos junto da empresa Karbono.

O  webdesign é  uma área que  tem relação muito  forte  com o  design.

Consiste no desenvolvimento de páginas web, aplicando as regras do design

gráfico adaptado ao ambiente do ecrã do computador, e a concretização do

estudo gráfico da página através da elaboração do código  Hypertext Markup

Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript (JS) que será

executado do lado do cliente (frontoffice).

O uso de CMS acelera o processo de desenvolvimento do server-side e

cliente-side do website através de templates e plugins, sendo possível abstrair

de desenvolver código na linguagem web.

3.1.  O que é design gráfico

A designação de  design gráfico faz uso da palavra  design,  que tem o

significado  de  criar  algo  funcional,  estético  e  que  obedeça  a  determinados

critérios. A palavra gráfico consiste no recurso de linhas da tipografia, figuras

geométricas,  etc  e  figuras  como  fotografia,  imagem,  gravura,  etc  para

representar a arte (Porto Editora, 2018; Priberam Informática, 2018).

Ao fazer a junção das duas palavras obtém-se como resultado bruto a

arte funcional. No entanto, o conceito é bem mais complexo por incluir regras
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para atingir os objectivo. Um dos termos mais fortes ligado ao design gráfico é

o poder de comunicar, tal como um orador faz uso das palavras para transmitir

a mensagem à sua audiência, neste caso, tem o mesmo princípio mas fazendo

uso da parte gráfica.

Um designer gráfico não é só comunicador, mas também um tradutor de

ideias.  Tem como objectivo  traduzir  a  mensagem em imagem para  que as

pessoas consigam interpretá-la (Limcaco, 2010).

Também conhecido como design de comunicação, consiste na arte e no

planeamento, projecção das ideias, experiências visuais e contextuais. Pode

ser usado no meio virtual ou físico, fazendo uso das palavras, das imagens e

dos gráficos. Quanto à duração, pode ser projectado para um espaço temporal

curto  ou  longo.  O  trabalho  pode  ser  direccionado  para  um  público-alvo

específico  ou  genérico  e  pode  ter  o  propósito  de  comercial,  educacional,

cultural, político, entre outros (Cezzar, 2017).

Portanto,  o  design gráfico  é  uma  arte  com  propósito.  Ele  envolve  a

criatividade  e  o  planeamento  para  resolver  problemas  e  atingir  objectivos,

fazendo uso de imagens, símbolos e palavras.

A comunicação visual tem conceitos estéticos exigentes e apoiam-se em

vários elementos gráficos e ferramentas. Os elementos visuais que podem ser

encontrados são:

 Linhas  –  rectas,  curvas,  mistas,  com diferentes  espessuras,  etc.  As

linhas podem ser usadas estrategicamente para criar divisórias, como

elementos para guiar ou orientar o foco do observador, etc.

 Formas – podem ser usadas para preenchimento dos espaços, como

contentores de outros elementos ou até para balancear os elementos

visuais.

 Cor – o seu uso é muito importante, a cor cria contraste e permite dar

vida  e  emoção ao  trabalho,  ou  até  o  inverso.  É um elemento  muito

importante e ao mesmo tempo perigoso, as cores tem um efeito muito

poderoso por mexer com as emoções das pessoas.

 Tipografia – apesar da tipografia consistir num processo de codificação

da  mensagem,  a  possibilidade  enorme  das  diferentes  fontes,  a

organização do alinhamento, espaço, tamanho, cor, permite obter um

trabalho artístico e criar ênfase na comunicação.
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 Textura – o seu uso ou a simulação, permite criar um trabalho com a

sensação de profundidade, realçando e dinamizando aspecto visual.

Nos  dias  de  hoje,  existem várias  formas  de  planear  e  criar  o  design

gráfico.  É  possível  usar  o  método  analógico  para  o  seu  desenvolvimento,

fazendo uso de materiais físicos como o papel, o plástico ou outros materiais

que  a  natureza  nos  pode  fornecer.  De  outra  forma,  desmaterializando,  é

possível fazer uso do recurso virtual através do computador, com auxílio de

aplicações (software) adequadas. Até mesmo durante o processo de exposição

do trabalho é possível fazer uso de recursos de multimédia, tal como o monitor,

o  projector,  etc.,  ou  fazer  uso  de  recursos  físicos  como  papeis,  panfletos,

cartazes, pinturas murais, etc (Treefrog, 2018).

O design gráfico, no mundo urbano, está presente no dia à dia, sendo a

ferramenta mais usada para a publicidade, como mecanismo para aumentar as

vendas  e  promover  a  valorização  do  produto.  No  quotidiano,  as  pessoas

passam ao lado do design gráfico sem se aperceberem da sua existência. No

entanto, é provável  que quando retirado, as pessoas se apercebam da sua

ausência.

3.2.  Objectivos do design gráfico

Um  designer gráfico  tem  como  objectivo  tirar  o  melhor  partido  da

comunicação  visual  para  construir  uma  arte  criativa  direccionada  e  com

determinado propósito.

Podem existir várias formas de atingir o público-alvo, impressionando-o,

informando-o  ou  divertindo-o.  Estas  técnicas  são  acordadas  com o  cliente.

Para obter estes objectivos,  faz-se uso de várias técnicas de forma criativa

relacionadas com a psicologia, teoria da arte, comunicação, cultura, etc.

Para que sejam cumpridos os objectivos, é importante que exista uma

boa investigação. Só assim será possível explorar as várias possibilidades e

amplificar a quantidade de caminhos criativos possíveis a percorrer. A pesquisa

não consiste só na criatividade, mas também na pesquisa de metodologias e

regras que possam ser  aplicadas,  na tentativa de previsão e no estudo do

comportamento  do  público-alvo,  de  modo  a  que  seja  possível  perceber  ou
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descodificar a mensagem a transmitir. A consistência e respeito pelas regras

gráficas  são  importantes  para  que  consigam  transmitir  profissionalismo  e

coerência na arte final.  O uso das regras básicas transmite a sensação de

solidez e organização,  havendo algumas regras gráficas que o público-alvo

conhece e outras regras que desconhece. No entanto, quando bem aplicadas,

criam impacto  positivo  ao  observador.  Um conhecedor  das regras  gráficas,

como  acontece  com  um  bom  profissional,  consegue  explorar  e  atingir  os

objectivos da arte gráfica.

3.3.  Regras do design gráfico

Todos os  dias  somos confrontados com mensagens visuais,

mas  sem  uma  compreensão  base  da  linguagem  visual,  muitas

destas mensagens permanecem-nos incompreensíveis  e  deixa de

haver  um diálogo  produtivo  entre  o  produtor  e  o  consumidor  da

comunicação visual.

O  conhecimento  de  conceitos  visuais  é  frequentemente

adquirido através da experiência prática e aplicada sem o uso da

linguagem escrita ou falada; contudo existe um processo subjacente

antes e após a criação onde a linguagem verbal tem uma função

importante. (Leborg, 2004, p. 5).

A  elaboração  de  uma  boa  arte  visual,  requer  o  seguimento  e

conhecimento de certas regras para que se obtenha um bom equilíbrio e uma

mensagem  eficiente  no  momento  de  organizar  os  elementos  visuais.  O

posicionamento casual dos objectos até pode funcionar, mas o mais provável é

aparentar um trabalho amador, não profissional. Ao fazer uso das regras do

design gráfico, obtém-se um trabalho mais coerente e com aspecto mais sólido.

Com isto,  não quer  dizer  a  inviabilidade de quebrar  as  regras,  no  entanto,

devem  ser  quebradas  com  cautela,  com  consciência  e  conhecimento  da

existência de uma justificação para tal violação.

O espaço em branco faz parte da arte, representa o vazio, o neutro, o

infinito, um espaço onde permite “respirar” e obter um pouco de silêncio visual.
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Se  tudo  for  preenchido  até  à  ínfima  parte  do  trabalho,  dá  a  sensação  de

saturação, exagero, cansaço. Não quer dizer que seja mau, mas tende a ser

sufocante (Bradley, 2014).

Imagem 1 – Diferença entre saturado e não saturado.

O posicionamento dos objectos, cria um relacionamento entre eles. Os

objectos não requerem que estejam a tocar-se para que exista alguma relação.

Mesmo estando em pontas opostas, ou com um grande espaçamento entre

eles, existe uma relação e  transmitem uma mensagem.

Imagem 2 – O relacionamento entre os 3 pontos cria a percepção de um triângulo.

A forma dos objectos é perceptível pelos limites do contorno. Um objecto

pode  fazer  uso  de  linhas  e  pontos  matemáticos  simples  –  geométrico;

baseado  nas  formas  dos  organismos  vivos  –  orgânico;  não  ter  uma base

directa da sua influência – aleatório (Leborg, 2004, pp. 27-29).
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Imagem 3 – Uma circunferência com limites a tracejado, forma orgânica e forma aleatória.

O tamanho de um objecto é subjectivo aos elementos gráficos adjacentes,

mesmo quando um objecto está sozinho, existe a forma da área de trabalho,

como uma folha de papel,  que serve de referência ao tamanho.  Um ponto

impresso numa folha A4 será perceptivelmente maior do que numa folha A2,

mesmo tendo fisicamente o mesmo tamanho (Leborg, 2004, pp. 30-31).

Imagem 4 – Percepção de um ponto com o mesmo tamanho entre folha A4 e A2.

Fisicamente, a cor consiste nos diferentes comprimentos de onda da luz.

A luz ao ser reflectida de um objecto altera o seu comprimento de onda, dando

a impressão da cor. A variação da cor entre mais escura e mais clara, varia

conforme a sua intensidade e saturação (Leborg, 2004, p. 32).
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Imagem 5 – Decomposição da luz ao atravessar por um prisma.

É possível representar o movimento nas imagens estáticas, através da

ilusão de actividade. Para o efeito, faz-se uso das características dos objectos

como  a  repetição  de  características  semelhantes,  o  ritmo  de  espaçamento

entre objectos semelhantes, a rotação, alterando a escala e deslocando-o ao

longo de um caminho recto ou curvo (Leborg, 2004, pp. 48-49).

Imagem 6 – Percepção de movimento

A  relação  entre  objectos  podem  ser  categorizados  em  atracção ou

rejeição, quando estão agrupados;  estáticos, quando o objecto se encontra

equilibrado e com ausência de ilusão do movimento;  simetria ou assimetria,

quando os objectos estão organizados simetricamente ou não com distâncias

idênticas;  balanço quando  os  elementos  estão em percepção de equilíbrio

(Leborg, 2004, pp. 53-57).

24



Imagem 7 – Representação de estático, assimétrico e equilíbrio.

Os objectos podem estar  agrupados e organizados dando a ilusão de

formas geométricas  como o  triângulo,  o  circulo,  o  rectângulo,  o  losango,  e

outros polígonos (Leborg, 2004, pp. 58-59).

Imagem 8 – Representação de figuras geométricas usando triângulos.

A percepção de fino e grosso é determinado pela distância entre as linhas

estruturais e a distância do observador da arte. Quando se cria uma dispersão

dos objectos conjugando entre fino, grosso, saturado e disperso, designa-se

por difusão (Leborg, 2004, pp. 60-61).
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Imagem 9 – Imagem de difusão

Conforme o posicionamento dos objectos, pode sugerir uma orientação

ou inclinação, auxiliar na localização do centro, cantos ou margens do plano

(Leborg, 2004, pp. 62-63).

Imagem 10 – Conjunto de objectos a sugerir orientação e centro.

Ao  organizar  e  contrastar  com  áreas  densas  e  abertas,  surge  o

espaçamento na arte. A designação de áreas densas está relacionado com a

quantidade de objectos próximos ou sobrepostos, com o tamanho da arte e até

a distância do observador. A organização dos objectos também cria alusão ao

peso, pois quanto mais objectos ou uso de grandes objectos cheios, maior o

seu peso visual, transformando-os objectos dominantes (Leborg, 2004, pp. 64-

67).
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Imagem 11 – O uso de circunferências maiores dá alusão de maior peso.

Quando dois objectos não têm relação entre eles ou não criam contraste,

são designados por neutrais. O efeito de profundidade numa composição, é

dado pela percepção da posição do objecto em relação aos outros, podendo

usar técnicas como a diferenciação de tamanho, sobreposição ou até o efeito

de desfoco (Leborg, 2004, pp. 68-69).

Imagem 12 – Primeira e segunda imagem o posicionamento de objectos simples, podem não ser 
suficiente para proporcionar o efeito de profundidade; na terceira imagem a repetição de objectos ou 
padrão parecem neutrais.

O efeito de negativo e positivo é obtido quando se usa cores opostas,

como por exemplo o preto e o branco. Já o efeito de transparência é obtido

quando  o  objecto  frontal  perde  alguma  da  sua  opacidade  e  permite  a

visibilidade das linhas ou forma do objecto em segundo plano (Leborg, 2004,

pp. 74-75).
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Quando um objecto está sobre outro e permite obter a forma do que está

à frente, designa-se por sobreposição dos objectos. Já quando não é possível

distinguir e se misturam, passam a ser compostos (Leborg, 2004, pp. 78-79).

Imagem 13 – Na primeira imagem é usado a cor de contraste para fazer sobressair a sobreposição dos 
objectos. Na segunda imagem é usado a transparência e sobreposição.

Um objecto pode criar influencia quando o outro objecto perde parte da

sua forma ou ambos perdem a sua forma (Leborg, 2004, p. 84).

Para  além  das  regras  visuais,  no  design gráfico  é  importante  o

conhecimento  das  regras  tipográficas,  que  tendem a  ser  mais  objectivas  e

práticas. Os textos comportam-se como objectos genéricos, só que, com uma

mensagem codificada.  O uso de texto é  a  forma mais  fácil  de contornar  o

problema ou a complexidade de transmitir uma mensagem mais extensa ou

pouco viável de representar em imagem.

A escolha da letra ou da fonte, é uma ciência que requer pesquisa. Cada

fonte tem a sua história e a sua origem que fazem reflectir o seu estilo, e na

qual tem de ser coerente com o estilo do projecto. É possível “brincar” com a

fonte e complementar a mensagem. Por exemplo, escolhendo uma fonte em

que a altura é similar à largura, incluindo o espaçamento entre letras, irá aludir

a folgado. Se a mesma fonte tiver na família a versão condensada, tendo a

mesma  altura  da  versão  normal  e  a  largura  significativamente  inferior,  irá

fornecer a alusão de tenso. Não é viável manipular a fonte tipográfica esticando

ou encolhendo a sua anatomia, o ideal é procurar uma fonte que cumpra o

objectivo (Lupton & Stolarski, 2004, p. 36).
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Imagem 14 – Uso de duas fontes a demonstrar alterações anatómicas sem distorcer.

O  tamanho  da  fonte  a  ser  usado  está  dependente  dos  factores  do

tamanho da arte com relação à distância do observador e à importância do

texto. Uma fonte com tamanho 12pt, pode ser adequada para uma folha A4, no

entanto, pode ser imperceptível  numa folha A2. A importância do texto está

relacionada com a hierarquia  do  conteúdo,  textos  com hierarquia  mais  alta

requerem mais atenção, que pode ser obtida aumentando o tamanho ou o peso

da letra (Lupton & Stolarski, 2004, p. 37).

Imagem 15 – Demonstração de percepção entre folha A4 e A2, exemplo de hierarquia num texto.

A  classificação  da  fonte  pode  estar  inserida  entre  as  categorias:

humanistas,  que  reflectem as  clássicas  fontes  romanas  que  remontam ao

século XV e XVI; transicionais, criadas no século XVIII possuem serifas mais

afiadas e eixo mais vertical do que as letras humanistas; modernas, que são

fontes desenhadas no início do século XIX e que intensificam o contraste entre

o traço fino e grosso em relação às sua antecessora;  egípcias,  criadas no
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século XIX tinham como objectivo criar uma fonte serifada mais pesada;  sem

serifa  humanista,  criada  no  século  XX  e  inspirada  na  fonte  humanista,

apresenta-se sem serifas e tenta manter a variação do peso do traço;  sem

serifas transicionais, criada no século XX e inspirada na anatomia das suas

congénitas;  sem serifas geométricas,  criadas no século XX são inspiradas

nas formas geométricas; ornamentadas, são fontes modernas e artísticas que

possuem anatomias próprias.

Existem  mais  anatomias  para  as  fontes.  Em determinados  casos  são

criadas fontes para fins específicos. No entanto, as referenciadas neste texto

são as fontes com maior relevância na história da tipografia (Lupton & Stolarski,

2004, p. 42).

Imagem 16 – Exemplos de classificações de fontes obtidas de google fonts.

O espaçamento  entre  letras,  com o  termo  kerning,  é  importante  para

auxiliar  a  leitura.  Com  maior  relevância  em  textos  extensos,  as  letras

demasiado espaçadas ou juntas (espaçamento positivo ou negativo) tende a

dificultar a leitura e provoca um maior cansaço. Normalmente uma fonte bem

desenhada  tem  o  kerning adequado.  É  possível  alterá-lo  para  ajustar  o

tamanho  do  texto,  sendo  preferível  o  uso  de  valores  positivo  (Lupton  &

Stolarski, 2004, pp. 80-81).
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Imagem 17 – Demonstração de variação de kerning nas fonte FiraSans e Raleway.

O  entre  linha  ou  leading,  ao  estar  demasiado  apertado,  tem  como

consequência  os  ascendentes  e  os  descendentes  tocarem-se,  provocando

desconforto visual. Demasiado espaçamento provoca o desprender das linhas

e deixa de ter visual uniforme (Lupton & Stolarski, 2004, p. 83).

Imagem 18 – Demonstração de leading com espaçamento demasiado curto.

Existem 4 alinhamentos principais de texto:  justificado, quando todas a

linhas encostam em ambas as margem do texto, é preciso ter alguma atenção

ao  forçar  o  espaçamento  entre  palavras  para  evitar  os  chamados  rios  ou

espaçamentos  exagerados,  o  problema dos  rios  ocorre  frequentemente  em

colunas estreitas, hifenização ou alterando ligeiramente o kerning para corrigir

o  problema,  pode-se forçar  a  última linha a ficar  justificada,  contudo,  pode

provocar grande desconforto visual,  devendo ser evitado ou ser usado com

extremo cuidado;  alinhamento à  esquerda ou à  direita, a sua diferenciação

consiste no texto alinhar à margem direita ou esquerda da coluna, na cultura do
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ocidente, o normal é utilizar a justificação à esquerda, o uso do alinhamento à

direita em textos longos, provoca desconforto no leitor, devendo só ser usado

com  algum  intuito,  como  por  exemplo  nas  anotações,  em  ambos  os

alinhamentos  é  importante  haver  um  fluxo  orgânico  no  lado  oposto  ao

alinhamento;  justificação centralizada,  quando  as  linhas  estão  centradas

entre  as  margens  laterais,  não  é  recomendado  em  textos  extensos  por

apresentar uma estrutura estática e provocar desconforto na leitura (Lupton &

Stolarski, 2004, pp. 84-85).

Imagem 19 – Demonstrações de alinhamentos de texto.

A  hierarquia  é  importante  para  organizar  o  conteúdo.  Cada  nível

hierárquico deve ser diferenciado por um estilo próprio, não devendo concorrer

entre  níveis.  O  estilo  aplicado  pode  conter  características  únicas  como  o

tamanho, o peso, a família, a fonte e a cor, podendo existir símbolos adicionais,

como por exemplo, os característicos pontos no início da lista. O peso da fonte

está ligado com a grossura do traço. Habitualmente as fontes contêm na família

o normal e negrito (Lupton & Stolarski, 2004, pp. 102-103).
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Imagem 20 – Demonstração de criação de hierarquias.

A família da fonte pode ter uma constituição básica com normal, negrito e

itálico, ou famílias complexas com versalete, semi-negrito, numerais alinhados

e desalinhados, fino, extra-fino, extra-negrito, mono-espacejada, condensada,

comprimida, etc (Lupton & Stolarski, 2004, p. 94).

Imagem 21 – Famílias tipográficas completas.

A quebra de parágrafos pode ser identificada por entre as características

do  avanço  na  primeira  linha,  recuo  da  primeira  linha,  ou  espaçamento

entrelinha adicional. Existem outras formas menos comuns para diferenciar os

parágrafos, como fazer uso de símbolos especiais em vez da quebra de linha.

É  possível  encontrar  textos  com  redundância  na  separação  de  parágrafos

como  o  uso  de  avanço  na  primeira  linha  juntamente  com  espaçamento

entrelinha  adicional,  não  havendo  necessidade  para  o  uso  da  redundância

(Lupton & Stolarski, 2004, p. 94).
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Imagem 22 – Demonstrações de identificação de quebra de parágrafo.

É  bastante  desafiante  expressar  tipograficamente  o  significado  das

palavras, “brincando” com o espaçamento, a quebra, e a orientação das letras.

Qualquer distorção na vertical  ou horizontal  é considerado crime tipográfico.

Com isto, não exclui a possibilidade de alterar a anatomia da fonte, no entanto,

esta  acção  significa  redesenhar  a  fonte,  ultrapassando  o  “brincar”  com  as

palavras.  A mesma técnica de “brincar”  com as palavras pode ser utilizada

dentro dos blocos de texto para expressar o conteúdo do texto ou até obter

atenção do leitor (Lupton & Stolarski, 2004, pp. 104-105).

Imagem 23 - “Brincando” com tipografia.

A grelha é um dos elementos mais importante tanto na tipografia como no

design gráfico. Serve para organizar os elementos ou objectos, e apresentar

uma estrutura mais sólida e coerente. Também define as margens e limites dos

elementos (Lupton & Stolarski, 2004, p. 113). Existem vários tipos de grelhas

como: a grelha simples constituída por simples margens onde será inserido o
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texto; simétricas, distâncias iguais em todo as bordas da margem; assimétricas,

onde pelo menos uma das margens é maior  que as restantes;  grelha com

colunas  verticais  simétricas,  todas  as  colunas  orientadas  na  vertical  têm o

mesmo espaçamento;  grelha  com colunas  verticais  assimétricas,  similar  às

simétricas,  no entanto pelo menos uma das coluna contem o espaçamento

diferente  às  restantes;  grelha  com  colunas  horizontais  simétricas  e

assimétricas, apesar de pouco comum, é similar às colunas verticais, mas com

orientação horizontal;  colunas modelares, consiste na junção da grelha com

colunas verticais e horizontais criando caixas onde são inseridos os conteúdos;

complexas, são grelhas com organizações próprias, qualquer grelha que não

encaixe nas definições anteriores, contém uma estrutura complexa (Lupton &

Stolarski, 2004, pp. 140-145).

Imagem 24 – Demonstração de vários tipos de grelha.

Os objectos, textos ou imagens, devem acompanhar a margem da grelha.

Existem as linhas de base que são muito úteis para organizar os elementos na

horizontal. Pode ser usado o espaçamento do texto mais extenso como base

para definir o espaçamento da grelha base. Sempre que possível, os restantes

elementos,  como por  exemplo  as  imagens  ou  gráficos,  devem obedecer  à

grelha  e  às  linhas  base.  Quando  o  espaçamento  entre  linha  do  texto  em

relação à linha base fica desconfortável, a primeira linha do parágrafo assenta

na linha base e as restantes linhas ficam com o seu espaçamento entre linha

optimizado (Lupton & Stolarski, 2004, pp. 123).
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Imagem 25 – Demonstração do uso da linha base.

3.4.  Design no mercado de trabalho

O  design é  uma  ferramenta  muito  apreciada  pelas  empresas.  São

imensas as grandes empresas que, apesar de não ser uma ciência absoluta e

ser muito complexa a sua quantificação, contêm departamentos dedicados ao

design.  Ao  criarem ferramentas  valiosas,  alcançam com facilidade  as  suas

estratégias,  os  seus  objectivos  e  conseguem  inovar  (Chandler,  2018;

Koklacova & Volkova, 2016).

O processo de evolução e transição entre eras tem vindo a ser cada vez

mais  rápido,  muito  relacionado  com  a  tecnologia  ter  permitido  uma  maior

eficácia na transmissão da informação.

Nos  séculos  XVIII  e  XIX,  quando  se  deram  os  maiores  passos  na

industrialização através da produção em massa, começaram a surgir provas

que o produto com  design tende a ser mais valorizado. Ao longo do tempo,

passou a ser cada vez mais uma estratégia para a valorização do produto e

melhoramento das suas vendas.

Estas  técnicas  de  valorização  passam  por  criar  uma  conexão  com  o

consumidor,  realizando  testes  e  estudos,  a  fim  de  determinar  e  corrigir  os

problemas (Calabretta & Kleinsmann, 2017).

É válido dizer que o design é um futuro muito valorizado pelo mercado de

trabalho. A tendência é para haver uma maior procura de profissionais. Apesar

de existirem empresas que não valorizam um  designer profissional,  acabam

por contratar um profissional de outra área, para a desempenhar tarefas de

designer. As pequenas empresas que percebam o valor do profissional, devido
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ao seu encaixe financeiro limitado, procuram por um profissional multifacetado,

e usam o  design estratégico para obter mais sucesso e para duplicar o seu

retorno (Shams & Lam, 2016).

3.5.  Importância de estar presente na internet

Desde os anos 90 que a internet tem vindo a crescer de forma sustentada

e em passos largos.  Em 1997,  os  utilizadores já  afirmavam que a internet

estava  a  tornar-se  importante  e  já  consistia  numa tecnologia  indispensável

(Lituchy  &  Rail,  2000).  Vinte  anos  depois,  instalou-se  um  sintoma  de

dependência total da internet, havendo pessoas extremamente dependentes da

internet.

Com  tanta  dependência  da  internet,  para  qualquer  empresa,  é

imprescindível estar presente no mundo da  web,  através de uma página de

internet  e fazendo uso do email.  A presença através de um e-mail  é muito

comum. Talvez à excepção das micro-empresas, será raro as empresas sem

um endereço  de  e-mail,  nem que  sejam usadas  as  contas  gratuitas  como

Gmail, Hotmail ou até do próprio provedor de internet. Já a presença através de

uma página de internet, torna-se mais complexo, exige investimento através da

contratação de um webdesigner para a sua criação e até para a manutenção

do servidor, como a alteração de conteúdo.

A procura para criar  páginas de internet,  é um mercado em constante

procura, existindo várias soluções para o seu desenvolvimento tais como CMS

Esta  plataforma  permite  abstrair  de  conteúdos  mais  técnicos  e  facilita  a

construção da parte visual. No entanto, pode-se optar por construir de raiz e

personalizar, adaptar a cada caso. A construção de uma página por CMS tem

custos muito distintos em relação às página construídas de raiz, muito devido

ao seu tempo de desenvolvimento e porque a última requer uma equipe de

webdesigner e webdevelopment.
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3.6.  Desafios do webdesign

O  webdesign,  ou  seja,  a  parte  visual  da  página,  desde  sempre  teve

grande desafios tecnológicos para a criação e a organização de elementos

visuais. O primeiro impacto tecnológico que surge desde muito cedo no mundo

da internet consiste nos diferente tamanhos de ecrãs e resoluções. Nos dias de

hoje,  o  problema  é  ainda  mais  agravado  pela  presença  dos  dispositivos

móveis.

O  desenvolvimento  de  uma  página  para  ecrãs  com aspecto  de  rácio

diferentes como 4:3 e 16:9, o uso do rato para computador ou do dedo para

dispositivos móveis, requer ajustamentos visuais para que o utilizador tenha

uma boa experiência de utilização.

Também existe o desafio do navegador de páginas de internet (browser)

onde existem várias empresas a desenvolver, podendo criar alguns problemas

de  compatibilidade  visual  e  tecnológico,  incluindo  quando  são  da  mesma

empresa mas usam diferentes versões.

A fonte  tipográfica  também pode  ser  um problema,  ao  implicar  que o

cliente  tenha  a  fonte  disponível  localmente  ou  que  o  browser suporte

descarregar do servidor para ser usada.

Todo o desafio do webdesign passa por estar completamente dependente

do que o cliente está a usar para visualizar a página. Existem clientes com

browsers diferentes e versões com vários meses sem actualizações, impedindo

o uso de certas tecnologias ou que podem ter comportamentos inesperados.

Ultrapassando os desafios tecnológicos, existem os desafios inerentes ao

próprio  design da página.  Um  website contém muita  informação que não é

possível mostrar de uma só vez, requer que seja organizada e projectada tendo

em conta as limitações físicas dos dispositivos de visualização.

Existem várias soluções para acomodar o conteúdo da página. Pode-se

fazer uso de uma única página com scroll contínuo, página única com conteúdo

a pedido dinâmico ou o mais tradicional sistema de múltiplas páginas. Para

contornar  o  problema  tecnológico  de  visualização,  existem  várias  técnicas

como a criação das páginas responsivas para diferentes resoluções de ecrã e

para dispositivos móveis. Faz-se uso de bibliotecas e frameworks para facilitar
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o desenvolvimento e melhorar a compatibilidade da página com os diversos

browsers. As bibliotecas e frameworks consistem em pacotes de código, fazem

uso das linguagens JavaScript (JS), Cascading Style Sheets (CSS) e Hypertext

Markup Language (HTML).

3.7.  Webdesign responsivo

O termo  webdesign responsivo está relacionado com a técnica de criar

páginas de internet adaptadas para várias resoluções e dispositivos móveis, ou

de grande formato, como o tradicional computador. Não é uma norma mas um

conceito. Consultando o website w3schools.com, um website conceituado na

aprendizagem e desenvolvimento de páginas web, consiste no uso de HTML e

CSS para automaticamente se adaptar e manter o bom aspecto em todos os

dispositivos de visualização. Na realidade, é extremamente comum adicionar

JS para aumentar a sua flexibilidade e adaptação.

Para auxiliar o desenvolvimento de páginas responsivas, existem diversas

frameworks como Bootstrap, Foundation, Material UI, Pure, Skeleton, Montage,

Siimple, Gumby, Semantic UI, Cascade, UI Kit, Milligram, Susy, Sencha Touch,

SproutCore,  HTML  Kickstart,  Materialize,  Leaf,  Essence,  Baseguide,  etc.

(World Web Technology, 2018). Nos dias de hoje, a pergunta reside em qual

framework de  webdesign responsivo  deverá  ser  usada  (Kramer,  2017),  por

existir  uma  oferta  gratuita  e  vasta.  É  preciso  fazer  comparações  das

tecnologias e ferramentas que a framework oferece.

3.8.  Uso de CMS

O  Content  Managemente  Systems  (CMS),  consiste  numa  ferramenta

complexa que permite gerir os conteúdos a serem exibidos. Após a construção

de uma página web, é necessário um serviço online que forneça o conteúdo.

Este  serviço  é  prestado  por  servidores  que  estão  sempre  dispostos  a

responderem aos pedidos por parte do cliente. As tecnologias para servidores

mais comuns são: para pedidos Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Internet
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Information Services (IIS), Apache HTTP Server (Apache), Engine x (Nginx),

etc. para servidores de linguagem script PHP: Hypertext Preprocessor (PHP),

Active Server Pages (ASP), node.js,  etc. para servidores de base de dados

Structured Query Language (SQL) MySQL, MariaDB, Microsoft  SQL Server,

Oracle,  PostgreSQL,  SQLite,  etc.  É  sobre  algumas  destas  tecnologias  que

assentam  os  recursos  de  um  CMS.  Os  CMS  mais  conhecidos  como

Wordpress, Drupal, Joomla usam as tecnologias PHP e SQL.

A grande vantagem dos CMS está na sua flexibilidade de criar  contas

com  vários  níveis  de  acesso,  gerir  conteúdos  com  ajuda  de  plugins e  de

templates,  sendo  possível  criar  toda  a  página  web sem  conhecimento  da

linguagem de programação do lado do servidor ou dos recursos SQL. Esta

flexibilidade permite a conclusão do trabalho em menos horas, em relação à

construção do código com o uso de frameworks ou bibliotecas já existentes.

A  flexibilidade  dos  CMS  também  tem  limitações,  perante  a  oferta  de

plugins e  templates já existentes,  e limitações tecnológicas do CMS para a

construção de novos recursos. Não existe uma fórmula sagrada se e qual o

melhor CMS , é preciso realizar um estudo e planeamento para ao projecto.
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4.  Desenvolvimento de projectos

Este capitulo e o seguinte são dedicados aos projectos realizados. Neste,

serão expostas as ferramentas usadas, e qual o intuito para o desenvolvidos.

4.1.  Software utilizado

Nos  projectos  de  design gráfico  foi  usado  o  pacote  de  aplicações

CorelDraw  Graphics  Suite.  Por  parte  da  empresa,  a  justificação  para  esta

escolha de  software está  relacionada  à  sua  flexibilidade,  pelo  facto  de ser

completo, ao preço e às reprografias terem o pacote.

Em caso de necessidade de edição de imagem, foi usado GNU Image

Manipulation Program (GIMP), que consiste num poderoso  software com as

ferramentas necessárias para a manipulação de imagem bitmap.

Para os projectos de  webdesign, o estudo do layout e a navegabilidade

foram realizadas no CorelDraw, enquanto a construção de código foi usado o

notepad++. Em projectos pequenos, as construções de pequenos pedaços de

código não requerem o uso de programas complexos, pois as capacidades do

notepad++ são suficientes. Adicionalmente, foi utilizado um cliente File Transfer

Protocol (FTP) FileZilla serviu para colocar os ficheiro no servidor. Entre várias

opções que existem, a escolha recaiu sobre o filezilla por ser familiar e gratuito.
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4.1.1.  CorelDraw Graphics Suite

Imagem 26 – Embalagem virtual de CorelDraw Graphics Suite X8.

O software CorelDraw, consiste num produto criado e desenvolvido desde

1989 por Corel Corporation, uma empresa canadiana. A versão Graphics Suite

consiste num pacote de várias aplicações para a plataforma microsoft windows.

O pacote é constituido por:

 CorelDraw, para criação e composição de elementos vectoriais.

 Corel Photo-Paint, editor de imagem bitmap.

 Corel PowerTrace, criação de vectores a partir de imagem bitmap.

 Corel Connect, organizador e localizador de ficheiros.

 Corel Capture, para realizar captura de ecrã.

 Corel Font Manager, organizador de fontes tipográficas.

 Corel Website Creator, para criação de websites.

(Corel Corporation, 2017)
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4.1.2.  Notepad++

Imagem 27 – Imagem de notepad++.

Notepad++ consiste num software gratuito e de open source para edição

de código e visualizador de texto para a plataforma windows. A applicação é

mantida por Don Ho e auxiliada por vários colaboradores (Ho, 2016).

Consiste numa aplicação que consome poucos recursos e auxilia de na

construção  de  código  para  vários  tipos  de  linguagem,  entre  elas  para  o

desenvolvimento web como HTML, CSS, JS, PHP, etc.

4.1.3.  FileZilla

Imagem 28 – Imagem de filezilla.

FileZilla  é  um  cliente  FTP  de  open  source e  gratuito  para  várias

plataformas, entre elas windows. É mantida por uma comunidade colaborativa.
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A aplicação permite a transferência de ficheiros remotamente através de

servidores que suportem os protocolos FTP, FTP sobre Secure Sockets Layer/

Transport  Layer  Security  (SSL/TLS)  (FTPS)  ou  Secure  Shell  (SSH)  FTP

(SFTP).

4.1.4.  GIMP

Imagem 29 – Imagem de gimp.

GIMP é um poderosos manipulador de imagem de open source e gratuito,

para  diversas  plataformas,  entre  elas  Windows.  É  mantida  por  uma

comunidade de voluntários que desenvolvem código nas horas vagas.

A  aplicação  é  constituída  por  diversas  ferramentas,  plugins,  filtros  e

scripts que permitem manipular imagens bitmap. Suporta abrir, gravar, alterar e

importar vários formatos de ficheiros de imagens, vectores e outros.
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4.2.  Wordpress

Imagem 30 – Imagem de wordpress.

Wordpress é um CMS de código fonte aberto e gratuito com a licença

GNU General  Public  License (GNU GPL),  na qual  segue as  normas World

Wide Web Consortium (W3C). As suas raízes provêm da criação de um web

log (blog) no início do ano de 2003, através da bifurcação (fork) do projecto b2.

Funciona  sobre  um servidor  web  que  tenha  suporte  da  linguagem de

programação PHP e de uma base de dados MySQL. É recomendado o uso dos

serviços Apache ou Nginx.

O  grande  sucesso  do  wordpress  provêm da  sua  simplicidade  em ser

instalado num servidor;  da  flexibilidade em se adaptar  às  necessidades do

website; em criar  e gerir conteúdos; de permitir  níveis de acesso para que

outras pessoas possam ser integradas; de colocar conteúdos multimédia como

imagens e  vídeos;  usa código  que  segue  a  norma W3C;  na facilidade em

instalar  templates ou  plugins;  optimizado para  os  Search Engine Optimized

(SEO); multilíngua; é fácil de actualizar a própria plataforma, os  plugins e os

templates;  o  utilizador  é  proprietário  dos  dados;  possui  licença  livre  de

utilização; a comunidade que desenvolve temas e plugins, é gigantesca devido

à sua acessibilidade para a criação de plugins e templates.

Os  plugins são pedaços de código que estendem as funcionalidades da

plataforma, por exemplo, é possível adicionar a funcionalidade de criar uma loja

online  à  plataforma que  é  dedicada  à  criação  de  blogs.  Os  templates são

customizações visuais que são possíveis de aplicar à plataforma, permitindo
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alterar  as  cores  e  o  aspecto  visual  da  página,  e  assim  criar  uma  página

personalizada.

4.2.1.  Critérios de escolha

A empresa não tem conhecimentos na área de desenvolvimento web, em

qualquer  projecto  da  área  é  realizado  o  design do  projecto  e  a  sua

implementação é concretizado por empresas externas.

Ao ter conhecimentos da área, tanto a nível de código como operação de

servidores web, a implementação dos websites foram realizados pela própria

competência.

A escolha da plataforma CMS wordpress foi após pesquisa e ponderação

da flexibilidade e da quantidade de recursos existentes.  Wordpress contém

uma cota de mercado do CMS, em quase 60%, e é utilizado em perto de 30%

das  páginas  existente  na  internet  (W3Techs,  2018),  comparativamente  às

principais plataformas, o termo wordpress é utilizado em 66% das pesquisas

(Google, 2018).

Os  conhecimentos  relativos  à  plataforma  foram  adquiridos  no  estágio

através de pesquisa, pois eram necessários para o processo de instalação e o

seu funcionamento como utilizador.

4.3.  Metodologias de pesquisa

O uso  de  internet  foi  a  ferramenta  essencial  para  pesquisar  qualquer

tema. Tende a ser mais barato, diversificado e rápido. Contudo o termo rápido

é  subjectivo.  Em  qualquer  pesquisa  realizada,  obtém-se  uma  grande

quantidade de informação que requer a sua filtragem. No entanto, o uso de

métodos tradicionais como consulta em biblioteca ou arquivos, requeria muito

mais  tempo  e  trabalho  de  pesquisa  para  além  da  quantidade  limitada  de

informação.
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As páginas mais  usadas para  a pesquisa  foram o endereço google.pt

(google)  e  alguns  repositórios  de  imagens  sugeridas  por  google  como

iconfinder.com, dreamstime.com, freepik.com, etc. ou da própria empresa.

Os termos pesquisar ou pesquisa referenciadas no capítulo dos projectos,

são alusivos à pesquisa com suporte da internet.
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5.  Projectos desenvolvidos

Este capitulo é dedicado aos projectos desenvolvidos junto da empresa

Karbono. A apresentação encontra-se por ordem alfabética. Cada projecto é

inicialmente descrito ou apresentado como foi entregue ao cliente; segundo os

objectivos ou o propósito para o seu desenvolvimento; segue-se uma descrição

da  pesquisa  realizada  para  elaborar  o  estudo  e  obtenção  de  ideias;  a

metodologia de como foi criado o projecto, e a técnica ou a tecnologia usada

para a sua concretização; por fim, as observações relativas ao projecto.

5.1.  Amadeus

Amadeus é um restaurante sediado em Vila Real. No momento do pedido

estava em processo de expanção com o novo serviço  de marisqueira.  Um

cliente que solicita regularmente serviços à Karbono.

O  projecto  Amadeus  foi  o  mais  longo  e  com  diversos  pedidos

relativamente a outras entidades, sendo o único que conteve um projecto de

continuidade, ou seja, ao longo do estágio sofreu modificações de conteúdo. A

continuidade não advém da estrutura gráfica, mas devido ao pedido consistir

numa carta de vinhos na qual ao longo do tempo o cliente pretendia alterar a

lista.

Outro aspecto interessante deste projecto, como a marisqueira estava a

iniciar  actividade,  foram  surgindo  outros  pequenos  projectos,  conforme  as

necessidades.

No capitulo de projectos, é o único que terá sub-projectos relacionados

com a mesma empresa.
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5.1.1.  Cartaz mariscada

Imagem 31 – Cartazes com os ingredientes e imagem das mariscadas.

Este pedido veio por parte do cliente após a inauguração da marisqueira.

Os cozinheiros depararam-se com dificuldades ao confeccionar, sendo difícil

fixar a quantidade e ingredientes de cada prato de mariscada. Poderia haver a

solução económica de usar uma simples folha A4 ou outro formato para auxiliar

na confecção, no entanto, existem soluções mais agradáveis e profissionais,

como a criação de cartazes com visibilidade e design adequado.

Objectivo

Criar um suporte informativo que seja usado na cozinha para orientação

da confecção dos três pratos de mariscada,  e que inclua os ingredientes e

quantidades.  Condicionalmente,  que  seja  bem visível,  sem necessidade  de

pegar ou procurar nas folhas e com design coerente com o que já existe.

Pesquisa

Para este trabalho, não houve necessidade de pesquisa, todo o conteúdo

já  existia  na  carta  de  comidas.  O  processo  passou  pela  adaptação  de

conteúdos.
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Metodologia

O processo passou por obter os elementos gráficos da carta de comidas e

reorganizar  no cartaz,  para cumprir  os objectivos.  Em relação à informação

relevante para o cliente, é descartada por o público-alvo passar a ser interno.

Comparativamente  à  carta  de  comidas,  a  área  disponível  para  a

colocação  da  informação  é  muito  diferente,  consiste  na  conversão  das

mariscadas de uma folha A4 para cada uma passar a ser inserido numa folha

A3. O preço é excluído do cartaz, passa haver informação adicional relativo às

quantidades de cada ingrediente de forma a ter boa visibilidade.

Para  manter  a  coerência  gráfica,  é  emoldurada  e  ajustada  a  lista  de

ingredientes. Os restantes elementos gráficos são reajustando à disposição de

destaque do emolduramento dos ingredientes. Outras informações adicionais

ao consumidor encontradas na carta de comidas, é dispensável por não haver

necessidade de a transmitir aos cozinheiros no momento da confecção.

Observação

Apesar  de  aparentemente  ser  um  processo  simples  e  rápido,  existe

sempre  cuidados  a  ter  ao  nível  da  disposição  dos  elementos,  adaptações

gráficas  sem  que  fuja  ao  design e  linha  gráfica  já  existente.  Houve  a

necessidade de criar testes visuais e de reflectir sobre possíveis alternativas.

Imagem 32 -Estudo de cartazes das mariscadas.
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Este terá sido um dos trabalhos mais rápido a elaborar, no entanto deu

para melhorar e aperfeiçoar a técnica de como organizar os elementos e evitar

que seja só uma cópia do que já existe.

5.1.2.  Carta de comida

Imagem 33 – As 3 primeiras páginas da carta de comidas para a marisqueira Amadeus.

Quando se trata de um restaurante, é indispensável que haja uma carta

com os pratos que podem ser pedidos. Essa carta é conhecida por carta de

comida, menu, cardápio, etc.,  e seria essencial  conjugá-la com o  design da

carta de vinhos.

Objectivo

Uma lista de pratos com o preço, da qual possam ser pedidos para serem

confeccionados. Deve conter as informações legais necessárias ao cliente.

A  carta  tem  como  público-alvo  todo  o  tipo  de  cliente  que  pretenda

frequentar a marisqueira.
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Pesquisa

Foi  pesquisado pelas palavras menu, cardápio,  carta  de comidas para

obter potenciais novas ideias e tentar acrescentar informação à linha gráfica

que  já  existia.  Os  resultados  obtidos  foram  bastante  similares,  a  maioria

mostrava imagem sobre brochuras, poucos iam ao encontro de um estilo de

caderno ou livro.

Imagem 34 – Alguns resultados usando as palavras carta de comidas para a marisqueira Amadeus.

Com  a  necessidade  de  incluir  alguma  informação  ao  consumidor  foi

pesquisado  por  textos  com  alertas  aos  alergénios.  Os  resultados  foram

adaptados para criar um texto específico para a carta.

Metodologia

Este projecto passou por várias fases de melhoramento do conteúdo e

disposição dos elementos gráficos.
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Imagem 35 – Evoluções gráficas da carta de comidas para a marisqueira Amadeus.

Após  a  escolha  de  adaptar  a  carta  de  vinhos  à  carta  de  comidas,  a

evolução  do  trabalho  consistiu  em  refinar  e  reorganizar  a  disposição  dos

elementos.  Como é possível  acompanhar na imagem 35, o processo inicial

consistiu em criar uma adaptação directa da carta de vinhos e fazendo uso de

duas  colunas  para  aproveitar  melhor  a  área  da  página  para  acomodar  a

informação. 

Como  os  nomes  dos  pratos  são  extensos,  quando  se  usa  colunas

estreitas provoca a quebra de linha, o que é indesejável. A solução passou por

procurar o prato com o nome mais extenso, com o intuito de funcionar como

modelo para o tamanho máximo e assim definir o tamanho da letra.

Alterou-se o tracejado para a linha contínua que separa as colunas do

preço e do prato, para ser distinto e continuar a ser subtil.

Durante  o  processo  de  estudo  e  construção,  foi  pedido  que  fosse

introduzido a língua inglesa e informação adicional ao consumidor. Por o texto

relativo  às  alergias  ser  extenso,  foi  introduzido  no  rodapé  da  página,

respeitando as margens,  delimitado por  linhas superior  e  inferior,  criando a

separação  dos  restantes  elementos  informativos.  Assim,  foi  criado  um

enquadramento que separa os vários tipos de informação.

Com  a  necessidade  de  haver  texto  em  português  e  inglês,  seria

importante  criar  duas  hierarquias  bem  distintas,  dando  prioridade  à  língua

portuguesa. A solução de usar negrito torna o texto pesado. Como o objectivo

passava por criar uma imagem leve e elegante, a solução passou por usar letra
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capitalizada  num  tamanho  superior,  reforçando  a  importância  do  texto  em

português.

Por ser a marisqueira, é relevante usar um  design sugestivo na secção

das mariscadas. Foi criado um tipo de moldura moderna e elegante para cada

travessa de mariscada, na qual contem o preço e os ingredientes. O nome da

travessa fica dentro de uma etiqueta fazendo-a sobressair.

Imagem 36 – Capa, página das mariscadas e contra-capa da carta de comidas para a marisqueira 
Amadeus.

A capa foi  constituída por elementos gráficos fornecidos pelo Karbono.

Como o tema é o mar, foram usados elementos gráficos de vários peixes e

algas  para  compor,  dando  alusão  ao  fundo  do  mar.  O  rodapé  contém  a

informação de contactos e o endereço de internet do restaurante.

Observação

Quando se tem um projecto com relacionamento a outros que fazem parte

da mesma entidade, não é fácil abstrair-se da linha gráfica já existente e criar.

Requer algum esforço e imaginação criar algo melhor, principalmente, quando

já existe um design bastante agradável e cuidado. O processo de pesquisa não

surgiu  com  ideias  mais  arrojadas  e  alternativas,  devido  à  dificuldade  em

reflectir de forma independente dos elementos gráficos já criados.
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O processo de reutilizar a linha gráfica, não é um processo linear, requer

investigação e testes, até obter um resultado que seja aceite.

Apesar de ambos projectos se tratarem de uma listagem de bens a serem

pedidos,  o  facto  de  o  tamanho  das  folhas  e  o  tipo  de  conteúdo  serem

diferentes, requer reajustes e reflexões de como acomodar o conteúdo.

5.1.3.  Carta de vinhos

Imagem 37 – Primeiras quatro páginas da carta de vinhos da marisqueira Amadeus.

Este  foi  o  primeiro  trabalho  que  realizei  para  a  Karbono.  Serviu

posteriormente,  como base para  os  outros  projecto  relativos  à  marisqueira.

Curiosamente, foi  o primeiro e dos últimos a ser actualizado. A longevidade

advém dos pedidos de alteração do conteúdo da lista ao longo do estágio.

Em geral os restaurantes têm uma lista de bebidas, no caso de Amadeus,

a lista era extensa. Na opção de criar uma única carta de comidas com as

bebidas, originaria uma listagem extensa sendo mais de metade para a carta

de vinhos, com 24 páginas, enquanto que a carta de comidas é constituída por

9 páginas, tudo junto representaria uma carta com 17 folhas. Ao criar duas

cartas, permitiria criar dois  designs com características próprias e uma maior

dinâmica ao cliente.
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Objectivo

Fornecer  ao  cliente  uma  lista  de  vinhos  que  possam  ser  pedidos  e

consumidos no restaurante.

É  importante  que  a  carta  siga  a  linha  gráfica  que  já  foi  criada  pela

Karbono  para  manter  a  coerência  gráfica.  O  design existente  tem  como

objectivo ser moderno, elegante e simples.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada com as expressões carta de vinhos e  wine list.

Os resultados de cada uma das expressões era ligeiramente diferente, ambos

forneciam brochuras com uma lista de vinhos com design diferentes.

Imagem 38 – Alguns resultados da pesquisa usando a expressão carta de vinhos.

Imagem 39 – Alguns resultados da pesquisa usando a expressão wine list.

O resultado das pesquisas forneciam algumas linhas gráficas que iam ao

encontro  dos  objectivos  do  projecto.  Os  resultados  forneceram ideias  para

fazer uso de linhas gráficas simples e marcas de água.
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Para a marcas de água foram realizados pesquisas adicionais relativas a

cada objecto  a  ser  vectorizado,  que correspondiam a cada categoria:  meia

garrafas,  champanhe,  vinho  do  douro,  vinho  do  porto,  cafetaria,  cervejas,

refrigerantes, vodka, whisky, etc.

Metodologia

Numa primeira fase de estudos, foi  criado um  design simples, fazendo

uso de linhas e da cor definida para a marisqueira, foram criados os primeiros

testes  visuais.  Numa fase  seguinte  foram criados  e  adicionados  elementos

gráficos  para  funcionarem  como  marca  de  água  para  cada  categoria  de

bebidas.

Imagem 40 – Primeiros testes usando marca de água para a carta de vinhos da marisqueira Amadeus.
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Imagem 41 – Vários elementos criados para funcionarem como marca de água para a carta de vinhos da 
marisqueira Amadeus.

Foi recomendado desviar do uso de marca de água por ser uma linha

gráfica antiquada e desajustada para o projecto.

Após descartada a ideia de usar marca de água, foram realizados vários

estudos com elementos geométricos simples, como linhas e rectângulos para ir

ao encontro da linha gráfica simples e elegante.

Imagem 42 – Estudos gráficos usando elementos geométricos simples para a carta de vinhos da 
marisqueira Amadeus.
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A fonte tipográfica Roboto, fornecida pela Karbono, disponibiliza uma boa

variedade de pesos que podem ser usados nos estudos gráficos. A família é

constituída por thin, light, regular, medium, bold, black e as suas variantes com

itálico.

A cor principal é o preto. O azul marinho, que é da mesma cor do logotipo

do Amadeus para a marisqueira,  sendo usada como destaque em relação a

outros elementos.

Imagem 43 – Trabalho final da carta de vinhos para a marisqueira Amadeus.

As dimensões da página são 140x290 mm, por o suporte ter um tamanho

específico. Como a quantidade de páginas é extensa, a listagem será impressa

em frente e verso, permitindo reduzir a quantidade total de folhas.

Imagem 44 – Páginas com excedente para bleed e exemplo de marcação para o cliente rever para a carta
de vinhos da marisqueira Amadeus.
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Existe uma faixa que sai do interior da página até alinhar com a linha que

separa o preço do nome e descrição. A grossura da faixa é propositada para

acolher  o  titulo  da  categoria  que  possa  ter  duas  linhas  e  funciona  como

separador  para  as  páginas  que  incluam  duas  categorias.  A  paginação

encontra-se dentro de uma faixa de cor cinza neutro que nasce a partir  da

margem  exterior  da  página,  e  funciona  como  uma  pequena  etiqueta  de

marcador de página. A estreita linha vertical faz a separação entre as colunas

do  preço  e  o  nome  com  a  descrição  da  bebida,  é  bastante  discreta  e

acompanha ao longo das duas colunas até à última linha do texto. Por fim,

existe um rodapé com o endereço genérico do website do Amadeus, para que

o cliente o possa visitar.

Como a carta é bilingue, o dialecto secundário, o inglês, tende a perder

prioridade sobre a língua principal, para que evite concorrência.

Como a listagem no futuro necessitava de várias actualizações, houve a

necessidade de adaptar a construção do layout. Inicialmente era composto por

um campo de texto com tabulações para forçar a separação entre a coluna da

bebida  e  do  preço.  Foi  usado  o  método  de  tabulação  para  facilitar  o

alinhamento  do  preço.  Como  as  páginas  par  e  ímpar  têm  alinhamentos

diferentes. A lista ao requerer páginas adicionais, as bebidas podiam passar

para a página seguinte, o que implicava reorganizar o texto. A fim de evitar um

trabalho  mais  complexo,  foram  criadas  duas  caixas  de  texto  havendo  a

necessidade de ter o cuidado com o tamanho das quebras de linha na coluna

do preço serem iguais às da coluna de texto.

Como o cliente nem sempre fornecia a lista completa, faltava informação

adicional relativa às bebidas. Havia marcações a vermelho, como na imagem

44, na tentativa de o cliente completar a informação. Sendo marcações, no

momento para a impressão teria de ser retirado qualquer texto a cor vermelha,

caso contrário poderia confundir quem consultasse a lista.
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Observação

Dos trabalhos realizados para o Amadeus, este foi o mais completo de

todos. Houve um estudo mais aprofundado, e foram realizados vários testes

gráficos até obter um produto final desejado.

Um aspecto importante deste projecto foi  a necessidade de prepará-lo

para futuras alterações, para funcionar como um de modelo. No documento

foram criados estilos para a tipografia para facilitar a introdução de novos items

na lista.

Os vários estudos gráficos permitem acompanhar o processo evolução,

explorar  alternativas,  perceber  o  impacto  visual  e  a mensagem que podem

transmitir ao público-alvo.

Este  projecto  permitiu  explorar  melhor  a  ferramenta  CorelDraw  no

desenvolvimento de layout de páginas. Apesar de haver algumas dificuldades

na adaptação do produto da Adobe InDesign, para o pacote da Corel torna-se

bastante flexível e dinâmico para o desenvolvimento na área do design.

5.1.4.  Menu de esplanada

Imagem 45 – Menu de esplanada para a marisqueira Amadeus, inclui verso com opção de escolha.
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A marisqueira tinha um espaço externo que funciona como esplanada, foi

pedido que fosse criado um pequeno menu para estar assente dentro de um

suporte de acrílico em cima das mesas da esplanada.

Objectivo

Quando  os  clientes  se  sentarem  à  mesa,  deverá  fornecer  algumas

sugestões de pedido,  cativando o cliente a consumir  enquanto espera pelo

empregado ou pela confecção do prato.

Não podendo ser algo que ocupe muito espaço na mesa e de fácil recolha

para que não interfira com outros elementos que surjam posteriormente.

Pesquisa

Este é outro trabalho em que foi aproveitado o design e grafismo da carta

de comidas.  Como já  havia  um perfil  estabelecido,  o  processo  passou por

acomodar os elementos já existentes e realizar alguns testes visuais.

Imagem 46 – Alguns estudos para o menu de esplanada da marisqueira Amadeus.

Metodologia

O processo de construção passaria por criar uma capa e o verso com a

listagem.  A  capa  foi  reaproveitada  da  carta  de  comidas,  e  no  verso

reajustaram-se e reordenaram-se os elementos adicionados.
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Para  a  lista,  perante  a  necessidade  de  acomodar  a  listagem  de

recomendações, foi usado um rectângulo a branco para auxiliar na leitura, e os

peixes foram recolocados para equilibradamente preencherem os espaços.

Para dar opções de escolha ao cliente,  foi  criada uma versão com as

mesmas cores da capa e outra com cores mais suaves.

Na versão mais suave, houve o cuidado de não incluir os peixes por baixo

da caixa da lista, iria funcionar como um intruso não acrescentando alguma

informação  visual.  Também  foi  pertinente  os  elementos  gráficos  de  fundo,

como os peixes e as algas, não se misturarem, o que poderia criar contornos

estranhos e desagradáveis.

Observação

Quando já  existiu  um estudo gráfico exaustivo,  os novos pedidos que

tenham relação com o projecto principal podem seguir a mesma linha gráfica,

reaproveitando  o  que  já  existe.  O  reaproveitamento  dos  elementos  visuais

permite ao observador identificar e associar com maior facilidade. Este efeito

denomina-se coerência gráfica.

É importante  reflectir  sobre  qual  o  mais  conveniente:  um processo de

reutilização do layout gráfico já criado num noutro projecto, ou um investimento

maior de tempo a redesenhar o layout. No mercado de trabalho, o tempo que é

despendido  num  projecto  é  investimento  financeiro  realizado  por  parte  da

empresa que deve ser sempre ponderado.
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5.1.5.  Rótulo garrafa de azeite

Imagem 47 – Versões do rótulo de garrafa de azeite para a marisqueira Amadeus.

Durante o processo de criação da carta de bebidas da marisqueira, foi

pedido a criação de um novo rótulo para as novas garrafas de azeite de 25 cl.

Consistia num processo simples de redimensionar a imagem e reajustar o

texto para caber no novo tamanho do rótulo.

Objectivo

Adaptação  do  rótulo  decorativo  e  informativo  ao  consumidor,  para

garrafas de azeite com capacidade para 0,25l.

O público-alvo é o consumidor do restaurante Amadeus.

Pesquisa

Como  o  processo  consistia  no  redimensionamento  e  reajuste  do

conteúdo, não requerendo qualquer necessidade de processo criativo, neste

trabalho não houve necessidade de qualquer tipo de pesquisa.

64



Metodologia

As medias do rótulo foram calculadas a partir do tamanho da garrafa, com

tamanho  50x120  mm  e  122x65  mm,  versão  vertical  e  horizontal

respectivamente.

Numa primeira tentativa, foram realizadas alterações dos elementos da

imagem. Como o estudo foi rejeitado, houve a necessidade de realizar de novo

a construção do rótulo.

Imagem 48 – Rotulo original e a versão rejeitada por haver alteração da imagem.

No  seguinte  processo  de  elaboração  do  rótulo,  a  imagem  foi

redimensionada ao tamanho do rótulo, sem alterar qualquer elemento gráfico

da  imagem.  Os  textos  foram  reajustados  e  reorganizados  no  espaço

correspondente.
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Observação

Neste  trabalho,  apesar  de  relativamente  simples,  permitiu  aprender

aspectos  importantes,  como  a  necessidade  de  compreender  bem  o  que  é

pedido e o processo de reajustar o conteúdo de um projecto já existente para

um formato significativamente inferior.

Quando já existe uma imagem aprovada pelo cliente, o reajuste através

de alteração da imagem implica aprovação do cliente, o que pode levar ao

adiamento da conclusão do projecto, enquanto se espera pela aprovação. São

situações que devem ser evitadas para uma maior fluidez do projecto.

Um rótulo  tende a  ter  pouca  superfície  para  expor  toda a  informação

desejada.  Quando há a necessidade de recria-lo num espaço inferior,  pode

representar a necessidade de sacrificar alguma informação. No entanto, com

alguma criatividade e estudo, é possível mantê-la.

5.1.6.  Website

Imagem 49 – Landing page  do website amadeusrestaurante.pt.
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Imagem 50 – Capturas de imagem do website para o restaurante e para a marisqueira.

Para a entidade Amadeus, por estratégia e iniciativa da própria Karbono,

foi elaborado um website. Efectivamente são dois websites e uma página de

acolhimento, que fazem uso do domínio amadeusrestaurante.pt constituído por

dois  subdomínios,  um  para  o  restaurante,  com  o  endereço  de  internet

menu.amadeusrestaurante.pt, e  outro  para  a  marisqueira,  com  o  endereço

marisqueira.amadeusrestaurante.pt.

Objectivo

Como o projecto foi  de estratégia e iniciativa por  parte da Karbono, o

objectivo seria construir um simples website para marcar a presença na web.

No futuro poderia ser actualizado e mantido, ou até investir numa plataforma

mais completa,  onde os clientes possam comentar,  socializar  e até realizar

encomendas ou reservas.

Como a marca amadeus expandiu entre restaurante e marisqueira, seria

importante  a  criação  de  dois  websites  distintos,  mas  ao  mesmo  tempo,

graficamente  coerentes.  Daí  a  necessidade  de  criar  uma  página  de
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acolhimento, land page, onde o utilizador pudesse escolher qual restaurante a

navegar.

Dentro de cada página,  é possível  obter  informação dos objectivos do

restaurante, das ementas disponíveis, formulário de contactos e localização.

Pesquisa

Numa primeira fase, foi pesquisado por templates de websites para a área

de restauração, para ter uma ideia de que layouts poderiam ser usados. Foi

desenhado um possível website, fazendo uso do tradicional múltiplas páginas e

tentando  adaptar  o  actual  design da  carta  de  comidas  imagem  51.  Após

reflexão  entre  criar  um  website  de  raiz  ou  procurar  um  template  gratuito

adaptado  para  restaurantes,  para  a  plataforma  wordpress,  com  um  design

simples, apelativo,  moderno e funcional,  a opção mais viável  seria escolher

algo já existente.

Imagem 51 – Primeiro layout construido após pesquisa par ao website do Amadeus.

O  próximo  processo  de  pesquisa,  seria  encontrar  templates  para

wordpress com o tema de restaurantes. Fazendo uso das palavras “wordpress

restaurant  theme  free”  foi  possível  obter  resultados  com  websites  de

aconselhamento  por  listagem de 5,  10,  15,  20  ou até  mais  templates  para

wordpress,  com o principal  tema para  a  restauração,  como por  exemplo  o

https://www.nimbusthemes.com/free-restaurant-wordpress-themes/   ou  até  o

https://athemes.com/collections/free-restaurant-wordpress-themes/.  Uma  das
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vantagens  dos  templates  dedicados  à  restauração  é  de  incluírem  a

possibilidade de criar uma ementa, menu, cardápio directamente no website.

Metodologia

Após o processo de escolha do template a ser usado, seria necessário

montar o servidor com os serviços PHP e MySQL. No domínio principal  foi

usado  simples  HTML,  CSS e  JS  para  construir  a  land  page  e  permitir  ao

utilizador escolher entre navegar para o restaurante ou a marisqueira. Também

tem um acesso facilitado ao webmail  para a própria amadeus, inclusive um

formulário para o utilizador poder entrar  em contacto directo.  Criaram-se os

subdomínios  menu  e  marisqueira  para  o  restaurante  e  marisqueira

respectivamente. Em cada subdomínio foi instalado e configurado o wordpress,

pois ao instalar em cada subdomínio em separado, evita possíveis conflitos de

conteúdos entre  restaurante  e marisqueira.  Em cada CMS seria  necessário

instalar o template com os plugins necessários e personalizar o aspecto visual

ao nível  de  cores,  para  construir  o  conteúdo de apresentação,  localização,

pratos fornecidos no restaurante e na marisqueira.

Tecnologia

A  página  de  entrada,  que  permite  escolher  entre  restaurante  ou

marisqueira, foi desenhada e criado o código de raiz com uso de HTML, CSS,

JS. Nas páginas do restaurante e da marisqueira, foram usadas como base um

template  gratuito  Bistro  para  wordpress.  Este  template inclui  um  plugin

dedicado à restauração para facilitar a criação do cardápio.

O  template Bistro  é  dependente  do  template Sydney  na  qual  é

automaticamente  incluído  devido  às  facilidades  de  uso  da  plataforma  do

wordpress.
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Observação

Iniciar  o  processo  de  criação  de  um  website  é  sempre  desafiante  e

complexo para os primeiros tempos de exercício. Foi necessário escolher um

CMS,  aprender  sobre  o  uso  da  plataforma  wordpress,  os  seus  requisitos

técnicos e configurações para que fique funcional. O processo de encontrar

templates e plugins também requer alguma atenção por existir a possibilidade

de instalar algum tipo de malware, a qual pode prejudicar o negócio.

Um  webdesigner pode  sempre  criar  os  seus  próprios  layouts  para

construção da página, no entanto, a sua construção requer muitas horas de

código tanto para construir o frontend como backend, o que torna demorado e

financeiramente mais elevado. Para projectos pequenos,  na qual  já existam

soluções criadas, bastando adaptar e configurar, economizam-se muitas horas

e melhora a fiabilidade, evitando realizar os testes de qualidade.

5.2.  Aquamagic

Imagem 52 – Cartão de visita e mapa de localização para o Aquamagic.

Aquamagic  consiste  numa  empresa  de  lavagem de  roupa  self-service

localizada em Vila Nova de Gaia. O cliente tinha aberto a loja recentemente

com toda a imagem projectada pela Karbono,  como treino,  foi  idealizado o

projecto em elaborar um cartão de visita e o mapa de localização da loja para

ser  colocado  no  panfleto.  Posteriormente  o  mapa  foi  utilizado  em  futuros

panfletos.
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Objectivo

Criar  uma  imagem  jovem  fazendo  uso  dos  elementos  gráficos  já

existentes.  Seria  importante  manter  a  coerência  gráfica  já  previamente

estudada e trabalhada.

O  cartão  de  visita  funciona  como  um  instrumento  de  informação  da

empresa e da pessoa, devendo reflectir a imagem da empresa.

No mapa de localização deve ser perceptível a sua localização para o

público em geral, principalmente para os moradores adjacentes.

Pesquisa

Apesar de já existirem elementos gráficos, em ambos os casos, houve a

necessidade de fazer pesquisas específicas para obter ideias.

Para o cartão de visita, foram usadas algumas expressões como “cartão

de visita” e “cartão de visita lavandaria”. A primeira expressão, obtém uma lista

extensa  com  resultados  genéricos,  havendo  resultados  com  layouts

interessantes, no entanto, muito deles não são aplicáveis para o projecto. A

segunda expressão já fornece um resultado muito mais restrito,  no entanto,

forneceu algumas ideias mais directas ao tema.

Imagem 53 – Alguns resultados de pesquisa por cartões de visita (quatro do lado esquerdo) e por cartões 
de visita lavandaria (quatro do lado direito).
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Para o mapa de localização, na primeira execução, não houve pesquisa

para além da localização da loja, com o google maps. No desafio proposto de

criar um mapa minimalista, houve a tentativa de pesquisa por mapas similares

para  obter  ideias  de  como  executar  o  projecto,  não  forneceu  resultados

satisfatórios, possivelmente na dificuldade de encontrar o termo correcto e os

resultados focarem em mapas do mundo ou do país.

Metodologia

O processo de elaboração do cartão de visita passou por fazer uso do

logotipo  e  elementos  de  água,  com  a  tentativa  de  simular  o  processo  de

lavagem de roupa. Foi aconselhado fazer uso apenas dos elementos gráficos

já existentes da empresa. No final, foi criada uma vasta quantidade de estudos

como aparece na imagem 54.

Imagem 54 – Estudo de cartões de visita para o Aquamagic.

Na criação  do  mapa,  foi  usado  como base  o  mapa  do  google  maps,

principalmente para a criação dos vectores. Também foram criados símbolos

para  serem adicionados  ao  mapa,  facilitando  a  identificação  de  pontos  de

referência. O processo de concretização do mapa foi sobre a área exacta onde
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seria  colocado  no  panfleto,  com  o  intuito  de  ter  o  rácio  e  dimensões

adequadas.

Imagem 55 – Localização do mapa no panfleto e mapa ampliado par ao Aquamagic.

Na  proposta  de  realizar  um  mapa  minimalista,  como  o  processo  de

pesquisa não forneceu resultados, foi elaborado por várias etapas, através do

processo  da  eliminação  de  informação  desnecessária  e  simplificação  das

estradas  do  mapa.  Ainda  foram  acrescentadas  ruas  e  informações,  não

apresentadas no mapa normal. Houve a necessidade de equilibrar a densidade

da informação no mapa, e realizar adaptações, tal como reduzir o tamanho de

uma rua sem para isso reduzir a escala do mapa todo.

Imagem 56 – Mapa minimalista criado para o Aquamagic.
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Observação

Nestes projectos deu para perceber que a linha gráfica minimalista pode

funcionar melhor em relação a trabalhos mais complexos.

No caso do cartão de visita, a adição da imagem da água juntamente com

os  elementos  gráficos,  não  acrescentam  informação  e  aumentam  a

complexidade  sem  necessidade.  Mesmo  a  sobreposição  de  elementos

gráficos, quando não justificados, aumenta a complexidade de leitura, criando

um  efeito  indesejado.  A  disposição  dos  elementos  de  forma  simples  e

consciente, produzem resultados mais sólidos.

Por  o  cliente  preferir  o  mapa  tradicional,  pode  demonstrar  que  novas

técnicas aliadas ao minimalismo, pode ser rejeitado, por criar estranheza ou de

ainda  não  estar  massificado  no  mercado.  No  entanto,  são  processos  que

requerem um bom exercício mental, representam a necessidade de descartar

informação e de manter o que é útil.

5.3.  Cláudia Nogueira

Imagem 57 – Algumas capas realizadas para a Cláudia Nogueira.

Foi num contacto ocasional e directo, que a cliente pediu para que fossem

criadas várias capas para o seu relatório e portefólio de estágio de Técnico de

Acção Educativa. Cada capa com o formato A4 teria um tema ou um assunto

que deveria estar coerente com a imagem criada.
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Objectivo

Um conjunto  de  capas  que  reflectissem cada  assunto  ou  o  tema.  As

capas deveriam ser profissionais mas ao mesmo tempo descontraídas.

Pesquisa

Para  cada  tema,  foi  realizada  uma  pesquisa  sobre  as  palavras  ou  o

assunto  de  cada  capa.  As  ideias  gráficas  relacionadas  com  o  tema  e  as

imagens  foram  surgindo.  O  processo  de  pesquisa  funcionou  como  uma

interligação e ramificação das palavras.

No tema História da Vida, decorreu o processo de separação entre as

duas palavras, explorando o sentido e significado de cada palavra. Depois de

encontrar  os  significados  em  comum,  obteve-se  uma  interligação  dos

significados das duas palavras. Como exemplo história e vida, ambas partilham

a ideia de estrutura por ramificações como a árvore e um percurso ao longo do

tempo surgindo com a junção das palavras árvore da vida e relações entre

pessoas.

No tema Competências, a palavra tem proximidade com o conhecimento,

com as habilidades e as acções realizadas. Também tem interligação com a

palavra inteligência ou capacidade de raciocínio.

A  palavra  expectativas  tem relacionamento  com o  futuro,  observação,

percurso  da vida,  evolução,  etc.  Para  esta última palavra  também houve o

relacionamento com as palavras “subir na vida” e contínuo ciclo infinito.

O  significado  de  estágio,  passa  por  trabalho  prático,  exercício  de

actividade, realização de trabalho. Tendo uma relação com a história do que foi

realizado.
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Metodologia

O  processo  de  construção  das  capas,  passou  por  vários  testes  e

aplicações de ideias. Consistindo em observar os resultados produzidos para

processar novas ideias.

Imagem 58 – Processo evolutivo da capa principal para a Cláudia Nogueira.

Enquanto se faziam estudos, a cliente ainda não tinha fornecido todo o

material  necessário  No  entanto,  não  foi  impeditivo  de  avançar  com o  que

estava disponível. No caso da capa, foi usada uma fotografia já fornecida pela

cliente,  para  incluí-la  nos  primeiros  estudos.  Foi  importante  manter  a

comunicação com a cliente, para obter dados adicionais e ir ao encontro do seu

perfil.  Numa das reuniões, divulgou que as crianças fazem pinturas com as

palmas das mãos e demonstrou muito interesse nesse tipo de trabalhos. Foi

aplicada uma textura da palma da mão na capa.

A capa  História  da  vida,  foi  construida  pelo  resultado da pesquisa  da

árvore da vida, na qual a cliente demonstrou extremo agrado.

Na  capa  relativo  às  competências,  foram criadas  algumas alternativas

após a pesquisa, ambas relacionadas com a criatividade e o conhecimento que

uma pessoa adquire ao longo da vida.
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Imagem 59 – Ideias resultantes do estudo relativo à competência.

 Para as expectativas, as ideias fornecidas estavam relacionadas com as

expressões da visão e do caminho para o futuro.  A escolha da escada de

Penrose dá a ilusão de estarem constantemente a subir, fazendo analogia ao

conhecimento adquirido ao longo da vida.

Imagem 60 – Ideias resultantes do estudo sobre expectativas.

Na  capa  de  estágio,  foi  criada  uma  composição  com  os  trabalhos

realizados  ao  longo  do  estágio,  simulando  um quadro  onde  são  colocadas

fotografias de recordação de uma forma casual.
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Imagem 61 – Quadro com algumas fotografias usadas para a capa de estágio da Cláudia Nogueira.

As últimas capas estão relacionadas com os professores da cliente. As

palavras que se enquadravam, eram social e rede. As capas reflectem a rede

social inerente à cliente, ficando a cliente no centro, e conforme o professor em

questão, é retirada a sombra laranja, colocando-a em evidência. Neste caso o

tema é constituído por um conjunto de 10 capas.

Imagem 62 – Primeira série da rede social dos professores com a Cláudia Nogueira no centro.

Para além da criação dos elementos visuais, também houve um estudo

da  composição  dos  mesmo  elementos,  para  que  houvesse  uma  coerência

gráfica. Tendo sido discutido com a cliente exemplos de três capas como as da

imagem 62.
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Imagem 63 – Estudo da composição dos elementos gráficos da capa para a Cláudia Nogueira.

Observação

Este foi um projecto bastante diferente dos restantes, passou por várias

pesquisas e estudos para cada capa. De certa forma, consiste num projecto

com vários mini-projectos associados.

Para cada tema, foi feita uma pesquisa, descodificando cada palavra e

associando-a  às  imagens.  É  certo  que  uma palavra  pode  ter  mil  imagens.

Essas imagens estão relacionadas com a experiência de vida da pessoa. O

mesmo projecto concretizado por pessoas diferentes, ou pela mesma pessoa

mas em tempos  diferentes,  muito  provavelmente,  terá  resultados  diferentes

pois depende da interpretação e da experiência do criador.

O  processo  de  “brincar”  com  as  palavras  leva  a  um  processo  muito

criativo e intelectualmente estimulante.

79



5.4.  Paulo Catalão

Imagem 64 – Website de entrada de Paulo Catalão com o comportamento de quando se passa o rato por 
cima do mosaico.

O cliente é proprietário de uma loja que presta serviços de fotografia para

eventos  ou outros  pedidos.  O objectivo  era  remodelar  o  website com uma

imagem mais  moderna  e  com  funcionalidades  adicionais.  Pretendia  uma

galeria para o portefólio e uma área privada para os clientes poderem visitar.

Objectivo

Criar  um  website com  informação  e  portefólio  da  empresa.  Tem  de

acompanhar a imagem e estilo da empresa, e permitir  ter  várias categorias

para o portefólio. Integrar uma área restrita para o cliente.

Pesquisa

O  cliente  forneceu  os  websites http://expofoto.appimagem.pt  e

http://www.ricardosilvafotografia.com.  Os  websites permitiram recolher  algum

estudo gráfico e serviu de inspiração para a criação do novo. Para além dos
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websites fornecidos, também facultou o nome dos fotógrafos Valeria Cassina,

Vitor Lax, Maurício Arias e Franck Boutonnet que serviram de modelos.

Imagem 65 – Estudo gráfico do website para o Paulo Catalão.

Após  delineado  o  design do  website,  foi  preciso  pesquisar  por  um

template gratuito  para  Wordpress  que  fosse  compatível  com  o  design.  O

resultado forneceu  websites com uma lista de sugestões de  templates, como

por  exemplo  https://colorlib.com/wp/best-portfolio-wordpress-themes/.  A

listagem não ia ao encontro de todos os objectivos, por serem incompatíveis

com o design, ou faltarem com funcionalidades no portefólio.

A compra de um plugin já conhecido por parte da Karbono, permitiu uma

boa  flexibilidade  na  criação  de  websites para  o  Wordpress.  Houve  a

necessidade de pesquisar pela documentação do plugin  sobre a sua utilização

na construção e na personalização do website.

Metodologia

O  objectivo  gráfico  passaria  por  criar  um  website limpo,  que  fosse

coerente com o público-alvo principal da empresa, que são os casamentos.

Num  casamento,  o  centro  das  atenções  são  os  noivos,  e  as  cores
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predominantes são o branco e preto, que vão ao encontro da identidade gráfica

da empresa.

O  processo  de  construção  do  website com  o  plugin Avada,  para  o

wordpress,  permitiu  criar  o  website  praticamente  sem  a  necessidade  de

escrever  código.  Para  implementar  certas  funcionalidade  era  preciso  criar

algum código e introduzi-lo no plugin. Felizmente o Avada premite-o fazer com

facilidade.  O  plugin funciona com sistema similar  a contentores,  faz uso do

sistema de arraste, e define o tipo de conteúdo do contentor. Também, tem a

vantagem de ser responsivo e de fornecer vários  websites de exemplos que

podem ser importados e customizados.

Imagem 66 – Baner do plugin Avada.

O código HTML, CSS e JS criado para ser incorporado com o Avada, teve

o objectivo de adicionar as funcionalidades ao mosaico existentes na entrada

do website, e nas categorias fotografia e vídeo. O mosaico fazia uso do JS para

ser responsivo, tendo comportamentos diferentes entre ecrã de computador e

dispositivos móveis.
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Imagem 67 – Mosaico de entrada do website para o Paulo Catalão.

Imagem 68 – Mosaico de entrada do website versão mobile para o Paulo Catalão.

Para  além das  opções  do  menu  “contactos”,  “sobre  nós”  e  “privado”,

existem as principais categorias da “fotografia” e do “vídeo”, sendo constituídos

por sub-categorias cujo algumas delas são similares. A existência das duas

categorias têm a intenção de serem usadas como uma plataforma de portefólio.

Num dos  websites pesquisados, os temas estavam colocados em forma de

mosaico. Foi realizada uma implementação similar, fazendo uso de uma grelha

3x3, que também fosse responsivo. Foi  usado JS para criar  uma constante

adaptação do mosaico ao tamanho do ecrã. Com o plugin Avada foi possível

criar o portefólio de cada sub-categoria, na qual também faz uso de uma grelha

para dispor as imagens, partilhando o conceito de mosaico.
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Imagem 69 – Página do portefólio de fotos de casamento do website para o Paulo Catalão.

O cliente também pretendia uma secção reservada, para determinados

clientes puderem aceder. Como o Wordpress permite a criação de páginas com

password,  facilitou  a  personalização  pretendida,  sem  fazer  uso  de  plugins

adicionais. O cliente ficou advertido que a password deve ser sempre diferente

para cada cliente, caso contrário, os que tiverem a mesma password podem

observar  o conteúdo dos outros.  A possibilidade de organização por ordem

cronológica é uma função disponível no próprio plugin.

Imagem 70 – Página da área privada do website para o Paulo Catalão.
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Observação

O desenvolvimento do website requer vários passos para passar da ideia

à  concretização.  Um dos primeiros  passos é  fazer  estudos do  layout,  para

perceber onde serão organizados os conteúdos principais,  como o menu, o

conteúdo  principal,  o  rodapé,  etc.  O  passo  seguinte  é  perceber  o

comportamento e a organização dos elementos. Neste passo, ao ser usado

código  e  composição  de  terceiros  (plugins),  é  preciso  investigar  as

possibilidades  e  compatibilidades  com  o  que  está  planeado.  Como  é  um

processo  complexo,  o  método  mais  conveniente  foi  planear  o  layout com

flexibilidade e observar se vai ser viável a sua implementação, caso contrário,

torna-se inviável implementar, tendo como opções, construir o código ou alterar

o que foi planeado.

A  criação  de  um  website com  o  recurso  de  um  CMS,  mesmo  sem

qualquer  conhecimento  ou  experiência,  é  fácil  e  de  rápida  implementação,

desde que se encontre os  templates e  plugins necessários. O processo de

instalação  e  de  implementação  no  servidor  tem  muitas  facilidades,  pois  o

próprio Wordpress tem o tutorial chamado de 5 minutos para fazer a instalação.

A partir do momento em que o servidor esteja operacional, com PHP e a base

de dados a funcionar, só requer submeter os ficheiros para o servidor, criar

uma base de dados dedicada ou partilhada para o wordpress, e iniciar a página

de  instalação  e  de  configuração.  Após  colocar  os  dados  necessários  à

configuração, a plataforma fica de imediato funcional.  Se tudo estiver como

esperado, efectivamente são 5 minutos.

O  plugin adquirido,  facilitou  bastante  a  implementação  do  website e

aumentou consideravelmente a flexibilidade e costumização, compensando o

seu custo pelo tempo economizado.
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6.  Conclusão

O estágio foi muito produtivo e enriquecedor na aquisição de experiência

e na aplicação prática dos conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo da vida

académica.  Permitiu  o  contacto  directo  com  uma  empresa,  ajudando  a

perceber a sua dinâmica, e a proximidade com clientes; permitiu, também, a

possibilidade de aperfeiçoar técnicas de utilização de algumas ferramentas, na

a área do design.

Também  proporcionou  bastantes  desafios  técnicos  e  lógicos  para  o

desenvolvimento dos projectos, tais como: a adaptação à aplicação CorelDraw,

à  plataforma  Wordpress  usada  para  os  websites,  os  plugins e  templates

adequados,  a  pesquisa  por  linhas  gráficas  adequadas  ao  projecto  e  as

adaptações gráficas de projectos relacionados entre si, entre outros.

Os objectivos de cada projecto são delineados de acordo com o perfil do

cliente e com o público-alvo. Embora alguns possam ter público-alvo idênticos,

requerem que a linha gráfica seja coerente com a imagem da empresa, por

isso criaram-se projectos distintos.

O processo de pesquisa é um dos primeiros passos mais importantes

para o projecto ir ao encontro dos objectivos. É neste processo que surge a

inspiração para as ideias gráficas, no caso do design gráfico, e a aquisição de

conhecimentos técnicos necessários para o planeamento dos próximos passos,

como é o caso dos websites.

O contacto com os clientes foi uma experiência bastante enriquecedora,

pois permitiu perceber a importância da dinâmica na comunicação para obter

os dados necessários, assim como perceber os objectivos, que foram definidos

e moldados ao longo dos diversos contactos e reuniões.

No  futuro,  a  experiência  adquirida  poderá  facilitar  a  integração  na

empresa  de  estágio  ou  noutra  similar.  Na  verdade,  o  conhecimento  e  a

experiência  já  adquiridos  funcionam  como  uma  mais-valia  que  poderá  ser

usada para  o  desenvolvimento  de outros  projectos.  Em novos desafios,  os

conhecimentos  adquiridos  no  estágio  evitam  eventuais  erros,  diminuindo,

assim, as avaliações negativas por parte das empresas. Cada contacto com

clientes  deve  ser  optimizado,  para  que se  tracem os  objectivos,  colocando
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questões e emitindo opiniões mais assertivas, contribuindo, assim, para uma

melhor gestão do tempo de desenvolvimento e satisfação do projecto.
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