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A Internet tem contribuído para a crescente transformação nas relações pessoais fazendo 

com que a comunicação se dê de uma forma mais ampla e imediata. Este facto, impulsionou 

a mudança de paradigma, no que respeita à preponderância do comércio e marketing, 

por via das inúmeras ofertas que a Internet disponibiliza.

O seu acesso cada vez mais facilitado e o advento das novas tecnologias, aplicadas a 

dispositivos móveis tais como smart phones, tablets e respetivos sistemas operativos, 

conduziram ao aparecimento das aplicações multimédia neste mercado em ascensão. 

Estas são nos dias de hoje, poderosas ferramentas utilitárias, lúdicas e até mesmo de 

marketing, que procuram satisfazer os utilizadores nas mais diversas áreas.

O presente relatório resulta da frequência de estágio académico no "B2 Atelier de Design, Lda", 

para o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design de 

Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa. 

O objeto de estudo desta investigação é constituído pela prática do design e marketing, 

nomeadamente na área das aplicações (app) e em particular no caso do projeto 

"Calligraphy practice", cujo autor é o Professor Doutor João Brandão. 

Assim sendo, o tópico investigativo assenta na implementação de uma estratégia 

de desenvolvimento e comunicação, que abrange as áreas do design e do marketing,

com vista à otimização e mediatização desse projeto e aumento das vendas da aplicação 

"Calligraphy practice". 

Neste contexto, o objetivo global passou por aprofundar conhecimento teórico sobre 

as principais temáticas em estudo (Webdesign e marketing digital), sendo o principal foco 

do estágio o exercício da atividade prática no âmbito do Design de Comunicação. 

Pretendeu-se, assim, aprofundar conhecimento teórico e aplicá-lo em projetos 

desenvolvidos ao longo do período de estágio. Este proporcionou em simultâneo 

experiências de contacto real com clientes e com o mercado do Design de Comunicação.

Para isto, aplicou-se uma metodologia de investigação intervencionista de base qualitativa, 

que permitiu a manipulação das variáveis de acordo com os objetivos do(s) projeto(s).

Procurou-se, deste modo, aprofundar conhecimento sobre cada uma das áreas em que

se interveio, através do contacto direto com todas as suas componentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Webdesign • Website • Marketing digital • Aplicações (app)
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The Internet has been contributing for the growing transformation in personal 

relations, leading to a wider and more expedite communication.

This fact has boosted a paradigm shift in terms of the predominance of commerce 

and marketing, by taking advantage of the innumerous offers made available by the 

Internet. Its increasingly easier access and the emergence of newer technologies 

applied to mobile devices, such as smart phones, tables and their respective 

operating systems, has led to the appearance of multimedia applications in this 

growing market. Nowadays, these are powerful and useful, ludic and even marketing 

tools that try to satisfy the users in a broad range of areas.

This report results from the attendance of the academic internship in the "B2 Atelier 

de Design, Lda", for the fulfillment of the requirements to obtain the Master in 

Communications Design degree of the Architecture, Urbanism and Design faculty  

of the University of Lisbon.

The subject under study of this research is composed by the practice of design and 

marketing, namely in the area of applications (app) and, in particularly, for the 

project "Calligraphy practice", whose author is Professor Doctor João Brandão.

In this context, the global objective was to deepen the theoretical knowledge about 

the main themes under study (Webdesign and digital marketing), being the main 

focus of the internship the development of practical activity in the scope  

of communications design.

Therefore, it was intended to deepen the theoretical knowledge and to apply 

it to projects developed throughout the internship. This has allowed to have, 

simultaneously, to have a real contact with costumers and with the communications 

design market.

For this, a methodology of interventionist research of qualitative basis was applied, 

which allowed the manipulation of variables accordingly with the project(s) goals. 

This way, it was intended to deepen the knowledge of each of the intervened areas, 

through the direct contact with all its components.

KEYWORDS: Webdesign • Website • Digital Marketing • Applications (app)
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CMS: Content Management System (Sistema de Gestão de Conteúdos). É um aplicativo 

usado para criar, editar, gerir e publicar conteúdo de forma consistentemente organizada 

permitindo que o mesmo seja modificado, removido e adicionado com facilidade.

CMYK: Cyan, Mangenta, Yellow, Black (ou ciano, magenta, amarelo e preto). 

Sistema de cores subtrativas primárias usadas na impressão de policromias. 

A combinação dessas cores em diferentes densidades, permite a obtenção de várias cores.

CP: "Calligraphy practice"

CSS: Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata). Composta por "camadas" 

e utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da Internet que adotam 

para o seu desenvolvimento linguagens como XML, HTML e XHTML.

GPS: Global positioning system (sistema de posicionamento global). É um sistema de navegação 

por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição, assim como informação 

horária, sobre todas condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na 

Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS.

HTML: Hyper Text Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto), é uma linguagem 

utilizada para produzir páginas Web.  A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML.

ISO: International Organization for Standardization (Organização International de Normalização)

JPEG: Joint Photographics Experts Group. É um formato de imagem que permite a compressão 

de imagens fotográficas. É frequentemente utilizado para arquivar imagens. 

PDF: Portable Document Format (Formato de Documento Portátil).

PHP: Hypertext Preprocessor, originalmente Personal Home Page. É usada originalmente apenas 

para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de 

gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web.2. Figura entre as primeiras linguagens passíveis 

de inserção em documentos HTML, dispensando em muitos casos o uso de arquivos externos 

para eventuais processamentos de dados. 

PPC: Pay-Per-Click (Pagamento-por-Clique).

PNG: Portable Network Graphics. É um formato de ficheiro gráfico bitmap.

RGB: Red, Green, Blue. (encarnado, verde e azul). Sistema de cores aditivas (também designado 

por cor-luz) é usado nos objetos que emitem luz como, por exemplo, os monitores 

de computador e televisão, as câmeras digitais, o scanner, entre outros.

SEO: Search Engine Optimization (otimização para mecanismos de busca). SEO é o conjunto 

de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas 

páginas de resultados naturais (orgânicos) nos sites de busca.

WWW: World Wide Web (rede de alcance mundial). É um sistema  de documentos 

em hipermídia que são interligados e executados na Internet.

LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
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Marca: Representação simbólica de uma identidade que permite identificá-la. 

Ligação emocional entre uma empresa/instituição e o seu público-alvo em redor de um 

conjunto de valores corporativos. Permite identificar os produtos ou serviços dessa marca 

e diferenciá-los dos seus concorrentes. 

Marketing digital: É a aplicação dos conceitos de marketing em suportes digitais, 

principalmente a Internet, a maior rede de interconexão da atualidade.

Mercado: O setor de atividade ou contexto em que uma marca existe e onde se dá a oferta 

e a procura de determinado bem.

Posicionamento: Posicionamento de Mercado é a posição relativa que ocupam marcas, 

produtos e serviços nas mentes dos seus respetivos consumidores. Ocupar os melhores 

Posicionamentos de Mercado é uma das tarefas fundamentais em qualquer esforço 

de marketing.

Público: Grupo de indivíduos que partilham preferências, interesses e exigências 

semelhantes face a um produto ou serviço.

Público-alvo: Parcela da população que se pretende atingir.

Usabilidade: A palavra "usabilidade" deriva da anglo-saxão usability. É entendida como 

um atributo de qualidade dos produtos que permite aferir se uma interface é de fácil 

utilização.

Utilizador: Aquele que usufruiu e usufrui do o produto ou serviço.

Responsive Design ou Responsive Webdesign: (literalmente, significa concepção 

Web adaptada). É a capacidade de um website se adaptar ao terminal de leitura, 

independentemente do tamanho e resolução do ecrã.

Scroll: Ato de mover conteúdo, sem alterar o layout, no sentido vertical ou horizontal. 

Website: É uma palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas Web (rede) e 

site (sítio, lugar).  No contexto das comunicações eletrónicas, website e site têm o mesmo 

significado e são utilizadas para fazer referência a uma página ou a um agrupamento de 

páginas relacionadas entre si, acessíveis na Internet através de um determinado endereço. 

No Português Europeu é também comum utilizar o termo sítio da Internet ou sítio 

eletrónico.

Webdesign: É uma das vertentes do Design de Comunicação e pode ser entendido como 

a criação de layout para integrar um ambiente digital.

Wireframe: Desenho básico, como um esqueleto, que demonstra de forma direta a 

arquitetura de como o objeto final (interface, página da Internet, modelo, etc.) será de 

acordo com as especificações definidas. 

Aplicação móvel (app): é um software desenvolvido para ser instalado num dispositivo 

electrónico móvel. Este tipo de aplicações podem já estar integradas no dispositivo, 

ou fazer-se o download através de lojas on line, tais como Google Play ou App Store.

Arquitetura de informação: É a categorização de informação numa estrutura coerente 

e de fácil compreensão. Na Web, esse objetivo mantém-se: criar estruturas de organização 

num website, para que o utilizador aceda facilmente à informação. É frequente sintetizar 

esses conteúdos através de um fluxograma.

Arte final: Acabamento final de um trabalho de arte destinado à produção gráfica, com 

indicações referentes a espaços de cor, bleeds, formatos de imagem, acabamentos, entre 

outros. 

Design de interação: Design de como o utilizador comunica ou interage com um computador.  

Domínio: Endereço virtual que pode ser consultado por meio de diversos dispositivos, 

através de uma ligação Web.

Download: Significa transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para 

um computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo 

é obter dados disponibilizados na Internet. Os arquivos para download podem ser textos, 

imagens, vídeos, programas, etc.

Cibernauta: Utilizador da Internet. 

Consumidor: Aquele que despende dinheiro na aquisição de um produto ou serviço.

Entrelinha: Medida vertical do espaço entre a linha base de uma linha de texto e a linha 

base da seguinte. 

Feedback: Provimento de informação sobre o estado de um sistema. No contexto utilizado

no presente documento, significa resposta ou reação. Assim, o feedback pode ser positivo 

ou negativo. 

Fonte: Conjunto de caracteres de uma mesma família tipográfica, isto é, cujo desenho siga

o mesmo padrão de construção.

Homepage: Página principal de um website.

Interface: Composição gráfica, graças à qual se efetuam trocas de informação entre dois 

sistemas. Permite ao utilizador interagir com dispositivos electrónicos. 

Layout: Elemento gráfico que permite simular o aspeto final de um projeto.

Link: Referência dentro de um documento em formato hipertexto, que remete para outras 

partes do mesmo documento ou para um documento distinto.

GLOSSÁRIO DE TERMOS
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As relações sociais têm sofrido alterações constantes, sobretudo porque 

a Internet e o seu acesso cada vez mais facilitado, tem contribuído para que este 

processo de relacionamento aconteça de uma forma mais ampla, sem restrições 

de tempo e espaço, o que beneficia o aumento da eficácia da comunicação 

e interação.

 

Atualmente, a Internet é baseada num modelo centrado nos utlizadores, pois há 

ferramentas colaborativas e interativas que permitem que a produção 

de conteúdos seja elaborada pelas próprias pessoas, fazendo delas agentes 

do processo de comunicação.

São exemplo disso, as redes sociais que surtem um efeito de mediação entre os 

indivíduos e a sociedade, no mundo virtual. Como tal, estas representam uma 

plataforma tecnológica propícia para o marketing, ao disponibilizar acesso 

à informação a um número crescente de pessoas e a uma escala global.

Assim, recorrer à Internet como veículo de vendas ou publicidade é 

frequentemente considerado parte essencial na estratégia de comunicação de 

marketing das empresas.

Segundo Kotler e Keller (2006)1, a promoção – ou comunicação – de marketing 

pode ser definida por: (…) o meio pelo qual as empresas procuram informar, 

persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os 

produtos e marcas que comercializam. Num certo sentido, a comunicação 

de marketing representa a "voz" da marca e é o meio pelo qual, esta dialoga 

e constrói relacionamentos com os consumidores.

No mundo World Wide Web, esta oferta é muito alargada e competitiva e, por 

isso, é necessário fazer diferenciar todos os tipos de veículos transmissores da 

mensagem, bem como, a própria mensagem.

É certo que nas redes sociais essa diferenciação está muito condicionada pelo 

próprio sistema, que se torna redutor quanto a este aspeto.

1. INTRODUÇÃO

>
1.KOTLER, Philip et al, 
(2006) Administração 
de marketing. 12.ed. São 
Paulo: Pearson Prentice 
Hall. p.532.
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Por outro lado, a possibilidade de integração em muitos outros projetos, em 

áreas tão variadas quanto o design editorial, design de identidades, webdesign, 

entre outros, desenvolvidos no contexto de uma empresa de prestígio como 

o B2 Atelier de Design, contribuíram para o aumento da motivação pessoal e 

profissional da autora. 

Para o efeito, foi necessário constituir um enquadramento teórico, procurando 

compreender os conceitos associados ao projeto principal e criar bases 

de conhecimento que permitissem uma melhor abordagem ao projeto e à 

investigação. Em paralelo, foi essencial adquirir um conhecimento profundo 

sobre a aplicação "Calligraphy practice", o que se revelou fundamental para 

o desenvolvimento da investigação ativa. 

Para a elaboração do enquadramento teórico estudaram-se conceitos de autores 

de referência, tais como Jorge Frascara , Joan Costa, John Maeda, Jakob Nielson, 

Kevin Kotler e Daniel Raposo, a partir dos quais foi possível fundamentar 

temáticas como, Design de Comunicação, Mercado do Design de Comunicação, 

webdesign, conceção de interfaces, usabilidade, responsive design, marketing e 

marketing digital. 

Optou-se pelo uso de uma metodologia mista, intervencionista e não 

intervencionista, qualitativa, através da qual se pretendeu apresentar as soluções 

mais adequadas aos desafios encontrados ao longo do desenvolvimento do estágio. 

O presente relatório trata todas as ações desenvolvidas, encadeando-as da 

forma mais lógica para o entendimento global do projeto, embora grande parte 

delas tenham sido efetuadas em simultâneo.

Assim, no que respeita à investigação ativa, o documento estrutura-se da 

seguinte forma:

•  Atualizações da aplicação CP, nas quais a autora esteve responsável pelo 

design, comunicação com programador e análise de resultados;

•  Estratégias de marketing digital aplicado ao projeto CP, nomeadamente 

através das redes sociais Facebook, Linkedin, Pinterest, Youtube e outras;

•  A determinação das plataformas e estratégias de comunicação, bem como 

a gestão e manutenção das mesmas, estiveram ao cargo da autora;

Não obstante, é possível tirar partido do impacto das redes sociais e fazer delas 

uma primeira abordagem ao possível utilizador, direcionando-o, mais tarde, 

para o serviço ou produto através de links para o website oficial e/ou para o ponto 

de venda on line.

O acesso à Internet é, também, cada vez mais recorrente através dos smartphones, 

tablets, entre outros, o que impulsionou o desenvolvimento de aplicações para 

estes dispositivos móveis. As aplicações são, atualmente poderosas ferramentas 

utilitárias, lúdicas e até mesmo de marketing, que procuram satisfazer os 

utilizadores nas mais diversas áreas.

O potencial crescente da Internet, possibilita um vasto número de estratégias 

de comunicação, bem como um variado leque de plataformas para as promover, 

seja por via das redes sociais, do e-commerce, entre muitos outros. 

Foi por isso fundamental explorar estratégias de comunicação através da 

Internet, procurando colocar o design de comunicação ao serviço do meio digital, 

bem como definir estratégias de marketing digital, com vista à promoção do 

projeto principal de estágio, o “Calligraphy practice”. 

A divulgação e promoção do projeto, a par do aumento das vendas da aplicação 

CP, estiveram na base de todas as intervenções de design e marketing 

implementadas. 

Foi necessário, por isso definir objetivos específicos, tais como: efetuar 

atualizações à app CP, projetar um site corporativo, implementar o projeto em 

diferentes plataformas digitais, tirando partido do potencial da Internet, para 

a divulgação do projeto e difusão dos valores da marca. 

A partir destas ações e de outras importantes para o desenvolvimento do 

projeto, e uma vez definida a estratégia de comunicação e design, foi necessário 

assegurar, não só a sua manutenção, mas também o melhoramento continuado. 

Dada a natureza do projeto, este é um trabalho em permanente 

desenvolvimento, razão pela qual a aplicação do Design de Comunicação, neste 

contexto, pode ser aprofundada e ampliada. 

Todo este potencial de crescimento e expansão a nível internacional, a par do 

envolvimento com o projeto desde a sua criação, constituiu a motivação da 

presente investigação.
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•  Desenvolvimento de um website corporativo para o projeto CP, contemplando 

a análise do site pré-existente, determinando objetivos para o novo, 

desenvolvimento projetual do website e análise de resultados;

•  Outros meios de divulgação para o projeto CP, tais como Workshops, palestras e 

participação em concursos, procurando apurar o seu contributo para a 

promoção e desenvolvimento do projeto,

•  Projetos secundários desenvolvidos no âmbito de estágio, descritos em 

fichas de análise no Apêndice.

O percurso realizado ao longo do estágio e a possibilidade de integrar um projeto 

com a dimensão do CP, que abrangeu áreas tão diversificadas, permitiu retirar 

colusões relevantes para diversos campos de atuação do design, bem como 

elaborar recomendações para futuras investigações. 

1.1 TÓPICO INVESTIGATIVO

Em que medida a implementação de uma estratégia de comunicação, que 

abrange o marketing e o design, optimiza a mediatização do projeto e o 

aumento das vendas da aplicação "Calligraphy practice".

Hoje em dia, a Internet é um dos maiores veículos de implementação  

de estratégias de marketing que visam a promoção de produtos ou serviços, 

até porque, esta representa um modo rápido, eficaz e barato de comunicar 

com um número crescente de pessoas, de forma imediata e sem 

constrangimento geográfico.

A evolução tecnológica está a revolucionar as indústrias e o modo de 

comercialização, o que também implica um reajuste na forma de atuação 

do setor do Design de Comunicação, nomeadamente, na maneira de comunicar 

uma identidade, produto ou serviço.

Ao longo do presente estudo, interessou aferir o modo como o Design de 

Comunicação é aplicado nas estratégias de marketing e no desenvolvimento 

do projeto principal — Calligraphy practice —  executado em contexto de estágio.

Procurou-se identificar os aspetos que poderiam ser melhorados com base 

na observação e análise dos resultados. Interessou, por isso, analisar e 

desenvolver a aplicação "Calligraphy practice", promovendo a sua optimização 

contínua, ao mesmo tempo que se implementaram soluções de comunicação 

e promoção do projeto.
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Com o presente trabalho propõem-se o estudo das necessidades de criação de 

uma estratégia de comunicação baseada, essencialmente, no design aplicado 

ao marketing digital, partindo dos canais de promoção criados e das ações de 

divulgação promovidas ao longo do estágio.

Propõem-se ainda, o estudo sobre a correta criação de um website corporativo, 

desenvolvido de raiz durante o período de estágio, e que constituiu um das 

plataformas de divulgação do projeto.

Pretende-se também, analisar e executar atualizações do produto 

"Calligraphy practice app", como resposta às necessidades e expetativas 

dos utilizadores. 

Para o sucesso de todos os objetivos referidos até esta parte, foi necessário 

o conhecimento profundo sobre a aplicação CP: as suas características técnicas 

e estéticas; o posicionamento no mercado digital; o segmento de mercado em 

que atua e o potencial competitivo. 

A partir daí, definiram-se as regras e objetivos que deveriam ser respeitados 

para garantir a coerência gráfica entre todos os elementos executados, 

bem como promover a divulgação do projeto a nível mundial.

Em suma os objetivos específicos:

•  Aferir as vantagens na criação de uma estratégia de comunicação baseada no 

design e marketing digital aplicadas a diferentes plataformas digitais. 

•  Construção de um site corporativo como veículo de divulgação do projeto CP.

•  Efetuar as atualizações necessárias à aplicação do CP de forma a responder às 

necessidades e expectativas dos utilizadores, bem como analisar o contributo 

dessas ações para o crescimento do projeto.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS

Com o estágio e o trabalho investigativo a ele associado, pretendeu-se 

aprofundar e aperfeiçoar o conhecimento teórico e prático adquirido ao longo 

da formação académica. Ao mesmo tempo, foi necessário alargar 

o conhecimento a várias áreas, com vista à obtenção de soluções adequadas 

às exigências de cada projeto e às necessidades de clientes reais, considerando 

sempre os prazos a cumprir. 

O estágio no B2 Atelier de Design, empresa com mais de 30 anos  

de experiência na área do design, possibilitou aceder ao seu funcionamento 

interno e metodologias de trabalho, promovendo o entendimento de todo  

o processo de execução de um projeto, desde a encomenda, ao desenvolvimento 

projetual, aprovação do cliente, artes finais, produção e distribuição. 

Assim, foram explorados cada um dos temas supra referidos, procurando 

responder às necessidades do cliente e do projeto, através de soluções gráficas 

e de marketing adequadas para cada caso. 

A pesquisa foi realizada em paralelo com o desenvolvimento do projeto, sempre 

que necessário e tendo em vista a otimização contínua dos resultados.

Em suma os objetivos gerais são:

•  Entendimento de todo o processo de design em contexto de trabalho para 

clientes reais. 

•  Adequar o design gráfico às diferentes necessidades projetuais. 

•  Definir estratégias de comunicação adequadas à mensagem que se pretende 

transmitir no meio digital.
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Em suma, a metodologia em design gráfico requer orientação e sistematização, 

em que cada critério e parâmetro tem um "como" e "porquê".

Neste contexto, poder-se-á dizer que, ao iniciar um projeto de design, 

é fundamental ter bem presente o problema, o objetivo e um público-alvo, 

recorrendo à metodologia projetual como método de trabalho que auxilia

o encontro de soluções adequadas.

Desde o aparecimento dos meios digitais, impulsionados pela comercialização 

da Internet, na década de 90, o conceito de design foi amplificado e tem-se 

moldado às crescentes necessidades do meio digital, sem prejuízo do uso  

da metodologia projetual.

Na atualidade  o mundo Web tem ganho cada vez mais espaço na vida das 

pessoas, verificando-se alterações no comportamento do consumidor, que 

recorre cada vez mais à Internet como veículo de comunicação, informação, 

relacionamento e entretenimento.  

O advento das novas tecnologias e a consequente mudança de paradigma dos 

comportamentos, surtiu alterações no conceito de Design de Comunicação, 

que se estende cada vez mais a áreas como o Webdesign, e design de interfaces, 

nas quais surgem novas necessidades e preocupações, mas também novas 

possibilidades.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Design de Comunicação é uma atividade que propõe comunicar visualmente 

uma mensagem. Esta, é construída através da articulação entre a gramática 

visual* e o conteúdo que se pretende transmitir, gerando um contexto para 

uma compreensão clara e expressiva. Uma mesma mensagem pode estimular 

diferentes interpretações.

"Hoje em dia, o design concebido para os olhos constitui o meio fundamental da 

comunicação social. Os seus objectivos mais nobres são trabalhar para melhorar 

o aspecto visual daquilo que nos rodeia, tornar o mundo inteligível, aumentar a 

qualidade de vida, facultar informações e difundir a cultura e as causas cívicas 

e de interesse colectivo. A sua especificidade como disciplina consiste em transmitir 

sensações, emoções, informações e conhecimento." 2 (COSTA, 2011, p.12)

Segundo (FRASCARA, 2006, p.18)3 o Design de Comunicação "é uma atividade que 

organiza a comunicação visual na nossa sociedade" .

Por outras palavras, o Design de Comunicação está presente nos mais diversos 

suportes, contextualiza projetos e desenvolve ideias; gera reações e sensações, 

considerando os aspetos funcionais e de produção; gera uma cultura visual 

coerente entre o pensamento, sentimento e ação; cria linguagens e códigos 

visuais baseados na identidade cultural; enriquece e harmoniza a paisagem.

Para iniciar um projeto de design é fundamental o recurso a uma metodologia 

projetual, isto é, "a ação de conceber, programar e realizar comunicações visuais (...) 

destinadas a transmitir mensagens específicas a grupos determinados" 4 

(FRASCARA, 2006,p.19)

Direciona-se na solução e estruturação de canais de comunicação e identificação 

mais eficientes de produtos, marcas e serviços, atentando para o seu público-

-alvo, utilizador ou consumidor.

<
*. ponto, linha, plano, 

ritmo, equilíbrio, escala, 
textura, cor, figura/

fundo, enquadramento, 
hierarquia, transparência, 

modularidade, padrão, 
tempo e movimento; com 
tudo isto fazem-se coisas 

extraordinárias. 

<
2.COSTA, Joan (2011) 

Design para os Olhos: 
Marca, Cor, Identidade, 

Sinalética, 1a edição, 
Lisboa: Disnalivro, p.12.

3.FRASCARA, Jorge (2006), 
El Diseño de Comunicación, 

1a edição, Buenos Aires: 
Ediciones. Infinito, p.16.

<
4.FRASCARA, Jorge (2006), 
El Diseño de Comunicación, 

1a edição, Buenos Aires: 
Ediciones. Infinito, p.19.
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Marketing Digital
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2.2 WEBDESIGN

A Web trouxe novas características Design de Comunicação, tais como: 

volatilidade, abertura, mutabilidade, dinamismo espaço-temporal. 

Por esta razão, pode afirmar-se que a Web promoveu uma mudança conceptual 

entre o aplicação do Design de Comunicação a meios físicos (livros, revistas, 

cartazes, entre muitos outros) e a aplicação à Web. O design direcionado para 

suportes físicos, apresenta mais constrangimentos a nível da 

alteração/atualização da informação, e até mesmo, da forma como esta 

é apresentada, do que o design aplicado a suportes digitais. 

Este último é mutável, e apresenta um maior dinamismo, o que se tem 

constatado ser uma mais-valia em relação à estratégia de comunicação 

das empresas que, cada vez mais recorrem ao Webdesign, como forma de 

alcançar/comunicar com os clientes.

Assim, de um modo geral, as organizações estão a perceber a importância 

crescente do website, como ferramenta para disseminar informação sobre as 

suas atividades, produtos e serviços (ANGIGU, 2000)7. Segundo D’Angelo & 

Little (1998)8, a principal razão para a criação de um site é fornecer informações 

sobre a própria instituição. Além disso, segundo Coombs (1999)9, um website 

bem organizado pode servir como uma poderosa ferramenta de marketing e 

disseminação da informação.

O website, além de ser uma ferramenta capaz de melhorar a oferta de produtos 

e serviços, é também, o melhor meio para promover e publicar os serviços 

oferecidos por uma empresa ou instituição. 

Neste contexto, é fundamental articular os conceitos de usabilidade com 

as necessidades do cliente e do utilizador, garantindo que a transmissão 

e receção da mensagem se faz de forma rápida e eficaz.

Disponibilizar produtos e serviços na Web possibilita uma maior interatividade 

entre quem oferece os produtos e serviços e os seus utilizadores, para além de 

que promove um relacionamento mais próximo entre eles. A retroalimentação 

por meio de sugestões e opiniões dos utilizadores também pode ser 

intensificada. 

>
7.ANGIGU, B. O (2000) 
Library Websites at 
historically Black Colleges 
and Universities: College 
and Research Libraries, v. 
61, n. 1, p.30 a p.37

8.D’ ANGELO, J et al (1998) 
Succesfull Webpages: what 
are they and do they exist? 
Information Technology 
and Libraries, v. 17, n.2, 
p. 71- 78.

9.COOMBS, M. (1999) 
Website design evaluation 
for public libraries: a 
marketing tool for the new 
millennium. The Australian 
Library Journal, v, p. 117-127.

A área do design gráfico abrange um mercado muito vasto, criando a 

necessidade de definir qual o problema que, em cada etapa do projeto, exige 

soluções adequadas ao público a quem se destina.

Será seguro afirmar que a evolução tecnológica tem contribuído para as 

constantes mudanças no mercado, levando as empresas a atualizarem o seu 

modo de atuação.

Segundo Tseng e Piller 5 (2003, apud RAPOSO, 2008, p.86), "no seu livro 

— The customer centric entrerprise 3 — , referem como as novas alterações do 

mercado, justificam modificações na arquitetura das empresas, pelo reforço da sua 

vocação para satisfazer os desejos do cliente, com valor acrescentado e individual 

através dos processos de — Mass Customization — (fabrico em massa adaptado 

à medida do cliente) e personalização de produtos." .

Fonseca6 (2000, apud RAPOSO, 2008, p.86), afirma "Todos os setores o sentem, 

desde o bancário, à produção, à publicidade, às publicações, à educação, etc… Toda esta 

pressão das novas tecnologias combinando com o aumento das exigências dos clientes 

(flexibilidade, conveniência, customização, serviço, etc.) e hiper-competição (mercados 

globais, diminuição do ciclo de vida dos produtos, aumento dos riscos, mudanças 

rápidas) requer que as e-Empresas redefinam as suas estratégias, os produtos 

e processos".

Assim, pode concluir-se que as alterações e a evolução tecnológica estão 

a revolucionar as indústrias e as formas de comercialização, o que também 

implica um reajuste na forma de atuação do setor do Design de Comunicação, 

nomeadamente, na forma de comunicar uma identidade, produto ou serviço.

Neste contexto, o marketing digital (comunicação através das redes sociais, 

website, entre outros), representa uma forma prática, rápida e eficaz de gerir 

as atualizações de informação e modo de as comunicar aos clientes de uma 

empresa, ou utilizadores de um serviço/produto.

Deste modo, é possível divulgar, promover e informar o público-alvo, através 

de um espaço virtual acessível à escala global.

2.1.1 MERCADO DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO

<
5. RAPOSO, Daniel (2008), 

Design de Identidade e 
Imagem Corporativa

— Branding, história da 
marca, identidade visual 

corporativa: Edições IPCB, 
p.86

<
6. (idem)
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Um website, ou simplesmente site, constitui-se por uma página ou conjunto 

de páginas da Web relacionadas entre si e pertencentes a um mesmo domínio 

(endereço virtual), acessível através de diversos dispositivos. 

O potencial tecnológico da Web pode ser amplamente explorado através dos 

websites, os quais podem desempenhar diferentes funções, de acordo com 

os objetivos da empresa ou instituição e visando o seu público-alvo. 

É consensual, que o marketing na Internet rapidamente se tornou uma das 

ferramentas de promoção mais exploradas e utilizadas na atualidade e, 

consequentemente, também os websites. 

Os mesmos permitem a transmissão da mensagem de forma objetiva, rápida 

e em tempo real, atingindo uma parte significativa da população mundial. 

Assim, é recorrente as empresas ou instituições criarem um endereço 

electrónico, sendo este um importante veículo de comunicação entre estas

e os seus clientes e/ou utilizadores.

Amaral e Guimarães (2002)12, definiram algumas funções que devem ser 

desempenhadas por um website, e são aqui adaptadas de pela autora e 

sintetizadas como seguidamente se apresenta

1. Função informativa: informações sobre a empresa ou instituição, tais como: 

     nome, notícias, eventos, missão, contactos entre outros.

2. Função promocional: uso de ferramentas de promoção da Internet existentes 

     no website, tais como: logotipo da instituição, banner, vídeo promocional entre outros. 

3. Função instrucional: instruções sobre o uso dos recursos tais como: tutoriais 

     sobre como usar serviços e produtos que o website dispõem ou publicita; 

     informações sobre o uso do website (quando este apresenta uma grande complexidade).

4. Função referencial: links para outras fontes de informação disponíveis no  

     website, tais como: links para materiais de referência (livros, dicionários, 

     enciclopédias), links para jornais electrónicos, links para websites de instituições entre outros.

5. Função de pesquisa: de serviços e produtos oferecidos no website; palavras-chave.

6. Função de comunicação:mecanismos para estabelecer relacionamentos, 

     tais como: formulários para registar utilizadores, registar opinião/satisfação 

     dos utilizadores, receber sugestões e críticas.    

2.2.1 WEBSITE

>
12. AMARAL, Sueli Angélica 
et al (2002) Funções 
desempenhadas pelos 
sites das bibliotecas 
universitárias do Dis- 
trito Federal, Brasil. In: 
Congresso Brasileiro 
de Biblioteconomia e 
Documentação e Ciência 
da Informação, 20. 
Fortaleza, 2002. CD.

Segundo Araújo (1999/2000)10, esta realidade é possível e deve ser explorada ao 

longo do contexto de estágio.

A eficiência dos aspetos funcionais deve ser considerada pelo designer, em 

conjunto com os aspetos emocionais, proporcionando o acesso à informação de 

forma intuitiva de fácil compreensão e memorização. Isto contribui para uma 

experiência positiva na interação do utilizador > interface, factor crucial para 

que o mesmo retorne ao website e o partilhe com outros. 

Contudo, a conjugação dos factores enunciados nem sempre se apresenta como 

uma tarefa de fácil execução. Segundo Krug11 (2005, apud ROCHA, 2014, p.15), 

"o problema é que não existem respostas – correctas– únicas para grande parte dos 

problemas de Webdesign (...). O que funciona é bom design integrado que cumpre uma 

função — cuidadosamente pensado, bem executado e testado."

O número crescente de dispositivos com acesso à Web é outro factor que o Web 

designer tem de considerar, assegurando que o design está pensado e preparado 

para se adequar a diferentes aparelhos recetores (computador, telemóvel, tablet, 

televisão, entre outros), com resoluções e tamanhos de ecrã diferenciados. 

O aspeto final de uma interface pode ser, por isso, muito variável e terá 

de se adequar ainda ao sistema operacional utilizado, configurações pessoais 

e navegadores. 

O responsive design é uma das respostas mais eficientes a este tipo  

de preocupações e é explanado no ponto 2.2.3. 

<
10. ARAÚJO, W. J 

(1999/2000) Ferramentas 
para promoção em 

Websites de unidades 
de informação. Revista de 

biblioteconomia de Brasília, 
v. 23/24, p. 89-108, especial. 

<
11. ROCHA, Raquel (2014) 

Curadoria, Webdesign e 
manutenção do site do 

Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Tese de 
Mestrado, p.15.
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Nas últimas décadas a interação entre pessoas e computadores tem sido 

permanente. Nesse contexto, a componente da interação gráfica tem assumido 

um peso crescente, colocando novas exigências a quem tem de executar projetos 

de concepção e desenvolvimento de interfaces na Web.

A Web é um ambiente apelativo, com um número crescente de ofertas e, 

por isso, cada vez mais exigente no que respeita ao design de interfaces.

"O design da interface Web é o design da navegação e da apresentação da informação 

e deve ser adequada a composição entre estrutura e o relacionamento dos menus, dos 

conteúdos e de outros documentos e gráficos. Deve estruturar-se o site segundo uma 

hierarquia de informação, bem estruturada e de fácil navegação, considerando os 

destinatários e as atividades que pretendem desenvolver ao interagir com o produto". 

(PINTO, 2006, p.21)15 

2.2.3 RESPONSIVE DESIGN

Na atualidade é cada vez mais comum, na criação de websites, levar em 

consideração o desenvolvimento de uma versão para acesso móvel. Existem 

diferentes resoluções de ecrã de dispositivos desktop com vários tamanhos 

e características, bem como inúmeros dispositivos móveis, o que torna quase 

impraticável construir websites específicos para cada plataforma e aparelho, 

seja pelos vários modelos disponíveis no mercado, seja pelo alto custo de 

desenvolvimento e implementação.

Neste contexto, há necessidade de encontrar uma solução que compreenda 

e se adapte ao comportamento do utilizador e ao ambiente utilizado para aceder 

às informações, levando em conta a resolução do ecrã, a plataforma e,

até mesmo a orientação do ecrã. 

O responsive design procura suprir essa necessidade, utilizando várias grelhas, 

imagens, marcações CSS, possibilitando ao website a habilidade de "responder" 

às preferências do utilizador (KNIGHT, 2011)16. 

Porém, o responsive design vai além de adaptar o site ao tamanho do ecrã, 

redimensionando a página e as imagens; ele propõe maneiras de apresentar 

o mesmo conteúdo em diferentes plataformas. 

2.2.2 CONCEÇÃO DE INTERFACES

>
15. PINTO, Júlio Miguel 
(2006) Desenvolvimento 
da Interface de portais 
educacionais para 
jovens. Mestrado em 
tecnologias em multimédia, 
Universidade do Porto, 
p.21.

>
16. KNIGHT, Kayla, 
Responsive design: What 
it is and how to use it. 
Smashing Magazine, http://
www.smashingmagazine.
com/2011/01/12/guidelines-
for-responsive-Web-
design/, Search: 8 Agosto 
de 2014. 

Um website pode abarcar todas estas funções ou parte delas e, deve ainda 

garantir que o utilizador encontre de forma fácil e intuitiva o conteúdo desejado 

sem um número excessivo de cliques (alguns autores recomendam 3 cliques) 

Por este motivo, o aspeto gráfico de um website, deve facilitar a navegação do 

utilizador, através do destaque dos menus principais, conteúdos bem definidos 

e hierarquizados, boa escolha de fontes e cores, garantindo um bom contraste 

forma-fundo. O designer de comunicação deve assegurar ainda que cada 

elemento inserido na estrutura, tem um propósito específico e está adequado 

ao objetivo e função pretendido.

John Maeda (2006)13 afirma, "o objectivo é atingir um estado em que não há nada 

a ser retirado, pois todos os elementos são necessários ao funcionamento do site, em 

detrimento do oposto: quando não há mais nada a ser inserido."

O mesmo autor, acrescenta ainda que um produto ou serviço deve ser fácil 

de utilizar, mas nunca de forma tão simples que se torne limitado, garantindo 

que permite fazer tudo aquilo que o utilizar espera que ele faça. 

Conclui-se por isso, que também no caso dos websites, se deve assegurar

a harmonia entre simplicidade e complexidade, através de um equilíbrio entre 

aquilo que se pretende transmitir, as expetativas dos utilizadores e a forma 

como essas são implementadas no site.

Para tal, Maeda (2006, p.ix)11, definiu dez "leis da simplicidade" que se 

sintetizam da seguinte forma:

 1. reduzir: a forma mais simples de atingir simplicidade é através de  

     uma sintetização estudada;

 2. organizar: a organização faz com que um grande sistema pareça pequeno;

 3. tempo: poupar tempo contribui para a simplicidade;

 4. aprender: o conhecimento torna tudo mais simples;

 5. diferenças: simplicidade e complexidade são co-dependentes; 

 6. contexto: o que se encontra na periferia da simplicidade, não é 

      realmente periférico;

 7. emoção: muitas emoções são melhores que poucas;

 8. confiança: simplicidade gera confiança;

 9. insucesso: algumas coisas nunca serão simples;

 10. "o tal": simplicidade passa por subtrair o óbvio e adicionar 

      o que é significativo.  

14. Tradução livre de: "1. reduce:the simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction; 
2. organize:organization makes a system of many appear fewer; 3. time:savings in time feel like simplicity; 
4. learn:knowledge makes everything simpler; 5. diferences:simplicity and com- plexity need each other; 
6. context:what lies in the periphery of simplicity is definitely not peripheral; 7. emotion:more emotions 
are better than less; 8. trust:in simplicity we trust; 9. failure:some things can never"; 10.The One simplicity is 
about subtracting the obvious, and adding the meaningful." Disponível em: http://books.google.pt/books?id=lh9gRQ4i_

zwC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false Consultado: 8 Agosto de 2014.

<
MAEDA, John (2006) 

The Laws of Simplicity 
(Simplicity: Design, 

Technology, Business, Life): 
Hardcover – August 21.

<
14.(idem)
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2.3 USABILIDADE

A usabilidade surge da necessidade de facilitar a interação entre a tecnologia 

e o utilizador, através de uma linguagem clara e eficaz, partindo de princípios 

ergonómicos. 

Na atualidade, os sistemas tecnológicos fazem parte do dia-a-dia e, por 

isso, é fundamental que o Webdesigner aplique os conceitos de usabilidade no 

desenvolvimento desses sistemas. 

Esta é definida "como a capacidade que um sistema interativo tem de oferecer ao seu 

utilizador, num determinado contexto de operações, condições para a realização de 

tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável (ISO 9241)19, consiga atingir os seus 

objetivos com menos esforços e mais satisfação" CYBIS (2009)20. 

Segundo Nielsen (2006, p.43)21 "A usabilidade é um atributo de qualidade dos 

produtos que permite aferir se uma interface (...) é fácil de utilizar."

Seguir os conceitos de usabilidade permite que a interface seja clara nas 

suas conexões e instruções, pois o utilizador interage com a mesma, antes 

de aprender os conceitos nela expostos e, quanto mais simples e familiar a 

interface for, mais rapidamente o utilizador a domina. 

Sabe-se que os conteúdos são maioritariamente gráficos, e as tecnologias 

permitem cada vez mais, diferentes intervenções na interface, o que exige um 

maior cuidado para que seguir as tendências estéticas e/ou contemporâneas, 

não contribua para um ambiente confuso com excesso de estímulos visuais. 

Assim, pode afirmar-se que a usabilidade é importante, para o desempenho de 

variadas tarefas, aumentando a eficácia e satisfação. A usabilidade tem como objetivo 

desenvolver essas mesmas dimensões, sendo estas medidas através de componentes 

como aprendizagem, memorização e baixo índice de erros. Nielsen22 (2001)

Segundo Nielsen22 (2001), a usabilidade é um conceito de qualidade de uma 

aplicação sob a perspetiva de uso, tradicionalmente associado a cinco atributos 

fundamentais:

>
19. Metodologia incluída 
na Organização 
Internacional de 
Normalização, 
geralmente utilizada 
em casos que envolvem 
economia Humano-
-Computador, criada com 
vista a estabelecer uma 
norma técnica, capaz de 
ser aplicada a diferentes 
casos. 

20.CYBIS, W. et al. 
(1998) Uma Abordagem 
Ergonômica para o 
Desenvolvimento de 
Sistemas Interativos. In: 
Workshop em fatores 
humanos em sistemas 
computacionais, ihc, 1998, 
Maringá – Paraná. Atas... 
[S.l.:s.n.].

21. NIELSEN, Jakob, et al 
(2006), Prioritising Web 
Usability, Indiana: New 
Riders.

> 22. NIELSEN, Jakob, et 
al  (2001). E-Commerce 
User Experience. Nielsen 
Norman Group, Fremont, 
CA.

Segundo Doyle (2011) 17, o responsive design deve: adaptar o layout a diferentes 

tamanhos de ecrã; redimensionar imagens conforme a resolução do ecrã;  

fornecer imagens otimizadas para banda estreita, para dispositivos móveis; 

simplificar elementos da página para versões móveis; ocultar elementos menos 

importantes em ecrãs menores; fornecer botões e links com grande área clicável 

para dispositivos móveis; detectar (e utilizar, se necessário) funcionalidades 

específicas dos dispositivos móveis, como geolocalização e orientação do ecrã. 

Para Marcotte (2011) 18, o responsive design deve respeitar três elementos básicos: 

layouts flexíveis, baseados em grelhas; imagens e outros elementos media (como 

áudio e vídeo) visualmente flexíveis e media queries (permite  a criação de folhas 

de estilo com limitações de altura, largura e cor).

Entenda-se layouts flexíveis, como páginas projetadas para se auto-ajustarem 

a qualquer resolução de ecrã ou tamanho da janela do navegador, mantendo 

a distribuição proporcional ao tamanho originalmente projetado. 

Para isso, são utilizadas grelhas — ou grids — que ajudam a definir a posição dos 

elementos gráficos. Geralmente, um layout é desenhado utilizando-se medidas 

absolutas em pixels; num segundo momento, este é convertido para medidas 

relativas — em valores percentuais — mantendo as proporções originais.

 

 

>
14. DOYLE, Matt. 

Responsive Webdesign 
demystified, http://www.

elated.com/articles/
responsive-Web-design-

demystified/, Search: 8 
Agosto de 2014. 

>
15. MARCOTTE, Ethan 

(2011), Responsive 
Webdesign. A book Apart: 

New York.
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Assim, existem alguns autores que definem formas de avaliar a usabilidade, tais como: 

1. Aplicação de testes com utilizadores que verificam de forma quantitativa 

o cumprimento dos princípios de usabilidade: "é o método de usabilidade mais 

fundamental e é praticamente insubstituível, pois provê informação direta sobre 

como os utilizadores interagem com o computador e quais são os problemas exatos da 

interface que está a ser testada" (NIELSON,1997)25

2. Segundo David (2003), é importante considerar o conceito de Design Centrado 

no Utilizador (User Centered Design), formado por um conjunto das normas da 

"ISO 9241", que tem como objectivo a integração do ponto de vista 

do utilizador ao longo do desenvolvimento do projecto. Esta metodologia 

é composta por três fases principais (Análise, Design e Implementação) que 

se desenvolvem de forma sequencial e cíclica, como demonstra o esquema 

que se segue: (SANTOS, 2O12 p.57 apud ROCHA, 2014.p21)20

ANÁLISE DESIGN

IMPLEMENTAÇÃO

·Reuniões com o cliente

·Criação de perfis de utilizadores

·Comparação com a concorrência

·Definição de conceitos

·Protótipos interativos

·Testes de usabilidade

·Modos de navegação

·Definição de layou, diretrizes e standards

·Testes de usabilidade

·Testes de acessibilidade

·Diretrizes e standards

DESIGN
CENTRADO no 
UTILIZADOR

1n

1

 

Compreender o ser humano é um dos pontos-chave para desenvolver projetos 

de design que cumpram plenamente os objetivos. Para Walter (2011)26,  

a usabilidade está na base da criação desses projetos. Aarron Walter (2011)26, 

no seu livro "Designing for Emotions", recorre à hierarquia das necessidades 

humanas criada por Maslow, para identificar necessidades e objetivos na criação 

de design de interfaces. Assim, se as necessidades básicas como alimentação, 

proteção e sentido de pertença, estiverem cumpridas, torna-se possível passar 

para as de estima e auto-realização. Da mesma forma, se as necessidades de 

funcionalidade, confiança, e usabilidade, estiverem cumpridas é possível passar 

à etapa de experiência agradável e prazer para o utilizador.

>
Figura 1. 
Infografia
explicativa da 
metodologia
"User centered design".
Fonte: Adaptado de ROCHA 

(2014), p.21

>
1n.NOTA | Standard: 
significa padrão, norma. 
É geralmente relacionado 
com formato, por exemplo, 
formato standard, ou 
formato padrão, é quando 
um determinado objeto 
tem as formas e dimensões 
exatas, atribuídas 
diretamente a esse mesmo 
objeto.

>
25.NIELSEN, J.: Usability 
Testing. Salvendy, G. (ed.): 
Handbook of Human 
Factors and 
Ergonomics. 2nd edition. 
New York, NY: John Wiley 
& Sons. 1997. 

>
26.AARRON, Walter (2011), 
Designing for Emotions: 
Paperback – January 1. 

• FACILIDADE DE APRENDIZAGEM

Resume-se à facilidade de utilização no primeiro contacto do utilizador com  

a plataforma de desempenho de funções;

• EFICIÊNCIA

Tem por objetivo melhorar a rapidez de execução de tarefas após o utilizador  

se tornar experiente;

• MEMORIZAÇÃO

Trata-se da facilidade em efetuar tarefas após um tempo de ausência;

• BAIXO ÍNDICE DE ERROS

Criar uma interface capaz de prever os erros do utilizador e sem grandes 

consequências para esses erros. Responde assim às perguntas: 

Quantos erros são cometidos e quão severos são? Em caso de erro qual a capacidade  

de recuperação do sistema?

• SATISFAÇÃO

Elevar o nível de experiência agradável do utilizador ao interagir com o sistema.

Para atingir esses objetivos é fundamental respeitar alguns princípios, tais como:

• VISIBILIDADE: ajuda na construção de um modelo mental, assim como  

   possibilita ao utilizador prever o resultado das suas ações;

• ACESSIBILIDADE: permite encontrar a informação rapidamente. Para isso,  

   esta deve ser segmentada e hierarquizada de forma coerente;

• LEGIBILIDADE: facilidade de leitura traduzida no uso adequado de fontes, corpo  

  de texto bem dimensionado, bom contraste figura-fundo e uso consciente da cor; 

• LINGUAGEM: adequação da linguagem ao contexto e tipologia de utilizador.   

  Devem usar-se frases curtas e bem estruturas. 

"Se o objectivo é um bom site, é preciso testar. Depois de se trabalhar num site durante 

algumas semanas, já não é possível vê-lo de forma objetiva. Sabe-se demasiado. 

A única forma de descobrir se realmente funciona é testando." 

(KRUG , 2005, apud ROCHA, 2014.p20)

<
24. ROCHA, Raquel (2014) 

Curadoria, Webdesign e 
manutenção do site do 

Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Tese de 
Mestrado.
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 3. Comunicação dirigida: é preparada para um público-alvo específico, 

  onde há a personalização estratégica para cada um dos segmentos;

 4. Comunicação interativa: permite a interação entre o emissor e o 

 receptor, como é o caso do uso da Internet, nomeadamente as redes 

 sociais. Este último ponto, comunicação interactiva, remete para os 

 conceitos mais recentes de Marketing Digital, isto é, a aplicação do 

 marketing adaptado às exigências, em constante mudança do meio digital.

Será seguro afirmar que o advento das novas tecnologias tem gerado um 

impacto profundo na gestão dos negócios e nos comportamentos corporativos,  

(RAPOSO, 2008; p.87)31  que procuram dar resposta às necessidades, em 

constante mudança, de um consumidor exigente e cada vez mais informado.

O mesmo procura informações relevantes sobre produtos e serviços, não só 

para encontrá-los, mas também para conhecer as experiências de outros 

consumidores. A Internet, blogs ou redes sociais, como Facebook, Twitter 

ou LinkedIn, constituem um dos meios mais eficientes para a troca de 

informações várias, tais como experiências de consumo.

Qualquer tipo de mensagem nesses meios de comunicação, ganha um poder 

amplificado. Assim, pode afirmar-se que o meio digital, sobretudo as redes 

sociais, geram grande repercussão da mensagem, porque mantêm uma rede de 

relacionamentos onde a informação é transmitida viralmente, através da rede 

de contactos.

Assim, o  Marketing Digital está presente em quase todas as áreas, verificando-

-se diversas vantagens na promoção através dos meios digitais, tais como: 

(CHAMUSCA, 2011; p. 82 — 83)

Melhor relação custo-benefício: O meio digital garante, logo à partida, custos 

mais baixos, pois não existem custos associados à produção física de material 

promocional. Por outro lado, o modelo publicitário impetrante na Internet é o 

Pay per Click (PPC), ou seja, o cliente não paga quando o anúncio é visto, mas sim 

quando é clicado;

Dimensão do mercado: O formato digital tem muito poucas barreiras 

geográficas ou temporais. Assim, através da Internet, o mercado facilmente 

passa de "local" para "mundial", cuja disponibilidade é de 24 horas diárias  

e 365 dias por ano;

<
31. RAPOSO, Daniel (2008), 
Design de Identidade 
e Imagem Corporativa 
- Branding, história da 
marca, identidade visual 
corporativa: Edições IPCB, 
p.87

<
32.CHAMUSCA, Marcello 
et al (2011), Comunicação 
e Marketing Digitais: 
conceitos, práticas, 
métricas e inovações / 
Marcello Chamusca e 
Márcia Carvalhal, Salvador, 
BA: Edições VNI.

2.4 MARKETING E MARKETING DIGITAL

"O conceito de marketing requer uma orientação para o cliente, apoiada pelo 

marketing integrado, que tenha a satisfação do cliente como elemento-chave para 

a obtenção de um volume de vendas lucrativo a longo prazo". (Kotler, 1972, p.54)27

A partir da década de 50 (Cochoy, 1996)28, essa visão, hoje clássica, passa a 

orientar a teoria e a prática da disciplina. A satisfação do consumidor é, para as 

empresas, o único meio para obter e manter clientes. Constitui, portanto, um 

objetivo imprescindível para as organizações (Levitt, 1990)29.

Pode considerar-se que o Marketing está presente sempre que duas de cinco 

condições estão reunidas. (CARVALHO,2010 apud ROCHA, 2014, p.23)20

 1. a existência de pelo menos duas partes envolvidas;

 2. sempre que uma parte tem algo a oferecer à outra;

 3. sempre que cada parte é capaz de se desfazer da sua metade da troca 

      e sentir-se satisfeita com a mesma;

 4. sempre que cada parte puder aceitar ou rejeitar a oferta;

 5. e sempre que todas as partes considerarem desejável negociar entre si.

     A implementação de uma estratégia de marketing tem-se revelado,  

     desde o início da sua aplicação, fundamental para a gestão de     

                    empresas, organizações ou instituições.

Segundo Gronroos e Rusbinkstein (1986 apud KELLER, 2006)30 o grande problema 

das mesmas não está em dar a conhecer os seus serviços ou produtos, mas sim 

aferir com que frequência se deve fazê-lo, quais são os canais de comunicação 

a utilizar, como e para quem direcionar. A estes fatores, podem acrescentar-se as 

questões relacionadas com a oportunidade de mercado, potencial, qualidade e preço 

dos produtos ou serviços, bem como a capacidade de distribuição e comunicação. 

Existem quatro tipos de comunicação Gronroos e Rusbinkstein (1986 apud 

KELLER, 2006)30: 

 1. Comunicação em massa: sistema de comunicação num único sentido 

 e sem a personalização conforme o desejo individual;

 2. Comunicação pessoal: comunicação onde há personalização, 

 o emissor tem contacto direto com o receptor e há, também,

 a disponibilidade imediata de feedback;

<
27. KOTLER, P (1972), 

What consumerism means 
for marketers. Harvard 

Business Review, vol. 50, 
no. 3, may/june.

(pp.48-57). 

29. LEVITT, T. A (1985), 
Imaginação de Marketing, 

São Paulo: Atlas. 

28.COCHOY, Frank (1999), 
Une histoire du marketing: 

Discipliner l'economie de 
marche (Textes a l'appui. 

Serie Anthropologie 
des sciences: Paperback  

January 1.

<
30. KELLER , Kevin 

Lane (1996), 
Integrated Marketing 

Communications 
and Brand Equity, in 

Integrated Marketing 
Communications, eds. 
Jeri Moore and Esther 

Thorson, Mahwah, 
NJ:  Lawrence Erlbaum 

Associates.
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A facilidade com que são descarregadas e instaladas, faz com que seja simples 

para todo o tipo de utilizadores, desde o mais básico ao mais avançado, tirar 

o máximo partido da oferta que existe no mercado. 

A grande dificuldade com que os criadores de apps se confrontam, neste 

momento, prende-se com a distribuição dos seus produtos e o ambiente 

para o qual desenvolvem, isto porque existe uma grande variedade de sistemas 

operativos para os smartphones. Os sistemas operativos mais populares são 

Symbian OS, iPhone OS, RIM’s BlackBerry, Windows Mobile, Linux, Palm WebOS e 

Android. Enquanto não houver uma convergência para a compatibilização destes 

sistemas operativos, as empresas de desenvolvimento terão de decidir para 

quais desejam distribuir as suas aplicações.

As aplicações funcionam, também, como ferramentas de marketing para muitos 

setores. Assim, são várias as empresas que investem neste tipo de suporte para 

divulgação dos seus produtos e serviços. 

Dos primeiros a adotar as apps foram os órgãos de comunicação social, que 

viram nas apps um bom meio de difusão dos seus conteúdos. 

Um dos primeiros casos de sucesso foi a app que a Pizza Hut (vide https://itunes.

apple.com/us/app/pizza-hut/id321560858?mt=8) criou para que os seus clientes 

pudessem encomendar as suas pizzas facilmente. Com esta aplicação foi 

possível fazer uma encomenda, escolhendo o tamanho, 

os ingredientes ou até a disposição dos mesmos. Tudo isto com a ponta dos 

nossos dedos e com um ambiente gráfico que, por si só, já abre o apetite.

A Google foi também das primeiras a lançar uma app de sucesso, a "Google mobile 

app" (vide https://www.google.com/mobile/), que para além de permitir efectuar 

pesquisas normais, através de texto, permite ainda a utilização de voz, bem 

como pesquisas realizadas a partir de imagens capturadas com a câmara do 

smartphone. Uma característica muito interessante desta app é que as pesquisas 

são efetuadas com base na localização do utilizador, o que permite saber os 

pontos de interesse mais próximos do local onde o utilizador se encontra. 

Esta aplicação possibilita, também, de forma bastante simples, aceder a todos 

os outros serviços Google, tais como Gmail, Google News, Google Earth, Google 

maps, etc.

Com o número crescente de smartphones, há cada vez mais empresas a apostar 

nesta tecnologia. Pode afirmar-se que este mercado está em franca ascensão e 

em constante desenvolvimento. (GUERREIRO, 2010)33

>
33. GUERREIRO 
(2014), http://www.
marketingtecnologico.com/
Artigo/o-que-sao-apps, 
search: 20 de Julho 2014.

Comunicação Instantânea: A comunicação com o mercado deixa de estar 

dependente de prazos necessários para a sua concretização como acontece  

no meio físico;

Estatísticas em tempo real: As campanhas de marketing na Internet permitem 

saber ao minuto qual a reação do mercado, possibilitando a sua alteração, caso 

não estejam a atingir os resultados pretendidos.

As redes sociais registam um crescimento acentuado nos últimos anos, 

reunindo pessoas que desejam comunicar e interagir em espaços virtuais. 

Cada rede possuiu o seu próprio conjunto de políticas e regras e têm em 

comum o propósito de prestar apoio emocional, entretenimento, partilha 

de informações e trocas comerciais.

Pode afirmar-se que empresas, instituições e organizações de todos os setores 

se têm apercebido, cada vez mais, do potencial de mercado proporcionado 

pelas redes sociais. As abordagens de mercado têm evoluído, oferecendo, a 

qualquer momento, possibilidade de contacto ou ajuda a um nível pessoal, 

através de redes socais tais como, Facebook, Pinterest, Twitter, entre outras.

Assim, o Webdesign deve contemplar o uso do marketing digital, a partir  

de uma perspetiva de valorização do conteúdo e atividades que aproximem  

os utilizadores destas plataformas.

2.5 APLICAÇÕES (app) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

O termo App é a abreviatura de application, ou seja aplicação. As apps vêm

facilitar a vida aos utilizadores, proporcionando-lhes um acesso direto 

a serviços de notícias, informação meteorológica, jogos, serviços de mapas, 

com geolocalização através de GPS ou utilitários com muitas outras finalidades.

 

Uma das grandes mais-valias das apps é o seu preço. Em média, uma aplicação 

custa menos de 2€ mas, abaixo deste valor encontram-se muitas e boas opções. 

Existe um grande número de apps, cerca de 35%, que são mesmo gratuitas, 

em alguns casos limitadas, em termos de funções, para que o utilizador 

experimente e venha a comprar uma versão mais completa. Este modelo 

de negócio é conhecido pela designação "Freemium" (Free + Premium).

Existem ainda outros casos, em que as apps são totalmente gratuitas e têm 

todas as funcionalidades disponíveis. 
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A dedicação, o respeito pelos objectivos e necessidades do cliente, a procura pela 

adequação das soluções aos problemas encontrados, ao rigor e controlo das artes 

finais (através dum processo de pré-impressão, realizado no próprio atelier) 

e o cumprimento dos prazos estipulados, são as directrizes que complementam 

a filosofia profissional do B2.

O percurso profissional é marcado pelas encomendas de clientes que, 

à semelhança da Fundação Calouste Gulbenkian, se mantém ao longo de 

décadas entre as quais se destacam: a Presidência da República (1996-2006), 

o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado e o Ministério da Cultura 

(Teatro Nacional D. Maria II, a Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, a 

Fundação Luso-Americana, a Fundação Oriente, a Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, entre outros.

>
Figura 2. 
Organograma da Empresa 
B2 Atelier de Design, Lda.
Fonte: autora
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3. CONTEXTO DA EMPRESA

3.1 SOBRE A EMPRESA*

Na sequência de muitos anos de atividade por conta própria (José Brandão desde 

1961 e Salette Brandão desde 1975) decidiram criar para efeitos administrativos 

e fiscais uma empresa em 1982 que denominaram B2 (B2, Atelier de Design, 

Lda). O nome surge pelo número de sócios que a empresa tinha, juntamente 

com a inicial do apelido Brandão.

O atelier desenvolve soluções de Design nas diversas áreas associadas 

à actividade como o Design Gráfico, onde se insere o Editorial, a Imagem 

Corporativa, a Filatelia, Infografia, Sinalética; e o Design de Produto, 

nomeadamente de equipamento.

Têm colaborado com o atelier vários designers como: Nina Barreiros, Nuno 

Cardoso, Teresa Cabral, Paulo Ramalho, João Catarino, Paulo Falardo, Mónica 

Mendes, Cristina Cascais, Eugénio Chorão, Luís Castro, Sandra Coutinho, 

Elisabete Rôlo, Joana Ramalho. Atualmente a empresa é constituída, além dos 

seus fundadores, pelo seu filho e sócio do atelier, João Brandão, por Justine de la 

Cal, Susana Brito, Alexandra Viola e Gabriel Godoi.

O trabalho desenvolvido até à data é qualificado como, segundo Aurelindo Jaime 

Ceia, professor aposentado da FBAUL, "um exemplo de um pensar social coerente 

que vê o design como serviço prestado no campo económico, social e cultural — sem que 

o projecto perca uma autoria, um estilo, uma linguagem coerente." 34

Os valores que encaminharam a atividade profissional do atelier partem da ideia 

de que o design deve servir a sociedade de forma honesta e correcta, 

e não apenas com fins comerciais e de propaganda.

Esta visão, juntamente com a consciência de que o contacto com o cliente 

é primordial na estratégia organizacional da empresa (através da fomentação da 

proximidade designer-cliente, com o acompanhamento dos trabalhos de forma 

ativa), acrescenta valor aos projectos que são realizados no atelier.

<
34. CEIA, AJ (2000), 

Prémios nacionais de 
design 2000-carreira, cord. 

Paula Gris Grais.

<
*NOTA  | Co-autoria do texto: 
João Pires e Raquel Calvelas. 

O Texto foi redigido em 
co-autoria pelos dois 

mestrandos, que realizaram o 
mestrado simultaneamente, 

tendo sido considerado 
relevante, a colaboração para 

a redação da empresa onde 
estagiaram.
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JOÃO BRANDÃO (sócio) 

Designer Sénior e Diretor de Arte no B2 Atelier de Design desde 1998

AtividAde PedAgógicA

2008, Membro e Investigador do CIAUD.

2006, Professor convidado na FAUTL.

FormAção AcAdémicA

2006 — 2012 Doutorado em Design Gráfico pela FAUTL.

1996 — 2002 Bacharelato em Design gráfico pela FAUTL.

1993 — 1998 Ar.Co, Centro de Artes e Comunicação Visual.

JUSTINE DE LA CAL

Designer no B2 Atelier de Design desde 2001

FormAção AcAdémicA

Ar.co, Centro de Artes e Comunicação Visual.

SUSANA BRITO

Designer Sénior no B2 Atelier de Design desde 1997

FormAção AcAdémicA

1993 Licenciatura em Design pela FBAUL.

ALEXANDRA VIOLA

Designer no B2 Atelier de Design desde 2000

FormAção AcAdémicA

Doutoranda na FAUD UL.

Licenciatura em Design pela FAUTL.

GABRIEL GODOI (supervisor de Estágio)

Designer Sénior e Arte Finalista no B2 Atelier de Design desde 2001

AtividAde PedAgógicA

2003 — 2009, Docente convidado no curso de Mestrado em Design 

de Comunicação da FAUTL (Pré-Bolonha).

2012 ao presente, Professor Assistente Convidado na FAUD UL.

FormAção AcAdémicA

2012 Licenciatura em Design pela FAUTL.

José 
Brandão

Salette
Brandão

JOSÉ BRANDÃO (sócio fundador / gerente)

Designer Sénior e Diretor de Arte no B2 Atelier de Design desde 1982

Prémios/ condecorAções

2006 Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2000 Prémio Nacional de Design (carreira) 2000

AtividAde PedAgógicA

Membro do Conselho de Doutoramento em Design da FAUTL.

Membro do Conselho de Mestrado em Design da FAUTL.

2001, Professor Associado Convidado na FAUTL.

1995, Professor Associado Convidado na FAUTL.

1997 — 1995, Assistente na FBAUL, no curso de Design de Comunicação.

1970 — 1971 Assistente no Hammersmith College of Art and Building, Londres.

FormAção AcAdémicA

Licenciatura pela Society of Industrial Artists and Designers.

1971 Estágio de Pós-Graduação, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, 

Ravensbourne College of Art and Design, Londres.

1970 Licenciatura em Design Gráfico (B.A. Honours), Ravensbourne College 

of Art and Design, Londres.

1960 — 1966 –Frequência do 4º ano do Curso de Pintura na FBAUL.

SALETTE BRANDÃO (sócia fundadora / gerente)

Designer Sénior no B2 Atelier de Design desde 1982

AtividAde PedAgógicA

1994 — 2013, Professora Convidada na FAUTL.

1976 — 1994, Professor na FBAUL.

FormAção AcAdémicA

1971 — 1975 Licenciatura em Design Gráfico (B.A. Honours), Ravensbourne College of 

Art and Design, Londres. Bachelor of Arts (BA), Three Dimensional Design (Furniture).
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4.1.2 "CALLIGRAPHY PRACTICE app"

Para melhor se entender o desenvolvimento do projeto principal, apresenta-se 

em seguida o contexto de criação da aplicação "Calligraphy practice",

bem como, se explicam as suas características fundamentais. 

O acesso à Internet cada vez mais facilitado e o advento das novas tecnologias, 

nomeadamente aplicativos electrónicos, tais como, smart phones, tablets e 

respetivos sistemas conduziram ao aparecimento das aplicações multimédia 

num mercado em ascensão. Estas são, nos dias de hoje, poderosas ferramentas 

que procuram satisfazer os utilizadores nas mais diversas áreas. Existem 

em grande número e variedade podendo facilitar a execução de tarefas ou 

simplesmente oferecer momentos lúdicos.

Actualmente, os software de desenho e ilustração existentes no mercado contêm 

ferramentas que integram funções e pincéis caligráficos, que não permitem a prática 

da Caligrafia de uma forma fluida e intuitiva, muito porque, não existe flexibilidade 

e versatilidade no domínio dos ângulos e espessuras no acto de desenhar.

Verificada a oportunidade de expansão para o mercado das apps, bem como 

a oportunidade que os tablets apresentaram ao serem multitouch e que por isso, 

permitem solucionar com os dois dedos o problema do pincel caligráfico, 

nasceu a aplicação "Calligraphy practice", que tem como autor o designer 

João Brandão e na qual a autora trabalhou como designer.  

Esta aplicação tem software inovador de desenho que promove de forma lúdica 

e didática a prática da caligrafia. Destina-se a principiantes e profissionais de 

Caligrafia e proporciona uma experiência caligráfica onde o desenho é executado 

de um modo fácil e intuitivo, através da utilização de apenas dois dedos sobre 

o ecrã do iPad. 

A "Calligraphy practice" é a única aplicação, cujo software permite começar 

a desenhar com uma determinada inclinação e terminar com outra, bem como 

levantar os dedos para terminar com serifas. Tudo isto, resulta em variações 

de espessura próprias do desenho de letra, realizadas instintivamente                         

e de forma natural.

Figura 3. 
Ícone da aplicação no 
ponto 
de venda on line 
(app store)
Fonte: https://itunes.

apple.com/us/app/

calligraphy-practice/

id588224851?ls=1&mt=8

Consultado: 5 Julho 2014

<

O presente relatório, foi desenvolvido com base no estágio académico realizado 

no âmbito do curso de Mestrado de Design de Comunicação, da Faculdade de 

Arquitectura, Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa.

O estágio foi remunerado e decorreu entre 1 de Junho de 2013 e 30 de Junho 2014 

(com interrupção no mês de — Agosto 2013  e  Março e Maio — 2014)  

no "B2 Atelier de Design, Lda".

Estabeleceu-se um regime de trabalho a tempo parcial (2ª, 4ª e 6ª — 24horas 

semanais) que se manteve, excepto em períodos de grande afluência 

de trabalho, nos quais se cumpriram 40 horas semanais. 

Totalizam-se assim, uma média de 9 meses a tempo parcial e 1 mês a tempo inteiro.

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

O estágio académico teve como base o projecto "Calligraphy practice", 

apresentado no Capítulo sete do presente relatório. Contudo, é importante 

ressalvar que foram desenvolvidos, paralelamente, muitos outros projetos, 

dos quais foram selecionados os mais relevantes, resumidamente apresentados 

no Capítulo nove. 

O projeto principal, foi desenvolvido em parceria com o designer e autor do 

projeto, João Brandão e trabalhou-se pontualmente, com a designer Justine 

de la Cal e com Luísa Seabra (comunicação empresarial). Foi estabelecida uma 

parceria com o programador Vasco Conde, neste projeto e em todos os que 

exigiram o apoio de um programador. O estágio foi supervisionado pelo designer 

Gabriel Godoi.

Alguns dos restantes projetos, foram desenvolvidos pela autora, coordenados 

pelo designer João Brandão e com supervisão de Gabriel Godoi. 

Outros trabalhos, foram criados em co-autoria com os mesmos. 

A autora realizou ainda, digitalizações e tratamento de imagens que integraram 

alguns projetos realizados por outros designers do Atelier. Estes, não constam 

do presente relatório, por não se considerar um trabalho com contributo 

significativo e pela gestão mais económica do conteúdo apresentado.

4. CONTEXTO DE ESTÁGIO
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5. ARGUMENTO DE INVESTIGAÇÃO

O aperfeiçoamento contínuo da aplicação "Calligraphy practice",

em conjunto com a estratégia de comunicação adotada (marketing digital, 

website, media, workshops, concursos, etc), constitui uma mais-valia para 

o sucesso do projeto "Calligraphy practice".

Para garantir o sucesso de um produto, como a app CP, é fundamental observar 

e estar atento às criticas e expetativas dos seus utilizadores. 

A presença na Internet, através dos websites, redes sociais, email, entre outros, 

representa o modo cada vez mais frequente de comunicação entre as empresas 

e/ou instituições e os seus utilizadores, permitindo receber e partilhar 

informação valiosa para o sucesso dos seus projetos.

Por este motivo, as empresas em geral, e o projeto CP em particular, recorrem 

ao potencial da Internet, não só para promover os seus produtos/serviços 

e angariar novos clientes, mas também, para se manterem atualizadas 

relativamente às estratégias de marketing e tendências praticadas por outros. 

Uma estratégia de comunicação mal efetuada ou o mau uso do Design de 

Comunicação ao serviço da mesma, pode contribuir para a estagnação ou 

insucesso de um projeto.

Por esta razão, é necessário assegurar que as atualizações efetuadas à aplicação 

"Calligraphy practice" constituíram uma mais-valia para a melhoria do 

produto, através da constante observação e análise das críticas dos utilizadores.

Paralelamente, é importante garantir que as estratégias de comunicação 

e promoção, realizadas através do marketing digital e outros, atuaram como 

impulsionadoras do projeto, promovendo o seu sucesso e notoriedade. 

Esta abordagem funciona do mesmo modo que os pincéis, penas e canetas 

caligráficas, permitindo o mesmo erro e eficácia.

Esta aplicação, pode também ser útil no âmbito do ensino da caligrafia, 

na medida em que, pode ligar-se o iPad a um projetor e ensinar a um número 

maior de pessoas, alguns conceitos que estão na base do desenho caligráfico.

A "Calligraphy practice app", dispõe de cinco fontes distintas com instruções 

para cada um dos seus caracteres, através das quais, é possível aprender 

a desenhar as letras. A aplicação permite ainda o ajuste do espaçamento entre 

as letras que compõe uma palavra e visualizá-las na totalidade através 

da funcionalidade "fit view".

Se não se desejar seguir nenhuma destas instruções, a aplicação possibilita 

escrever livremente com a funcionalidade "write free".

Existe ainda, uma galeria de imagens que guarda os trabalhos automaticamente 

para poderem ser alterados e enviados  quando se desejar. 

Os utilizadores podem também, aprimorar os trabalhos realizados com 

a "Caligraphy Practice", através da exportação do ficheiro em formato 

PDF editável, em qualquer software de desenho gráfico como por exemplo, 

o programa "Illustrator da Adobe".

 

<
Figura 4.

 Aplicação "Calligraphy 
practice" em utilização.

Fonte: autora
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>
Figura 5. 
Organograma da 
Investigação.
Fonte: autora

6.1 ORGANOGRAMA DA INVESTIGAÇÃO
Para um melhor esclarecimento de todas as fases do trabalho realizado em contexto 

de estágio, recorreu-se à sua esquematização através do organograma que se segue:

  

Campo de Investigação

Título

Tópico Investigativo

Enquadramento Teórico

Design de Comunicação

Design e Marketing Digital Aplicado ao Projecto “Calligraphy Practice”
Estágio na empresa B2 Atelier de Design, Lda

Em que medida, a implementação de uma estratégia de comunicação,
que abrange o marketing e o design, ótimiza a mediatização projeto

e o aumento das vendas da aplicação “Calligraphy Practice”.

Crítica literária e contextualização

Mista, intervencionista e não intervencionista

Investigação Ativa Estudos de caso

Resultados

Contributo para
conhecimento científico

Recomendações para 
investigações futuras

Metodologia de Investigação

Validação de Resultado

Conclusões

Argumento

O aperfeiçoamento contínuo da aplicação “Calligraphy Practice”,
em conjunto com a implementação de uma estatégia de comunicação 

(Marketing digital e outras), constituem uma mais-valia para o projeto.

Casos de Estudo

6. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO

Uma metodologia de trabalho bem definida é basilar para o sucesso de qualquer 

projeto de design.

Para responder à necessidade do presente relatório de estágio, optou-se pelo 

uso de uma metodologia de investigação mista, intervencionista e não 

intervencionista, qualitativa. Esta última, considera o autor como parte 

integrante do objeto de estudo e por isso, permitiu alterações, medição 

e validação de resultados. 

A metodologia adotada, foi implementada no contexto de estágio académico, 

no qual se interagiu com problemas e clientes reais, procurando encontrar 

as melhores soluções para cada situação, respondendo assim ao tópico 

investigativo, através da investigação ativa. 

Ao longo do estágio desenvolveu-se um projeto principal, o "Calligraphy 

practice", e paralelamente  executaram-se muitos outros, que se definiram 

como secundários por serem mais curtos e menos abrangentes.

Embora o projeto principal esteja diretamente relacionado com a aplicação para 

iPad que lhe dá nome, "Calligraphy practice app", considerou-se que este tinha 

potencial e era muito mais abrangente do que a existência da aplicação por si só, 

isto porque, se verificou ser possível fazê-lo crescer e evoluir para além da app.

Assim, o presente relatório trata todas as atualizações efetuadas à aplicação CP, 

apresentando o que as motivou os seus resultados. Seguidamente, apresenta-

-se a estratégia de marketing digital e outras, implementadas para a promoção 

e divulgação do projeto, garantindo sempre que todas as opções tomadas estão 

claramente justificadas e são apresentados os resultados de cada intervenção. 

Para a realização da investigação ativa descrita foi essencial, numa primeira 

fase, a pesquisa biográfica, cruzando e completando a opinião de diversos 

autores, sobre as temáticas relacionadas, de forma a estabelecer um 

enquadramento teórico que suportasse o desenvolvimento projetual. 

Este enquadramento foi fundamental para fornecer elementos importantes 

e definir contornos do problema a ser estudado. 

Durante o desenvolvimento da investigação ativa, foi necessário avaliar a 

eficácia de todas as ações, pelo que se cruzaram as estatísticas dos diversos 

meios de divulgação do projeto, com o número de vendas da aplicação CP, por 

ser considerar que este é um dos métodos de validação mais fiáveis.
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Interrupção de trabalho no Atelier (ainda assim, alguns trabalhos continuaram a ser acompanhados pela autora)*
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Figura 6. 

Cronograma
de Projetos.

Fonte: autora

6.2 CRONOGRAMA DE PROJETOS
São apresentados em seguida os projetos, nos quais se trabalhou durante o 

período de estágio, respeitando a lógica: Projeto principal — "Calligraphy 

practice"— e respetivas etapas essenciais da sua evolução; Projetos 

secundários, sem apresentação das suas fases de desenvolvimento. 
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<
2n.NOTA | Feedback: 
reenvio à origem de 
informação sobre o 
resultado de um trabalho 
efetuado; retroação, 
retorno; reação a algo; 
resposta, retorno; 
comentário; opinião; crítica 
(Do inglês feedback) . 
feedback In Infopédia [Em 
linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2014. 
Disponível em www: <URL: 

http://www.infopedia.pt/

lingua-portuguesa/feedback>.

Consultado: 10Junho 2014.

3n.NOTA | Early Adopter: 
Um "early adopter" é 
uma pessoa que abraça a 
nova tecnologia antes da 
maioria das outras pessoas 
o fazerem. De acordo com 
uma teoria designada 
Difusão de Inovações (DOI) 
formulada por Everett 
Rogers, os "early adopters" 
são 13,5% da população.
Disponível em http://

searchservervirtualization.

techtarget.com/definition/

early-adopter. 

Consultado: 10Junho 2014.

As atualizações tiveram como base a metodologia exemplificada na (fig.1), 

que permite a validação de resultados e seu aperfeiçoamento continuado. 

Em seguida apresentam-se os desenvolvimentos relativos às atualizações da 

aplicação CP decorridas ao longo do estágio. Nesta fase do projeto estiveram 

envolvidos:

   João Brandão (elaboração da grelha de desenho, conceção das diferentes 

fontes, coordenação e design);

   Raquel Calvelas (pesquisa, organização de material de apoio 

ao desenho das fontes em papel, execução das mesmas em desenho vectorial, 

conceção das instruções de desenho de todos os caracteres, exportação dos 

elementos executados e comunicação com o programador);

   Vasco Conde (responsável pela programação).

7.1.1 ATUALIZAÇÃO v1.1

A aplicação "Caligraphy practice”, foi implementada no mercado mundial em 

finais do ano de 2012 com funcionalidades básicas, cuja finalidade era testar 

a aceitação do produto. Os primeiros meses da sua presença no mercado, 

possibilitaram testar a interação dos utilizadores com o interface através da 

observação direta e também do feedback2n dos utilizadores proveniente dos mais 

diversos pontos do globo, que comunicaram com o projeto através das redes 

sociais e e-mail.

Da interação próxima e atenta entre os intervenientes do projeto e estes  

early adopters3n resultam as principais observações:

7.1.1.1 OBSERVAÇÕES

•	a    Os utilizadores interagiram diretamente com a aplicação e poucos  

consultaram o tutorial;

•	b    Verificou-se uma forte tendência para a aproximação dos dois  

dedos, enquanto desenhavam sobre o ecrã, em vez de os afastar 

ligeiramente,   o que é requisito essencial ao bom funcionamento 

da aplicação;

•	c    As instruções de letra foram consideradas bastante úteis e bem

compreendidas por todos os utilizadores.

•	d   Alguns utilizadores realizaram determinadas letras por uma sequência    

      diferente da sugerida;

•	e   Constatou-se que após a execução da letra e afinação do espaçamento,    

        muitos utilizadores sentiram a necessidade de visualizar a totalidade da 

      palavra ou frase.

7. ESTÁGIO — PROJETO CALLIGRAPHY PRACTICE

7.1 ATUALIZAÇÕES DA APLICAÇÃO(app)
A aplicação "Calligraphy practice", foi introduzida no mercado a 28 de 

Dezembro de 2012 e vendida através da "app store" da Apple disponível em 

https://itunes.apple.com/us/app/calligraphy-practice/id588224851?ls=1&mt=8. 

A app foi criada para correr em sistema operativo IOS, isto é, o sistema de iPad 

e iPhone. Contudo, esta está apenas disponível para iPad, uma vez que o 

tamanho do ecrã do iPhone não possibilita uma experiência satisfatória neste 

tipo de aplicação. A app foi criada com tecnologias nativas do IOS, tendo sido 

usada a linguagem de programação Objective-C. 

A primeira versão foi desenvolvida para IOS5, o que permitiu que a app 

funcionasse em todas as versões de iPad disponíveis.

Durante o período de estágio a aplicação foi actualizada 3 vezes para garantir 

o aperfeiçoamento das suas ferramentas, introduzir novas fontes 

e funcionalidades, ao mesmo tempo que se procurou manter o seu aspecto 

visual atualizado.

<
Figura 7. 

iTunes Preview- App 
Store da Apple

Fonte: https://itunes.

apple.com/us/app/

calligraphy-practice/

id588224851?ls=1&mt=8

Consultado:5 Junho 2014.
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7.1.1.3 PROJETO

Apresentam-se em seguida os desenvolvimentos projetuais, correspondentes 

por letra a cada um dos objetivos definidos anteriormente.

•	a/b   Foi desenhado um aviso "pop up" que é ativado sempre que se junta 

        os dedos sobre o ecrã e se inicia o desenho da letra. 

        Contudo, tomou-se  a decisão de não introduzir na atualização.

      

 

                     

                  

•	c/d  Foram revistas e corrigidas as instruções de desenho, de todas as 

 letras e caracteres especiais das fontes ("foundational hand" e "italic 

hand"), no que respeita à sequência de execução da letra, correta 

utilização das cores, números e posicionamento, como exemplificado 

nas figuras que se seguem.

>
Figura 8. 
Aviso Pop up
"Always keep fingers 
apart "sobre fundo 
branco.
Fonte: autora

>
Figura 9. 
Aviso Pop up
"Always keep fingers 
apart "sobre fundo 
papel kraft
Fonte: autora

Always keep 
fingers apart

Always keep 
fingers apart

•	f   Verificou-se, que os utilizadores ficavam espantados ao perder o seu    

trabalho, caso não fosse logo enviado por e-mail. Comprovou-se por 

isso, que os utilizadores preferiam ter os seus trabalhos guardados 

automaticamente na aplicação. Por um lado, para mostrarem a outros, 

mas também para exportarem quando lhes fosse mais conveniente;

•	g   Os utilizadores demonstraram que gostavam de ter disponíveis mais fontes;

•	h   Alguns utilizadores, registam que gostavam de ter a aplicação  

disponível em mais formatos como por exemplo iPhone;

•	i   Alguns utilizadores, sugerem que a aplicação esteja disponível para  

mais sistemas operativos como Android; (Esta observação mantém-se 

nas etapas que se seguem)

•	j   Alguns utilizadores, manifestam o desejo de escrever com uma 

 "stylus pen" sobre o ecrã, em vez de usar os dedos.

7.1.1.2 OBJETIVOS

As observações registadas, constituíram as premissas para determinar 

os objetivos a cumprir na actualização v1.1 da aplicação. 

Os objetivos que se seguem, correspondem por letra às observações 

identificadas no ponto anterior:

•	a/b  Manter o tutorial e introduzir um aviso "pop up"4n sempre que o 

utilizador junta os dois dedos no desenho da letra, por exemplo "Keep 

your fingers apart.";

•	c   A lógica de comunicação aplicada ao desenho das instruções da letra   

       deve ser mantida, porque foi bem aceite e compreendida pelo utilizador;

•	d  Verificar todas as instruções de desenho de letra e eliminar erros 

  de sequência e outros;

•	e  Pensar um modo de visualizar a palavra ou frase na totalidade;

•	f   Criar uma forma de guardar os trabalhos na aplicação, permitindo 

  a exportação em qualquer altura;

•	g   Desenhar mais fontes para a aplicação;

•	h  Explicar aos utilizadores, que a aplicação está restringida ao uso de  

  telas entre 9,7 polegadas (iPad) e 7,9 polegadas (iPad Mini), devido aos 

  constrangimentos ergonómicos, próprios do desenho das letras através 

  da interação direta dos dois dedos com o ecrã;

•	i   Trabalhar em conjunto com a programação, no sentido de desenvolver o   

       algoritmo para a implementação da app em Android;

•	j   Pensar a possibilidade de introduzir uma "stylus pen" e verificar as    

       suas vantagens e constrangimentos; 

<
4n.NOTA | Pop up:

Janela que surge ao visitar 
uma página Web ou ao 

aceder a uma hiperligação 
através de comando, 

tecla, clique ou sem que o 
utilizador a solicite.

(Do inglês pop-up, «idem»)
nota: pop-up In Infopédia 

[Em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2014. 

[Consult. 2014-07-31]. 
Disponível na www: <URL: 

http://www.infopedia.

pt/lingua-portuguesa/

pop-up?homografia=0>.d- 
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>
Figura 12. 
Layout do ecrã
 "Fit view" v1.1
Fonte: autora

>
Figura 13. 
"Fit view no Facebook"
Esta funcionalidade foi 
anunciada na página 
oficial do Facebook 
do projeto. Foi criada 
uma publicação 
para a divulgar aos 
"cibernautas" e 
utilizadores da aplicação.
Disponível em https://www.

facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl

Consultado: 10 Junho 2014

<

Figura 11. Letra "s" Corrigida
Com as correcções dos erros identificados na figura 
anterior. 
Fonte: autora.

<

Figura 10. Letra "s" Errada
São identificados vários erros no que respeita à 
utilização de cores, posicionamento da letra e 
sequência de execução. 
Fonte: autora

Neste contexto, foram ainda alteradas as letras "y" "e" e "r" da fonte 

"Foundational hand" , para garantir as seguintes melhorias:

y — mais distinto de itálico e com melhor espacejamento e equilíbrio 

gráfico;

e — foi corrigido o facto de ser demasiado longo, o que dava problemas de    

espacejamento;

r — foi corrigida terminação da letra, evitando problemas de espacejamento;

•	e   Relativamente à problemática "Pensar um modo de visualizar a palavra 

ou frase na totalidade": Foi projetada a funcionalidade "Fit view”, 

que permite ao utilizador visualizar a palavra ou frase logo após a sua 

execução, o que possibilita a percepção optimizada do espaço entre 

letras. Estas, podem ser reajustadas ou editadas pelo utilizador, 

sempre que necessário.

Seguem-se as imagens dos desenhos projetuais desta característica:
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Foram digitalizadas e dimensionadas à mesma escala. Criou-se uma grelha

que se aplicou em folhas para a prática da caligrafia, "practice sheet", 

adequadas à pratica à mão do desenho das fontes no papel.

Consolidado o desenho de cada letra, foram digitalizadas e cuidadosamente 

vectorizadas com auxílio de programa de desenho vectorial (Adobe Illustrator).

Criaram-se formas modulares que ajudaram a estruturar o desenho da letra em 

computador. Foram afinados um total de 156 caracteres que contemplam letras, 

caracteres especiais e pontuação, para cada uma das fontes – "Textura Quadrata" 

e "Fraktur". Desenharam-se as instruções de cada uma das letras, caracteres, 

números e pontuação, respeitando a linguagem visual da v1.0 da aplicação. 

(vide bibliografia apêndice 11.1.1 — C)

•	h  No que diz respeito ao pedido dos utilizadores no sentido de ter a 

aplicação disponível para iPhone, foram informados através de resposta 

na sua língua de origem, por via da rede social Facebook ou por e-mail. 

Foi explicado que o tamanho do ecrã de um iPhone não oferece uma 

experiência satisfatória para esta aplicação.

•	i  Iniciaram-se pesquisas, no sentido de apurar as implicações da 

programação da aplicação para Android e foi considerada esta opção para 

atualizações futuras.  (Não foi implementada até à data de finalização 

do estágio curricular, mas está em desenvolvimento e previsto o seu 

lançamento para Dezembro de 2014 ou  1º trimestre de 2015.)

>
Figura 15. 
Pesquisa e 
dimensionamento 
de Fontes.
Sala de reuniões do B2.
Fonte: autora

<
Figura 14. 
Layout da 

Funcionalidade 
"Projects Gallery" no 

plano vertical. 
Fonte: autora.

• f   Para responder ao ponto "Criar uma forma de guardar os trabalhos 

na aplicação, permitindo a exportação em qualquer altura", desenhou-se 

uma galeria designada "projects gallery" na qual os trabalhos executados 

na aplicação ficam automaticamente guardados  e disponíveis para 

consulta e exportação. A imagem que segue é exemplo disso.

                  

• g  Para responder à necessidade de criação de novas fontes, foram desenhadas   

originalmente duas. Optou-se pela criação de desenhos de letra   

representativos da história da caligrafia em diferentes épocas, que apesar    

de serem ambas "Blackletter", são bastantes distintas. Para o desenho das  

mesmas, foi necessário um longo trabalho de pesquisa em obras de 

referência como: (vide bibliografia apêndice 11.1.1 — A), dos quais  foram 

criteriosamente selecionados exemplos de fontes. 
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7.1.1.5 CONCLUSÕES

A actualização v1.1. foi introduzida no mercado a 30 de Junho de 2013.

É possível afirmar que foi fundamental para a sua consolidação no mercado 

mundial, uma vez que a atualização em conjunto com a estratégia de comunicação 

implementada, contribuíram para o acentuado aumento de vendas.

Pode dizer-se também que permitiu reduzir drasticamente o número de críticas.

Registaram-se um total de 522 unidades vendidas (no mês de Julho), 

imediatamente a seguir ao lançamento da atualização, claramente visíveis 

através do gráfico de vendas 1 disponibilizado pelo site:  https://itunesconnect.

apple.com, que demonstra o pico de vendas no mês de Julho. O que corresponde 

a uma subida de 26,24% no número de vendas da aplicação.

Este período, corresponde também ao momento em que o projeto foi 

mencionado num blog mexicano http://www.nfgraphics.com, facto que 

contribuiu para o aumento das vendas e do número de seguidores no Facebook. 

(explanado na parte 7.2.1 do presente relatório).

 

>

Gráfico 1. 
Vendas da Aplicação CP entre o intervalo 
de tempo Dezembro 2012 e Junho 2014. 
Disponível em: https://reportingitc2.apple.com/? 

Consultado: 20 Junho 2014.

•	j  Relativamente à integração de uma "stylus pen" comum na aplicação, 

pensou-se que esta não se coadunava com o conceito original na base de   

criação da aplicação e por isso a ideia não se concretizou. Ainda assim, 

ficou registada a hipótese de criação de uma "stylus pen" que substitua 

a utilização dos dois dedos sobre o ecrã. 

7.1.1.4 IMPLEMENTAÇÃO

Todos os elementos desenvolvidos na fase  do projeto foram guardados em 

formato aberto/editável e fechado. Foram nomeados de acordo com a sua função 

e organizados em pastas por categorias. Este processo foi essencial para garantir 

a organização e fácil gestão do projeto.

As alterações a integrar na v1.1 foram enviadas ao programador em dois 

formatos distintos:

Formato 1: Maquetas com medidas e notas explicativas, que auxiliam  

e comunicação entre o designer e o programador.

Formato 2: Para as novas funções, foram exportados cada um dos elementos que 

constituem o layout em formato PNG, para resolução ecrã retina e ecrã normal. 

A arquitetura da aplicação permite que novas fontes sejam adicionadas com  

o mínimo do trabalho necessário. Foram por isso enviadas em ficheiro PDF,  

em que cada caracter é uma página diferente e sem fundo.

<
Figura 16. 

Menu "Write with help" 
Acomodando as quatro 

fontes disponíveis
Fonte: autora.
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7.1.2.3 PROJETO

Em seguida, são apresentados os desenvolvimentos projectuais, 

correspondentes por letra a cada um dos objetivos definidos anteriormente.

•	a/b1 A atualização da aplicação, permitiu o seu uso com o sistema operativo 

     iOS7 ou mais recentes, o que fez com que a versão de iPad1 não pudesse correr 

     esta última versão da app.

     Esta decisão, foi consciente e possibilitou reduzir os custos de programação  

     associados à manutenção da compatibilidade com versões de sistemas  

     operativos mais antigos. A decisão foi reforçada, pelo facto do iPad1, ter já  

     uma cota de mercado bastante reduzida.

     O código, foi ligeiramente alterado para garantir a melhor compatibilidade 

     com o sistema operativo iOS7 e posteriormente compilado a 64 bits para   

     melhorar a performance. 

     Estas alterações resultaram também, na melhoria da fluidez do pincel   

     caligráfico, porque o sistema operativo de tornou mais rápido e fluente.

 

•	b2 Para a atualização do design da aplicação, foram consultadas as diretrizes       

     e sugestões da Apple, relativamente ao sistema iOS7, disponíveis na sua 

     página oficial em https://www.apple.com/pt/ios/. Foram também tomadas   

     como referência as apps vencedoras Apple Design Awards.

>
Figura 17. 
Apple Design Awards. 
Disponível em: https://

developer.apple.com/design/

awards/ 

Consultado: 20 Junho 2014

7.1.2 ATUALIZAÇÃO v1.2

Os seis meses decorridos desde a atualização v1.1 permitiram verificar aceitação  

por parte dos utilizadores ao validar as novas funcionalidades e fontes introduzidas.

As críticas recebidas nas redes sociais e por e-mail foram positivas e foi esta  

a altura em que o projeto foi mais divulgado por blogs e páginas dedicadas  

à caligrafia mundial.

Como apresentado no início do presente capítulo, a aplicação está 

continuamente a ser testada, não só pelas críticas recebidas, mas também      

pela observação direta da interação utilizador > interface.

Foram por isso, verificadas as seguintes observações:

7.1.2.1 OBSERVAÇÕES

•	a   O pincel caligráfico, apresentava alguns constrangimentos, resultando         

     num desenho por vezes tremido, contrariamente ao que se desejava.

•	b1 A Apple lançava por esta altura um novo sistema operativo iOS7. A mudança trouxe 

       alterações das funcionalidades do sistema operativo e também do aspeto visual. 

•	b2 Esta última, constituiu uma alteração significativa no design para a Web,     

     fator a considerar no design da aplicação "Calligraphy practice".

Concluiu-se que seria vantajoso fazer uma atualização para a melhoria 

destes aspetos.

7.1.2.2 OBJETIVOS

As observações em cima, constituíram as premissas para a determinação 

dos objetivos da atualização v1.2.

Os objetivos seguidamente apresentados, correspondem por letra  

às observações registadas no ponto anterior.

•		a   Em parceria com o programador verificar a melhor forma de afinar o píncel 

        caligráfico.

•		b1 Fazer atualizações de código para melhorar a compatibilidade com o     

         sistema operativo iOS7.

•	b2 Atualizar o design da aplicação para melhor se adequar ao design do novo 

        sistema operativo. 
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Formato 1: Maquetas com medidas e notas explicativas, que auxiliam  

a comunicação entre o designer e o programador.

Formato 2: Foram exportados individualmente em formato PNG cada um  

dos novos botões, em resolução para ecrã retina e ecrã normal. 

7.1.2.5 CONCLUSÕES

A atualização foi estrategicamente introduzida no mercado, a 18 de Dezembro de 2013 

(Período natalício, em que se constata a subida das vendas de iPad e de aplicações).

A atualização do sistema operativo tornou a interação utilizador >interface mais 

satisfatória.

A adequação do design às tendências implementadas pelo sistema iOS7, fez com 

que a app se mantivesse com uma linguagem visual atualizada e adequada às 

expetativas dos utilizadores.Caso contrário, esta correria o risco de apresentar 

um aspecto obsoleto, podendo transmitir a ideia de estagnação ou abandono do 

projeto. Pode comprovar-se o aumento das vendas a partir do lançamento da 

atualização, sendo o pico máximo no dia 30 de Dezembro de 2013, totalizando  

80 unidades vendidas nessa semana, como se comprova no gráfico 2. 

O que corresponde a uma subida de 20,36% no número de vendas da aplicação.

>

Gráfico 2. 
Vendas da aplicaçãoCP entre o intervalo de 
tempo Novembro de 2012 e Fevereiro 2014. 
Disponível em: https://reportingitc2.apple.com/? 

Consultado: 20 Junho 2014.

<
Figura 18. 

(esquerda)
O botão "Home" v1.1 

em positivo, segundo as 
normas da Apple 

para o iOS6. 
Fonte: autora

<
Figura 20. 

Menu da página 
"Write with help" v1.1. 

Fonte: autora

Figura 19. 
(direita)

O botão "Home" v1.2 
em "outlines", segundo 

as normas da Apple 
para o iOS7. 

Fonte: autora.

<
Figura 21. 

Menu da página 
"Write with help" v1.2. 

Fonte: autora.

Ponderadas as premissas da Apple, foram redesenhados cada um dos botões           

da aplicação, perfazendo um total de 11 botões.

Para melhor entender estas alterações, apresenta-se o exemplo do botão 

"Home", analisado fora do seu contexto de utilização.

Para o redesign de cada ícone, foram consideradas as suas características 

individuais específicas mas também, a sua adequação no contexto de uso              

e em diferentes composições que integram vários ícones em simultâneo.

Com tal, todos os botões foram proporcionados na forma, cor e peso visual.

As próximas figuras, ilustram a diferença do menu da página "Write with help" 

na versão 1.1, quando comparada com o mesmo menu na versão 1.2.

7.1.2.4 IMPLEMENTAÇÃO

A metodologia aplicada à implementação seguiu os mesmos princípios da 

adotada na atualização v1.1: todos os elementos desenvolvidos na fase de 

projeto foram guardados em formato aberto/editável e em formato fechado. 

Foram organizados os ficheiros de acordo com a sua função, em pastas divididas 

por categorias.

Este processo foi essencial para garantir a organização e fácil gestão do projeto.

As alterações a integrar na v1.2 foram enviadas ao programador em 

2 formatos distintos:
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Deste modo, foi necessário um longo trabalho de pesquisa em obras 

de referência como: (vide apêndice 11.1.1 – A), das quais foram criteriosamente 

selecionados exemplos de fontes "Unciais".

As mesmas foram digitalizadas e dimensionadas à mesma escala. Foi criada 

uma grelha para a prática à mão do desenho das fontes no papel. Afinado  

o desenho de cada letra, foram digitalizadas e vectorizadas. Criaram-se formas 

modelares que ajudam a estruturar o desenho da letra em computador.

Foram afinados um total de 156 caracteres que contemplam letras, caracteres 

especiais e pontuação. (vide fonte completa em apêndice 11.1.1 – C) 

Desenharam-se as suas instruções, respeitando a linguagem visual da v1.0.

•	c A introdução da nova fonte "Uncial" exigiu a alteração da página "Write with  

     help" para acomodar o número crescente de fontes. Para melhor se entender  

     isto veja-se as imagens:

<
Figura 22. 
Menu "Write with help" (v1.1)
Principais constrangimentos registados: 
1- Pouco versátil para a colocação de uma lista 
de fontes crescente.
2- Sempre que o teclado aparecia no ecrã, o 
utilizador deixava de visualizar todas as opções 
de fonte, bem como ocultavam o botão 
 "Continue". Fonte: autora

<

Figura 23. 
Menu "Write with help" (v1.3)
Procura solucionar os constrangimentos 
registados anteriormente da seguinte forma:
1- É mais versátil e permite colocar três tipos de 
fonte por linha, o que minimiza o tamanho do 
scroll vertical caso este venha a ser necessário 
futuramente.
2- O teclado ao aparecer no ecrã não encobre 
as opções de escolha de fonte e deixa visível 
o botão "Continue". Fonte: autora

7.1.3 ATUALIZAÇÃO v1.3 
Nesta fase do projeto, a aplicação "Calligraphy practice" estava disponível 

no mercado há já 13 meses e contava com duas atualizações, a última (v1.2) 

decorrida há 3 meses.

A esta altura, a aplicação e as estratégias de divulgação através do  

Marketing digital e outros, estavam já bastante consolidadas.

Os critérios de observação direta do utilizador em interacção com o interface  

da aplicação e o registo das opiniões dos utilizadores, são constantes ao longo  

do desenvolvimento do projeto.

Esta fase, permitiu reunir as opiniões de especialistas na área da caligrafia  

e design, nomeadamente: Ricardo Rousellout, Gary Munch, Gerry Leonidas e Luís 

Moreira (vide notas explicativas em apêndice 11.1.1 – B). (Os primeiros estiveram 

em contacto direto com o autor do projeto no "Encontro de Tipografia em 

Idanha-a-Velha". O último, na ARTEC do IPT) Da opinião dos utilizadores e 

principalmente dos especialistas, resultaram as observações que se seguem.

7.1.3.1 OBSERVAÇÕES

•	a Erros nas instruções de desenho de letras, ou seja, erros de sequência como  

     verificados na letra "g" e "o".

•	b Os especialistas, consideraram favorável introduzir uma fonte tipo "Uncial", 

     por esta se tratar de uma fonte da história da caligrafia, na qual é dada a 

     correta utilização do pincel espatulado, resultando em variações de espessura 

     (finos e grossos) própria do desenho de letra. A fonte "Uncial" dá origem às 

     letras minúsculas, sendo as maiúsculas iguais mas com proporção maior.  

     Edward Johnston 5n, um dos calígrafos mais importantes da história da  

     humanidade considerava que a fonte "Uncial" deveria ser das primeiras a ser  

     aprendida.

7.1.3.3 PROJETO

Apresentam-se nesta parte, os desenvolvimentos projectuais correspondentes 

por letra, a cada um dos objetivos definidos anteriormente.

•	a Foram corrigidas as instruções das letras "g" e "o" da fonte "foundational  

     hand" e da "italic hand" de forma a optimizar o desenho de cada uma delas.

•	b Para responder à necessidade de criação de uma nova fonte, foi desenhada  

     uma fonte original "Uncial", da autoria do autor do projeto. 

     A metodologia de trabalho utilizada foi a mesma a que se recorreu no desenho  

     das restantes fontes da aplicação.

<
5n.NOTA | Edward Johnston 

(1872-1944) 
Um dos mais importantes 

calígrafos e fonte designers 
da humanidade. Desenhou 

em 1916 uma fonte 
tipográfica sem serifas 

para o metro de Londres, 
a "Johnston", actualmente 

"Underground", que 
está presente na famosa 

imagem da actual rede 
urbana do metropolitano 

londrino. 
Disponível em: http://

tipografos.net/designers/

johnston.html

Consultado:30 Julho 2014.
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A aplicação "Calligraphy practice" é disponibilizada em formato digital e a sua 

comercialização faz-se exclusivamente on line, através da App store da Apple. 

Isto reforça a ideia de que o produto existe num meio exclusivamente digital. 

Por se tratar de uma aplicação cujo sucesso depende da sua comercialização  

a nível mundial (cerca de 180 países, para os quais a App store vende on line), 

pensou-se numa estratégia de comunicação que se guiou, em grande parte, 

pelos conceitos de Marketing digital.

Sabe-se pela revisão literária, que o Marketing digital surge da adaptação dos 

conceitos do "marketing tradicional" ao ambiente digital, particularmente a 

Internet, a maior rede de inter-conexão da atualidade. A sinergia entre a marca 

e a sua presença na Internet contribui para a sua solidificação e incremento no 

mercado mundial. 

Para COSTA (2003, apud RAPOSO, p.87)35 a Internet é diferente dos restantes 

media porque é "bidirecional, pessoal, coloquial, diagonal, comunicacional  

e o indivíduo é um acto, não um receptor passivo." 

Procurando retirar o máximo partido do potencial crescente da Internet, 

implementou-se uma estratégia de comunicação, com base numa das vertentes 

do Marketing digital, as redes sociais particularmente: o Facebook, o LinkedIn,  

o Pinterest e o Youtube.

São apresentadas, no presente capítulo, as necessidades e objetivos que estas 

redes sociais procuraram colmatar, o modo como foram implementadas,  

os resultados obtidos e as conclusões específicas e gerais do capítulo.

7.2.1 REDES SOCIAIS
As redes sociais são uma realidade incontornável na atualidade e surtem um 

efeito de mediatização entre os indivíduos e a sociedade no mundo virtual, 

praticamente sem constragimentos geográficos ou temporais e a custo zero,  

ou controlado, no caso de publicações pagas, que tem uma eficácia muito 

grande, quando comparado com a divulgação através de meios físicos. 

Quando se trata de marcas, serviços, produtos ou empresas, é importante 

entender, que a inexistência de uma página oficial em qualquer uma das 

redes sociais, não significa que os mesmos, não estejam já involuntariamente 

presentes através de debates e partilha de conteúdo por parte dos utilizadores. 

7.2 MARKETING DIGITAL

>
35. RAPOSO, Daniel (2008), 
Design de Identidade 
e Imagem Corporativa 
- Branding, história da 
marca, identidade visual 
corporativa, Edições IPCB, 
p.87

6n.NOTA | St. Patrick’s Day
Dia de São Patrício (em 

inglês: Saint Patrick's Day, 
em irlandês: Lá le Pádraig 

ou Lá Fhéile Pádraig), 
é a festa anual que celebra 

o domínio da chegada 
de São Patrício, um dos 

padroeiros da Irlanda, 
e é normalmente 

comemorado no dia 17 de 
Março pelos países que 

falam a língua inglesa.
Disponível em:

wiki/Dia_de_S%C3%A3o_

Patr%C3%ADcio

Consultado: 4 de Agosto 2014

7.1.3.4 IMPLEMENTAÇÃO 

A metodologia utilizada na implementação, foi a mesma que se adoptou para  

as duas atualizações anteriores.

Foram enviadas em ficheiro PDF cada um dos caracteres da fonte "Uncial",  

uma página individual e sem fundo. O layout nota da página "Write with help" 

foi exportada primeiro com notas explicativas para o programador  

e depois exportados cada um dos elementos separadamente em formato PNG  

em resolução retina e normal.

7.1.3.5 CONCLUSÕES

A atualização 1.3 foi introduzida no mercado a 14 de Março de 2014.

Permitiu firmar a aplicação o mercado mundial e mais uma vez responder  

às expetativas dos utilizadores.

A atualização foi lançada mesmo a tempo do dia "St. Patrick’s Day" 6n, altura  

em que é recorrente o uso da fonte Uncial, o que representou uma oportunidade 

de marketing. Por outro lado, os download das atualizações sugerem que mais 

de 50% dos utilizadores efetuaram a atualização da versão mais recente da 

aplicação. As estatísticas que se seguem, registam o aumento das vendas no 

mês imediatamente a seguir à atualização, com o seu pico máximo no mês Abril 

com 60 unidades vendidas na semana de 15 a 21 de Abril 2014. Isto é resultado 

desta ação e também da estratégia de marketing adoptada, que se apresenta no 

ponto 7.2 do relatório. O que corresponde a uma subida de 15,24% no número 

de vendas da aplicação. 

 

>

Gráfico 3. 
Vendas da aplicaçãoCP entre o intervalo de 

tempo Fevereiro 2014 e Junho 2014
Disponível em: https://reportingitc2.apple.com/? 

Consultado: 20 Junho 2014.
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>
Figura 24. 
Estratégia de 
Comunicação.
Fonte: autora

Marketing

Promover o “Calligraphy Practice” na maior rede social da atualidade, o Facebook. 

Partilhar e receber em tempo real informação relevante sobre conteúdos relacionados
com o foco de interesse da página, a caligrafia.

Manter os seguidores informados sobre as notícias e atualizações do produto.

Promover workshops e conferências relacionadas com o projeto.

Aumentar o número de compradores do produto. 

Aumentar o número de visitantes ao website. 

Difundir e incrementar o “Calligraphy Practice” no mercado mundial.

Desenvolvimento comercial 

Conhecer os utilizadores e os potenciais utilizadores da aplicação “Calligraphy Practice”. 

Ter acesso ao que os cibernautas comentam sobre a aplicação em particular e sobre a 
caligrafia de um modo geral.

Fomentar a interactividade “Calligraphy Practice" <—> Cibernautas,
através do diálogo contínuo com os seguidores da página do Facebook.

Responder a dúvidas e sugestões dos seguidores de um modo quase imediato,
próximo e pessoal  

Permitir uma constante atualização relativamente a notícias (sobre a temática da 
caligrafia) e sobre as tendências atuais (visuais e de comunicação).

Encontrar novas parcerias, isto é, pessoas ou empresas que possam contribuir para o 
desenvolvimento do projeto. 

Vender mais. | Pensar em formas de rentabilizar o projeto.
Promover relação de proximidade com o público-alvo.

Marketing

Promover o “Calligraphy Practice” na maior rede social da atualidade, o Facebook. 

Partilhar e receber em tempo real informação relevante sobre conteúdos relacionados
com o foco de interesse da página, a caligrafia.

Manter os seguidores informados sobre as notícias e atualizações do produto.

Promover workshops e conferências relacionadas com o projeto.

Aumentar o número de compradores do produto. 

Aumentar o número de visitantes ao website. 

Difundir e incrementar o “Calligraphy Practice” no mercado mundial.

Notoriedade

Consolidar a presença do “Calligraphy practice” no mercado mundial. 

Adquirir notoriedade dentro do ramo da caligrafia e outros setores relacionados.

Fomentar o reconhecimento da projeto (Brand awareness)*

Impulsionar a que os seguidores se identifiquem e gostem do projeto, de forma que 
adquiram a aplicação e divulguem a outros.
 

Consolidar a presença no mercado mundial.

* NOTA | Brand awareness
Notoriedade da Marca

Refere-se à capacidade de 
um potencial comprador 

reconhecer que uma marca 
faz parte de uma categoria 

de produtos.
Assim, os consumidores 

reconhecem a existência 
e a pertinência de um 

produto ou serviço de uma 
companhia. 

A criação de Brand 
Awareness é uma dos 

passos para a promoção de 
um produto.

Disponível em: http://www.

easantos.net/brand-awareness/

Consultado: 12 de Junho 2014

Considerou-se fundamental que o projeto "Calligraphy practice", tivesse uma 

forte presença nas redes sociais. Por um lado, para a sua mediatização através 

da divulgação de conteúdo sobre o projeto, mas também, para dar e receber 

(direta ou indiretamente) informação sobre os utilizadores, promovendo ainda, 

o envolvimento entre estes e o projeto.

Em seguida  aborda-se a estratégia de comunicação e design adoptada nas redes 

sociais: Facebook, LinkedIn, Pinterest e Youtube. Nesta fase do projeto estiveram 

envolvidos:

João Brandão (coordenação e design);

Raquel Calvelas (pesquisa, criação e gestão das redes sociais, definição das 

estratégias de comunicação, impulsionamento de publicações, recolha e 

organização de material para as publicações, design dos conteúdos publicados, 

análise de resultados).

7.2.1.1 FACEBOOK
A revisão literária, permitiu concluir que seria amplamente vantajoso para o 

projeto "Calligraphy practice", criar uma página oficial no site www.facebook.com.

A presença do projeto no Facebook, procurou responder às necessidades  

e objetivos específicos, em termos de marketing, desenvolvimento comercial  

e notoriedade pré-definidos para o projeto. São eles: 

 

 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADA 
A definição dos objetivos, impulsionou a criação de uma estratégia de comunicação 

adoptada para a página no Facebook e que se traduz no seguinte esquema:

CRIAR

ENVOLVERAMPLIFICAR

·Publicidade à página 

e às publicações.

·Partilha e 

comentários

·Criação de conteúdos próprios

partilha de conteúdos próprios.

·Contexto de transmissão 

da mensagem 

“boca a boca”

Esta metodologia, permite atuar em cada um dos campos de trabalho  

em simultâneo ou isoladamente, o que possibilita a constante validação  

de resultados e por isso serve uma lógica de comunicação, cujo foco e eficácia 

deverá ser crescente.  
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>
Figura 27. 
Configuração da página.
Foi preenchido o campo 
de informação básica 
sobre o CP.
Fonte: autora

>
Figura 28. 
Configuração da página.
O menu Página | 
Atividade | Definições,
permite gerir a página.
Disponível em:

https://www.facebook.com/

pages/create 

Consultado: 20 Junho 2014.

CRIAÇÃO DO "BANNER" (capa)

Escolheu-se uma fotografia para integrar o "banner" e foi editada de acordo com as 

específicações do Facebook no que respeita ao tamanho, formato e resolução como 

exemplifica a figura 29. 

>
Figura 29. 
Configuração da página.
O menu Página | Atividade | 
Definições,
permite gerir a página.
Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl 

Consultado: 20 Junho 2014.

<
Figura 25. 

Criação de página no 
Facebook – definição 

de categoria
Disponível em:

https://www.facebook.com/

pages/create 

Consultado: 20 Junho 2014.

<
Figura 26. 

(idem)
Foi criada a foto 

de perfil a partir do 
logotipo já existente, 

e adaptado às 
específicações de 

tamanho e resolução
determinadas 
pelo Facebook

CRIAÇÃO DA PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK
Definidos os objetivos e o modelo de atuação a ser implementado, foi criada  

a página oficial do projeto "Calligraphy practice", na categoria de formação.

O site www.facebook.com, tem um funcionamento relativamente simples e por 

isso foi fácil seguir as instruções para a criação de página, como sumariamente 

se pode compreender através das figuras que se seguem. (Ressalve-se que 

para a criação de uma página oficial é necessário que já exista o registo de uma 

página pessoal do administrador) 

180 X 180 PX
FORMATO JPG OU PNG
RESOLUÇÃO 150 PPI
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>
Figura 31. 
Definições-cargos 
da página. 
Disponível em: 

https://www.facebook.

com/calligraphypractice/

settings?tab=admin_roles.

Consultado: 20 Junho 2014

>
Figura 32. 
Mensagens 
dos seguidores.
Disponível em: 

https://www.facebook.

com/calligraphypractice/

settings?tab=admin_roles. 

Consultado: 20 Junho 2014

GERIR ADMINISTRADORES DA PÁGINA

As páginas oficiais/instituicionais devem ter sempre mais do que  

um administrador, por questões de facilidade de gestão e segurança.

No caso do "Calligraphy practice" foram criados 3 administradores que podem  

gerir todos os aspetos da página sem qualquer restrição. 

                      

GERIR PERMISSÕES

Cada página é responsável pela definição das suas permissões, que devem 

responder a objetivos previamente determinados, tais como: visibilidade  

da página; capacidade da publicação; público-alvo das publicações; privacidade  

das publicações; restrição de países; entre outros.

Ainda dentro da gestão de permissões é possível ligar/desligar o "botão de 

mensagens", que permite o envio de mensagens privadas dos seguidores para  

a página. Esta apenas pode, enviar mensagens em resposta a estes contactos.

No caso da página do CP optou-se por deixar o botão visível para assegurar um 

relacionamento mais próximo com os seguidores. As mensagens foram essenciais 

para compreender as dúvidas e registar as expectativas dos seguidores, como 

exemplifica a figura 32.

           

<
Figura 30. 

Informações Gerais 
Sobre o Projeto

Disponível em: 

https://www.facebook.com/

calligraphypractice/info

Consultado: 20 Junho 2014.

>
6n.NOTA | Vanity URL

Permite a criação do seu 
próprio domínio para ser 

mais facilmente lembrado
Disponível em: Free on line 

dicionário de computação. (14 

de setembro de 1997) 

http://foldoc.org/ 

Consultado: 12 Junho 2014

A foto escolhida para a capa inicial deveria ter um efeito impactante e representar 

o assunto que trata a página. Embora se quisesse publicitar o projeto CP, era 

necessário captar a atenção para amantes de caligrafia. Assim, a foto regista  

o modelo em interação com diversos materiais de caligrafia, sem o recurso  

à aplicação CP. 

Preencheram-se os campos de informação sobre o CP e definifiu-se o Público- 

-alvo (14-80+ masculino e feminino). Definiu-se que os conteúdos deveriam ser 

disponibilizados em inglês para abranger um maior número de cibernautas.

 

PERSONALIZAR O URL DO FACEBOOK

Quando é criada uma página no Facebook é lhe atribuída um id, ou seja um código  

de identificação, como por exemplo: 

https://www.facebook.com/calligraphypractice/?freg=tbfr_bo3

Através da personalização do URL, pode facilitar-se a promoção da página em 

diversos suportes de comunicação (site, anúncios, etc). O Vanity URL6n foi então 

simplificado para https://www.facebook.com/calligraphypractice.

Esta alteração só pode ser efetuada a partir do momento em que a página  

do Facebook tem mais de 25 seguidores. 
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<

Figura 34. 
Timeline CP
Disponível em: 

https://www.facebook.

com/calligraphypractice/

settings?tab=admin_roles. 

Consultado: 20 Junho 2014

Como é visível  na figura 33 existem várias opções a fazer antes de finalizar  

o anúncio, tais como: escolher o público-alvo, a idade, sexo, localização (país 

ou cidade), interesses, orçamento diário e o horário, o que contribui para 

determinar com exatidão os cibernautas que se pretende atingir.

CRIAÇÃO DE MARCOS E DESTAQUES 

O Facebook, dispõe de uma navegação cronológica pela página através do scroll, 

possibilitando o acesso à história da identidade do projeto CP.

A figura ao lado, representa a "time line", que em português significa a linha 

cronológica, da página oficial do Facebook do projeto "Calligraphy practice". 

Esta é, obviamente proporcional ao seu tempo de existência no mercado.

O Facebook tem a opção de criação de Marcos e Destaques que indicam pontos-

-chave da história do projeto. Os Marcos servem, essencialmente, para definir 

patamares importantes ao longo do projeto, como por exemplo as atualizações 

da aplicação CP.

Os destaques, como o próprio nome sugere, são para dar evidência a alguns 

acontecimentos considerados importantes, como por exemplo o aparecimento 

do projeto nos media ou prémios em concursos.

>
Figura 35. 
Exemplo de Marco do 
Projeto. Atualização v1.1
Disponível em: 

https://www.facebook.

com/calligraphypractice/

settings?tab=admin_roles. 

Consultado: 20 Junho 2014

Figura 36. 
Exemplo de Destaque.
Publicação no Jornal 
Público. 
Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

ANGARIAÇÃO DE SEGUIDORES PARA A PÁGINA DE FACEBOOK

A criação da página da página oficial no Facebook, disponível em  

www.facebook.com/calligraphypractice, requereu as acções básicas de criação 

e edição de conteúdo apresentadas até aqui. A partir desse momento, foi 

primordial investir na angariação de seguidores para a página. Os mesmos, 

podem surgir de forma orgânica (amigos e amigos de amigos) ou de forma 

publicitada (pagar para atingir um determinado público-alvo).

Numa primeira parte, foram convidados todos os amigos pessoais dos 

intervenientes desta fase do projeto (João Brandão e Raquel Calvelas), criando 

uma base de seguidores pequena. Esses seguidores permitiram nesta fase 

inicial, expandir de uma forma orgânica os "likes" na página, embora num 

número ainda bastante reduzido. Assim, era importante, para dar a conhecer  

o projeto, constituir um grupo de seguidores maior e mais consistente através 

da angariação de publicidade paga. 

Em baixo apresenta-se uma figura exemplificativa do método para angariar 

seguidores através de promoção paga. Esta ação, visa a divulgação da própria 

página e não de um conteúdo em particular.

<
Figura 33. 

Obter mais gostos para a 
página-pré visualização do 

anúncio.
Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice/info

Consultado: 20 Junho 2014.
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B — CONTEÚDO TEMÁTICO: Foi criado conteúdo de acordo com datas 

específicas e acontecimentos em tempo real. Este factor, contribui para um 

envolvimento emocional entre os seguidores e o projeto. São exemplos deste 

tipo de publicações: dia de São Valentim, St. Patrick’s Day (fig.39), Halloween, 

tributo a Nelson Mandela, etc. (vide notas explicativas em apêndice 11.1.2 – A)

                                                   

>
Figura 38. 
Update v1.3
Disponível em: //www.facebook.

com/calligraphypractice)

Consultado: 20 Julho 2014

>
Figura 39. 
Destaque Uncials
Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice

Consultado: 20 Julho 2014

PUBLICAÇÕES

Sabe-se que as publicações no Facebook constituem uma poderosa ferramenta 

de marketing, cada vez mais utilizada com diversas finalidades publicitárias.

Assim, as publicações na página oficial do Facebook acompanharam  

o desenvolvimento do projeto CP e foram efetuadas com uma periodicidade 

semanal e por vezes diária. 

HORÁRIO

As estatísticas (fig 37) , demonstram que o horário de alcance das publicações da 

página "Caligraphy practice" é mais favorável no intervalo das 15h-00h. Por este 

motivo, as publicações tiveram, sempre que possível, este fator em consideração.

TIPOS DE CONTEÚDO PUBLICADO
Foram criados conteúdos específicos para integrar as publicações do Facebook, 

que para melhor se entenderem são seguidamente apresentados por categorias.

Podem dividir-se em dois grandes grupos: 1- PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO 

PRÓPRIO; 2- PUBLICAÇÕES BASEADAS EM CONTEÚDO EXTERNO.

• 1   PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO PRÓPRIO.

     Este grupo engloba a grande maioria das publicações efetuadas e pode   

     também ele subdividir-se:

A — CONTEÚDO ESPECÍFICO SOBRE A app: Agrega informação relacionada com 

as caraterísticas específicas da aplicação, como por exemplo: Vídeo 

promocional, publicações sobre as atualizações, etc. (exemplo figura 38)

<
Figura 37. 

Quando os fãs 
estão on line

Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice/info

Consultado: 20 Junho 2014.
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>
Figura 42. 
Calligraphy Workshop 
– FAULisboa
Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice

Consultado: 20 Julho 2014

D — CONTEÚDO SOBRE OS WORKSHOPS, PALESTRAS DE CALIGRAFIA 

E ENCONTROS DE CALIGRAFIA: Publicou-se conteúdo específico relacionado 

com diversos workshop e algumas palestras de caligrafia, nos quais houve a 

envolvência do autor do projeto e, em alguns casos, da autora.

Este tipo de publicação, foi eficaz para a demonstração da utilização da aplicação 

"Caligraphy practice" de forma integrada com o processo de aprendizagem  

da caligrafia tradicional. (exemplo figura 42)

C — CONTEÚDO COM LIGAÇÕES EXTERNAS: Recorreu-se a publicações  

com ligações externas que foram relevantes para a divulgação do projeto.  

Este tipo de publicação, promove a sinergia entre as partes integrantes  

do projeto tais como: Facebook, o website, Pinterest, Youtube. 

 

      

                          

  

<
Figura 40. 

Publicação com link para o 
website do projeto.

Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice/info

Consultado: 20 Junho 2014.

<
Figura 41. 

Ligação entre os vários 
canais Facebook, 

Youtube e website 
"Calligraphy practice"

Fonte: autora
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B — CONTEÚDOS GERAIS SOBRE CALIGRAFIA: A página oficial do Facebook  

do projeto, tornou-se seguidora de outras páginas com conteúdo útil, como  

se verifica na (fig. 44). O envolvimento com a comunidade, proporcionou a troca  

e partilha de conteúdos interessantes para os seguidores da página. Servem  

de exemplo a figura 45.

                                                   

                                 

Concluiu-se, que a regularidade de publicações é importante para estimular  

o interesse pelo projeto. Contudo, é necessário garantir um equilíbrio  

e adequação das mesmas, assim como não fazer publicações de modo assertivo 

e não excessivo. Este último factor é um dos principais responsáveis para que 

os seguidores façam "unlike", isto é, deixar de gostar da página, e deve ser por 

isso, evitado. As publicações servem para estabelecer uma ligação crescente 

com os cibernautas, de forma e envolvê-los ativamente no projeto. 

>
Figura 44. 
"Gostos" do Facebook 
do CP
Disponível em:https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl

Consultado: 20 Julho 2014

>
Figura 45. 
Publicação de Guillermo 
Rivera Avila
Disponível em:https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl

Consultado: 21 Julho 2014

• 2  PUBLICAÇÕES BASEADAS EM CONTEÚDO EXTERNO

       Como já referi no início desta parte, a página oficial do Facebook do   

      "Caligraphy practice", não se cingiu à publicação de conteúdo próprio, mas  

       também a publicações disponibilizadas por outros, segundo duas vertentes    

       distintas:

A — CONTEÚDOS CRIADOS POR OUTROS SOBRE A app:

Foram publicadas informações criadas por utilizadores da aplicação,  

que divulgaram informação sobre a sua experiência de utilização, nos seus 

blogues pessoais ou noutras páginas de Facebook. Estas publicações tiveram, 

sempre que possível, um link para a página de origem do conteúdo.  

A partilha destas publicações, revelou-se importante para a criação de opinião, 

bem como angariação de novos seguidores. Foram também divulgadas,  

as notícias que saíram nos media sobre o projeto.

 

<
Figura 43. 

Ligação Herza IVC
partilha sobre a 

aplicação CP
Disponível em:

https://www.facebook.com/

calligraphypractice

Consultado: 20 Julho 2014
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Foi determinado um orçamento total de 200$ para investimento nas publicações, 

que a autora geriu e aplicou em cinco conteúdos distintos. Foram eles:

1. DOIS CONTEÚDOS SOBRE INTERAÇÃO > UTILIZADOR: Publicação de 

fotografias que demonstram o funcionamento da aplicação através da interação 

dos utilizadores com o iPad. Note-se, que as imagens publicadas não foram 

simuladas ou encenadas. Resultam do registo fotográfico da autora ao longo do 

envolvimento com o projeto. (vide imagens em apêndice 11.1.2 – C)

2. UM CONTEÚDO SOBRE UMA ATUALIZAÇÃO: Impulsionou-se uma 

fotografia que registava a interação do modelo com o interface, ao desenhar as 

letras Góticas. Foi publicada com o intuito de destacar as novas fontes Góticas 

introduzidas na atualização v1.2. (vide imagens em apêndice 11.1.2 – C)

3. UM CONTEÚDO TEMÁTICO: Foi impulsionado um conteúdo temático, 

pela altura do Thanksgiving 7n e Black Friday 8n. Fez-se assim, a ligação entre o 

italic hand e o primeiro e a "textura quadrata" e o segundo.  (vide imagens em 

apêndice 11.1.2 – C)

VALIDAÇÃO DE RESULTADOS
É importante estar atento às estatísticas disponibilizadas pelo Facebook,  

pois estas permitem compreender como melhorar o Edgerank 9n  

A página tem disponível o separador "estatísticas", que podem ser consultadas 

diária, semanal ou anualmente.

Os períodos em que se verificou maior interação dos seguidores correspondeu 

ao lançamento de novas atualizações da aplicação, altura que por isso, foram 

promovidas publicações pagas para a divulgação das atualizações da app.

Verifica-se que, de um modo geral, a interação dos seguidores com a página do 

Facebook se faz maioritariamente através da cronologia, sendo as "publicações 

de estado" as que mais têm interação e por isso atingem maior alcance.

Constata-se que quando se promovem publicações pagas o alcance é maior do 

que nas publicações orgânicas. Nestes períodos o número de "likes" à página 

aumenta substancialmente, sendo também nesta altura que o número de 

"unlikes" é mais acentuado. Contudo, pode afirmar-se que ainda assim, 

o número de "likes" é muito maior do que o número de "unlikes", sendo por 

isso compensatório. 

As ligações externas, isto é o número de vezes que as pessoas aderem à página 

a partir de sites fora do Facebook, acontece maioritariamente, através do website 

oficial do projeto e do motor de busca google.com.

Apresentam-se os dados referentes ao desempenho da página "Caligraphy 

practice" no intervalo de tempo 13.01.13 – 04.07.14. (vide apêndice 11.1.2 – D)

<
7n.NOTA | Thanksgiving
O Dia de Ação de Graças 
(AO 1945: Dia de Acção 
de Graças), conhecido em 
inglês como Thanksgiving 
Day, é um feriado celebrado 
nos Estados Unidos e 
no Canadá, observado 
como um dia de gratidão 
à Deus, com orações 
e festas, pelos bons 
acontecimentos ocorridos 
durante o ano. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/
wiki/A%C3%A7%C3%A3o_de_
Gra%C3%A7as. 
Consultado:20 Julho 2014.

8n.NOTA |"Black Friday": 
Black Friday ou Sexta-Feira 
Negra 1 é um termo criado 
pelo varejo nos Estados 
Unidos para nomear a 
ação de vendas anual que 
acontece sempre na última 
sexta-feira de novembro, 
após o feriado de Ação de 
Graças 2 . A ideia vem sendo 
adotada por outros países 
como Canadá, Austrália, 
Reino Unido, Portugal, 
Paraguai e Brasil.
Disponível em https://
pt.wikipedia.org/wiki/Black_
Friday. Consultado 
a 20 de Julho 2014.

9n.NOTA |"Edgerank": 
Cada publicação do 
Facebook é classificada 
como um objeto. Cada um 
desses objetos recebe um 
"rank" que vai determinar 
em que mural a atualização 
vai ser exibida. Quando o 
objeto recebe uma acção, 
isto é, fazem "like",  
é partilhado ou comentado, 
o seu "rank" aumenta, e, 
como consequência, as 
hipótese de aparecer no 
mural de mais utilizadores 
também aumentam.

<
Figura 46. 

Promoção do website do 
CP na página do Facebook

Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl

Consultado: 21 Julho 2014

<
Figura 47. 

Promoção de publicação 
— utilização CP app 

na página do Facebook
Disponível em:https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl

Consultado: 22 Julho 2014

PUBLICAÇÕES ESTRATEGICAMENTE IMPULSIONADAS

As páginas oficiais do Facebook, permitem impulsionar cada publicação para 

aumentar a sua visibilidade, através de pagamento efetuado diretamente na 

página. As opções de promoção de cada publicação são muito semelhantes às 

apresentadas no ponto – Angariação de seguidores para a página do Facebook –.

Uma publicação impulsionada, tem por base conteúdo público da página, que 

através da definição de orçamento, tempo e público-alvo, passa a ter um alcance 

muito maior que uma simples publicação. De acordo com o orçamento investido 

e o número de seguidores, o Facebook apresenta uma estimativa do alcance 

da publicação. Durante e no fim de cada impulsionamento é possível aceder às 

estatísticas sobre o conteúdo publicado. As figuras 46 e 47 exemplificam este fator:



70 71

7.2.1.2 LinkedIn
Numa economia à escala global, o sucesso de um profissional e competitividade 

de uma empresa podem depender do acesso rápido às pessoas, ideias e recursos.

Contrariamente a outras redes sociais, como o Facebook, que priorizam  

a interação pessoal de um modo sobretudo informal, o LinkedIn é uma rede 

principalmente focada para o negócio. 

O propósito do serviço é permitir aos utilizadores disponibilizar informações 

completas sobre experiências profissionais, formação académica  

e competências específicas, ao mesmo tempo que se expande a rede de 

contactos. 

Considerou-se, por isso uma mais valia para a divulgação, expansão e possível 

encontro de parcerias ou recursos, a criação de um perfil corporativo para  

o "Calligraphy practice" na rede social LinkedIn. 

CRIAÇÃO DO PERFIL NO LinkedIn
Criou-se um perfil corporativo gratuito e por isso com algumas restrições no 

site https://www.linkedin.com. A opção de não escolher a versão profissional, 

relacionou-se com redução de custos versus benefício. 

O perfil corporativo segue a mesma premissa do perfil profissional, mas com 

foco na empresa ou negócio e foi criado a 16 de Fevereiro de 2014, 

disponível em https://www.linkedin.com/profile

view?id=298184559&trk=nav_responsive_tab_profile_pic                                             

                       

                                                                      

>
Figura 48. 
LinkedIn página do CP.
Disponível em: https://

www.linkedin.com/profile/

view?id=298184559&trk=nav_

responsive_tab_profile_pic

Consultado: 21 Julho 2014

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O FACEBOOK
A exploração do grande potencial da rede social Facebook foi muito vantajosa 

para o desenvolvimento do projeto "Calligraphy practice". 

Esta, possibilitou a visibilidade mundial do projeto e a aproximação com os 

cibernautas e possíveis compradores, dando a conhecer de forma mais pessoal  

o projeto a todos aqueles que se interessaram em manter este contacto 

interativo e crescente.

A promoção da página e de algumas publicações, nas quais se investiu 

orçamento previamente determinado, revelou-se positiva na medida em que, 

possibilitou a publicidade direcionada e por isso mais focada e orientada para  

o sucesso do projeto.

O crescimento orgânico também aumenta o "boost", isto é o impulso da 

publicação paga e por isso o retorno vai para lá do imediatamente visível.

Quando comparada a publicidade paga no Facebook com a publicidade paga  

no Google Adwards 10n, por exemplo, verifica-se que a primeira é mais barata  

e mais eficaz e, por isso considerou-se amplamente vantajosa a promoção  

do projeto através desta rede social. 

Serviu ainda para direcionar o tráfego para os canais principais do projeto,  

ou seja, o website e o ponto de venda da aplicação através da app store.

10n | "Adwards" é um serviço de publicidade da Google e principal fonte de receita desta empresa 
representando 96% dos quase 37,9 Bilhões de dólares que a empresa faturou em 2011.1 O serviço usa  
o sistema de publicidade por Custo por Clique (CPC) e (CPM) que consiste em anúncios em forma de 
"links" encontrados, principalmente, nos mecanismos de pesquisa relacionados às palavras-chave que  
o cibernauta está a pesquisar. Sendo um modo de adquirir publicidade segmentada independentemente 
de qual seja o orçamento do anunciante. 
Os anúncios do AdWords são exibidos juntamente com os resultados de pesquisa no Google, assim como 
em sites de pesquisa e de conteúdo, designados de rede de Display, da crescente rede de anúncios do 
Google, que inclui AOL, EarthLink, HowStuffWorks e Blogger.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/AdWords . Consultado a 5 de Agosto de 2014
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Estes grupos, geralmente fechados, carecem de convite ou aceitação de pedido 

de integração no grupo. Constituem fóruns nos quais se pode participar 

ativamente ou apenas retirar ideias a partir dos comentários dos demais. 

ESTAR ATENTO ÀS NOVIDADES > O LinkedIn permite, à semelhança de outras 

redes sociais como o Facebook, seguir informação definida como relevante 

para o projeto. Este fator possibilita conhecer outros projetos e dar a conhecer 

o próprio. Assim o "Calligraphy practice" no LinkedIn acompanha notícias, 

empresas e escolas, como demonstra a figura 51.

                                                                              

O LinkedIn, possibilita também a publicação de conteúdos no seu mural, como 

acontece com a rede social Facebook. Assim, foram publicadas informações em 

momentos importantes do projeto, tais como as atualizações da aplicação  

o vídeo promocional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O LinkedIn
A presença do "Calligraphy practice" no LinkedIn, permitiu a criação de 

uma extensa rede de contactos importantes para o projeto. Receberam-se 

mensagens individuais e de empresas a propor parcerias com o projeto que 

podem vir a ser importantes futuramente.  

Não foi possível reunir mais informação para a validação da ação do LinkedIn, 

porque como não se dispõem da versão profissional paga, não se tem acesso

às estatísticas.

Contudo, pode afirmar-se que a presença nesta rede social, contribuiu para 

atrair público para o website oficial do projeto, e direcionar os cibernautas 

para outras redes sociais como o Facebook e Pinterest, através de publicações 

efetuadas no mural do LinkedIn que atuaram nesse sentido. 

Foi possível através de um plugin10n do LinkedIn ter acesso à figura que se segue 

e que representa a mancha formada pelo networking (rede de contactos) do CP 

nesta rede social. Permitiu, através da análise das conexões, concluir que a 

maioria delas representa "designers gráficos", seguida de "artistas em geral", 

"designers", "professores/formadores", "estudantes de arte", "profissionais de 

marketing" e "diretores de arte".  

>
10n.NOTA |"Plugin": 
Na informática 
define-se plugin como todo 
programa, ferramenta ou 
extensão que se encaixa 
num programa principal 
para lhe adicionar mais 
funções e recursos. 
Geralmente são leves, 
não comprometem o 
funcionamento do software 
e são de fácil instalação 
e manuseio.

PRESENÇA NO LinkedIn 

A presença no LinkedIn seguiu os seguintes critérios:

MANTER O PERFIL ATUALIZADO > atualizar informações sobre o projeto, 

procurar interagir com fóruns da especialidade e fazer atualizações de status.

INFORMAÇÃO SIMPLES E ACESSÍVEL > Perfil sucinto de fácil 

compreensão. Optou-se pelo uso da língua inglesa para melhor responder  

a diferentes público-alvo.

TER VÁRIAS CONEXÕES > Estabeleceram-se conexões com pessoas de todo  

o mundo. Numa fase inicial, estas conexões foram feitas de forma intencional 

através do cruzamento da informação sobre os utilizadores e as palavras-

chave: caligrafia, design gráfico, desenho de fontes, em diferentes línguas.  

Esta procura permitiu adicionar 200 conexões que constituíram a base de 

contactos do LinkedIn.

Estabelecida esta rede de contactos, não se efetuaram mais convites com  

o objetivo de perceber a aceitação dos utilizadores do LinkedIn 

relativamente ao projeto. 

Ao longo dos 5 meses que se seguiram, recebeu-se diariamente pedidos de 

conexão que perfazem à data (21 de Agosto 2014) um total de 1725 conexões,  

das quais 1525, são portanto, orgânicas. 

Participação em comunidades > Considerou-se importante fazer parte 

de grupos relacionados com a área de atuação do projeto, pois estes são 

constituídos por potenciais clientes da aplicação. Integrou-se por isso,  

7 grupos: Party planners entertainers-caricatures & calligraphy; Party planners 

and entertainers networking; American Printing History Assocition; Creative hands, 

Kaligrafi Sanati; Professional Arabic Calligraphy designers; Islamic calligraphy. 

 

<
Figura 49. 

Conexões do CP 
no LinkedIn 

Disponível em: https://

www.linkedin.com/

home?trk=nav_responsive_tab_home

Consultado:21 Agosto 2014
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7.2.1.3 PINTEREST
Criado em 2009, o Pinterest funciona como um "catálogo virtual" onde os 

utilizadores podem colecionar, organizar e partilhar conteúdo próprio ou de 

outros. Este modo viral de associar e partilhar imagens, tem vindo a crescer 

acentuadamente.11n

Os utilizadores podem carregar, guardar, classificar e gerir as imagens, 

conhecidas como "pins", e outros conteúdos de media (vídeos, por exemplo) 

através de coleções "boards". Estes são geralmente temáticos, de modo que 

os "pins" podem ser facilmente organizados, categorizados e descobertos 

por outros utilizadores. O Pinterest atua como uma plataforma de media 

personalizada, em que o seu próprio conteúdo, bem como o de outra pessoa, 

pode ser pesquisado na página principal. Os utilizadores podem então salvar  

os seus "pins" favoritos para um dos seus próprios painéis usando o botão 

"pin". O conteúdo também pode ser trazido de fora do Pinterest e da mesma 

forma enviados para ele através do "pin". 

Pode ser introduzido conteúdo através de outras redes sociais como o Facebook  

e Twitter e vice-versa. 

Foi feito o login12n do "Calligraphy practice" através do email do projeto

info@calligraphypractice.com 

CRIAÇÃO DO PERFIL NO PINTEREST
Criou-se o perfil do "Calligraphy practice" no Pinterest a 16 de Fevereiro de 2014.

Os passos de criação do perfil são resumidamente:

Escolha de lista de interesses a seguir (caligrafia, design gráfico, desenho de fontes).

O Pinterest de acordo com esta escolha, sugere uma lista de "boards" de outras 

pessoas com interesses semelhantes. Dessa seleção resulta um "feed", isto é 

um mural que é alimentado através de constantes atualizações e é constituído 

apenas pelos conteúdos que o "Calligraphy practice" (fig.51) 

>
11n.NOTA | Segundo dados 
da comScore (empresa 
líder em métodos para 
marketing digital), 
Pinterest é um dos sites 
que mais tem crescido 
nos últimos anos. 

>
12n.NOTA | "login"
nome masculino
1.INFORMÁTICA processo  
de identificação do 
utilizador perante um 
computador, que permite 
que este o reconheça; 
entrada no sistema
2.INFORMÁTICA nome 
que o utilizador usa para 
se identificar perante um 
computador; senha de 
entrada no sistema
(Do inglês login, «idem»)
login In Infopédia [Em 
linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2014. [Consult. 
2014-07-31].
Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/
lingua-portuguesa/login>.

<
Figura 50. 

Rede de contactos CP no 
LinkedIn 

Disponível em: http://inmaps.

linkedinlabs.com/

Consultado:21 Agosto 2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PINTEREST 
A utilização da rede social Pinterest para a divulgação do projeto "Calligraphy 

practice" revelou-se uma mais-valia, na medida em que promoveu o "Social 

sharing", isto é, a partilha de conteúdos do Pinterest, noutras redes sociais e 

no website do CP (e vice-versa). Este modo de partilha visual de conteúdos, 

possibilitou o aumento da visibilidade do projeto, bem como permitiu conhecer 

alguns dos trabalhos que os utilizadores realizaram com recurso à aplicação 

"Calligraphy practice" e que foram partilhados quer no Facebook, quer na página 

"Galleries" no site do CP.  

                                     

>
Figura 52. 
Álbuns do CP no Pinterest
Disponível em: http://pt.pinterest.

com/ Consultado:21 Agosto 2014

>
Figura 53. 
"Pin"- desenho de Askthem 
efetuado com a aplicação 
CP, publicado no 
Pinterest do CP.
Disponível em: http://pt.pinterest.

com/ Consultado:21 Agosto 2014

O Pinterest permite a criação de albuns com conteúdos próprios e de outros. 

Foram por isso, criados 5 álbuns no perfil do "Calligraphy practice", como 

mostra a figura 52, cujos temas são:

•	1   " WORKSHOP´S WORKS", dedicado à partilha dos melhores trabalhos 

desenvolvidos por alunos nos workshops de caligrafia lecionados pelo 

professor João Brandão. (vide imagens em apêndice 11.1.3)

•	2  "Calligraphy practice WITH iPad", integra imagens demonstrativas da 

pratica caligráfica no iPad com a aplicação  (vide imagens em apêndice 11.1.3)

•	3  "INTRODUCTION CALLIGRAPHY WORKSHOPS", álbum que integra 

diversas fotos retiradas durante workshops de caligrafia lecionados pelo 

mesmo professor.  (vide imagens em apêndice 11.1.3)

•	4  "PRACTICING BY HAND", contém trabalhos da autoria do autor do 

projeto. Demonstra a prática da caligrafia tradicional, isto é, em papel.  

(vide imagens em apêndice 11.1.3)

•	5  "MISCELLANEOUS CALLIGRAPHY", albúm que contém "pins" de outros 

utilizadores do pinterest e que o CP partilhou.  (vide imagens em apêndice 11.1.3) 

<
Figura 51. 

"Feed de" notícias 
do CP no Pinterest

Disponível em: http://pt.pinterest.

com/ Consultado:21 Agosto 2014
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Figura 54. 
Tempo | 0:033-1:24m
Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 
frontal
Resumo | Apresenta-se a 
ferramenta de desenho e o 
seu potencial gráfico.
Disponível em: 

www.youtube.com/

watch?v=vkhwm4x7FNkroles. 

Consultado: 23 Junho 2014

Figura 55. 
Tempo | 0:09-0:33m
Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 
frontal
Resumo | Recorre-se a 
instrumentos de caligrafia 
para educar o utilizador.
Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

Figura 56. 
Tempo | 0:33-1:24m
Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 
frontal
Resumo | Apresenta-se a 
ferramenta de desenho e o 
seu potencial gráfico.
Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

Figura 57. 
Tempo | 1:45-1:48m
Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 
frontal
Resumo | Apresenta-se 
mais aprofundadamente as 
características da app
Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VÍDEO PROMOCIONAL
Primeiramente, escreveu-se um guião com a narrativa e a partir dele realizou-

se um storyboard, isto é, um guia visual composto por desenhos simples, que 

apoiaram o planeamento e realização do vídeo. Apesar de se tratar de uma 

produção simples, foi realizado um storyboard para a gestão do projeto. 

Foi formada uma equipa multidisciplinar para as áreas: João Brandão (produtor, 

diretor criativo e ator); Rita Féria filmagem, realização e montagem;Fred NS 

(câmara); Gabriel Godoi (música); Raquel Calvelas (apoio ao storyboard e guião); 

"Radiodiva" (locutora americana contratada pela Internet).

Para melhor se entender a estrutura do vídeo foram captadas imagens 

correspondentes às suas etapas fundamentais deste processo (fig.54 a fig. 60).

Após a conclusão do vídeo, criou-se um canal no Youtube em nome do projeto 

e este foi publicado em https://www.youtube.com/watch?v=vkhwm4x7FNk. O canal 

esta preparado para receber vídeos futuros. 

Figura 54. Figura 55. 

Figura 56. Figura 57. 

7.2.1.4 YOUTUBE 
Na fase de lançamento da "Calligraphy practice app" verificou-se através dos 

comentários no Facebook e e-mails recebidos que havia a necessidade  

de esclarecer os utilizadores relativamente à utilização do produto. 

Acreditou-se por isso, na vantagem que traria educar/esclarecer as pessoas 

relativamente à forma como a aplicação usa os bons princípios da caligrafia  

e de que forma isso pode beneficiar na aprendizagem da mesma. 

Para além de elucidar o utilizador era fundamental divulgar o produto a um 

maior número de pessoas, sem grandes custos e de um modo eficaz e apelativo. 

Decidiu-se por isso que a forma mais eficiente de resolver as questões 

enunciadas, passava pela criação de um vídeo promocional e colocá-lo no Youtube.

 

Sabe-se pela revisão literária, que um vídeo promocional, pode ser mais eficaz 

do que um anúncio televisivo. A empresa Milward Browin13n  mostra que o índice 

de reconhecimento de uma marca/produto/serviço presente num anúncio é de 

cerca de 54%, enquanto a divulgação de um vídeo na Internet atinge 82%. 

É possível disseminar um vídeo na Internet sem quaisquer custos, através das 

redes sociais ou de sites específicos para este efeito, como o Youtube. 

ACESSIBILIDADE DO CONTEÚDO E INTERAÇÃO 
DO UTILIZADOR
O Youtube aceita formatos de vídeo convencionais, como .wmv, .av, .rmvb e 

outros, convertendo os mesmos para o formato .flv (Flash Vídeo). Aceita ainda, 

formatos H264 com player HTML5 para reproduzir em dispositivos móveis sem 

flash. Além de poder visualizar os vídeos no próprio site, graças ao código HTML 

agregado a cada vídeo, os utilizadores podem partilhar noutras páginas como 

o Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, websites, entre outros. É devido a esta 

facilidade de acessibilidade que muitos vídeos ganham tanta popularidade. 

O Youtube permite que além de assistir aos vídeos os utilizadores também 

possam avaliá-los através do "post"(publicação), de comentários, bem como  

é possível avaliar os comentários de outros utilizadores. 

Pode ainda recorrer-se à promoção de um vídeo através do pagamento de um 

anúncio, que publicita esse conteúdo no mural de entrada do site, sugerindo-o  

a utilizadores que procurem conteúdo relacionado com a caligrafia, neste caso.  

<
13n.NOTA | Milward Browin,

é uma empresa global 
focada em marcas, media e 
comunicações. Faz parte da 
Kantar e é a segunda maior 
organização de pesquisa de 

mercado do mundo, atrás 
Nielsen Company. [2]

Disponível em:
http://en.wikipedia.org/

wiki/Millward_Brown 
Consultado:20 Julho 2014.
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Quando analisadas as visualizações do video "Calligraphy practice" (fig.61)  

com as do vídeo "Calligraphy Art app" (fig.62), conclui-se que o segundo vídeo, 

quando comparado com o primeiro contabilizava menos de metade das 

visualizações (44%), à data 22 de Julho 2014. Ressalve-se que, o segundo vídeo 

está há mais meio ano do que o primeiro, no Youtube.

Verificada a eficácia da sua comunicação, o vídeo promocional promocional foi 

também inserido no website do projeto, na página oficial do Facebook, LinkedIn e 

Pinterest, servindo o propósito de divulgação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O vídeo promocional respondeu satisfatoriamente aos objetivos definidos  

à partida. Possibilitou esclarecer as dúvidas dos utilizadores relativamente  

aos benefícios do produto, o que se verificou pelos emails e comentários 

recebidos na página oficial do Facebook e Youtube. 

Constituiu um modo bastante eficaz de divulgação do produto a um maior 

número de pessoas a um baixo custo. A visualização das estatísticas e a análise 

comparativa entre o vídeo promocional do CP e o seu principal concorrente, 

permitiu concluir que tem tido um impacto positivo e crescente entre os 

cibernautas. 

O vídeo é ainda hoje um dos meios de promoção mais eficazes na divulgação da 

app e, por isso iniciou-se o processo de criação de um novo vídeo promocional 

que inclui as novas funcionalidades introduzidas com as actualizações 

(v1.1; v1.2 e v1.3). Foi realizado o guião, o storyboard e feitas as filmagens. 

O seu lançamento está previsto para o final do ano 2014.

Figura 58. 
Tempo | 1:45-1:48m

Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo de cima

Resumo | Dá-se a conhecer 
uma ferramenta através da qual 
é possível escrever uma palavra/

frase e ajustar o afastamento 
entre as letras no final.

Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

Figura 59. 
Tempo | 1:48-1:51m

Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 

frontal
Resumo | Explica-se que 
os trabalhos podem ser 

exportados em curvas 
bezier para serem editados 

posteriormente.
Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

Figura 60. 
Tempo | 2:11-2:20m

Enquadramento | Fechado, 
plano de detalhe e ângulo 

frontal
Resumo | Finalização com 

slogan: "Calligraphy at your 
fingertips" 

Disponível em: (idem)

Consultado: (idem)

Figura 61.(em cima) 
Visualizações do vídeo CP

Figura 62.(em baixo) 
Visualizações do vídeo 

"Calligraphy Art app" 
Disponível em: https://www.youtube.

com/watch?v=cTdsiX3Ddi8

Consultado a: 24 junho 2014

Figura 58. Figura 59. 

Figura 60. 

Com o intuito de melhor entender os dados apresentados foi feita uma 

comparação entre o vídeo "Calligraphy practice"(fig.61) e o seu concorrente 

direto "Calligraphy Art app" (fig.62) .
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>
Tabela 1. 
Objetivos, e-mailing 
e modo de atuação.
Fonte : autora

14n.NOTA | É importante 
referir, que os emails 
conseguidos foram 
disponibilizados on line 
pelos seus utilizadores. 
Este fator, é crucial para 
impedir a prática de envio de 
mensagens "Spam"que 
é abusiva e inapropriada.
(O termo SPAM é utilizado 
para designar correio 
electrónico não-solicitado 
enviado em grande número. 
Uma mensagem não-
solicitada é uma mensagem 
de correio electrónico 
enviada para alguém que não 
deu o seu consentimento 
prévio para a receber. 
Uma mensagem enviada em 
massa é uma mensagem de 
conteúdo idêntico enviada 
para um grande número de 
destinatários. http://www.
netfolio.pt/spam Consultado 
a 20 de julho 2014)

Verificado o impacto do critério "recomendação", pensou-se numa estratégia 

de comunicação eficaz, rápida e de baixo custo, capaz de alcançar novos 

sítios de referência no meio digital, para que estes conhecessem o projeto e 

eventualmente o recomendassem. 

O "e-mail marketing" ou "e-mailing", aparentou ser o método de divulgação 

adequado ao cumprimento dos objetivos propostos. 

O quadro que se segue, sintetiza esses objetivos e faz a ligação entre as 

características do "e-mailing" e o seu modo de atuação.

                                    

Divulgar a aplicação CP.

Alcançar páginas de 
redes sociais, blogs, sites 
ou especialistas nas 
áreas relacionadas com 
o projeto (caligrafia, 
font design, design 
gráfico, etc.)

Respeitar um
orçamento curto.

Ser rápido no modo
de divulgação.

Atingir diferentes 
nacionalidades e 
pontos geográficos.

Permite a divulgação de 
forma fácil e rápida.

Possibilita o envio 
direcionado para os 
pontos de interesse.

Reduzido custo em 
função do público-alvo 
potencial.

Facilidade em medir
o retorno do 
investimento, através 
do seguimento das 
ações deplotadas pela 
campanha, como 
contactos, 
recomendações e 
conseguir aumento de 
vendas.

Envio feito em 
segundos, o que 
comparativamente a 
meios físicos é uma 
grande vantagem.

Sem constrangimentos 
temporais ou 
geográficos.

Criação de Base de 
Dados própria, 
constituída através de 
pesquisa em diferentes 
línguas das 
palavras-chave: 
caligrafia, font design, 
design gráfico.

Ter em consideração 
ainda os países com o 
maior número de iPads.

Objetivos E-mail Marketing Modo de Atuação

Para ser mais eficaz 
deve ser segmentado.

Criação de 2 
segmentos e 
personalização
da mensagem:

• Mensagem mais
  pessoal para os
  especialistas.

• Mensagem mais
  comercial para
  grupos (blogs, sites,
  etc.)

Organizaram-se os 
contactos de e-mail
da Base de Dados.

Enviou-se o emailing 
a 15 de Maio de 2014

 

e

14n

<
Gráfico 4 

Vendas CP 11 de Julho 2013
Disponível em: https://

reportingitc2.apple.com/?  

Consultado: 2 Junho 2014

 7.2.2 OUTRAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL
A par da estratégia de comunicação implementada nas redes sociais, foram 

adoptadas outras formas de divulgação do projeto, através do meio digital, 

tais como: o envio de e-mailing e participação em blogs de referência sobre 

caligrafia. (O último ponto não será apresentado neste capítulo, por não se 

terem reunidos dados significativos.)

Nesta fase do projeto estiveram envolvidos:

João Brandão (coordenação e criação de conteúdos);

Raquel Calvelas (pesquisa, criação de base de dados, design, envio 

do e-mailing);

Luísa Seabra (criação de base de dados).

7.2.2.1 e-MAILING
A presença do projeto "Calligraphy practice" nas redes sociais, sobretudo no 

Facebook, permitiu concluir que é fundamental ser recomendado por outros, porque 

isso influência positivamente a ideia que os cibernautas criam acerca do projeto. 

Serve como exemplo disto, o blog www.nicefuckinggraphics.com, que ao destacar 

a aplicação "Calligraphy practice", contribui para o crescimento acentuado do 

número de vendas da aplicação. 

No dia seguinte à publicação no blog as vendas subiram 70%, sendo o seu pico 

máximo a 11 de Julho de 2013 com o total de 68 unidades vendidas nesse dia (fig.63) . 

O número de seguidores na página do Facebook cresceu com esta publicação, 

sendo que atualmente cerca de 7060 seguidores da página oficial são Mexicanos, 

país de origem do blog em causa. 
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•  B  e-MAILING PARA O SEGMENTO > GRUPO

É composto por uma imagem em formato JPEG, com uma hiperligação em 

toda a imagem que direciona o cibernatua para website do projeto. O conjunto 

de imagem e texto, procura ter um carácter comercial, evidenciado pelo uso  

do destaque "buy now" a encarnado.

FIND US ON

The Calligraphy practice app was developed to be the 

best software to learn, practice and develop calligraphy.

This project was designed from scratch to appeal both to 

the beginner and expert calligrapher because of its easy 

tracing system, and advanced calligraphic brush tool.

Calligraphy at your fingertips!

Buy now
on the App Store

$1,99

 
>
Figura 64. 
e-mailing para grupos
Fonte: autora

O envio do e-mailing, efetuou-se através do email do projeto 

info@calligraphypractice.com no dia 15 de Maio de 2014. 

Foi realizada uma composição de texto e imagem, para comunicar a mensagem 

de forma eficaz e apelativa, respeitando as opções tomadas para os dois 

segmentos definidos: Especialistas e Grupos. 

As cores, tipografia, texturas e imagens, respeitam a linha gráfica adoptada  

ao longo do projeto. Este fator, é importante para que haja uma linha condutora 

entre todos os objetos de comunicação, o que contribui para a coerência visual  

de todos os elementos, que assim serão facilmente identificáveis pelo observador.  

• A  e-MAILING PARA O SEGMENTO > ESPECIALISTAS.

É composto por uma imagem em formato JPEG, com uma hiperligação que 

direciona o cibernauta para website do projeto www.calligraphypractice.com.

O conjunto de imagem e texto, procura ter um carácter mais pessoal e próximo 

do observador, deixando o aspeto comercial presente, mas de forma subliminar.

<
Figura 63.

e-mailing para 
especialistas

Fonte: autora
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Site Antigo Objetivos para o novo site

Arquitetura
de informação

Facilidade de 
apredizagem

Eficiência

Facilidade de
memorização

Baixo índice
de erros

Satisfação
do utilizador

U
sa

b
il

id
ad

e 
se

gu
n

d
o

 N
IE
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O

N

Legibilidade

Fontes

Cores

Alinhamento

Conexões para
outros sites

Contacto com
o utilizador

e apoio técnico

U-interface

U-experience

Plataforma CMS
(Sistema de Gestão

de Conteúdos)

Responsivo

Insatisfatória, reforçada 
pela inexistência de 
páginas secundárias
ou de conteúdo.

• Mais complexo.
• Mais informação.
• Páginas secundárias e
  de conteúdo.

Intuitiva e simples. Manter.

Tão simples de utilizar
que se torna pouco 
apelativo, apesar de 
eficiente na comunicação.

Tornar mais dinâmico e 
apelativo.

Não requer memorização 
devido à sua simplicidade.

Garantir a facilidade de 
memorização.

Não se aplica.
Evitar os erros e quando 
acontecem corrigi-los sem 
danos para o utilizador.

Não satisfaz o utilizador 
devido à navegação
limitada e poucos
conteúdos.

Oferecer mais conteúdos e 
tornar a navegação mais 
apelativa.

Pode ser melhorada para 
garantir o incremento da 
velocidade de comunicação.

Palatino - fonte serifada 
igual à app. Não é adequada 
à continuidade do projeto 
porque diminui a 
legibilidade no ecrã na 
presença de muito texto.

Bom contraste Forma/Fundo 
adequada à app. 

Justificação centrada 
resulta para pouco texto 
mas deve ser alterada para 
justificação à esquerda no 
caso de incluir mais texto.

• Fonte serifada para
  pouco texto.
• Fonte não serifada
  para muito texto.

Manter.

Corrigir e adequar.

Botão da App Store, segue
as normas da Apple e 
direciona para o ponto de 
venda.
Botão Facebook com o 
número de likes e visitas, 
disponibilizado pelo 
Facebook.

Adicionar mais redes 
sociais:
• Youtube
• Linkedin
• Pinterest 
• Etc.

Insuficiente, apesar
de cumprir objetivos
de comunicação.

Sem constrangimentos 
mas demasiado simples.

Insatisfatória devido à 
simplicidade e pouca 
oferta de conteúdo.

• Criar base de dados.
• Criar folha de contacto.

• Manter sem
   constragimentos.
• Tornar mais agradável.

Mais apelativa e dinâmica.

Não. Página HTML feita 
em Dreamweaver.

Deverá ter CMS para mais 
autonomia na gestão do 
site sem recurso a 
programar.

Não. 
Deverá ser responsivo 
para se adequar a 
diferentes tipos de ecrã.

Site Antigo Objetivos para o novo site

•

 
• 

>
Tabela 2. 
Site antigo
e Objetivos para 
o novo site
Fonte: autora

7.3 WEBSITE CALLIGRAPHY PRACTICE

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O e-MAILING
Até à data de conclusão do estágio curricular, não foram registados contactos  

ou referências sobre o projeto, em blogs/sites ou páginas de redes sociais, que  

se pudessem associar ao envio do e-mailing. Não foi possível também, associar  

o e-mail marketing ao número de vendas das aplicações. 

Não se detém dados suficientes que permitam concluir que a estratégia foi 

ineficiente, ou mal executada. Sabe-se apenas que, o número crescente de 

e-mailings enviados pelas empresas, sem autorização dos cibernautas, pode 

contribuir para que os receptores da mensagem a considerem, logo à partida, spam.

Pode concluir-se contudo, que as "recomendações" quando são efetuadas  

de forma espontânea e orgânica, surtem um impacto muito mais positivo,  

do que quando é a própria empresa a dar-se a conhecer.

Nesta fase do projeto estiveram envolvidos:

João Brandão (coordenação e criação de conteúdos);

Raquel Calvelas (pesquisa, criação de conteúdos, Webdesign, implementação 

e gestão de conteúdos e avaliação de resultados)

Vasco Conde (responsável pela programação).

7.3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
Aquando o lançamento da aplicação CP a 28 de Dezembro de 2012, foi criado um 

website simples de carácter temporário, cujas funcionalidades eram limitadas e 

os conteúdos reduzidos. Este teve como objetivo servir de apoio à divulgação da 

app nessa primeira fase de contacto com o público. 

Para melhor se entender estas questões, apresenta-se em seguida a análise do 

website, o qual a partir deste momento será designado como "antigo".

7.3.2 ANÁLISE DO WEBSITE ANTIGO E DETERMINAÇÃO
DE OBJETIVOS PARA O NOVO
Para a análise do website, bem como para a estruturação do novo, foi útil 

deslindar e apreender todos os conceitos definidos na revisão literária, usando-

-os em benefício da construção desta fase do projeto.

A análise do site antigo e os objetivos definidos para o novo site são resumidos 

no quadro que se segue. 
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7.3.3 FUNÇÕES DO WEBSITE
A análise do site antigo permitiu estabelecer os objetivos a estarem presentes 

na base da construção no novo website, aos quais foi importante somar as 

principais funções a desempenhar, tais como: 

Funções propostas por
AMARAL e GUIMARÃES (2002)

Descrição das funções

Função Informativa

Função Instrucional

Função Referêncial

Função de Pesquisa

Função de Comunicação

Gerar mais receitas

Esclarecer os utilizadores relativamente ao 
potencial de produto e quanto às suas 
características diferenciadoras (página FEATURES).

Disponibilizar informação histórica sobre 
caligrafia.

Disponibilizar informação sobre o projeto
(página ABOUT).

Incluir instruções de uso da aplicação que 
descrevam eficazmente cada ferramenta.

O vídeo promocional deve constar na página 
principal do novo website porque é o que 
melhor cumpre a função institucional.

Permitir a pesquisa dentro do website
através de palavras-chave.

Conexões com páginas externas sobre 
temáticas relacionadas com caligrafia.

Incorporar mecanismos que promovam a relação 
entre o projeto e os cibernautas, tais como:

• Formulários opcionais de cadastro como
   veículo para agregar opiniões.

• Disponibilizar meios de contacto com a equipa
   que integra o projeto (página CONTACT US).

Através de marketing por afiliação, 
por exemplo

>
Tabela 3.
Funções do website
Fonte: autora

<
Tabela 2

Site antigo e 
Objetivos para o 

novo site
(continuação)

Fonte: autora

17nota | responsivo
Neste caso específico relaciona-se com o "Web Design Responsivo". Este é uma abordagem de "Web 
design" destinada a elaborar sites para fornecer uma óptima experiência de visualização, fácil leitura 
e navegação adaptável a diferentes tamanhos de ecrã.
Um website definido como responsivo, adapta sua exibição para o ambiente de visualização usando grades 
proporcionais e fluídas imagens flexíveis e "media queries CSS3".
O conceito de grade fluída requer que as dimensões dos elementos sejam definidos por unidade relativas 
como percentagem, em vez de unidades absolutas como pixels ou pontos.
Imagens flexíveis são as que também têm suas dimensões em unidades relativas, de modo a prevenir 
que escapem de dentro de seu elemento "HTML.5"
"Media queries" permitem que a página use diferentes regras de estilo CSS com base nas características do 
dispositivo onde o website está a ser exibido, sendo mais comum a largura de visualização do navegador 
Web. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_Design_Responsivo. 
Consultado: 31 de Julho 2014

<
15nota | Ui

A interface com 
a qual o usuário 

interage. Relaciona-
-se com a interação 

entre o utilizador e o 
software ou dispositivo 

hardware.
Uma boa interface 

fornece uma 
experiência de 

"user-friendly", isto 
é de uso amigável/

fácil, permitindo uma 
interação fácil 

e intuitiva.

16nota | Ux
Relaciona-se com a 

faculdade perceptiva 
e respostas de um 

indivíduo resultante 
da utilização e/

ou antecipação da 
utilização de um 

determinado produto, 
sistema ou serviço.

Site Antigo Objetivos para o novo site

Arquitetura
de informação

Facilidade de 
apredizagem

Eficiência

Facilidade de
memorização

Baixo índice
de erros

Satisfação
do utilizador

U
sa

b
il

id
ad

e 
se

gu
n

d
o

 N
IE
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O

N

Legibilidade

Fontes

Cores

Alinhamento

Conexões para
outros sites

Contacto com
o utilizador

e apoio técnico

U-interface

U-experience

Plataforma CMS
(Sistema de Gestão

de Conteúdos)

Responsivo

Insatisfatória, reforçada 
pela inexistência de 
páginas secundárias
ou de conteúdo.

• Mais complexo.
• Mais informação.
• Páginas secundárias e
  de conteúdo.

Intuitiva e simples. Manter.

Tão simples de utilizar
que se torna pouco 
apelativo, apesar de 
eficiente na comunicação.

Tornar mais dinâmico e 
apelativo.

Não requer memorização 
devido à sua simplicidade.

Garantir a facilidade de 
memorização.

Não se aplica.
Evitar os erros e quando 
acontecem corrigi-los sem 
danos para o utilizador.

Não satisfaz o utilizador 
devido à navegação
limitada e poucos
conteúdos.

Oferecer mais conteúdos e 
tornar a navegação mais 
apelativa.

Pode ser melhorada para 
garantir o incremento da 
velocidade de comunicação.

Palatino - fonte serifada 
igual à app. Não é adequada 
à continuidade do projeto 
porque diminui a 
legibilidade no ecrã na 
presença de muito texto.

Bom contraste Forma/Fundo 
adequada à app. 

Justificação centrada 
resulta para pouco texto 
mas deve ser alterada para 
justificação à esquerda no 
caso de incluir mais texto.

• Fonte serifada para
  pouco texto.
• Fonte não serifada
  para muito texto.

Manter.

Corrigir e adequar.

Botão da App Store, segue
as normas da Apple e 
direciona para o ponto de 
venda.
Botão Facebook com o 
número de likes e visitas, 
disponibilizado pelo 
Facebook.

Adicionar mais redes 
sociais:
• Youtube
• Linkedin
• Pinterest 
• Etc.

Insuficiente, apesar
de cumprir objetivos
de comunicação.

Sem constrangimentos 
mas demasiado simples.

Insatisfatória devido à 
simplicidade e pouca 
oferta de conteúdo.

• Criar base de dados.
• Criar folha de contacto.

• Manter sem
   constragimentos.
• Tornar mais agradável.

Mais apelativa e dinâmica.

Não. Página HTML feita 
em Dreamweaver.

Deverá ter CMS para mais 
autonomia na gestão do 
site sem recurso a 
programar.

Não. 
Deverá ser responsivo 
para se adequar a 
diferentes tipos de ecrã.

Site Antigo Objetivos para o novo site

•

 
• 

17n

15n

16n

programador
" "

(Ui)

(Ux)
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• d "Galleries": Esta categoria constitui uma galeria de imagens com fontes 

distintas. Por um lado, há a importação direta de imagens da rede social 

Pinterest e por outro lado, convidam-se os utilizadores da app a partilhar os 

seus trabalhos caligráficos executados de forma tradicional ou com a aplicação.

• e "Practice Sheets": Esta categoria permite o download gratuito de guias  

       de caligrafia, adequadas a diferentes fontes, espessuras de aparo e formatos.

As guias foram desenhadas a partir da grelha original, criada pelo autor  

do projeto para o desenho da fonte "foundational hand", e adaptadas às 

restantes fontes e espessuras pela autora. 

• f  "About": Explicação sobre o projeto e apresentação dos membros que o integram.

Consolidadas as categorias principais a integrar no novo website, foi desenhado 

o fluxograma de informação ou mapa do site (fig.66).Este constitui uma 

importante ferramenta de orientação para o desenvolvimento projetual. 

Permitiu optimizar a navegação do utilizador e constituiu um suporte de 

transmissão de ideias entre as partes envolvidas no projeto (coordenação, 

design e programação).

A arquitetura de informação é composta por três momentos fundamentais: 

página principal (homepage), páginas secundárias e de conteúdo. A primeira, 

incorpora os menus principais que categorizam os diferentes conteúdos.  

As páginas secundárias, contêm os submenus que encaminham o utilizador para 

páginas de conteúdo. A quantidade e o pormenor de informação é cada vez mais 

focado à medida que se percorrem as camadas do website. 

7.3.4 DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE
Nesta parte serão abordadas as temáticas: Arquitetura de informação; 

Fase projetual e Resultados finais.

ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO
Para o melhor cumprimento dos objetivos e funções enunciadas anteriormente, 

definiu-se que a criação do novo website deveria ser feita de raiz, deixando  

de parte a hipótese de redesign do site antigo.

Na fase inicial do projeto de criação do novo website, foi necessário fazer  

a curadoria da informação que este iria conter. Para a determinação da estrutura 

de informação capaz de facilitar o percurso do utilizador no site, foi definida  

a informação e organizada num fluxograma que constitui a arquitetura  

de informação site. 

A organização da informação foi feita, em primeiro lugar, a partir das 

funcionalidades da aplicação "Calligraphy practice", adaptando-as a categorias 

que devem integrar o novo website, tais como:

• a "Features": É importante para a venda da aplicação, que as suas 

caraterísticas específicas sejam bem demonstradas, para que com isto se 

diferencie dos produtos equivalentes existentes no mercado. 

•	b "Tutorial": Essencial para explicar e/ou exemplificar as funcionalidades

 da aplicação. Pode representar-se por via de imagem, texto ou vídeo. 

•	c "Fonts": À semelhança das características enunciadas até esta parte, 

a categoria "fonts" já existia na aplicação. Através dela são apresentadas 

sucintamente cada uma das fontes de que a app dispõe. Seguiu-se a mesma 

lógica para o site e foi criada a mesma categoria, cujo conteúdo é muito mais 

alargado e pode ser mudado ou aumentado sempre que necessário.

Definiram-se outras categorias, além das já enunciadas, para integrar  

o novo website. Estas agregam novas funcionalidades que contribuem para  

a dinamização e interação do utilizador com a interface. São elas:
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>
Figura 66. 
Exemplos de responsive 
design sites
Disponível em: http://

mediaqueri.es/

Consultado: 18 Junho 2014

>
Figura 67. 
Ilustração responsive 
design medidas em px
Disponível em: http://

incridea.com/blog/category/

desain-website/#.U_dksrxdUkg

Consultado: 18 Junho 2014

DESENVOLVIMENTO PROJETUAL

PESQUISA

O desenvolvimento projetual iniciou-se com uma primeira fase de pesquisa 

generalizada de vários websites existentes no mercado. Esta pesquisa serviu para 

entender as tendências e os melhores exemplos de design, dentro do responsive 

design, já que era esta uma das caraterísticas a implementar no website. 

São exemplos disso as imagens que se seguem:

    

                                                

                               

Home

Buy now Features Fonts Galleries Practice
Sheets

About Contacts

itunes.apple.com

Learn by
tracing

Descrição e
intervenientes Folha de dadositunes.apple.com

Efficient
brush

Write
with help

Projects
gallery

Export
vector

Descrição de cada feature

Raw Perfect Other

Grid for
italic

Grid for
textura

nib
3.8 mm

nib
6 mm

nib
12 mm

A4 A3 Letter Tabloid

nib
3.8 mm

nib
6 mm

nib
12 mm

A4 A3 Letter Tabloid

Download

Texture Fraktur Gothic
capitals

Foundational Italic Capitals Uncials
Numbers

pontuaction

Basic Blackletter Other

Pinterest

<

Figura 65.
Fluxograma do website
Fonte: autora



94 95

HOMEPAGE

A Homepage é a porta de entrada do website e deve por isso, apresentar  

o conteúdo de forma explícita, apelativa e conducente com os valores da marca.  

É aqui, que o cibernauta estabelece o primeiro contacto com o site e toma  

a decisão de explorar o site ou de o abandonar. 

Na página principal, a informação deve estar bem estruturada e a localização  

das hiperligações óbvia e explícita. 

Deve conter ainda as últimas novidades do produto e, por isso estar preparada 

para constantes alterações de conteúdo. 

A figura 68 representa o primeiro estudo para a homepage do site CP. A imagem 

de fundo foi retirada de um banco de imagens na Internet e serviu como base 

para o conceito que defende a importância de demonstrar a aplicação em 

utilização na página principal. 

Pensou-se que seria fundamental criar um botão "buy now", cuja função seria 

apelar à compra da aplicação e que conduziria o utilizador diretamente para  

o ponto de venda na App store.

Foram colocados no canto superior direito a ligação à rede social Facebook  

e novamente à App store.

Experimentou-se a colocação de uma frase de opinião sobre o projeto no canto 

superior direito.

Foram colocados dois botões no canto superior esquerdo: o primeiro  

"Watch our video" remetendo para a vídeo promocional no Youtube e o segundo 

"Free download practice sheets", que direciona o utilizador diretamente para  

a página secundária sobre este conteúdo.  

WIREFRAMES

À fase de pesquisa seguiu-se a fase de concepção de ideias, as quais resultaram 

no desenho de "wireframes". Estes, funcionaram como um guia visual básico 

que foi usado no design de interface para sugerir a estrutura do website e o 

relacionamento entre as suas páginas. Representou os elementos fundamentais 

da interface. Os "wireframes" foram executado à mão sobre papel, cujo registo 

serviu como modelo orientador para o design e como forma de comunicação  

de ideias ao coordenador de projeto.

PROPOSTAS

A linguagem visual do website respeitou as opções gráficas presentes na aplicação 

"Calligraphy practice". Deste modo, estabeleceu-se uma ligação visual e de 

conteúdo, entre a aplicação e o website, contribuindo para a interpretação dos 

utilizadores, como sendo partes constituintes do mesmo projeto.

São apresentadas em seguida as cores, as fontes e as diversas experiências 

de design que respeitaram todos os objetivos, funções e elementos gráficos 

definidos até esta parte.

18n.NOTA | Open Sans
A fonte Open Sans é 
gratuita e faz parte da 
lista de google fonts. 
O Google Web Fonts 
disponível em https://
www.google.com/fonts
É um site que oferece 
489 fontes gratuitas 
e optimizadas que 
poderão ser embebidas 
em websites, sem 
qualquer encargo.
Permite de forma fácil 
comparar e escolher 
fontes, e disponibiliza 
o código CSS ou 
Javascript para as 
utilizar.

ELEMENTOS DO PROJETO:
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<

Figura 69. Registo de materiais de caligrafia sem uso do modelo.
Não se recorreu ao uso do modelo para destacar exclusivamente o 
ambiente de trabalho com materiais tradicionais de caligrafia. Os pincéis 
foram colados estrategicamente, dando alguma profundidade à imagem.
Fotografia: Elsa Loff 

<

Figura 70. Registo de caligrafia com auxílio da aplicação CP no iPad.
A prioridade nesta imagem foi o enquadramento, de forma a captar 
todos os objetos sem ruído visual. Usou-se a regra dos "três terços" para 
conduzir o leitor para o foco na mão do modelo. Foi dada prioridade à 
velocidade de obturação para "congelar" o modelo. Não se aplicou um 
diafragma muito fechado, para evitar uma menor profundidade de campo, 
que acabaria por "desfocar" alguns objetos da imagem. 
Fotografia: Elsa Loff

SESSÃO FOTOGRÁFICA

Este primeiro ensaio da "Home" serviu para definir alguns elementos gráficos 

e de conteúdo, assim como, para ter a percepção de que elementos estavam em 

falta para a sua concretização.

Uma das lacunas não só para o website, mas também para a divulgação  

do projeto, era a inexistência de um registo fotográfico profissional.

Foi por isso, realizada uma sessão fotográfica que teve como propósito  

a captação de um conjunto de imagens pensado e realizado com objetivos 

publicitários, de modo a dar a conhecer o projeto, o seu autor e o ambiente geral 

de trabalho.

As figuras 69 a 72, apresentam a mesma linha visual: imagens pouco 

contrastadas e com tons neutros, de forma a não sobrecarregar o consumidor 

com informação. Isto justifica-se por se tratar de uma aplicação mais 

vocacionada para trabalho/formação e não de um jogo, por exemplo, onde  

é preciso "prender" o cliente através da ação, cor e movimento.

<
Figura 68. 

Mockup 1 website CP
Fonte: autora
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VARIAÇÕES DA HOME 

A homepage sofreu algumas alterações ao longo da fase projetual, que visaram  

a exploração da melhor solução final. Seguem-se alguns exemplos.

HOME FEATURES FONTS GALLERIES PRACTICE SHEETS ABOUT

FIND US ON

CONTACTS

Buy now
on the App Store

$1,99

Tracing fonts have been specifically designed for this 

application.

This is a great, very easy system for leaning the calligraphic 

gestures, so that later you can reproduce them on paper 

with your own calligraphic pen or brush.

LEARN BY TRACING

The app allows you to share your work in a vector PDF (bézier 

curves). That PDF can be edited in your favorite graphic design 

software to quickly advance in your lettering work.

EXPORT VECTOR PRACTICE SHEETS

Like

Share

8,8K

info@calligraphypractice.com | João Brandão©2014

Ease of use, power and efficiency are in the core of this app.

We have developed a calligraphic brush tool that will allow the 

liberty and efficiency of a real flat brush or flat tip pen, by 

returning the flat brush control to the hand and the hand only.

WATCH OUR VIDEO

Download and print our free practice sheets to perfect your 

hand calligraphy skills. We recommend that you practice on 

the ipad first and then advance to paper. With the calligraphic 

grids you will get great results very fast.

>
Figura 73. Home 
Experiência 1
Observações: 
O menu principal não 
tem presença suficiente.
O logotipo não consta 
da barra do menu 
principal e por isso 
não iria aparecer nas 
páginas secundárias e de 
conteúdo.
Fonte: autora

>
Figura 74. Home 
Experiência 2
Observações: 
O menu principal tem 
mais presença e já 
integra o logotipo. 
O botão "buy now" 
passou para o lado 
esquerdo por se saber 
segundo NIELSON que 
esse é um dos focos 
principal do cibernauta. 
Fonte: autora

<

Figura 71. Registo do modelo em interação com materiais de caligrafia 
tradicionais.
Esta imagem ilustra o trabalho manual por detrás da aplicação. O uso de 
modelo transmite ação e presença. É atribuído um rosto ao projeto  
(João Brandão) que o consumidor pode associar à aplicação, 
humanizando-a. Por este motivo, era importante destacar o modelo.  
Para isso, usou-se um diafragma aberto, retirando alguma profundidade 
de campo e deixando o plano da ação focado, o que faz com que o leitor 
conduza o olhar para o modelo e sua ação.
Fotografia: Elsa Loff

<

Figura 72. Registo do uso da aplicação sem ruído visual.
A imagem apresentada regista a intervenção do modelo (Raquel Calvelas) 
com a interface da aplicação. O registo é feito com o menos ruído visual 
possível, para facilitar a leitura e tornar versátil a utilização da imagem. 
Este registo foi executado com o objetivo específico de integrar a 
homepage do website. É dada pouca profundidade de campo, para que o 
observador se foque exclusivamente na interação com o produto.  
O enquadramento é ligeiramente picado, para explicitar o modo de 
utilização (dois dedos afastados sobre o ecrã). 
Fotografia: Elsa Loff
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PROPOSTAS FINAIS
Foi finalizado o layout de todas as páginas no website CP com a organização que 

se apresenta em seguida.

HOMEPAGE 

A homepage (fig.77) tem como elemento central uma fotografia da interação  

do modelo com a aplicação "Calligraphy practice", o que explica de forma rápida 

e eficaz o produto que está na base do projeto. A página tem uma barra superior 

de menu com as categorias principais do website, bem como, um botão que 

direciona o cibernauta para o ponto de venda da aplicação.

O botão "Buy now" reforça o apelo à venda e também direciona o cibernauta 

para a App store da Apple.

A home tem também as hiperligações ao Facebook, cujo "like" se pode fazer 

diretamente aqui e cujo número de seguidores está continuamente atualizado. 

Tem ainda a hiperligação à rede social Pinterest. 

A parte inferior da home, à qual se acede através de scrool vertical integra  

os destaques e o vídeo promocional. Os destaques direcionam o cibernauta  

para a página de conteúdo relacionada.

Na parte inferior da página, existe novamente a ligação através de botões,  

ao canal do projeto no Youtube e mais uma vez App store. 

 

<
Figura 75. Home 

Experiência 3
Observações: 

Fez-se uma ligação 
entre os dois exemplos 

anteriores.
Subiu-se o conjunto de 

hiperligações da app 
store e das redes sociais.

Considerou-se que 
os destaques ainda 

estavam muito 
pequenos. 
Fonte: autora

HOME FEATURES FONTS GALLERIES PRACTICE SHEETS ABOUT

FIND US ON

CONTACTS

Buy now
on the App Store

$1,99

Tracing fonts have been specifically designed for this application.

This is a great, very easy system for leaning the calligraphic ges-

tures, so that later you can reproduce them on paper with your 

own calligraphic pen or brush.

The app allows you to share your work in a vector PDF (bézier 

curves). That PDF can be edited in your favorite graphic design 

software to quickly advance in your lettering work.

Download and print our free practice sheets to perfect your hand 

calligraphy skills. We recommend that you practice on the ipad first 

and then advance to paper. With the calligraphic grids you will get 

great results very fast.

LEARN BY TRACING EXPORT VECTOR PRACTICE SHEETS

Like

Share

8,8K

Ease of use, power and efficiency are in the core of this app.

We have developed a calligraphic brush tool that will allow the 

liberty and efficiency of a real flat brush or flat tip pen, by returning 

the flat brush control to the hand and the hand only.

WATCH OUR VIDEO

info@calligraphypractice.com | João Brandão©2014

Mudar o menu para Open Sans light 16pt 
Alinhar ao centro 

 

HOME FEATURES FONTS GALLERIES PRACTICE SHEETS ABOUT

FIND US ON

CONTACTS

Buy now
on the App Store

$1,99

Tracing fonts have been specifically designed for this 

application.

This is a great, very easy system for leaning the calligraphic 

gestures, so that later you can reproduce them on paper 

with your own calligraphic pen or brush.

LEARN BY TRACING

The app allows you to share your work in a vector PDF (bézier 

curves). That PDF can be edited in your favorite graphic design 

software to quickly advance in your lettering work.

EXPORT VECTOR PRACTICE SHEETS

Like

Share

8,8K

info@calligraphypractice.com | João Brandão©2014

Ease of use, power and efficiency are in the core of this app.

We have developed a calligraphic brush tool that will allow the 

liberty and efficiency of a real flat brush or flat tip pen, by 

returning the flat brush control to the hand and the hand only.

WATCH OUR VIDEO

Download and print our free practice sheets to perfect your 

hand calligraphy skills. We recommend that you practice on 

the ipad first and then advance to paper. With the calligraphic 

grids you will get great results very fast.

<
Figura 76. Home 

Experiência 4
Mais uma vez, se recorreu às 
experiências anteriores para 

criar este layout.
Colocou-se o botão "app 
store" no menu principal 
para que fosse visível em 

todas as páginas do website. 
Aumentou-se verticalmente 

a área da página, passando a 
navegação, a fazer-se através 
de scrool vertical. Este fator, 

possibilitou o aumento dos 
destaques, o que se verificou 

ser mais favorável. 
Fonte: autora
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>
Figura 78. 
Página "Features"
Fonte: autora

PÁGINAS SECUNDÁRIAS E DE CONTEÚDO

PÁGINA "FEATURES"

Na página "Features" são explicadas as principais características do produto. 

Para isso recorreu-se principalmente à ilustração em conjunto com pouco texto.  

Este fator aumenta a velocidade de leitura e torna o conteúdo mais apelativo.  

O menu secundário possibilita uma navegação mais rápida dentro da mesma página.

>
Figura 77. 

Home FINAL
 Fonte: autora
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PÁGINA "GALLERIES"

Esta categoria constitui uma galeria de imagens com fontes distintas. 

Por um lado, há a importação direta de imagens da rede social Pinterest e por 

outro lado, convidam-se os utilizadores da app a partilhar os seus trabalhos 

caligráficos executados de forma tradicional ou com a aplicação.

                                     
>
Figura 80. 
Página "Features"
Fonte: autora

PÁGINA "FONTS" 

A página "Fonts" apresenta as fontes disponíveis na aplicação. Escolheram-

-se caracteres representativos de cada uma das fontes (à esquerda a vermelho), 

acompanhados de um parágrafo explicativo (à direita) Ao clicar em cima de uma 

das fontes, segue-se para uma página de conteúdo sobre a mesma.

  
<

Figura 79. 
Página "Fonts" 

 Fonte: autora
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PÁGINA "ABOUT"

Esta categoria integra a explicação sobre o projeto e apresenta a ficha técnica 

dos membros que o constituem.

      

PÁGINA "CONTACT"

Nesta página é possível estabelecer contacto direto para 

o email info@calligraphypractice.com.

Futuramente pensa-se integrar, na categoria "contact", uma folha de dados 

sobre os utilizadores, de preenchimento opcional. Isto servirá, para reunir 

informação sobre os cibernautas, o que contribuirá para melhor definir as 

>
Figura 82. 
Página "About"
Fonte: autora

PÁGINA "PRACTICE SHEETS"

Esta página, permite o download gratuito de "practice sheets", que em 

português significa: grelhas de caligrafia. Este conteúdo é gratuito e pretende 

atrair mais cibernautas à página.

Aquando a criação da primeira fonte, o autor do projeto desenhou uma grelha 

que auxiliou o desenho de cada letra. A partir daí, foram desenhadas pela autora, 

grelhas para as restantes fontes da aplicação, que resultaram nas "practice 

sheets" e que originaram a categoria no website com o mesmo nome.

A página "practice sheets" permite o download gratuito de grelhas de caligrafia, 

adequadas às diferentes fontes (disponíveis na aplicação). 

São próprias para a utilização de diferentes espessuras de aparo (3mm, 6mm e 

12mm), ou seja, as medidas de aparo mais comuns em materiais de caligrafia no 

mercado mundial. É possível imprimir as grelhas em diferentes formatos (A4, 

letter, A3 e tabloid). 

A seleção da grelha é feita diretamente na página e efetuado o "download" 

directo para o computador do utilizador.

Verificou-se a utilidade das "practice sheets" para os alunos dos Workshop 

de Caligrafia, que fizeram o download para a prática da caligrafia em papel. 

(explanado mais à frente no ponto 7.4.1)

<
Figura 81. 

Página "Practice Sheets" 
Destaque do download

 Fonte: autora
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O website foi implementado na plataforma Wordpress pela autora e pelo 

coordenador do projeto. Para isso, foi escolhido uns dos temas predefinidos pela 

plataforma, tendo em consideração a necessidade de adaptação ao design do site 

previamente definido pela autora.

A escolha da plataforma Wordpress relacionou-se ainda, com o facto desta 

permite ampliar a "SEO", isto é "Search Engine Optimization", que significa 

"otimização para mecanismos de busca", ou otimização de sites. 

SEO é o conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar  

o posicionamento de um site nas páginas de resultados naturais (orgânicos) nos 

sites de busca, como o Google, o que se revelou uma mais-valia para a divulgação 

do projeto. 

Foram introduzidos todos os conteúdos e imagens na plataforma e procurou-

-se organizar estes elementos de forma a implementar as funcionalidades  

e o design definido na parte de desenvolvimento projectual. Foi necessário 

afinar o código PHP e CSS para garantir que o layout do site se adequava o mais 

possível ao que foi projetado inicialmente. 

Empenhou-se grande esforço de pesquisa sobre código de programação e, com 

isso conseguiu-se grandes avanços a nível de colocação de menus, submenus e 

layout geral da página. Ainda assim, o programador interveio, já na fase final, para 

solucionar alguns pormenores de programação. 

Ressalve-se que, mesmo com o auxílio do programador, alguns menus sofreram 

alterações relativamente ao projeto inicial como é exemplo o menu das practice sheets.

                                   

   

>
Figura 84. 
Painel de 
administração de 
publicações no 
Wordpress. 
Aberto no utilizador 
da autora – Raquel 
Calvelas. Versão 3.9.1. 
Disponível em: http://www.

calligraphypractice.com/

wp-admin/ 

Consultado: 4 julho 2014

características dos utilizadores e potenciais utilizadores. 

Como já se referiu no início do presente capítulo, o site foi preparado de raíz para 

ser "responsivo". A figura que se segue, apresenta o aspeto visual da página 

principal do website, aberto em ecrãs de diferentes tamanhos e resoluções.

IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE

PLATAFORMA WORDPRESS

A revisão literária possibilitou compreender que seria vantajoso alojar o website 

CP numa plataforma CMS (Sistema de gestão de conteúdo), para tornar mais 

simples os processos de criação e gestão de conteúdos on line sem necessitar 

do apoio contínuo de um programador.  

Sabe-se que o sistema CMS Wordpress é um dos mais conhecidos e usados do 

mercado dada a sua facilidade de utilização e implementação. O Wordpress

é indicado para sites simples, como são exemplos os site corporativos19n "ebay", 

"Sony" e "Samsung".

<
Figura 83. 

Site CP - 
Demonstração de 
responsive design

 Fonte: autora

19nota | Site corporativo: 
Conjunto de páginas com elementos gráficos apresentando a empresa com uma página de início, uma ou 
várias páginas de apresentação dos produtos ou serviços oferecidos, e uma página de contacto. 
É usado o logomarca da empresa; as cores e as fontes são selecionadas em relação às da empresa. 
O sistema de navegação é escolhido conforme o público alvo. Deve ter um código compatível com todos os 
navegadores do mercado. O seu conteúdo é normalmente estático. 
Disponível em: http://www.auriance.net/faq/index.php?sid=855564&lang=pt&action=artikel&cat=1&id=16&artlang=pt 

Consultado a 4 de julho 2014.
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21Nota | AWStats is a 
AWStats é uma poderosa 
ferramenta de utilização 
gratuita que permite 
analisar estatisticamente 
a utilização de um 
determinado serviço 
de Web, streaming, 
servidor de ftp ou 
e-mail. A informação é 
disponibilizada em gráficos 
de barras e tabelas. 

AWStats utiliza um ficheiro 
de informação parcial para 
processar grandes ficheiros 
de log de forma frequente 
e rápida.
Suporta a maioria dos 
formatos de arquivos de 
log dos servidores de Web 
mais conhecidos, como  
Apache (formato de log 
NCSA combinado/XLF/
ELF ou formato comum/
CLF), WebStar, IIS (formato 
de log do W3C) e muitos 
outros formatos comuns 
de Internet.
AWstats é um software 
gratuito distrubuido sob a 
licença GNU General Public 
Licens 

Disponível em:  http://www.

awstats.org/

Consultado a 20 de Julho 2014

7.3.5 VALIDAÇÃO DE RESULTADOS
Para melhor compreender a eficácia do website é necessário entender a sua 

presença no mercado mundial, quando comparada com o site antigo. 

Para isso, recorreu-se às estatísticas disponibilizadas pelo site 

http://www.bluehost.com/, onde está alojado o website. Aqui pode aceder-se a 

vários sistema de análise de tráfego. Foi escolhido o "AWStats"n21 através do qual 

se podem consultar vários dados, definindo previamente o intervalo de tempo.

As estatísticas permitem a consulta dos dados por cada período diário, semanal 

ou no máximo, mensal. Deste modo, considerou-se que a comparação entre os 

mesmos meses de anos diferentes seria a mais adequada. 

O primeiro, o mês de Maio de 2013 (correspondente ao primeiro website) 

e o segundo, o mês de Maio de 2014 (correspondente ao novo website) 

 As figuras que se seguem, representam alguns dados estatísticos referentes ao mês de 

Maio de 2013, primeiramente para o website antigo e posteriormente o website Novo. 

ESTATÍSTICAS WEBSITE ANTIGO 

Pode dizer-se sumariamente que, no período indicado, o website totalizou 456 

visitantes, cujo tempo médio de estadia no site foi de 25 segundos, com uma 

média total de cliques de 3,567. 

Foi visitado maioritariamente nos EUA e acedido por via das redes sociais 

Facebook e Pinterest e através de blogs que recomendaram a aplicação. 

>
Figura 86 e 87. 
Estatísticas do website 
antigo. (AWStats)
Sumário e duração média  
de visitas
Disponível em: https://

box866.bluehost.com:2083/

cpsess8695464464/awstats.

Consultado a 22 de julho 2014

HOME FEATURES FONTS GALLERIES PRACTICE SHEETS ABOUT

FIND US ON

CONTACTS

Buy now
on the App Store

$1,99

Tracing fonts have been specifically designed for this application.

This is a great, very easy system for leaning the calligraphic ges-

tures, so that later you can reproduce them on paper with your 

own calligraphic pen or brush.

The app allows you to share your work in a vector PDF (bézier 

curves). That PDF can be edited in your favorite graphic design 

software to quickly advance in your lettering work.

Download and print our free practice sheets to perfect your hand 

calligraphy skills. We recommend that you practice on the ipad first 

and then advance to paper. With the calligraphic grids you will get 

great results very fast.

LEARN BY TRACING EXPORT VECTOR PRACTICE SHEETS

Like

Share

8,8K

Ease of use, power and efficiency are in the core of this app.

We have developed a calligraphic brush tool that will allow the 

liberty and efficiency of a real flat brush or flat tip pen, by returning 

the flat brush control to the hand and the hand only.

WATCH OUR VIDEO

info@calligraphypractice.com | João Brandão©2014

Mudar o menu para Open Sans light 16px
(encontras a font no google fonts...
ou então posso enviar-te)

Alinhar ao centro tudo ao centro 

Caixa encarnada com cantos menos redondos,
posso enviar os pixeis certos depois 
(agora não consigo...)

Open Sans light 16px

Colocar mais ou menos neste sitio.
Enviei-te o icon à escala 1/1

Open Sans light 12px
leading: 21px

Open Sans light 12px

R:238 / G:235 / B:229
Opacidade 60%

info@calligraphypractice.com | João Brandão©2014

plugin do Facebook = site antigo
(o site antigo)

Estas imagens estão já no wordpress,
mas se necessário posso enviar-te

Títulos dos destaques 
visíveis para se perceber
que se tem de fazer scroll vertical

Pensar a possibilidade 
de colocar este botão

WATCH OUR VIDEO

COMUNICAÇÃO DESIGNER < > PROGRAMADOR

Como referido, para ultimar alguns ajustes de programação na plataforma 

Wordpress, foi necessário enviar ficheiros PDF com notas explicativas para 

o programador. O website "Calligraphy practice", por estar alojado numa 

plataforma CMS, não requereu grande envolvimento do programador. 

Contudo, considerou-se importante a colocação das figuras que se seguem,  

para melhor se entender um dos modos possíveis de comunicação entre  

o designer e o programador20n.

<
20n. NOTA | Comunicação 
designer <> programador: 

As maquetas com notas 
explicativas, foram 

muito recorrentes no 
desenvolvimento de outros 

projetos desenvolvidos 
no âmbito de estágio, 
nomeadamente o site 

"red rugs" 
(vide apêndice 11.2.2), 

cuja programação foi feita 
de raiz e o redesign do 

site do CAM
(vide apêndice 11.2.1)

<

Figura 85. 
Comunicação designer < >Programador.
Fonte: autora
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ESTATÍSTICAS WEBSITE NOVO

Pode dizer-se sumariamente que, no período indicado, o website totalizou 

456 visitantes, cujo tempo médio de visita foi de 417segundos, com uma 

média total de cliques de 91,923. Foi visitado maioritariamente nos EUA  

e acedido por via da rede social Facebook e através de blogs que recomendaram  

a aplicação. 

Figura 90, 91 e 92.
Estatísticas do website novo. (AWStats)

Sumário, duração média de visitas 
e conexões.

Disponível em: https://box866.bluehost.com:2083/

cpsess8695464464/awstats.

Consultado a 22 de julho 2014

Figura 88 e 89. 
Estatísticas do website antigo. (AWStats)
Países e conexões 
Disponível em: https://box866.bluehost.com:2083/

cpsess8695464464/awstats.

Consultado a 22 de julho 2014

<

<
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7.3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O WEBSITE
Numa sociedade em que a Internet está cada vez mais acessível e presente  

na vida das empresas e dos cidadãos, verificou-se que ter um sítio na Web  

é importante para o projeto.

Constatou-se que, pelas suas inúmeras vantagens, uma página Web é um 

óptimo cartão de visita para o "Calligraphy practice". O website aumentou  

a sua exposição, permitindo a sua ampliação à escala global. 

Com a utilização de ferramentas de busca como o Google, entre outros,  

o projeto pôde ser pesquisado por milhares de pessoas. Essa busca foi 

optimizada pelo Wordpress, através da SEO, resultando da seguinte forma:

— Quando pesquisada a palavra-chave "Calligraphy", o projeto aparece  

e 50º lugar nos resultados de pesquisa.

— Quando procuradas as palavras-chave "Calligraphy app", o projeto surge 

em 3º lugar nos resultados de pesquisa. 

— Quando se introduz no motor de buscar as palavras-chave "Calligraphy 

practice app", o projeto aparece como 1º resultado na lista de pesquisa. 

A criação do website possibilitou apresentar o projeto de forma mais 

personalizada do que, por exemplo nas redes sociais, isto porque todo o site 

foi concebido respeitando a sua imagem e conceitos. Facto que contribuiu 

contribuiu para a consolidação e notoriedade do "Calligraphy practice". 

Pode afirmar-se que o website "Calligraphy practice" catalisou toda a estratégia 

de "marketing digital", na medida em que direcionou os cibernautas para as 

redes sociais em que o projeto está integrado, bem como para o ponto de venda 

na app store da Apple.

O website permitiu ainda que aos utilizadores estabelecessem contacto 

permanente com o projeto, 24 horas por dia através de e-mail, sem 

constrangimento horário ou geográfico. 

Todas as vantagens apresentadas até esta parte constituíram um modo rápido, 

eficaz e de baixo custo para publicitar o projeto. 

ÍNDICE DE CRESCIMENTO

Quando comparado o site novo com o antigo, o número de visitantes cresceu 

374%, o tempo médio de estadia subiu 1568% e número total de cliques 

aumentou 2476%.

A tabela a baixo apresenta a comparação direta entre o site antigo e o site novo, 

indicando o índice de crescimento relativo a cada um dos fatores enunciados. 

<
Figura 93

Estatísticas do website 
novo. (AWStats)

países.
Disponível em: https://

box866.bluehost.com:2083/

cpsess8695464464/awstats.

Consultado a: 22 de julho 2014

Site Antigo
(Maio 2013)

x

Site Novo
(Maio 2014)

y

Diferença
(Valor Absoluto)

z

Índice de
crescimento

I

Número de
visitantes

Tempo médio
de estadia no site

Número
de cliques total

Número
de cliques por visita

Maior número de 
conexões com a página 

através de...

País com maior
número de visitas...

456 2 164 1 708 374%

25” 417” 392” 1 568%

3 567 91 923 88 358 2 476%

7,82 42,5 34,68 443%

Facebook Facebook

E.U.A. E.U.A.

<
Tabela 4

Índice de crescimento 
do novo website

I% = z x 100

Fonte: autora

x
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>
Figura 96.
Folhas de instrução 
das fontes.
Fonte: autora

 As cores verde e azul, são propositadamente diferentes da paleta cromática 

adoptada para o projeto "Calligraphy practice", porque trata de workshops sobre 

caligrafia e não sobre a aplicação. Optou-se, deste modo, por cores sóbrias e 

adequadas ao layout do site da faculdade.

Foi necessário preparar material de apoio aos Workshops e, como tal foram 

criadas folhas de instruções das fontes disponíveis na aplicação "Calligraphy 

practice". São elas,"foundational hand", "italic hand", "capitals","fraktur", 

"textura quadrata", "uncial", "gothic capitals", números e pontuação.

Cada uma das folhas, cuja dimensão foi de 650 x 325 mm, foi organizada  

e proporcionada de forma a abarcar todas as letras de cada uma destas fontes. 

As folhas serviram de apoio ao ensino da caligrafia e foi verificado que os alunos 

preferiam estas instruções de desenho de letra, quando comparadas com outras 

instruções presentes em livros de caligrafia. 

                                        

  

Foram ainda, criadas as "practice sheets" que, como já foi referido 

anteriormente, são folhas impressas, que funcionam como uma grelha, e que 

por isso, têm guias que determinam a altura x, as descendentes e ascendentes 

da letra, auxiliando a prática da caligrafia em papel. Estão adequadas às várias 

fontes, a diferentes espessuras e formatos. 

O marketing digital, desenvolvido no capítulo anterior, constituiu a base da 

estratégia de comunicação e divulgação do projeto. Contudo, ao longo do 

desenvolvimento do estágio académico, deu-se a procura constante de outras 

formas de comunicar e divulgar o "Calligraphy practice", tais como

Workshops22n , palestras de caligrafia e participação em concursos.

O presente capítulo, descreve de forma resumida estas questões. 

7.4.1 WORKSHOPS
Foram lecionados, pelo autor do projeto, cinco Workshops de caligrafia em 

diferentes Instituições de ensino, que integraram numa parte do seu programa  

o uso da aplicação como apoio ao ensino da caligrafia. 

Os mesmos, foram destinados a faixas etárias distintas (7-9 anos; 13-17 anos; 

19-28 anos). Embora, a autora não tenha tido intervenção directa nos Workshops 

de caligrafia, ajudou na sua preparação e divulgação.

Para a divulgação de cada um dos Workshops lecionados na Faculdade  

de Arquitetura de Lisboa, foi necessária a criação de dois "banners"23n 

elaborados pela autora. (fig.93 e 94). Este foi divulgado através da página oficial 

da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, disponível em: http://www.fa.ulisboa.pt/ 

na categoria de destaques da página principal.

7.4 OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO

<
22nota | Workshops

Workshop é uma reunião 
de um grupo de pessoas 

interessados num determinado 
assunto ou pode ser uma 

atividade sobre um tema que 
é de interesse para todos os 

intervenientes. 
É uma espécie de seminário, 

grupo de discussão, ou 
colóquio, que enfatiza a troca 

de ideias e a demonstração 
e aplicação de técnicas, 

habilidades, etc. A pessoa que 
vai participar de um workshop, 

aprende questões praticas 
relacionadas com o assunto 

abordado. 
É diferente de palestra, pois no 

workshop a plateia participa 
ativamente 
no evento. 

Disponível em: http://www.
significados.com.br/workshop/ 

Consultado: 10 Junho 2014.

23nota | Banner
É a forma publicitária mais 

comum na Internet. 
É criado para atrair um 

utilizador a um site através de 
um link ou para divulgação de 

um acontecimento. 
Os banners são geralmente 
imagens desenvolvidas em 

formato .jpg ou .gif, animações 
em Java, Shockwave ou Flash. 

Um banner pode ter várias 
dimensões, sendo a mais 

conhecida de 468x60 pixels. 
Essas imagens frequentemente 

tem uma forma alongada, na 
horizontal ou na vertical.

Disponível em: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Banner 

Consultado: 10 Junho 2014.

<

Figura 94 (cima) e 95 (baixo)
Banners Workshops de Caligrafia 1 e 2 (respetivamente)
Fonte: autora
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26nota | 
Business Model Canvas
(canvas) É um documento 
de uma única página que 
ilustra todos os grandes 
aspectos do negócio.
É uma ferramenta 
desenvolvida para 
facilitar a montagem e a 
documentação do modelo 
de negócios, em alguns 
momentos substituindo o 
plano de negócios. 
Disponível em: http://
ramonkayo.com/
empreendedorismo/o-que-
e-business-model-canvas-e-
business-model-generation. 
Consultado a 15 de junho 
de 2014
Consultado:Julho 2014.

7.4.3 PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS
Ao longo da frequência de estágio, a autora procurou informação sobre 

concursos aos quais o projeto pudesse concorrer, de entre os quais resultaram as 

candidaturas que seguidamente se descrevem. Ressalve-se que a autora efetuou 

a pesquisa, participou ativamente na formalização dos conteúdos, editando 

todos os documentos solicitados para este efeito, bem como, participou em 

todas as fases dos concursos nos quais o projeto foi aprovado. 

ACREDITA PORTUGAL

A "Acredita Portugal" é uma organização sem fins lucrativos focada  

no desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal. Os seus objetivos 

passam por capacitar empreendedores, gerar novas ideias, estruturar ideias 

em projetos, testar conceitos e elaborar planos de negócio.  Têm como modelo 

de ação, concursos de  empreendedorismo, software pedagógico – plataforma 

"dreamshaper" (explicada mais à frente) e formação Empreende.PT (plataforma 

de formação on line, focada nos temas empreendedorismo e negócio). 

CONCURSO "INOVPORTUGAL"

A "inovPortugal" está integrada no programa Acredita Portugal. É um concurso 

que se destina a empreendedores e pretende ser o maior concurso na área 

de empreendedorismo em Portugal ligado à inovação. Dele, deverão resultar 

negócios com potencial de internacionalização, orientados para o lucro  

e inovadores em qualquer setor de atividade. 

O projeto CP participou na segunda edição do concurso "inovPortugal", 

concorrendo a um prémio total de 150.000€ em bolsa de alavancagem  

do projeto. O concurso teve sete etapas de desenvolvimento que foram 

auxiliadas pela plataforma pedagógica "dreamshaper", disponível 

em http://acreditaportugal.dreamshaper.com/dashboard

A "DreamShaper" é uma aplicação interativa e pedagógica de apoio ao 

desenvolvimento de ideias de negócio e permite transformar as ideias  

em planos de negócios implementáveis.

Esta apoia-se nas metodologias mais recentes de desenvolvimento de ideias  

de negócio. Assente em modelos "Business Model Canvas"n26, a aplicação guia  

o utilizador através de um processo pedagógico que o ajuda a refinar e validar  

a sua ideia, construir um plano de negócios e apresentá-lo a investidores.

O CP passou cinco das sete etapas do concurso. Embora, não tenha atingindo  

a meta final, a participação no concurso que decorreu ao longo de 4 meses 

(Janeiro a Abril), foi benéfica para o desenvolvimento do projeto, sobretudo no 

que respeita à compreensão de como criar um modelo de negócio. 

A figura que se segue apresenta o "Business Model Canvas" para o projeto CP, 

criado na plataforma "dreamshaper". 

>

Figura 98 e 99.
Logotipo "Acredita 

Portugal" e Logotipo 
"Inov Portugal"

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE WORKSHOPS

É possível concluir que é muito vantajoso, para a divulgação de um produto, 

promover Workshops sobre ele ou usá-lo como forma de apoio. 

Por um lado, permitiu testar a aplicação em diferentes faixas etárias, ao mesmo 

tempo que, se divulgou o projeto e se fez contactos. Alguns dos participantes  

dos Workshops compraram a aplicação, o que se refletiu num aumento, ainda  

que pouco significativo, das vendas.

7.4.2 PALESTRAS DE CALIGRAFIA 
O autor do projeto foi convidado a dar duas palestras, uma na "Artec 24 

– Momentum" n24 do Instituto Politécnico de Tomar e outra no IV Encontro de 

Tipografia n25.

Ambas as palestras resumiram a história da caligrafia e a sua importância,  

ao mesmo tempo que, foi apresentada a aplicação "Calligraphy practice" como 

método de aprendizagem da caligrafia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE PALESTRAS 

Em suma, pode afirmar-se que as palestras são importantes para a divulgação 

de um produto, porque permite apresentá-lo a uma plateia de estudantes 

(o primeiro caso) ou constituída por especialistas (no segundo). Este fator é 

essencial para estabelecer contactos e, mais uma vez, validar o produto. Serve 

ainda para aumentar as vendas, através do factor "recomendação". 

Por exemplo, alguns dos especialistas recomendaram a aplicação no seu 

Facebook pessoal, o que contribuiu para o aumento das vendas nos dias 

seguintes. 

<
Figura 97.

Practice sheets
Fonte: autora

24nota | ARTEC 24
O Artec é um Simpósio de 

Design e Artes Gráficas 
que tem vindo a ser 

organizado pelos alunos 
finalistas da licenciatura em 

Design e Tecnologia das 
Artes Gráficas do Instituto 

Politécnico de Tomar. No 
ano de 2014 terá lugar a 

24.ª edição. Disponível em 
http://www.dtag.estt.ipt.

pt/artec/
Consultado: a Julho 2014.

23nota | IV Encontro de 
Tipografia 

Tem como principal objetivo 
constituir-se como o centro 

de divulgação, reflexão e 
discussão sobre a investigação 

e o desenvolvimento 
tipográfico a nível nacional e 
internacional. Disponível em 

http://et.ipcb.pt/apresentacao
Consultado:

30 Julho 2014.
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Para melhor se entender os parâmetros do concurso, apresenta-se em seguida 

os objetivos, as categorias e o prémio final. 

OBJETIVOS 

O Prémio Nacional Indústrias Criativas – "Super Bock/Serralves" pretende 

apoiar, promover e ajudar a implementar projetos inovadores neste setor, 

que combinem criatividade e empreendedorismo numa perspetiva de 

desenvolvimento económico e social.

Paralelamente, um dos objetivos desta iniciativa é contribuir para a afirmação 

de um Portugal Contemporâneo, dos seus produtos, serviços e marcas 

nacionais. 

CATEGORIAS

- Arquitetura e Artes Visuais;

- Arquitetura, Design, Artes plásticas, Moda e Joalharia;

- Música e Artes do Espetáculo;

- Música, Dança, Teatro, Novo Circo, Cinema e Vídeo;

- Conteúdos e Novos Media;

- Televisão, Rádio, Edição, Multimédia, Software Educacional e de Entretenimento;

- Turismo e Património;

- Gastronomia, Turismo e Património.

PRÉMIOS

O Prémio distinguirá o melhor projeto de todas as categorias a concurso com: 

- Prémio de 25.000€, que deverá ser aplicado como capital-social da sociedade 

comercial que deverá ser constituída ou como aumento de capital caso  

a sociedade já esteja constituída.

- Integração na incubadora virtual de indústrias Criativas da Fundação  

   de Serralves, INSERRALVES, ou na incubadora da Universidade Católica    

   Portuguesa Porto, caso seja do interesse do candidato vencedor.

- Acesso a instrumentos de apoio financeiro e infraestuturas, "networking"  

   e fontes de financiamento.

- Acesso à competição internacional "Creative Business Cup 2014" na Dinamarca, 

como representante nacional. (vide http://www.creativebusinesscup.com/)

PRÉMIO NACIONAL INDUSTRIAS CRIATIVAS

Em meados de Outubro de 2013, foi realizada uma candidatura 

espontânea ao programa "the next big ideia" disponível no site: 

http://www.thenextbigidea.pt/.

 A candidatura, requereu o preenchimento de campos obrigatórios, 

através dos quais o projeto foi sucintamente apresentado e 

disponibilidades as informações para contacto futuro. 

Esta candidatura permitiu a entrada na "6ª edição do concurso Prémio 

Nacional Indústrias Criativas – Super Bock/Serralves". 

Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, promovida pela Unicer, através da 

marca Super Bock e da Fundação de Serralves.

Este ano foi iniciada uma parceria do Prémio Nacional Indústrias Criativas 

(PNIC) com o programa "The Next Big Idea" (TNBI). No seguimento dessa 

parceria, o Prémio Nacional Indústrias Criativas e os seus finalistas irão 

participar no programa "The Next Big Idea", do canal televisivo SIC Notícias.

O projeto CP passou à segunda fase de seleção do concurso no dia 20 de Março 

2014, na categoria de "Conteúdos e Novos Media".

Nesta etapa, foi necessário fazer uma apresentação oral não formal ("pitch")  

de 5 minutos, da qual participou o autor do projeto e a autora.

<
Figura 100.

Canvas do projeto 
CP- Plataforma 

Dream shaper
Disponível em:

http://dreamshaper.com/

Consultado a: 3 Julho 2014

>

Figura 101.
Logotipo 

"Indústrias Criativas" 
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Terminado o programa de imersão criativo” no Porto, foi necessário assegurar  

a continuação do projeto mas, desta vez considerando os ensinamentos práticos 

e técnicos apreendidos e aplicados durante esta formação.  

O projeto teve a partir desta parte, o acompanhamento da "anje", isto é, uma 

Associação Nacional de Jovens Empresários que representa institucionalmente 

os jovens empresários portugueses e os apoia na sua atividade empresarial.  

Foi, aliás, pioneira na promoção do empreendedorismo jovem em Portugal 

e, mais recentemente, notabilizou-se no incentivo à adoção de modelos 

empresariais baseados na inovação, investigação e desenvolvimento.

Este acompanhamento decorreu até ao dia 9 de Setembro, período fora da fase 

de estágio, mas que a autora acompanhou. Esta foi a última etapa do concurso 

e constituiu-se pela entrega do modelo de negócio de acordo com os princípios 

solicitados, bem como, uma apresentação não formal de 5 minutos "pitch" 

apoiada por imagens e vídeo. 

O Calligraphy Practice foi distinguido na gala de atribuição dos prémios, com 

uma menção honrosa na categoria novos media.

                                    

                    

 >
Figura 103.
Vídeo "Prémio Nacional 
Indústrias Criativas -
Atribuição de prémios"
Disponível em: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uANLvPu0kf

Y&feature=youtu.be

Consultado:30 Julho 2014

A 10 de Junho de 2014, de entre as 285 candidaturas validadas, um júri composto 

por 12 elementos, em representação das entidades promotoras e parceiras do 

Prémio, selecionou 10 projetos finalistas, de entre os quais o CP.

Na sequência disto, o autor do projeto e a autora foram convidados a "integrar 

um programa de imersão criativo" no Porto, oferecido pelo concurso. 

 (vide anexo 12.1)

Foram 4 dias de trabalho intensivo (16 a 19 de Junho) com ferramentas 

e metodologias para estruturação, teste e desenvolvimento das ideias 

apresentadas; Promoção de networking entre os participantes e capacitação ao 

nível de competências relevantes para o desenvolvimento de negócios criativos;

Abordagem integrada ao empreendedorismo, articulando a dimensão pessoal 

(inner wisdom) com a dimensão empresarial (business wisdom); Componentes 

Principais:

BUSINESSWISDOM

•  Geração de Modelos de Negócio (Business Model Canvas) (Canvas do projeto disponível 

em: https://canvanizer.com/canvas/H09V1rh2f48)

•  Abordagem Lean Startups (Mínimo Produto Viável / Prototipagem) 

•  Teste de Mercado (Customer Development) 

•  Propriedade Intelectual (Patentes, Marcas, Copyrights, ...) 

 •  Análise Financeira 

INNERWISDOM

•  Práticas de Meditação (corpo/mente) 

•  Método de Auto-Transformação (gestão de medos e expetativas) 

•  Jogos colaborativos 

<
Figura 102.

Programa de imersão 
criativo no PNIC

Fonte: autora
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Figura 104 B.
Jornal P3.Público.pt 
Disponível em:
http://p3.publico.pt/
vicios/hightech/13535/
calligrahy-practice-nesta-
aplicacao-o-dedo-e-um-
pincel#
Consultado: 9 Setembro 
2014

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS

A participação em concursos, revelou-se amplamente vantajosa para  

o desenvolvimento do projeto, bem como para o enriquecimento pessoal  

e aumento de conhecimento dos membros que o integram.  

O "Prémio Nacional Indústrias Criativas", proporcionou uma grande visibilidade 

para o projeto "Calligraphy practice", através dos media 

(mais de 9 publicações em diferentes sites, nomeadamente no site do P3 

e um Diário de Notícias e várias). Toda esta publicidade gerada em torno do 

concurso foi um ótimo veículo de divulgação, valorizada pelo facto do projeto ser 

finalista, num concurso com reconhecimento à escala nacional e internacional.

Links de publicações sobre o CP no contexto deste concurso:

1   http://p3.publico.pt/vicios/hightech/13535 

     calligrahy-practice-nesta-aplicacao-o-dedo-e-um-pincel

2  http://p3.publico.pt/category/free-tags/industrias-criativas

3  http://p3.publico.pt/actualidade/economia/12508/

     dez-finalistas-competem-pelo-premio-das-industrias-criativas

4  http://www.meiosepublicidade.pt/2014/06/

     os-10-finalistas-do-super-bock-premio-nacional-industrias-criativas/
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8.1 EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
O estágio, como complemento à formação, possibilitou a aplicação prática 

do conhecimento adquirido ao longo do percurso académico, fazendo a sua 

transição para o mercado de trabalho. 

O período de estágio proporcionou o conhecimento da estrutura de 

funcionamento no   – B2 Atelier de Design – quer a nível de organização interna 

e metodologia de trabalho, quer a nível do seu posicionamento face ao mercado 

do design gráfico. 

O facto de se tratar de uma empresa pequena e familiar, permitiu um 

envolvimento próximo com os profissionais que nela trabalham, cuja 

experiência e competências contribuíram para uma melhor aprendizagem, mais 

estimulante e enriquecedora. Constatou-se, por isso, que é fundamental que 

o designer se integre e saiba promover uma boa comunicação numa equipa com 

valências e funções distintas.

As caraterísticas da empresa, em termos de dimensão e hierarquia, permitiram 

que a autora acompanhasse a grande maioria dos trabalhos, desde o primeiro 

contacto com o cliente à sua produção, o que contribuiu para a criação de uma 

visão alargada de todas as etapas de desenvolvimento de um projeto de design. 

Relativamente à experiência de estágio, verifica-se a necessidade de distinção 

de dois momentos, para melhor dissociar a criação do projeto principal 

– Calligraphy practice – , dos restantes trabalhos executados. 

O primeiro exigiu um envolvimento continuado, que se prolongou para além do 

período de estágio, sem data limite para término, requerendo um envolvimento 

profissional bastante exigente, no qual a metodologia de trabalho é o que mais 

o distingue dos restantes projetos. 

Para melhor se entender, é importante destacar que, neste caso, o autor do 

projeto atuou como cliente e colega de trabalho em simultâneo. A gestão destes 

dois pontos de vista revelou-se complexa e enriquecedora, na medida em que 

8. CONCLUSÕES
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8.2 CONCLUSÕES PROJETO PRINCIPAL 

Os dados obtidos ao longo do desenvolvimento do estágio, dão resposta ao 

tópico investigativo, na medida em que fica em evidência o modo como a adoção 

de uma estratégia de comunicação, que abrange o marketing e o design, pode 

contribuir para a mediatização de um projeto e, consequentemente, aumentar 

o número de vendas de um produto, através da análise do caso de estudo 

"Calligraphy practice".

Relativamente aos objetivos gerais e específicos definidos à partida, estes 

consideram-se atingidos, uma vez que foram explanados segundo processos que 

garantiram o rigor e a reflexão sobre o exercício da profissão, particularmente 

no âmbito do design (Web e de interfaces) e a sua aplicação a estratégias de 

Marketing digital. 

Deste modo, o presente relatório presta um real contributo para profissionais, 

docentes e alunos que desejem desenvolver projetos ou aprofundar 

conhecimento teórico sobre as temáticas em questão. 

A análise dos diferentes casos de estudo abordados permitiu formular várias 

conclusões, as quais interessou dividir de acordo com a área de atuação de 

cada uma deles.  Neste contexto, relativamente às atualizações da aplicação 

CP, concluiu-se que o papel do designer de comunicação é muito importante 

para o desenvolvimento da interface de produto digital, na medida em que 

garante a coerência gráfica e visual entre todos os elementos que o constituem, 

assegurando a boa experiência do utilizador e usabilidade.

Constatou-se ainda que, para garantir o sucesso de um produto, é basilar testá-

-lo através da observação direta, bem como estar atento às críticas e expetativas 

dos utilizadores.  A sua constante atualização, possibilitou o seu melhoramento 

contínuo, satisfazendo as necessidades dos utilizadores, o que permitiu gerar 

opinião positiva, cuja disseminação contribuiu para alcançar novos clientes e 

firmar o produto no mercado. Pode ainda comprovar-se este impacto através do 

índice de crescimento das vendas que ficou acima da média, após o lançamento 

das atualizações do produto. 

Mais concretamente na atualização v1.1 constatou-se um aumento de 26,24% no 

número de vendas, na atualização v1.2 foi de 20,3% e na v1.3 de 15,24%. 

trabalhar em equipa, procurando soluções inovadoras que melhorem o projeto 

e o desenvolvimento do trabalho gráfico que se aplique adequadamente a elas, 

são processos distintos e com diferentes exigências. 

Por outro lado, o contacto direto com o(s) cliente(s), no caso da execução de 

trabalhos à parte do projeto principal, constituiu um contributo indispensável 

e fundamental ao aprofundamento da prática do Design de Comunicação. 

O processo de desenvolvimento deste tipo de projetos envolveu várias fases, 

tais como: reunião com o cliente, desenvolvimento do briefing, criação de 

conceitos e determinação de aspetos fundamentais ao projeto, divisão de tarefas 

de trabalho e definição do tempo necessário para a sua execução.

Ressalve-se que, tratando-se de clientes e projetos reais, este processo torna-

se bastante dinâmico e não linear, sendo frequente a necessidade de alterar ou 

acrescentar elementos ao projeto. Por conseguinte, cabe ao designer assegurar 

essa dinâmica, sem prejuízo (ou menor prejuízo possível) da qualidade do 

trabalho ou cumprimento dos prazos de entrega e objetivos. 

O contacto com clientes reais foi primordial no processo de aprendizagem 

promovido pelo estágio, na medida em que as reuniões, os e-mails e 

telefonemas vários, constituíram uma etapa fundamental para a experiência 

profissional, na compreensão do envolvimento designer–cliente.  

Neste contexto, foi notório, sobretudo no caso de clientes com os quais se 

trabalhou durante períodos mais longos ou em etapas distintas, que o elo de 

confiança profissional e pessoal estabelecido entre o cliente e a autora, se 

solidificou e ampliou. Facto este, que se registou como um dos fatores mais 

gratificantes a nível pessoal, ao longo do período de estágio. 
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A presença nesta rede social contribuiu para atrair público para o website oficial 

do projeto, e direcionar os cibernautas para outras redes sociais como o Facebook 

e Pinterest, através de publicações efetuadas no mural do LinkedIn que atuaram 

nesse sentido. 

A utilização da rede social Pinterest para a divulgação do projeto revelou-se uma 

mais-valia, na medida em que promoveu o "Social sharing", isto é, 

a partilha de conteúdos do Pinterest noutras redes sociais e no website do CP 

(e vice-versa). Este modo de partilha visual de conteúdos, possibilitou o aumento 

da visibilidade do projeto e permitiu conhecer alguns dos trabalhos que os 

utilizadores realizaram com recurso à aplicação "Calligraphy practice" os quais 

foram partilhados quer no Facebook, quer na página "Galleries" no site do CP.  

Relativamente à rede social Youtube e, mais concretamente, ao vídeo 

promocional respondeu satisfatoriamente aos objetivos definidos  à partida. 

Possibilitou esclarecer as dúvidas dos utilizadores relativamente aos benefícios 

e utilização do produto. Constituiu um modo bastante eficaz de divulgação do 

projeto a um maior número de pessoas a um baixo custo. O vídeo é, ainda hoje, 

um dos meios de promoção mais eficazes na divulgação da app.

Já o website oficial do projeto atuou como um cartão de visita, aumentando a 

exposição e permitindo a sua expansão, de forma mais personalizada do que 

nas redes sociais. Quando comparado o site novo com o antigo, o número de 

visitantes cresceu 374%, o tempo médio de estadia subiu 1568% o número total 

de cliques aumentou 2476%.

O site serviu ainda para catalisar a estratégia de Marketing digital, na medida em 

que direcionou os cibernautas para as diferentes redes sociais e para o ponto de 

venda on line da aplicação. 

Através da optimização para motores de busca aplicado no website, foi possível 

colocá-lo nos primeiros lugares quando pesquisado em www.google.com. 

Podem extrair-se ainda mais conclusões advindas de outras estratégias de 

comunicação adoptadas, tais como: as palestras, os workshops e a participação 

em concursos. 

As duas primeiras são fundamentais para validar o projeto, bem como 

estabelecer contactos importantes para o seu desenvolvimento futuro.

No que respeita à estratégia de Marketing digital implementada para divulgar o 

projeto, surtiu resultados bastante satisfatórios, dado que ampliou a divulgação 

e contribuiu para a solidificação, notoriedade e incremento do projeto à escala 

mundial.

As redes sociais, em particular, promoveram a aproximação entre o "Calligraphy 

practice" e os seus utilizadores, em tempo real e à escala global. Constatou-se 

que esta relação é muito importante para a validação de um produto/serviço no 

mercado, uma vez que permite aferir, de forma quase imediata, quais as reações 

dos utilizadores relativamente ao projeto e a eventuais alterações. 

Adoptar diferentes canais para integrar a estratégia de Marketing digital, tais 

como, as redes sociais Facebook, LinkedIn, Pinterest e Youtube, possibilitou chegar 

a um maior número de pessoas, estabelecer contactos e parcerias, receber 

sugestões dos utilizadores e ampliar o conhecimento, tudo isto a um custo 

reduzido, quando comparado com estratégias de marketing tradicionais, 

isto é, fora do meio digital.

Em relação à rede social Facebook conclui-se que os períodos em que se 

verificou maior interação dos seguidores, correspondeu ao lançamento de novas 

atualizações da aplicação, altura em que, foram promovidas publicações pagas 

para a divulgação dos update da app. 

Verifica-se  ainda que, de um modo geral, a interação dos seguidores com a página 

do Facebook se fez maioritariamente através da cronologia, sendo as "publicações 

de estado" as que mais interação têm e, por isso, maior alcance atingem.

Constatou-se que quando se promoveram publicações pagas, o alcance foi maior 

do que nas publicações orgânicas. Nestes períodos, o número de "likes" 

à página aumentou substancialmente.

As ligações externas, isto é, o número de vezes que as pessoas acedem à página 

a partir de sites fora do Facebook acontece maioritariamente, através do website 

oficial do projeto e do motor de busca google.com.

Relativamente à presença do "Calligraphy practice" no LinkedIn, esta permitiu 

a criação de uma extensa rede de contactos importantes para o projeto. 

Receberam-se mensagens individuais e de empresas, a propor parcerias com 

o projeto, que podem vir a ser importantes futuramente.  
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Verificou-se que a participação em concursos é amplamente vantajosa, não só 

para a evolução e divulgação do projeto, mas também para o enriquecimento 

pessoal e profissional dos elementos que o integram. 

Neste contexto, o projeto CP está nos dez finalistas do   - Prémio Nacional 

Indústrias Criativas 2014 - e será anunciado o vencedor em meados de Outubro, 

o que por si só, é um ótimo modo de validação do projeto e das ações realizadas 

no contexto de estágio. 

Serve ainda de validação o facto do mesmo ter sido divulgado em vários sites 

de referência a nível nacional, como é exemplo P3 (www.p3.publico.pt/) (http://

p3.publico.pt/vicios/hightech/13535/calligrahy-practice-nesta-aplicacao-o-dedo-

e-um-pincel) e internacional como o www.wecreatedit.com  (https://www.

wecreatedit.com/p/calligraphy-practice), entre outros. 

Em suma, é possível afirmar que o aperfeiçoamento contínuo da aplicação 

"Calligraphy practice", em conjunto com uma estratégia de comunicação 

transversal bem consolidada, a par da boa utilização do design de comunicação 

ao serviço de todas essas ações, contribuiu para o aumento da credibilidade, 

dimensão, notoriedade e reconhecimento do projeto, impulsionando, em 

alguns momentos, o aumento exponencial do número de vendas da aplicação 

CP e, noutros, permitindo que estas não diminuíssem, tornando o projeto 

sustentável. 
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8.3 RECOMENDAÇÕES
De um modo geral, considera-se que os procedimentos adoptados foram 

assertivos para a qualidade dos resultados obtidos. 

Porém, tendo em conta o potencial crescimento do projeto, bem como os 

canais de comunicação possíveis para a sua divulgação, numa era digital e 

em constante evolução, recomendam-se estudos que desenvolvam os temas 

apresentados e explorem outros, não abordados nesta investigação. 

Assim, com o intuito de desenvolver a área de estudo em causa no presente 

relatório, sugerem-se as seguintes recomendações para futuras investigações.

•		Realizar um estudo sobre o impacto da app CP na aprendizagem 

da caligrafia, assim como aferir a sua aplicação ao design de comunicação.

•		Efetuar questionários e inquérito a grupos de foco, procurando determinar qual 

o método mais eficaz, para a transmissão de uma mensagem através do 

meio digital, no âmbito do projeto CP.  

•		Averiguar outras plataformas e métodos para a divulgação do projeto e aferir 

qual o papel do design de comunicação nesse contexto.

•		Definir Casos de Estudo e analisar o contributo do Design de Comunicação 

aplicado ao Marketing digital.
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São numerosos os livros onde estão publicados os seus trabalhos nas áreas do Design, 

Caligrafia e Tipografia. Ministrou no seu atelier o Prácticum do "Mestrado de Tipografia" 

da Universidade de Barcelona. Há anos que colabora com o estúdio Hartmann Design de 

Offenbach, na Alemanha, ao nível do design de embalagem, GDS, Global Design Sources.

Atualmente trabalha no design de vários tipos de letra para a sua fundição EdyType.

Em Junho de 2010, recebeu uma homenagem pela sua carreira profissional como calígrafo 

e typeface designer no 4to. Congreso Internacional de Tipografía, em Valencia.

Disponível em: http://et.ipcb.pt/ricardo-rousselot/ |  Consultado: 22 de Julho 2014

GARY MUNCH: 

É type designer e Professor de Design na University of Bridgeport, em Connecticut, Estados 

Unidos da América.

Autor de diversos tipos de letra premiados e de sucesso para a Linotype (Ergo, Really) e fez parte 

do projeto ClearType da Microsoft relacionado com fontes de sistema (Candara) para Windows. 

Tem um especial interesse pela letra não Latina, tendo desenvolvido projetos de 

letras Cirílicas e Gregas, e a nível nacional a Cherokee, recentemente desenvolvida em 

Cherokee, Oklahoma, Estados Unidos da América.

De 2001 a 2008 foi membro da direção do TDC – Type Directors Club (Nova Iorque), tendo 

sido Presidente e Diretor Executivo. Presidiu a organização e júri dos concursos "TDC type 

design" e "TDC typography competition", mantendo o apoio a estas e outras competições.

Na Universidade de Bridgeport SASD (Shintaro Akatsu School of Design), ensina design gráfico, 

caligrafia e lettering, tipografia, e type design  no curso de design gráfico.

Disponível em: http://et.ipcb.pt/gary-munch/ | Consultado: 22 de Julho 2014

 

GERRY LEONIDAS: 

Professor de tipografia e trabalha nesta área desde 1986. Está também envolvido em 

projetos de consultoria, e desenvolvimento do curso. Interesses específicos: processos 

de design tipográfico, educação tipográfica e tipo de letra grega e tipografia. Diretor do 

Programa para o MA Typeface Design e diretor para o TDi +.

Disponível em: http://leonidas.org/about/ | Consultado: 22 de Julho 2014

LUÍS MOREIRA: 

Sócio e designer no TVM designers. Professor coordenador de Mestrado em design gráfico 

no  Instituto Politécnico de Tomar. Licenciado pela Faculdade de Belas Artes de lisboa. 

Disponível em:  https://www.linkedin.com/profile/ | Consultado: 22 de Julho 2014

11.1 PROJETO PRINCIPAL (CP)

11.1.1. ATUALIZAÇÕES (FONTS)

 A• BIBLIOGRAFIA PARA DESENHO DAS FONTES DO CP

HARRIS, David (1995), The Art of Calligraphy  — A pratical guide to that Skills and 

techniques: Dorling Kindersley limited, London.

(Fundational hand — p.42; Italic – p.94; Gothic Scripts — p.50—80; 

Textura quadrata: p. 50; Fraktur e Schwabacher: p.74)

MARTIN, Judy; STRIBLEY, Miriam (1996), The Complete Guide to Calligraphy 

— techniques and materials: A Quantum Book, London.

FURBER, Alan (1984), Layout and Design for Calligraphers: Taplinger Publishing Co. Inc., 

New York.

POHLEN, Joep (1994), Letter Fountain— the anatomy of type, the ultimate typeface 

reference guide, Tashen, China.

JOHNSTON, Edward (1966), A Book of Sample Scripts, Crown copyright Library of the 

Victoria and Albert Museum. 

(Unciais: p 24—25)

CALDERHEAD, Christopher; COHEN, Holly (2011), The World Encyclopedia  

of Callígraphy — The ultimate Compendium on the Art of Fine Writing — history; craft: 

technique.

(Textura quadrata: p.50—55 e abre teóricamente outras caligrafias – Chinês, Japonês, 

Indiano, Árabe, Grego, Cirílico, Arménio, Hebraico, etc……)

HARRIS, David(2003), The Calligrapher’s Bible — 100 complete Alphabets 

and How to Draw Them: A Quarto Book, Canadá.

(Roman: p. 42—57; Gothic: p. 86—13)

CALDHEAD, Cristopher (2012), Calligraphy Studio — the ultimate introduction 

to the Art of Hand Lettering: Sterling New York.   

Unciais: p.81—83

SCHALANSKY, Judith(2008), Fraktur mon Amour: Princeton Architectural Press; New 

York. (Fraktur)

JOHSTON, Edward (1994), Writng and Iluminating e Letering: C.B.E.A & C Black 

(Publishers) limited, Espanha.

MIDDENDORP, Jan (2012), Scripts Hand — lettering and calligraphy: Gestalten editors.
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GOTHIC CAPITALS

UNCIALS

>
(esquerda)
Figura 110.
Gothic Capitals
Instruções de letra
Fonte: autora

>
(esquerda)
Figura 112.
Uncials
Instruções de letra
Fonte: autora

>
(direita)
Figura 111.
Gothic Capitals
Desenho de letra
Fonte: autora

>
(direita)
Figura 113.
Uncials
Desenho de letra
Fonte: autora

A• FONTS

Nesta parte apresentam-se as fontes e as respetivas intruções de letra, 

desenhadas para as atualizações da aplicação CP. 

TEXTURA QUADRATA

FRAKTUR

<
(esquerda)
Figura 106.

Textura Quadrata
Instruções de letra

Fonte: autora

<
(esquerda)
Figura 108.

Fraktur
Instruções de letra

Fonte: autora

<
(direita)

Figura 107.
Textura Quadrata
Desenho de letra

Fonte: autora

<
(direita)

Figura 109.
Fraktur

Desenho de letra
Fonte: autora
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<
Figura 116.
St. Patrick’s Day (banner)
Dia de São Patrício (em inglês: Saint Patrick's Day, 

em irlandês: Lá le Pádraig ou Lá Fhéile Pádraig), 

é a festa anual que celebra o domínio da chegada de São 

Patrício, um dos padroeiros da Irlanda, e é normalmente 

comemorado no dia 17 de Março pelos países que falam a 

língua inglesa. 

Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 (Fonte: autora)

<

Figura 117.
Valentine´s
São Valentim,é um santo reconhecido pela Igreja Católica 

e igrejas orientais que dá nome ao Dia dos Namorados em 

muitos países, onde celebram o Dia de São Valentim. 

O nome refere-se a pelo menos três santos martirizados 

na Roma antiga. 

Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014

11.1.2. FACEBOOK

 A• PUBLICAÇÕES TEMÁTICAS

<

Figura 114.
Halloween
O Dia das Bruxas (Halloween é o nome original na língua 

inglesa. É um evento tradicional e cultural, que ocorre 

basicamente em países de língua inglesa, mas com especial 

relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino 

Unido, tendo como base e origem as celebrações dos 

antigos povos (Dos Povos Celtas séc. |||). 

Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 (Fonte:autora)

<

Figura 115.
Tributo a Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918

Joanesburgo, 5 de dezembro de 2013) Foi um advogado, 

líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, 

considerado como o mais importante líder da África Negra. 

Recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1993. 

Morreu a 5 de dezembro de 2013.  

Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014
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>
Figura 120.
Interação com o utilizador 1
Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

11.1.2. FACEBOOK

 C• PUBLICAÇÕES IMPULSIONADAS

>
Figura 121.
Vídeo promocional
Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

11.1.2. FACEBOOK

 B• "LIKES" METAS

<

Figura 118.
5000 likes
Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

(Fonte: autora)

<

Figura 119.
10 000 likes
Disponível em: https://www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014

(Fonte: autora)
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>
Figura 123.
Conteúdo temático | 
Thanksgiving 
e blackfriday
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 

2014 

>
Figura 124.
Atualização v 1.2 
Gothic Capitals
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 

2014

<
Figura 122.

Interação com o 
utilizador 2

Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014
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>
Figura 127.
Estatísticas Pessoas
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 128.
Estatísticas "Likes" 
da página
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

11.1.2. FACEBOOK

 D• VALIDAÇÃO DE RESULTADOS | ESTATÍSTICAS

<
Figura 125.

Estatísticas da 
Publicações

Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

<
Figura 126.

Estatísticas Vista Geral. 
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 
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>
Figura 133.
"Likes", comentários 
e partilhas
da página
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 134.
Visitas à página 
e ao separador
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 135.
"Likes" Orgânicos
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 136.
"Likes" Pagos
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

11.1.2. FACEBOOK

 D• VALIDAÇÃO DE RESULTADOS | ESTATÍSTICAS

<
Figura 129.

Estatísticas Vista Geral. 
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

<
Figura 130.

Estatísticas Vista Geral. 
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

<
Figura 131.

Estatísticas Vista Geral. 
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 

<
Figura 132.

Estatísticas Vista Geral. 
Disponível em: https://

www.facebook.com/

calligraphypractice?ref=hl. 

Consultado: 20 de Junho 2014 
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>
Figura 139.
Introduction Practice 
Workshop
Disponível em: http://

pt.pinterest.com/

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 140.
Practice by hand
Disponível em: http://

pt.pinterest.com/

Consultado: 20 de Junho 2014 

>
Figura 141.
Miscellaneous 
calligraphy pins
Disponível em: http://

pt.pinterest.com/

Consultado: 20 de Junho 2014 

11.1.3. PINTEREST

 WORKSHOPS WORKS

<
Figura 137.

Workshop´s Works
Disponível em: http://

pt.pinterest.com/

Consultado: 20 de Junho 2014 

<
Figura 138.

"Calligraphy practice" 
with iPad

Disponível em: http://

pt.pinterest.com/

Consultado: 20 de Junho 2014 
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CLIENTE

A Reg Rugs é uma empresa que se dedica à produção exclusiva e 
limitada de tapetes com estampados de obras de reconhecidos 
artistas plásticos e pintores. Divulga o projeto através do website 
disponível em http://www.red-rugs.com/index.html.

DURAÇÃO

Setembro a Outubro de 2013

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação
Raquel Calvelas - Webdesign
Vasco Conde - Programação

11.2.2 WEBSITE DA RED RUGS

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A empresa Red Rugs solicitou o design do seu website, tomando como ponto de partida 
o site existente. Deste modo, fez-se a análise do mesmo, no que respeita à arquitetura 
de informação, conteúdos apresentados, usabilidade e coerência visual dos elementos 
gráficos com a imagem da empresa. A partir desta análise, foi desenhado o novo site da 
empresa, incluindo: página principal, páginas secundárias e de conteúdo. O design do 
site ficou concluído dentro do período de estágio. Contudo, este ainda não se encontra 
disponível online. 

ELEMENTOS DO PROJETO

TRABALHO EXECUTADO

• Design da página principal (homepage)
• Design da página secundária About
• Design da página secundária e da de conteúdo na categoria Artists
• Design da página secundária Shop
• Design da página secundária Custom
• Design da página secundária News
• Design da página secundária Submissions
• Banner para a página oficial do projeto na rede social Facebook.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 1366 x 768 px (not responsive)
Cor RGB

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6

Raleway Bold 

Raleway SemiBold

Raleway Regular

Raleway Light

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
META Regukar

 META Bold
 META Italic

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CLIENTE

O Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian 
foi criado em 1983 e dedica-se deste então a preservar, investigar 
e tornar acessível a tantas pessoas quanto possível, a coleção à sua 
guarda, constituída por obras de arte dos séculos XX e XXI.
Para a sua divulgação dispõem de um website disponível em 
http://www.cam.gulbenkian.pt/. 

DURAÇÃO

Junho a Julho de 2013 

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Webdesign 
Raquel Calvelas - Webdesign
CAM - Curadoria
Full It - Programação

11.2.1 WEBSITE DO CAM 
 • Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O website do CAM foi originalmente desenhado pelo designer João Brandão e a autora 
interveio no seu redesign geral, com particular incidência na página principal, que foi 
concebida de raiz. Para isso, foi realizada uma pesquisa e análise de sites de referência 
como: http://www.moma.org/ ; http://www.louvre.fr/ ;  http://www.nationalgallery.org.uk/ ; 
http://www.tate.org.uk/ e https://www.rijksmuseum.nl/. 

As páginas Pesquisa, Vídeos e Coleção, também foram alteradas de modo a facilitar a 
navegação e optimizar a experiência do utilizador. Foi solicitado, ainda um destaque 
comemorativo dos 30 anos do CAM, que foi implementado no banner da homepage. 

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO

• Design da página principal (homepage) 
• Redesign da página Coleção
• Redesign da página Multimédia
• Redesign do menu de pesquisa
• Design do banner "30 anos do CAM"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões dowebsite: 1366 x 768 px (not responsive)
Cor RGB

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6

11.2 ESTÁGIO — PROJETOS SECUNDÁRIOS
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CLIENTE

Armanda Alves, pintora luso-angolana, iniciou o seu percurso em 
2008 e tem estado em clara ascensão através das suas obras com 
Alma Africana.

DURAÇÃO

Janeiro a Fevereiro de 2014

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação 
Raquel Calvelas - Design gráfico, Webdesign e Marketing digital.

11.2.4 Armanda Alves
  • Pintora — Marketing digital (Facebook)

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A pintora Armanda Alves queria promover o seu trabalho, primeiramente através de um 
website. No entanto, optou-se pela criação de uma página oficial na rede social Facebook. 
Esta serviu, por um lado, para reduzir custos e respeitar o orçamento, por outro para 
aproximar a pintora dos seus admiradores e potenciais compradores, permitindo a 
interação entre ambos.

A estratégia de comunicação no Facebook regeu-se, sobretudo, pela publicação semanal de 
conteúdos relevantes, impulsionados segundo uma estratégia de marketing previamente 
definida e aprovada pela artista. 

Os resultado foram bastante satisfatórios. O número de "gostos" cresceu 
exponencialmente num curto espaço de tempo. Os contactos obtidos através do Facebook 
promoveram a venda de algumas obras, o possível agendamento de exposições futuras, 
bem como se ampliou o reconhecimento da artista a nível mundial. 

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO

• Estratégia de marketing no Facebook (design e gestão de conteúdos)

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6

Helvetica Bold
Helvetica Regular
Helvetica Oblique
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENTE

Miguel Branco, artista plástico, iniciou o seu percurso profissional 
em finais dos anos 80 e, desde desde então, tem construído uma 
sólida carreira.

DURAÇÃO

Junho 2013 a Março de 2014 

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação, Design gráfico e Webdesign 
Raquel Calvelas - Design gráfico, Webdesign e Marketing digital. 

11.2.3 Miguel Branco 
 • Artista Plástico — Exposições & Marketing digital (Facebook)

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Desenvolveram-se trabalhos vários, ao longo do período de estágio para o artista plástico 
Miguel Branco, tais como digitalizações, tratamento e manipulação de imagem, execução 
de material gráfico para exposições (convite impresso e digital, folha de sala, press release, 
precário entre outros).

Para ampliar a visibilidade do artista foi ainda criado um perfil profissional na rede social 
Facebook, na qual a autora inseriu e promoveu conteúdos de acordo com a estratégia 
de comunicação aprovada pelo artista. Os resultados foram bastante satisfatórios, 
nomeadamente na divulgação de exposições através do Facebook, tendo obtido grande 
aceitação. 

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO

• Marketing digital na rede social Facebook (design e gestão de conteúdos)
• Design gráfico de material para exposições entre outros.

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

Optima Bold

Optima Regular

Optima Italic

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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CLIENTE

Manuel Amado (já referido na ficha anterior). 

DURAÇÃO

Junho de 2013

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Design 
Raquel Calvelas - Design editorial
Gabriel Godoi - Pré-impressão

11.2.6 Manuel Amado na Ermida 
 • Catálogo da exposição e material promocional

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para a exposição de Manuel Amado na Ermida com o tema "Espaços do Sagrado", foram 
criadas diversas peças de comunicação para a promoção da exposição nos diversos media. 
À partida foi definido como objetivo, assegurar a coerência visual e formal de todos os 
elementos gráficos, pelo que a gama cromática se adequou à paleta de cores das obras de 
Manuel Amado.

ELEMENTOS DO PROJETO

TRABALHO EXECUTADO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Desdobrável da Exposição

• Formato fechado: 160 x 160 mm
• Miolo: Desdobrável em harmónio 150 x 150 mm, 7 laudas e 6 dobras
• Capa: 160 x 160 mm; papel conqueror vergê 300g com impressão a 4/0 cores e corte simples. 
• Miolo: papel IOR 150h impressão a 4/4 cores
• Tiragem: 350 exemplares
• Impressão: finepaper em sistema offset
• ISBN: 978-989-8277-25-1

Convite da Exposição

• Dimensões: 100 x 150 mm (Formato postal)
• Papel couché brilhante 300g
• Tiragem: 1000 exemplares
• Impressão: Finepaper em sistema offset

Vinil Fachada da Ermida

• Vinil com impressão a jato de tinta, recortado
• Dimensões: 100 x 150 cm

Press Release

• Dimensões: A4
• Papel IOR 150g
• Tiragem: 50 exemplares
• Impressão: B2 Atelier de Design, em sistema digital laser 1face.

Folha de Sala

• Dimensões: A4
• Papel IOS 150g
• Tiragem: 200 exemplares
• Impressão: B2 Atelier de Design, em sistema digital laser 1face.

PROGRAMAS UTILIZADOS
• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

Palatino Bold
Palatino Regular
Palatino Bold Italic
Palatino Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAX Regular

DAX Bold

DAX Light

DAX Italic

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENTE

Manuel Amado tem um longo percurso profissional iniciado no 
final dos anos 50, sendo um dos pintores mais importantes da sua 
geração no panorama português. A curadoria da exposição ficou 
a cargo de Teresa Amado, com quem foram realizadas todas as 
reuniões. 

DURAÇÃO

Janeiro a Fevereiro de 2014

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Design 
Raquel Calvelas - Design editorial e Web
Gabriel Godoi - Pré-impressão

11.2.5 Manuel Amado 
 • Os Cavalos — Catálogo da exposição e material promocional

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Para a Exposição "Manuel Amado — Os Cavalos — a ter lugar no Museu do Oriente (15 
de Outubro a 22 de Novembro de 2014), foram criadas diversas peças de comunicação 
para a promoção da exposição nos diversos media. À partida foi definido como objetivo, 
assegurar a coerência visual e formal de todos os elementos gráficos, pelo que a gama 
cromática se adequou à paleta de cores das obras de Manuel Amado.

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Catálogo da Exposição Impresso e Digital

• Catálogo Digital (cor RBG e formato PDF) disponível em: http://issuu.com/joaobrandao3/
docs/manuel_amadado_cavalos_net

• Especificações técnicas do formato impresso:
• Dimensões: 210 x 275 mm com badanas de 208 mm; Capa: 850 x 280 mm
• Miolo: papel couché silk mate 150g com impressão a 4/4 cores + verniz
• Sobrecapa: papel couché brilhante 300g com impressão a 4/0 cores + 

plastificado mate no exterior 
• Número de páginas: 64
• Tiragem: 1000 exemplares
• Impressão: Gráfica Maiadouro em sistema offset

Anúncio revista "Equitação"

• Impresso e digital, este último exportado em sistema de cor RBG e formato JPG.
• Especificações técnicas do formato impresso:

• Dimensões: 200 mm x 265 mm
• Papel couché silk mate 150g com impressão a 4/4 cores + verniz
• Impressão: em sistema offset

Tela anúncio

• Tela vinílica com impressão a jato de tinta.
• Dimensões: 120 cm x 90 cm

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrahtor CS6
• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

Palatino Bold
Palatino Regular
Palatino Bold Italic
Palatino Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAX Regular

DAX Bold

DAX Light

DAX Italic

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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CLIENTE

Lifestories é uma empresa que cria produtos únicos com edição 
limitada, a partir de histórias de vida de uma pessoas, empresas ou 
instituições.

DURAÇÃO

Fevereiro a Maio de 2014

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação 
Raquel Calvelas - Design editorial
Gabriel Godoi - Pré-impressão

11.2.8 Livro "Carlos Veloso"
 • Uma história de família 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A Lifestories procurou o B2 Atelier de Design para a conceção de diversos produtos a 
serem comercializados pela empresa, nomeadamente dois livros, que constituíram a 
encomenda inicial. 

Foi realizado o design editorial de dois livros biográficos de edição exclusiva e limitada, 
um deles apresentado na presente ficha de projeto e, o outro na que se segue. O processo 
de trabalho implicou a análise de todo o conteúdo e várias reuniões com o cliente. Foram 
tratadas todas as fotografias, algumas em bastante mau estado, de forma a melhorar 
o resultado final. A autora definiu as dimensões, a grelha de trabalho, as fontes e as 
cores, as quais foram orientadas pelo coordenador e aprovadas pelo cliente. Durante este 
processo foi ainda redesenhado o logotipo da empresa.

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO

• Livro "Carlos Veloso - Uma história de família"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Dimensões miolo: 205 x 260 mm
• Dimensões capa : 208 x 263 mm
• Miolo: papel couché mate 150g
• Capa dura: cartão 3mm revestida a tela e gravação a uma cor.
• Sobre-capa: papel silk mate 300g com impressão a 4/0 cores
• Guardas: papel Pop´set 150g, cor "branco"
• Número de páginas: 116
• Tiragem: 10 exemplares
• Impressão: finepaper em sistema digital em jato de tinta.

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

Cambria Bold
Cambria Regular
Cambria Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENTE

Pedro Calapez é um artista plástico português que iniciou o seu 
percurso nos anos 70. Atualmente, o seu trabalho é exposto em 
diversas galerias e museus, quer em Portugal, quer no estrangeiro. 

DURAÇÃO

Junho a Julho 2013

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Design 
Raquel Calvelas - Design editorial
Gabriel Godoi - Pré-impressão

11.2.7 Pedro Calapez 
 • Do pequeno espaço entre as coisas — Catálogo Exposição

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Na sequência da Exposição de Pedro Calapez intitulada "Do pequeno espaço entre as 
coisas", que teve lugar na Galeria Nova Ogiva em Óbidos de 6 de Setembro de 2013 a 2 de 
Fevereiro de 2014, foi realizado um catálogo da exposição. Este projeto foi desenvolvido, 
em grande parte pelo designer João Brandão e teve a colaboração da autora sempre que 
necessário.

ELEMENTOS DO PROJETO 

 

TRABALHO EXECUTADO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Catálogo da Exposição

• Versão com capa mole (brochura):
• Dimensões miolo: 205 x 210 mm 
• Dimensões capa: 215 x 220 mm
• Miolo: papel couché silk mate 150g com impressão a 4/4 cores

• Versão com capa dura:
• Capa em cartão 3mm revestida a tela sem impressão.
• Guardas: papel Pop’set 150g, cor capucine.
• Sobrecapa: Papel couché silk mate 300g com impressão a 4/0 cores no exterior.
• Nr de páginas: 80
• Tiragem: 350 exemplares
• Impressão: Gráfica Maiadouro em sistema offset
• ISBN: 978-972-9132-21-6

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Indesign CS6

Quadraat Bold Small Caps 
Quadraat Bold Small Caps
Quadraat  Italic Small Caps
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Quadraat Sans Bold 
Quadraat Sans Regular
Quadraat  Sans Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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CLIENTE

João Paulo Ferreira 

DURAÇÃO

Novembro de 2013

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Design editorial
Raquel Calvelas - Design editorial

11.2.10 Curriculum Vitae de João Paulo Ferreira 
    • Cirurgião plástico

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O médico cirurgião plástico João Paulo Ferreira procurou o B2 Atelier de Design, para a 
execução do seu Curriculum Vitae, que deveria expor da melhor forma, toda a sua atividade 
profissional até à data. 
Foram organizados, digitalizados e tratados todos os elementos a constar do Curriculum 
Vitae.
Para resumir as várias intervenções cirúrgicas, foi necessário organizar a informação em 
tabelas e gráficos, criados à medida das necessidades do projeto. Deu-se também especial 
atenção às fotografias das cirurgias (antes, durante e depois da operação), que requereram 
especial preocupação na preservação da privacidade do paciente, conseguida com o 
cobertura de algumas partes do rosto. 
O CV constituiu prova de avaliação no Exame de Acesso à especialidade.

ELEMENTOS DO PROJETO 

 

TRABALHO EXECUTADO

• Curriculum Vitae

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Dimensões miolo: 180 x 260 mm
• Dimensões capa :180 x 260 mm
• Miolo: papel couché mate 150g com impressão a 4/4 em sistema digital
• Capa mole: cartolina Cromo uma face com impressão a 4/0 cores em sistema digital + 

plastificação mate no exterior. Lombada quadrada colada.
• Número de páginas: 464
• Tiragem: 15 exemplares

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

Cambria Bold
Cambria Regular
Cambria Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENTE

Lifestories (já referido na ficha anterior).  

DURAÇÃO

Fevereiro a Maio de 2014

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação 
Raquel Calvelas - Design editorial
Gabriel Godoi - Pré-impressão

11.2.9 Livro "A vida de Belita" 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

(ver ficha anterior)

TRABALHO EXECUTADO

• Livro "A vida de Belita"

ELEMENTOS DO PROJETO

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Dimensões miolo: 205 x 260 mm
• Dimensões capa: 208 x 263 mm
• Miolo: papel couché mate 150g
• Capa dura: cartão 3mm revestida a tela e gravação a uma cor.
• Sobre-capa: papel silk mate 300g com impressão a 4/0 cores
• Guardas: papel Pop’set 150g, cor "branco"
• Número de páginas: 156
• Tiragem: 10 exemplares
• Impressão: finepaper em sistema digital em jato de tinta.

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Photoshop CS6
•  Adobe Indesign CS6

Perpetua Bold
Perpetua Regular
Perpetua Italic
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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CLIENTE

David Rasteiro

DURAÇÃO

Junho de 2013

INTERVENIENTES

Raquel Calvelas - Design editorial
João Brandão - Coordenação

11.2.12 Curriculum Vitae de David Rasteiro 
   • Cirurgião plástico

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O médico cirurgião plástico David Rasteiro, procurou o B2 Atelier de Design para a 
execução do seu Curriculum Vitae, que deveria expor da melhor forma, toda a sua atividade 
profissional até à data. 

Foram organizados, digitalizados e tratados todos os elementos a constar do Curriculum Vitae.

Para resumir as várias intervenções cirúrgicas, foi necessário organizar a informação em 
tabelas e gráficos, criados à medida das necessidades do projeto. Deu-se também especial 
atenção às fotografias das cirurgias (antes, durante e depois da operação), que requereram 
especial preocupação na preservação da privacidade do paciente, conseguida com o 
cobertura de algumas partes do rosto. 

O CV constituiu prova de avaliação no Exame de Acesso à especialidade.

ELEMENTOS DO PROJETO

 

TRABALHO EXECUTADO

• Curriculum Vitae

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Dimensões miolo: 180 x 260 mm
• Dimensões capa: 180 x 260 mm
• Miolo: papel couché mate 150g com impressão a 4/4 em sistema digital
• Capa mole: cartolina Cromo uma face com impressão a 4/0 cores em sistema digital + 

plastificarão mate no exterior. Lombada quadrada colada.
• Número de páginas: 180
• Tiragem: 10 exemplares

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Photoshop CS6
• Adobe Indesign CS6

MinionPro Bold
MinionPro Medium
MinionPro Regular
MinionPro Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLIENTE

Ana Fernandes e Fernandes 

DURAÇÃO

Julho 2013

INTERVENIENTES

João Brandão - Coordenação e Design editorial
Raquel Calvelas - Design editorial

11.2.11 Curriculum Vitae de Ana Fernandes e Fernandes 
   • Médica pediatra

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A médica pediatra Ana Fernandes e Fernandes encomendou a execução do seu Curriculum 
Vitae, que deveria expor da melhor forma, toda a sua atividade profissional até à data. 

Foram organizados, digitalizados e tratados todos os elementos a constar do Curriculum 
Vitae.

Para resumir as várias intervenções cirúrgicas, foi necessário organizar a informação em 
tabelas e gráficos, criados à medida das necessidades do projeto.

O CV constituiu prova de avaliação no Exame de Acesso à especialidade.

ELEMENTOS DO PROJETO

TRABALHO EXECUTADO

• Curriculum Vitae

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Dimensões miolo: 180 x 260 mm
• Dimensões capa: 180 x 260 mm
• Miolo: papel couché mate 150g com impressão a 4/4 em sistema digital
• Capa mole: cartolina Cromo uma face com impressão a 4/0 cores em sistema digital + 

plastificarão mate no exterior. Lombada quadrada colada.
• Número de páginas: 176
• Tiragem: 10 exemplares

PROGRAMAS UTILIZADOS

• Adobe Photoshop CS6
•  Adobe Indesign CS6

MinionPro Bold
MinionPro Medium
MinionPro Regular
MinionPro Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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12. ANEXOS

 12.1  PNIC — PROGRAMAÇÃO
12.2  BUSINESS MODEL CANVAS
12.3  MODELO DE NEGÓCIO 

<

Figura 142.
Programa PNIC — Prémio Indústrias Criativas
Fonte: PNIC
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 12.3 MODELO DE NEGÓCIO 

MERCADO

Concorrência

Segmentação

MODELO DE 
NEGÓCIO

Modelo 1 (base)

Model0 2

Model0 3

Model0 4

CENÁRIOS 
DE OPERAÇÃO 

para 2015

ANÁLISE DE RISCO

COMPANY TEAM

ADITIONAL 
INFORMATION

A Calligraphy Practice app é um software criado de raiz para ser o melhor sistema para  
a aprendisagem  e prática da caligrafia. Para isto foi criado um pincel digital caligráfico avançado 
(patenteado), que é o único que permite a versatilidade e flexibilidade necessária para a prática 
confortável da caligrafia. Este sistema é completado com instruções para a aprendisagem dos 
diversos desenhos de letra.

Calligraphy Practice app
Business Case
Julho 2014

Este software apanha todo o mescado mundial relacionado com a calligrafia que é muito vasto e 
diverso. Além dos especialistas em caligrafia temos o ensino das artes e do design, historiadores, 
entusiatas colecionadores de canetas, artistas de tauagens e grafity, entre outros. Apenas na 
area da educação encontramos a caligrafia desde o ensino primário, secundário, ensino artístico 
especialisado e ensino especial. Também se encontra no ensino universitário sendo principalmente 
na área do design gráfico, mas também nas áreas de história, artes e letras.
Apenas na educação superior de design temos um mercado muito interessante para explorar, apenas 
em portugal formamos 1700 designers por ano, nos EUA existem 50 000 estudantes, este é um valor 
interessante pelo seu dinamismos pois todos os anos 15 000 terminam a sua formação e outros 
15 000 entram como novos alunos.

No mercado do software apenas existe uma app que concorre directamete e dado não utilisar o nosso 
pincel digital avançado, esta encontra-se já ultrapassada pelo nosso em todas as estatísticas.  
Esta app concorre também directamete com os livros que ensinam caligrafia, e dado que esta oferece 
uma experiencia interactiva apresenta vantagem muito claras, além do preço muito mais baixo 
devido ao facto de não ter despesas de impressão e distribuição.

De momento a aplicação está desenhada para o mercado educativo e para o designer gráfico.  
Será possível criar no futuro versões mais jovens, tanto para o ensino secundário, tal como para 
os teenagers usado a linguagem do grafity e das tatuagens. Este produto, dado que se encontra 
patenteado, é possível de ser licenciado através da venda de licenças de utilização da tecnologia, 
tanto por preço fixo tal como através de sistema de comissão “royalty”, a empresas grandes de 
software de desenho.

O modelo 1 é o já existente, Todos os outros modelos de negocios pretendem ser futuramete 
implementados e aplicados simultaneamente

Vendas directas do producto através da app Store de Apple por 1.99 USD (apple tira comissão 
de venda 30% ou 0.59 USD)

Expansão para o mecado Andrioid, e venda através da Google Play, preço a aplicar igual, 1.99 USD

Venda de materias de caligrafia através de marketing por afiliação. Este sistema permitirá opter uma 
comissão sobre as vendas direccionadas pelo nosso site ou redes socais de materiais de caligrafia, 
sem o risco ou investimento de criar a loga ou stock.

Venda ou licenciamento da tecnologia a empresas de software, tanto por preço fixo tal como através 
de sistema de comissão “royalty”.

pessimista  | 5000 € vendas directas no mercado IOS e Android

realista | 10 000 € de vendas directas no mercado IOS e Android + 1500€ de vendas através do markeing de afiliação

optimista | através da venda ou licenciamento da tecnologia + 20 000 € vendas directas no mercado IOS e Android

Espera-se que as vendas nos anos seguintes subam até estabilizarem nos 15 000 a 20 000 € anuais

Risco muito baixo. O projecto já se encontra desenvolvido e e em distribuição com gastos de 
manutenção quase nulos

João Brandão, Criador, designer, Gestor
Raquel Calvelas, Designer, webdesigner, Marketing
Vasco Conde, Programação
Justine de la Cal, designer, Tradução e consultoria de inglês
Luisa Seabra, Comunicação e Marketing

Veja o nosso video em http://youtu.be/vkhwm4x7FNk
Visite o nosso site em http://www.calligraphypractice.com
Facebook https://www.facebook.com/calligraphypractice
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 12.2 BUSINESS MODEL CANVAS 

<

Figura 143.
Business Model Canvas — CP 
Fonte: autora
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Rua Sá Nogueira  |  Polo Universitário  |  Alto da Ajuda  |  1349-055 Lisboa
Tel. 213615000   joao@b2design.pt

FACULDADE DE ARQUITETURA
 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Parecer

João Aranda Brandão, Professor Auxiliar da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 

declara para os devidos efeitos que depois de ter avaliado o relatório de estágio 

curricular de Mestrado em Design de Comunicação da Designer Ana Raquel Calvelas 

Vicente Amaro, com o título:

 “Design e Marketing aplicado ao projeto "Calligraphy Practice".

- Estágio no B2 Atelier de Design, Lda”,  

da qual é orientador científico, que esta demostra grande qualidade e assim considera 

que a mesma se encontra concluída e pronta para ir a provas.

Lisboa, 19 de Setembro de 2014

João Brandão

Professor Auxiliar

Faculdade de Arquitetura de Lisboa | UL




