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“At some point down the road, you may find yourself educating your client

about design, but first you must educate yourself about your client. Without

knowing the nitty-gritty details of your client’s business, his reasons for

seeking a brand identity, and expectations of the process and the final de-

sign, you cannot possibly be successful.” 1

(Airey, 2010, p.42)

1 [T.L.:] “ Num determinado momento do caminho, poderá dar por si a educar o seu cliente sobre design, mas primeiro, 

deverá procurar educar-se sobre o seu cliente. Sem conhecer os mais ínfimos detalhes do seu negócio, as razões que o 

levam a procurar uma identidade para a sua marca, as expectativas sobre o resultado final de design, nunca poderá ser 

bem sucedido.”
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Resumo

O sucesso de um projecto de identidade visual corporativa prende-se, so-

bretudo, com a capacidade de suscitar uma imagem positiva da marca que 

representa. Porém, para que possa ser facilmente reconhecida, é essen-

cial garantir coesão gráfica entre todos os elementos usados no processo 

de comunicação.A nossa investigação procurou aprofundar estes tópicos 

no âmbito de um estágio curricular no atelier Torga Brand Lovers, através 

do desenvolvimento de projectos de identidade visual corporativa, entre 

outros objectos de comunicação. Por um lado, focámo-nos nos aspectos 

que permitem atingir a indispensável coerência em termos de linguagem 

gráfica e entre ela e os propósitos dos encomendadores (clientes); por 

outro, procurámos compatibilizar o desígnio anterior com a linguagem 

gráfica do atelier que nos acolheu, sem abdicar de aprofundar a nossa 

própria identidade autoral. Este processo foi validado em primeiro lugar 

pelo próprio atelier, que aprovou as propostas apresentadas aos clientes, 

e pelos próprios clientes, pelo que os resultados denotam a indispensável 

negociação que caracteriza um projecto profissional de design. Da meto-

dologia fazem parte métodos intervencionistas e não-intervencionistas 

de base qualitativa, como a revisão literária, a análise de casos de estudo, 

e por fim, a investigação activa (que se rege pela metodologia própria de 

projecto em design).

Palavras-chave: Design de Comunicação; Identidade Visual Corporativa; 

Branding; Coerência gráfica

resumo
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Abstract

The success of a corporate visual identity project relates in particular, with 

the ability to evoke a positive image of the brand it represents. However, 

that can be easily recognized, it is essential to ensure cohesion between 

all the graphic elements used in the communication process. Our research 

sought to explore these topics within an internship in the studio Torga Brand 

Lovers, by developing projects of corporate visual identity, among other ob-

jects of communication. For one, we focused on the aspects that can achie-

ve the necessary coherence in terms of graphic language, and between it 

and the purposes of the clients; on the other, sought to reconcile the pre-

vious design with the graphic language of the design studio that welcomed 

us without giving to deepen our own authorial identity. This process was 

validated first by the studio itself, which approved the proposals submitted 

to clients, and the clients themselves, so the results denote an indispensable 

negotiation that characterize a professional design project. From metho-

dology are non-interventionists of interventional methods and qualitative 

basis, as the literature review, analysis of case studies, and finally, active 

research (which is which is conducted by design methods).

Keywords: Communication Design; Corporate Visual Identity; Branding; 

Graphic Consistency

Abstract
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Glossário

Coerência gráfica de uma Marca - Relação que se estabelece entre os 

elementos formais  e visuais que constroem a identidade visual de uma 

marca. Deve estar em conformidade com os valores da organização, com a 

sua cultura ou missão, e deve ser passível de ser reconhecida, independen-

temente do suporte onde é aplicada.

Identidade Visual Corporativa  - Tradução literal da língua inglesa, é o con-

junto de elementos formais que apresentam uma marca a nível gráfico e 

visual. Diz respeito a imagens, cores, símbolos, padrões e logótipos, que em 

conjunto com outras estratégias de comunicação institucional permitem 

construir uma imagem na mente do consumidor.  Em português, é mais 

correcto designar por Identidade visual institucional, pois a palavra "cor-

porativa" admite a associação ao regime (corporativista) do Estado Novo.

Linguagem Gráfica - Conjunto de características gráficas de um projecto 

de design; serve para comunicar ideias, conceitos, noções, percepcionáveis 

visualmente; pode ser mais ou menos distintiva (individual), mas tem de 

ser partilhável. Entre as características mais comuns registam-se as seguin-

tes: simples, complexa, depurada, sofisticada, abstracta, geométrica, linear, 

ilustrativa, tridimensional, orgânica ...

glossário
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Marca Gráfica - É uma representação gráfica e visual de uma marca ou de 

uma instituição, por outras palavras poderá ser denominada por logótipo. 

Deve ser capaz de reflectir uma imagem positiva ao cliente/consumidor e, 

consequentemente, ser coerente com as estratégias comunicacionais deli-

neadas pelo departamento de branding. 

Acrónimos

TBL  - Torga Brand Lovers

DCU - Design Centrado no Utilizador

Glossário e acrónimos
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1Introdução

Introdução

A marca é o reflexo da imagem que produz na mente dos seus clientes. A 

sua capacidade de comunicação é, provavelmente, um dos principais as-

pectos que mais contribui para potencializar o seu êxito. É por este motivo, 

que o desenvolvimento de um projecto de identidade visual corporativa é 

assente num conjunto de objectivos comunicacionais, que visam encontrar 

soluções capazes de expressar a imagem que se pretende transmitir. Um 

desses objectivos passa pela construção de uma identidade coesa, facil-

mente reconhecida no universo visual no qual deve operar. 

A presente investigação decorreu no âmbito de um estágio curricular 

na empresa Torga Brand Lovers, um atelier de design especializado na cons-

trução e comunicação de marcas. Foram desenvolvidos vários projectos, 

na sua maioria de identidade visual corporativa. Foi feita uma selecção e 

optou-se por incluir neste documento os trabalhos que se relacionam com 

o tema da investigação e nos quais a investigadora esteve mais envolvida 

em termos de responsabilidade autoral. Todavia, no diário de estágio 2, é 

possível acompanhar todos os projectos que foram desenvolvidos durante 

esta experiência em contexto de trabalho profissional.

2 Consultar em anexo (pp.161 - 164)
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Ao longo do estágio foram sentidas algumas dificuldades, sobretudo no 

que diz respeito ao controle e equilíbrio das variáveis que foram surgindo 

e que acabaram por influenciar os resultados. Prendiam-se com adversida-

des e contratempos próprios de cada projecto, como alterações de prazos, 

limitações técnicas e orçamentais; mas também, com a necessidade de 

aprovação por parte da gerente da empresa e da aprovação dos clientes 

– na maior parte dos casos não têm formação em design e, tendem a ava-

liar os resultados de um modo empírico, com base na sua cultura visual. A 

investigação permitiu ainda analisar o portefólio de trabalhos do atelier, de 

modo a verificar a existência de uma linguagem gráfica que o caracterize e 

como pode ser aplicada a projectos muito diferentes.

A oportunidade de desenvolver um estágio de cinco meses numa em-

presa permitiu ainda que os conhecimentos e competências adquiridas ao 

longo da formação académica pudessem ser testados em contexto de tra-

balho profissional, e melhorados com base na experiência adquirida, o que 

até então não tinha sido possível.

Ao longo deste documento, poder-se-á compreender de que modo se 

desenrolou a investigação, quais as conclusões que se retiram, as oportuni-

dades e os benefícios obtidos no decurso deste estágio. Serão ainda incluí-

das algumas recomendações, que poderão servir no futuro para orientar 

outros projectos de investigação em design em contexto de trabalho.
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Campo:
Design de Comunicação

Área: 
Design Gráfico

Título:
A Identidade Visual de uma Marca

Subtítulo: 
Design de Comunicação no atelier Torga Brand Lovers
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Tópico Investigativo

Ao longo de um projecto de identidade visual corporativa é necessário deli-

near um conjunto de objectivos comunicacionais, que permitam encontrar 

resultados que potenciem o êxito da marca (e da empresa de design). Essa 

identidade, para ser facilmente reconhecida e memorizada deve apresen-

tar coesão gráfica em toda a extensão do sistema visual.

Porém, durante o processo, surgem variáveis que podem influenciar 

o resultado final. A primeira decorre da indispensável aprovação do res-

ponsável do atelier (antes da aprovação do cliente). A segunda envolve as 

implicações do projecto no portefólio de trabalhos da empresa, i.e. tem de 

ser distintivo mas, simultaneamente, coerente com a sua linguagem grá-

fica. No caso específico da TBL este último aspecto é muito importante, 

embora haja outros ateliers que têm estratégias de afirmação no mercado 

diferentes.

O itinerário processual na abordagem a cada projecto foi o seguinte: 1) 

interpretar o brief nos diversos contextos; 2) compreender de que modo 

pode ser garantida a coerência gráfica num projecto de identidade visual 

corporativa; 3) analisar o portefólio da TBL, de modo a verificar se é pos-

sível identificar uma linguagem que auxilie o desenvolvimento do novo 

projecto; 4) identificar as características mais marcantes para as inserir no 

novo projecto; 5) interpretar essas características através da subjectividade 

da investigadora; 6) submeter à discussão e aprovação da TBL; 7) submeter 

à aprovação do cliente; 8) revisões, reformulações e implementação.
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Objectivos

- Objectivos Gerais

• Conseguir projectar identidades visuais corporativas capazes de sa-

tisfazer as aspirações / necessidades dos clientes, de modo a permi-

tir a sua aprovação e implementação.

• Alcançar resultados reconhecidos e valorizados pelos diferentes 

intervenientes, nomeadamente, a investigadora, a empresa de de-

sign, os seus clientes e a instituição académica de acolhimento.

- Objectivos Específicos

• Entender como se pode garantir a coesão gráfica em projectos de 

identidade visual corporativa.

• Compreender se é possível identificar um conjunto de caracterís-

ticas comuns aos trabalhos já desenvolvidos pelo atelier, de modo 

a conseguir resultados que sejam coerentes com essa linguagem 

gráfica.

• Do ponto de vista da investigadora, enriquecer conhecimentos e 

adquirir novas capacidades que permitam, no futuro, responder a 

desafios reais, com maior eficácia, rapidez e com propostas "fres-

cas" e criativas.
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fig. 1
Estado da Arte 

Áreas Temáticas

Fonte: Autora (2014)
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3 [T.L.:] “ A maioria das pessoas vê mais exemplos de design gráfico antes de ir para o trabalho do que exemplos de arte 

num ano... O design gráfico encontra-se em todo o lado. No entanto é dado como uma garantia, passando despercebido 

à medida que se mistura na cultura visual do dia-a-dia.”

1 | O Design de Comunicação

“ Most people see more examples of graphic design before 

they get to work than they see examples of art in a year (...) 

Graphic design is everywhere. Yet it is often taken for gran-

ted, passing unnoticed and unremarked as it blends in with 

the visual culture of everyday life.” 3
(Barnard, 2005, p. 1)

Tal como Malcom Barnard (2005,p.1) referenciou, o design gráfico é uma 

das artes com maior predominância no dia-a-dia, visto que pode ser en-

contrado em todos os recantos da sociedade. Quentin Newark (2007, p.6) 

acrescenta ainda, que de todas é a mais universal porque tem a capaci-

dade de explicar, identificar e comunicar visualmente, a complexidade do 

mundo que nos rodeia, atribuindo-lhe significado. De acordo com Erlhoff 

e Marshall (2008, p.198), o design gráfico pode ser visto como uma forma 

de organizar conscientemente texto e/ou imagem de modo a comunicar 

uma determinada mensagem. A nível funcional poderá ser utilizado para 

informar, advertir ou adornar, porém, a tendência é combinar estas três 

propriedades. Estas noções inscrevem-se no âmbito disciplinar do design 

de comunicação,designação mais abrangente do que a de design gráfico e, 

por isso,a que melhor enquadra a nossa investigação.
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Assim sendo, poder-se-á afirmar que os principais recursos de um designer 

de comunicação são os textos e as imagens, bem como o modo como os 

apresenta e combina, recorrendo a fontes tipográficas e à cor; e por fim, 

o suporte onde é apresentado o arranjo gráfico. Todos estes elementos 

constituem o objecto de design.

Esta área abrange diversas actividades, a mais tradicional relacionada 

com a impressão, como é o caso do design editorial que se dedica ao de-

sign de livros, cartazes, revistas ou jornais; a sinalética que envolve o design 

de símbolos e sistemas de sinalização; e por fim, segundo Erlhoff e Marshall 

(2008, p. 198), os denominados “electronic media” que dizem respeito ao 

desenvolvimento de suportes digitais e eletrónicos, como é o caso dos we-

bsites.

O design gráfico não pode nem deve ser visto como um extra frívolo, 

mas sim como um campo disciplinar essencial para o mundo, pois permite 

enquadrar e sustentar actividades que tornam mais eficaz o modo como a 

informação comunica com o Homem (Newark, 2007, p.6).
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1.1 |  Design Thinking

Nos dias de hoje reconhece-se com facilidade que o trabalho e o modo de 

pensar de um designer são fundamentais para que uma instituição ou um 

negócio possam ser bem sucedidos.

As mais importantes descobertas da humanidade resultaram do pen-

samento criativo, quer seja através de indivíduos anónimos ou de profis-

sionais. De facto, o design é uma capacidade que é natural ao ser humano 

(Cross, 2006, p.100).

O Design Thinking traduz o modo de abordar/enfrentar problemas ou 

oportunidades em design que é específico ou próprio dos designers, embo-

ra possa ser usado por não designers: fornece novos processos e ferramen-

tas que auxiliam o pensamento criativo e, consequentemente, o desenvol-

vimento de novas ideias e projectos. É um modo de auxiliar o designer a 

alcançar soluções que sejam desejáveis, centradas no utilizador e economi-

camente viáveis (Leifer, Meinel & Plattner, 2011, p. 131). 

Assenta em cinco etapas principais: 1) definição do problema/oportuni-

dade; 2) identificação do utilizador/ consumidor para permitir uma relação 

de empatia; 3) ideacção; 4) prototipagem; 5) teste (Leifer, Meinel & Pla-

ttner, 2011, p.xiv). Porém, o processo de design nunca é completamente 

sequencial. Na realidade, estas fases tendem a sofrer várias abordagens de 

forma a adaptar o processo às necessidades do projecto.



10 Estado da Arte

Tem como principal foco as necessidades e os desejos do consumidor, e 

apoia-se sobretudo no pensamento analítico e intuitivo como forma de 

identificar os problemas ou oportunidades e encontrar soluções. 

O design thinking promove a colaboração multidisciplinar entre os di-

ferentes intervenientes do projecto. O modo como comunicam irá certa-

mente influenciar a recolha de informação, geração de ideias, tomadas de 

decisão e até mesmo, na resolução de conflitos (Eckert and Stacey, apud 

Leifer,Meinel & Plattner,2011, p.131).

Segundo Nigel Cross (2006, p.100), para que a investigação em design

possa ser bem sucedida, é necessário assentar nas seguintes caracterís-

ticas: 1) ter um propósito, sabendo identificar um assunto ou problema 

passível de ser investigado; 2) ser inquisitivo, procurando criar novo co-

nhecimento; 3) estar informado, recolhendo material relevante entre o já 

existente; 4) metódico e persistente; 5) comunicativo, onde os resultados 

devem ser susceptíveis de serem testados e acessíveis a outros.

Do ponto de vista da investigadora, esta é a melhor abordagem para 

satisfazer os objectivos traçados. Contribuiu para alcançar resultados per-

tinentes e eficazes para satisfazer os utilizadores / consumidores. Todavia, 

há empressas de design que não usam esta abordagem. É o caso da TBL.
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2 |  A Marca

O termo “Marca”, segundo Robin Landa (2006, p.4) pode ser interpretado 

de formas distintas, contudo complementares. Pode-se considerar que é  

uma identidade comum a todos os seus produtos; ou o conjunto de todas 

as características de um produto, serviço, ou entidade, onde se inclui o 

aspecto físico, componentes emocionais e as associações que se estabele-

cem a nível cultural e emocional; ou ainda,  como uma percepção contínua 

que o consumidor detém da marca.

Por sua vez, Maria Ross (2010, p.8) explica que uma marca é o aglo-

merar da história, da essência do negócio, da reputação da empresa, da 

sua personalidade; bem como, da experiência adquirida (know-how), do 

valor do serviço/produto e da posição perante a concorrência. Ross (2010, 

p.8) salienta ainda que a marca é sinónimo da reputação e da imagem que 

transmite e do modo como é vista pelo consumidor, que é influenciado 

com base nas experiências que adquiriu. 

Do mesmo modo que cada uma, devido à sua história e herança 

corporativa, identidade visual e meios de promoção, lhes permite adqui-

rir determinadas propriedades emocionais que irão influenciar a relação 

com o cliente e, consequentemente, o comportamento da marca (Landa, 

2006, p.4). 
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fig. 2
Componentes da marca 

Fonte: Landa (2006, p.4)

Pode-se considerar que um dos principais pontos fortes de uma organi-

zação é a capacidade de proporcionar ao cliente uma experiência que lhe 

permita criar laços de confiança e de fidelidade, visto que, a relação esta-

belecida entre ambos ultrapassa qualquer via de promoção e de publicida-

de (Ross, 2010, p.8).

Segundo Maria Ross (2010, p.9), a comunicação deve ser feita quer a 

nível verbal (através da publicidade, slogans, ...), quer a nível visual (através 

do logótipo, embalagens, cores, formas, entre outras). Porém, a marca tam-

bém deve comunicar ao nível da experiência que proporciona, de modo a 

fortalecer a sua relação afectiva com o utilizador (as marcas que suscitam 

paixão têm, à partida, mais vantagens do que as outras).

Para o designer de comunicação, este processo acaba por influenciar a 

sua acção e acima de tudo o resultado do seu trabalho, que deve conseguir 

comunicar, de modo a influenciar a sua percepção e, consequentemente, a 

relação dos utilizadores/consumidores com a marca.
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4 " ... conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución."

5 " En la dialéctica interna de estos cuatro elementos, de lo inmediato a lo projectual, y de lo interno a lo manifiesto, a lo 

expresso, a lo socializado, se mueven los procesos de identificación".

Para Norberto Chaves (1988, pp. 23 -27), um dos autores de referência no 

estudo da identidade visual corporativa, a marca é caracterizada em 4 di-

mensões: realidade, identidade, comunicação e imagem. 

A primeira diz respeito " ao conjunto de características e condições ob-

jectivas de ser social da instituição" 4. Para especificar, dá como exemplo a 

realidade económico-financeira, a estrutura de organização e operação, o 

funcionamento legal e entidade jurídica, o sistema de relações e condições 

de comunicação operativa interna e externa; i.e todos os factores reais que 

permitem caracterizar a vida da instituição.

A identidade, na opinião do autor, é o conjunto de atributos que cons-

tituem um discurso  – o " discurso da identidade" –  que equilibra 4 ques-

tões: 1) como é que esta se caracteriza; 2) o modo como esta acredita ser 

caracterizada; 3) a ideia do que deve ser; 4) o modo como os outros devem 

acreditar que esta deve ser. Para o autor, " é na dialéctica interna destes 

quatro elementos, do imediato ao projectual, do interno ao manifesto, ao 

que é expresso, ao que é socializado, que se movem os processos de iden-

tificação".5

A terceira dimensão – comunicação – diz respeito não propriamente à 

instituição mas à identidade institucional; ou seja, ao conjunto de mensa-

gens (transmitidas em acções de publicidade, declarações públicas, ...) que 

fazem uma alusão à identidade institucional.
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6 " ... son construcciones ideales, « imaginarias », son representaciones ideológicas."

A quarta e última  – imagem –  corresponde à leitura que a sociedade ou 

grupos-alvo fazem da organização. 

Para resumir, Chaves (1988, p.27) compara as diferentes dimensões, 

argumentando que a realidade e comunicação são dimensões de carácter 

factual, enquanto que identidade e imagem institucional " são construções 

ideais, « imaginárias », são representações ideológicas" 6.
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fig. 3
Processo de Branding 
Fonte: Wheller (2009, 
pp.6-7)

2.1 | O Branding

Segundo Alina Wheller (2009 p.6), o branding é um processo disciplinar uti-

lizado para captar a atenção do cliente e / ou consumidor, com o propósito 

de fortalecer os laços de fidelidade entre ambos. Diz respeito à fase de de-

senvolvimento da marca, como a escolha da designação, a criação da iden-

tidade visual e as estratégias publicitárias (Landa, 2006, p.9). Sintetizando, 

é a capacidade de posicionar a marca no mercado, criando estratégias e 

acções que lhe proporcionem vantagens competitivas e, simultaneamente, 

que assegurem sustentabilidade.

É uma disciplina complexa que procura direccionar, de forma coerente 

e estratégica, todas as componentes de uma marca para alcançar uma de-

terminada finalidade (Wheller, 2009 p.6).

 Toda a sua acção, e acima de tudo o resultado, influenciam o trabalho 

do designer de comunicação que deverá transmitir uma ou mais mensa-

gens ao consumidor, de modo a influenciar a sua percepção e, consequen-

temente, a sua relação com a marca.
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2.2 | Estratégia de Marca

A estratégia da marca, é um plano que tem por objectivo definir uma série 

de directrizes que permitam ajudar a conduzir o comportamento, a acção 

e a comunicação, de modo a que os objectivos traçados possam ser cum-

pridos. Segundo Alina Wheeler (2009, p.12), este "é alinhado com uma es-

tratégia de negócio, emerge dos valores e cultura da empresa, e reflecte 

um conhecimento aprofundado das necessidades e percepções dos con-

sumidores" 7.  Permite ainda, ajudar a definir o posicionamento, o grau de 

diferenciação perante a concorrência e a vantagem competitiva (Wheeler, 

2009, p.12). Deste modo, auxiliará a redireccionar da melhor forma a oferta 

quer para o mercado, quer para o público.

7 “ ... is aligned with business strategy, emerges from a company’s values and culture, and reflects an in-depth understanding 

of the customer’s needs and perceptions."



17Estado da Arte

2.3 | O Cliente e a Marca

Tal como referido, uma marca vive sobretudo da imagem que transmite e 

da relação que consegue estabelecer com o seu público. A capacidade de 

proporcionar experiências positivas, que aumentem o interesse e a con-

fiança do público-alvo é provavelmente um dos bens mais valiosos.

Assim sendo, esta relação é impulsionada pelo modo como a entidade 

que detém a marca consegue despoletar emoções que permitam torná-la 

memorável na mente das pessoas. Por isso, sempre que se projecta uma 

identidade deve-se ter sempre em consideração, desde o início ao fim do 

processo, qual o impacto que terá junto do público (Budelmann,Kim & Wo-

zniak, 2010, p.84).

2.3.1 | Design e Emoções

Para ajudar a entender esta temática, é necessário compreender o modo

como os produtos de design gráfico conseguem interagir com o público-al-

vo, de forma a despoletar emoções que tornem desejável o(s) objecto(s)

que comunicam. Assim sendo, numa fase inicial, é imperativo que os desig-

ners compreendam as necessidades dos utilizadores/consumidores. Parte

delas são identificadas pelos responsáveis pela formulação da encomenda

de design, parte devem ser investigados pelos designers que desenvolvem

os projectos.
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fig. 4
Pirâmide - Hierarquia das 
Necessidades de Maslow 

Fonte: Walter (2011, p.5)

De acordo com a teoria desenvolvida por Abraham Maslow, Aarron Wal-

ter (2011, p.5) explica que "independentemente da idade, género, raça, 

ou da fase de vida em que nos encontramos, todos temos necessidades 

básicas" 8. Porém, nem sempre essas necessidades são sentidas e care-

cem de ser identificadas entre sinais por vezes difusos ou contraditórios.

As necessidades foram esquematizadas por Maslow numa pirâmide 

que as hierarquiza de acordo com a prioridade de satisfação ( Fig.4).

self-
actualization

esteem

love/belonging

safety

physiological

8 “ ... no matter our age, gender, race, or station in life, we all have basic needs that must be met”.
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Com base na teoria de Maslow, Walter (2011, p.6) propõe-se a adaptar o 

modelo desenvolvido para as necessidades do utilizador de um produto 

ou serviço de design. Na opinião do autor, numa fase inicial o produto ou 

serviço deve ser capaz de cumprir a função para a qual se destina. Pos-

teriormente, deve promover um sentimento de confiança, pois o público 

deve ter a percepção clara que o produto ou o serviço cumpre as tarefas 

para as quais se destina, não defraudando as expectativas sobre a função 

declarada. Walter (2011, p.6) identifica a usabilidade como sendo essen-

cial num produto ou serviço, i.e. tem de ser facilmente compreendido... 

Por fim, deve ainda ser capaz de despoletar sentimentos positivos. Dito de 

outro modo, deve comunicar sinais que permitem imaginar experiências 

positivas e memoráveis, tornando-o num objecto de desejo.

pleasurable

usable

reliable

functional

fig.5 
Redesenho da pirâmide 
“hierarquia das necessidades” 
Fonte: Walter (2011, p.6)



3 | Identidade Corporativa e Identidade Visual Corporativa

Identidade corporativa e identidade visual são dois conceitos complemen-

tares, contudo distintos. Segundo Michael Erlhoff e Tim Marshall (2008, 

p.88) " a identidade corporativa é a soma de todos os elementos que co-

municam com o exterior" 9. Ou seja, para além de englobar os elementos 

visuais que a identificam, integra ainda as expressões verbais e a postura 

perante o consumidor. Por outras palavras, inclui todos os aspectos que 

permitem ao cliente configurar uma determinada percepção da marca. 

De acordo com Alina Wheeler (2009, p.4), a identidade corporativa é algo 

tangível que apela aos sentidos, à visão, ao tacto, ao olfacto, à audição, e 

por vezes até ao palato. Dá-se como exemplo as cores dos envelopes, ou a 

música que os clientes ouvem quando estão ao telefone com os serviços de 

atendimento (Budelmann,Kim & Wozniak, 2010, p.7).

 A identidade visual corporativa diz respeito ao conjunto de imagens, 

cores, símbolos, logótipos, fontes tipográficas ou padrões, criados sobre-

tudo pelos designers de comunicação como forma de apresentar visual e 

graficamente a marca 10. Em conjunto com todos os outros elementos que 

integram a identidade corporativa, deve estar estrategicamente relaciona-

da de modo a construir na mente do público uma imagem coerente e posi-

tiva, que traduza os valores definidos pelo branding.

9  "...corporate identity is the sum of all forms of corporate outward show."

10 [adaptado de:] <http://www.ufla.br/ascom/index.php/servicos/identidade-visual/>, acedido a 06.01.2014

20 Estado da Arte
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Tendo em consideração que o público vive constantemente rodeado de 

informação visual e que todos os dias surgem novas marcas, o grande de-

safio para os designers é conseguir criar um conjunto de elementos que 

permitam diferenciar o produto ou serviço dos que existem, para conseguir 

captar a atenção dos utilizadores/consumidores (Airey, 2010, p.7).

O êxito de uma identidade, quer corporativa quer visual, pretende- se 

com a capacidade de ser arrojada, memorável e apropriada para o contex-

to onde se insere, capaz de ser facilmente reconhecível, traduzindo consis-

tência e coerência entre todos os elementos que a constituem, e conseguir 

expressar com clareza os valores e personalidade da marca. Assinala-se 

ainda a importância de garantir a protecção legal de todas as suas acções 

e a capacidade de resistir e adaptar-se a diferentes situações, suportes, 

escalas, cores, entre outras (Alina Wheeler,2009, p.4, pp. 30).

3.1  | A Identidade Visual e o Público-Alvo

Como referido, a identidade visual corporativa está integrada na própria 

identidade da marca e, como tal, deve ir ao encontro das decisões tomadas 

pelo branding, que tem como prioridade influenciar a percepção do públi-

co-alvo de modo a accionar o desejo de compra. 

Assim sendo, quando se desenvolve uma identidade visual deve-se ter 

sempre em consideração os comportamentos do público-alvo, as suas ne-

cessidades, os objectivos e preferências. 
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Conseguir criar uma identidade capaz de respeitar essas directrizes é o que 

torna o trabalho do designer de comunicação um desafio, onde por vezes 

há que sacrificar alguns parâmetros em prol de outros.

Quando se desenvolve um sistema visual, há que perceber se todos os 

elementos formais trabalham em conjunto para responder aos objectivos 

comunicacionais traçados, e ainda, se contribuem para que a identidade 

seja facilmente reconhecida e memorizada.

Segundo Ina Saltz (2009, p.14), deve-se adequar a escolha do tipo de le-

tra ao conteúdo da mensagem e às características do público. Por exemplo, 

ter em consideração que o desenho da letra e o espacejamento influenciam 

a legibilidade e que atribui carácter e personalidade ao objecto de comuni-

cação.

As cores influenciam o comportamento dos indivíduos. Porém, este po-

der pode alterar-se ao longo do tempo e varia de acordo com o contexto 

cultural. Por exemplo, na cultura ocidental o preto está associado à morte, 

enquanto que na oriental o branco é a cor que expressa o luto. Para além 

das convenções culturais, cada grupo adopta comportamentos dentro da 

norma ou transgride as regras segundo lógicas muito difíceis de compreen-

der e de controlar (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.18).
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3.2 | Elementos Formais da Identidade Visual

3.2.1 |  O Logótipo

“(...) a logo is a picture that represents the collection of ex-

periences that forms a perception in the mind of those who 

encounter an organization(...)” 11

(Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.7)

Segundo Norberto Chaves (1988, p.43), o logótipo é um modo de reforçar

a individualidade do nome da marca, incorporando atributos da idendade

institucional. É uma representação gráfica que estabiliza o modo de apre-

sentação do nome da organização e um dos primeiros elementos comu-

nicativos que apela à percepção e desafia a memória do público-alvo. 

Perante uma identidade visual forte, os consumidores tendem a formar 

uma imagem da marca com base nessa representação, e não nos produtos 

e serviços que disponibiliza. Por isso, David Airey (2010, p.10) afirma que 

uma organização sem logótipo é como um "homem sem rosto".

Michael Evamy (2007, p.8), salienta que todas as organizações mun-

diais, desde empresas a instituições de solidariedade, a partidos políticos e 

associações comunitárias, utilizam o logótipo como uma marca identitária 

que permite um fácil reconhecimento.

11 [T.L.:] “... Um logótipo é uma imagem que representa um conjunto de experiências, que formam uma percepção na 

mente daqueles que interagem com uma organização...”
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Segundo Alina Wheeler (2009, p. 50), os logótipos podem assumir diferen-

tes formas e personalidades. Podem comunicar de forma literal, simbólica, 

apoiada apenas em texto, em imagem, ou em ambos. Para a autora, é pos-

sível distinguir um logótipo com base em diferentes categorias. Existem as 

que são representadas apenas por uma assinatura (expressão tipográfica 

do nome da entidade), que reflecte determinados atributos da marca ou 

o seu posicionamento. Há ainda os emblemas, em que a assinatura é in-

tegrada no próprio elemento pictórico e, por fim, as que são constituídas 

apenas por símbolos. Wheeler (2009, p.51), especifica ainda, que o dese-

nho do logótipo tende a transmitir uma determinada postura comunicati-

va, que poderá pender para uma componente mais simbólica ou abstracta. 

Norberto Chaves (1988,p.51) utiliza a expressão imagótipo para designar 

esses signos pictóricos que são introduzidos num logótipo como forma de 

melhorar as condições de leitura e identificação da marca.

Na realidade, o logótipo é o principal elemento foco de um sistema 

visual e é nele que tende a residir o sucesso e aceitação de uma identidade 

visual corporativa. Evamy (2007, p.8) chega a comentar que o design de 

logos é reconhecido como um dos principais desafios da era moderna, pois 

testa a capacidade de resumir um conjunto de designações e valores a uma 

marca gráfica simples, única e memorável.

fig. 6
Logótipo The Royal Parks 12 

Fonte: Airey (2010, p.12)

fig. 7
Logótipo Elemental8 13

Fonte: Airey (2010, p.107)

12 Desenvolvido pela Moon Brand em 2006 combina assinatura e símbolo

13 Marca gráfica criada pela Studio15000 em 2008, é constituída apenas por um elemento pictórico abstracto
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3.2.2 | O Símbolo

“We live in a world of complex symbology, where symbols 

with deep cultural roots are modified, editorialized, and ju-

xtaposed to create ever new meaning. Graphic designers 

often serve as interpreters (or reinterpreters)of cultural sym-

bols through graphic identities.” 14.

(Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.48)

A função de um símbolo é conseguir comunicar diferentes ideias, recorren-

do apenas a uma imagem simples, (mais ou menos) fácil de reconhecer/in-

terpretar. Num mundo cada vez mais pequeno e interconectado, os símbo-

los têm o poder de transmitir de forma sucinta diferentes mensagens que 

auxiliam a vida em sociedade (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.48). 

Um desses casos são os sinais de trânsito, excelentes exemplos de imagens 

constituídas por elementos formais simples que permitem uma rápida per-

cepção e interpretação, sem recorrer a elementos textuais para as traduzir.

Porém torna-se impossível dissociar os símbolos das culturas que os 

geram ou produzem, visto que podem ter diferentes significados e in-

terpretações em lugares distintos do globo (Budelmann, Kim & Wozniak, 

2010, p.48).

14 [T.L :] “ Vivemos num mundo de complexa simbologia, onde os símbolos com profundas raízes culturais são modifica-

dos, editados e justapostos de modo a criar novos significados. Os designers gráficos são frequentemente intérpretes (ou 

reinterpretes) de símbolos culturais através das identidades gráficas.”
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Exemplo disso é o caso da Cruz Vermelha, que em outras partes do mundo 

teve que adaptar o seu símbolo e a sua designação (Crescente Vermelho), 

de forma a conseguir transmitir a mesma mensagem. Sempre que o desig-

ner desenvolve uma nova marca deve ter em consideração estas particula-

ridades, de modo a garantir o êxito do processo comunicacional da imagem 

em diferentes culturas (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010, p.48).
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3.2.3 | A Tipografia

Tal como referido, ao escolher uma fonte tipográfica para integrar uma 

identidade visual corporativa, ou qualquer outro objecto comunicacional, 

há que questionar a sua legibilidade e a imagem que transmite. São as suas 

características formais que lhe conferem personalidade. O designer de co-

municação deve ser capaz de analisar as particularidades e características 

de cada uma e compreender qual a que melhor se adapta aos objectivos 

comunicacionais de cada projecto.

Segundo Teresa Cabral (2014, p.135) " a forma das letras foi evoluindo 

[...] tal como aconteceu com a arquitectura ou a pintura", mantendo algu-

mas características que permitem ao leitor identificar rapidamente cada le-

tra, e consequentemente, ler com facilidade. Esta evolução levou à necessi-

dade de catalogar os diferentes tipos de letra que foram surgindo. O francês 

Maximilien Vox, em 1954, propôs uma nova classificação [...] " que tem em 

conta a história da letra e as diversas influências, passadas e presentes, que 

podem dar origem a um determinado tipo" (Cabral, 2014, p.69). A orde-

nação é feita de acordo com diferentes categorias, como as Humanes (hu-

manistas), as Geraldes, Reáles (reais), Didones, Incises, Linéales (lineares), 

Mécanes (mecânicas), Scripts (cursivas), Manuaires (caligráficas) Fractures 

e em Caracteres não latinos ( Cabral, 2014, pp.71-74).
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fig. 8
Família Tipográfica 

Frutiger 15

Quando o designer escolhe um tipo para integrar o seu objecto de comu-

nicação deve considerar a dimensão da família tipográfica e a variedade de 

fontes. Cabral (2014, p. 139) explica que as diferentes fontes de uma família 

distinguem-se de acordo com o peso, ou seja, a espessura dos traços de 

cada caractere; com a proporção, com fontes expandidas ou condensadas; 

e com o desenho, exemplificando com as fontes em itálico e romanas.

Deste modo, quando se inicia um processo de selecção de fontes tipográfi-

cas a aplicar numa identidade visual corporativa, deve-se ter em considera-

ção a sua personalidade, legibilidade, capacidade de ser flexível e adaptar-

se a diferentes necessidades textuais, e por fim, a consistência.

15 [Fonte:] <http://www.type.co.uk/images/Frut_x9_560.gif>, acedido a 13.09.2014
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A personalidade por si só transmite uma determinada percepção que deve 

ser coerente com a imagem que se pretende transmitir com determinada 

identidade visual. Por exemplo, fontes com serifas tendem a estar associa-

das à tradição e ao classicismo, enquanto as sem serifas transmitem com 

maior facilidade uma noção de modernidade (Budelmann, Kim & Wozniak, 

2010, p.46). Todavia, o designer de comunicação tem a capacidade de ma-

nipular os diferentes elementos de uma identidade como forma de trans-

mitir uma ou mais mensagens, em função dos públicos que receberão o 

produto do seu trabalho.

3.2.4 |  A Cor

Do mesmo modo que a tipografia, também a cor tem a capacidade de 

estimular diferentes sensações. Tem o poder de atribuir uma qualidade 

emocional a uma marca quase de forma imediata, por vezes até influen-

ciando o designer de acordo com a sua percepção sensorial. Daí ser im-

portante ser capaz de fazer uma selecção racional, de forma a cumprir os 

objectivos comunicacionais traçados para o projecto. 

Neste sentido, o designer precisa de conhecer a dimensão simbóli-

ca das cores para não introduzir ruído na comunicação, para o que tem 

diversos recursos à sua disposição (Chevalier e Gheerbrandt, 1982; Pas-

toureau, 2007).
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Assim, quando se desenvolve o projecto deve-se, numa primeira fase, re-

correr apenas ao uso do preto e do branco para testar a leitura nas diversas 

variantes, de modo a poder resistir quando operar nos contextos de uso e 

fruição. Assim, a interpretação dos valores da marca indicam a permeabili-

dade às tendências em matéria de cor (e não só): o que é hoje considerado 

actual poderá ser percepcionado no futuro como demasiado conotado com 

o passado. De acordo com o exposto, é essencial compreender que uma es-

colha desajustada pode implicar o insucesso de um programa de identidade 

visual de uma marca. Quando se estiver perante a necessidade de tomar 

uma decisão, é importante primeiro entender quais as cores que conseguem 

influenciar a percepção, de modo a transmitir o que se pretende. Após esta 

reflexão pode-se começar a trabalhar com as suas três propriedades: a matiz, 

a saturação e a luminosidade.

Nesta temática, é ainda essencial compreender que a cor é uma sensa-

ção visual complexa, influenciada pela luz e pelas características fisiológicas 

e psicológicas do observador (Barbosa, 2012,p.30). Ou seja, como os seres 

humanos são todos diferentes, a forma como percepcionam uma determi-

nada cor pode variar.

Para Adams Morioka (2008, p.8), a cor é uma sensação física que nasce 

de raios de luz, que percorrem o sistema a diferentes velocidades. Quando 

entram em contacto com o nervo óptico, a informação é enviada ao cérebro 

criando assim a percepção de cor. Os olhos são sensíveis ao vermelho, verde 

e azul (cores aditivas primárias). Quando a luz entra em contacto com a visão, 

esta é de imediato reduzida a este sistema, permitindo assim que se percep-

cione milhares de tonalidades, através da mistura e combinação destas três 

cores aditivas (Morioka, 2008, p.10).
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fig. 9
Sistema RGB e CMYK

Fonte: Autora (2014)

Existem duas formas de criar cor, através da luz e através da tinta. A pri-

meira diz respeito ao sistema RGB (red, green, blue), e a segunda ao sis-

tema CMYK ( cyan, magenta, yellow, black). O RGB consiste numa mistura 

das cores aditivas primárias da luz, enquanto o CMYK consiste na mistura 

das cores subtrativas. Todavia, é o sistema aditivo que consegue reproduzir 

todas as cores visíveis pelo olho humano, cerca de 10 milhões (Barbosa, 

2012, p.30-32). 

O sistema CMYK permite recriar as cores através da tinta. Porém, a sua 

gama é muito mais limitada que a do RGB. Para além disso, quando se pre-

tende reproduzir uma imagem que foi originada por meios digitais (foto-

grafia, scanner, monitor ou impressora), é impossível conseguir do mesmo 

modo recriar uma cópia fiel da cor, visto que estes usam o sistema RGB que 

é mais completo e variado (Barbosa, 2012, p.32).

Segundo Margarida Gamito (2005, p.123), quando a cor é aplicada ao 

design deve considerar sempre as regras de harmonia e contraste provoca-

das pela interacção das cores. Porém, deve ainda estabelecer relações de 

ritmo, equilíbrio, escala e proporção. O designer deve ter sempre presente 

que a cor pode enfatizar ou anular uma superfície. Sem este entendimento 

não conseguirá comunicar com eficácia, transmitindo mensagens contradi-

tórias ao seu público - alvo.
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16 [adaptado de:]<http://www.ipb.pt/~jsergio/Imagem.html>, acedido a 29.01.2013

17 [adaptado de:]<http://www.ipb.pt/~jsergio/Imagem.html>, acedido a 29.01.2013

3.2.5 | Imagem e reprodução gráfica

O conceito de imagem é relativamente vasto e difícil de definir com exac-

tidão. Contudo, poder-se-á dizer que é uma representação de algo real ou 

imaginário. Para que se forme uma imagem é necessário que existam três 

dados que são incontornáveis: 1) a selecção de uma determinada realidade 

ou ideia imaginária; 2) uma selecção dos seus elementos representativos; 

3) a organização interna destes mesmos elementos. São estes três proces-

sos que permitem que se crie uma determinada imagem. 16 

Esta representação pode apresentar-se de diversas maneiras: pode ser 

uma imagem mental e imaginária, e assim sendo não tem uma representa-

ção física, poderá ser uma imagem representada através de uma ilustração 

(analógica ou digital), captada do real através de registo fotográfico ou a 

reprodução de um modelo tridimensional. 17

Uma das tarefas mais importantes de um designer, é avaliação dos origi-

nais que se destinam a ser reproduzidos. De acordo com Conceição Barbosa 

(2012, p. 15), é comum verificar que após a impressão, as imagens diferem 

bastante da apresentada no original. Esta realidade pode estar relacionada 

com diversos factores, como é o caso de uma má escolha do original, de 

uma má digitalização, uma má gestão de cores, ou simplesmente devido a 

uma expectativa errada face ao processo de impressão utilizado. Saber que 

para obter certos efeitos é preciso por vezes adicionar mais uma cor ou duas 

à quadricromia, e escolher cores Pantone® a partir de guias actualizadas.
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18 Prova de cor, analógica ou digital, é um recurso que o designer utiliza para verificar a qualidade da imagem e a tonali-

dade das cores. É uma reprodução que deve simular o resultado que se obterá após impressão final (Conceição Barbosa, 

2012,p. 16) .

Actualmente devido aos avanços tecnológicos, cada vez mais o designer grá-

fico trabalha com imagens originais digitais, em vez de originais em papel 

ou em película. De qualquer modo, é necessário que se proceda sempre a 

uma análise cuidadosa para garantir que a reprodução final terá qualidade. 

Por vezes, no caso de originais digitais, é necessário fazer provas de cor 18 

para que se possa detectar com antecedência possíveis problemas (Barbo-

sa, 2012,p. 16). Porém, para se conseguir reproduções de alta qualidade é 

necessário que se trabalhe também com originais de qualidade semelhan-

te. Caso contrário, é necessário proceder a várias correcções e tratamen-

tos para que se consiga obter resultados que satisfaçam as expectativas. 

Quanto menor for a qualidade da imagem, consequentemente, quanto 

maior for a quantidade de grão, menor será a capacidade de ampliação 

(Barbosa,2012,p. 16). Deste modo, pode-se confirmar o que já foi referido 

anteriormente, ou seja, que as decisões do designer são condicionadas de 

acordo com os recursos à sua disposição.

Segundo Barbosa (2012,p.16), existem determinados aspectos que se 

devem procurar quando se procede à análise de um original, são estas: a 

definição da imagem; a quantidade de grão, para que se possa analisar até 

que ponto esta poderá ser ampliada; possíveis danificações do original; as 

tonalidades, tendo em conta os contrastes, brilhos, sombras e meios-tons; e 

por fim, a cor, que frequentemente sai alterada na impressão. De um modo 

geral, pode-se concluir que o que faz com que uma imagem seja adequada 

para uma impressão de qualidade é a sua composição, definição e cor.
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3.3 | Aplicabilidade 

Durante a construção de um projecto de identidade visual é necessário 

criar um conjunto de normas que regulem a aplicação dos signos identitá-

rios da marca em diferentes suportes. Na realidade, essa é uma condição 

básica da eficácia identificativa de uma organização, motivo que deve in-

fluenciar a criação dos denominados " manuais de normas gráficas" ( Cha-

ves, 1988, pp.66-67).

Antes de terminar um projecto de identidade visual corporativa é ful-

cral testar a adaptabilidade da proposta em diferentes suportes, de modo 

a analisar o seu comportamento quando inserido num sistema visual. Há 

que garantir que é flexível o suficiente para não perder a coerência, quando 

adaptado a diferentes meios de comunicação. Por um lado, há que selec-

cionar um conjunto de elementos onde seja possível verificar a sua adap-

tabilidade, mesmo que o cliente não tenha expressamente solicitado – car-

tões de visita, papéis de carta, envelopes, canetas, objectos publicitários, 

páginas web... (Wheeler,2009, p. 138); por outro, este processo permite 

ainda que a apresentação final ao cliente tenha maiores possibilidades de 

êxito. A demonstração da eficaz aplicabilidade em diferentes elementos 

permite que ele consiga visualizar os benefícios e os pontos fortes desse 

mesmo trabalho, o que provavelmente não aconteceria caso esses exem-

plos não fossem apresentados.
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19 [fonte] <http://kasiakonopka.com/visual-identity/> acedido em 13.01.2014

fig. 10
Identidade Visual corporativa 
do atelier Kasia Konopka. 
Autoria: Kasia Konopka 19





Atelier Torga Brand Lovers

fig. 11
Logótipo TBL  

(Versão Escala Cinzas)

Fonte: TBL (2014)
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1 |  A Torga Brand Lovers 

A TBL é uma empresa de design de comunicação que se dedica ao desen-

volvimento de projectos na área do design e da publicidade. Através de 

um processo que parte de um pensamento estratégico, são desenvolvidas 

soluções gráficas e de conteúdo para diferentes suportes de comunicação, 

articulados entre si, que procuram ajudar a potenciar o sucesso de cada 

cliente.

Até ao início do ano de 2014, a empresa apresentava-se no mercado 

como Atelier do Cais, um atelier dedicado exclusivamente a projectos na 

área do design de comunicação e webdesign. Porém, a ambição de embar-

car em novos projectos, ligados sobretudo à publicidade e promoção de 

eventos, impulsionou uma reestruturação. Esta permitiu criar uma marca 

mais global, capaz de responder a diferentes necessidades no universo da 

comunicação.

Embora recente no mercado, herda o conhecimento adquirido ao lon-

go de 13 anos, período em que o Atelier do Cais esteve em actividade. Ao 

mesmo tempo, rodeia-se de possíveis parceiros que possam fazer face a 

determinadas necessidades específicas de cada projecto, que ultrapassem 

as capacidades e aptidões da equipa da TBL.

Torga Brand Lovers - Agência de Comunicação

Lisboa | Portugal
Tlf: 215 902 93
Website : www.torgabrandlovers.com
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O Atelier do Cais, numa primeira fase, que coincidiu com um período de 

grande procura interna no mercado, chegou a integrar um elevado número 

de funcionários na sua equipa, desde designers de comunicação, webde-

signers e programadores informáticos. Todavia, a procura diminuiu e, con-

sequentemente, a equipa teve que ser redimensionada, privilegiando as-

sim, jovens designers de comunicação com conhecimentos na área da web. 

Como o desenvolvimento de websites sempre fora uma das maiores fontes 

de rendimento da empresa, foi imperativo continuar com um programador 

informático que pudesse concretizar as ideias e projectos do designer. 

Para além do conhecimento, a TBL mantém a equipa e os principais 

clientes. Nesta fase inicial, utiliza ainda o portefólio construído pelo Atelier 

do Cais, actualizando-o à medida que são desenvolvidos novos projectos.

fig. 12
Evolução da Empresa

ao longo dos 13 anos. 

Fonte: Autora (2014)
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1.1  |     Torga - A Marca

A Torga nasceu da vontade de criar uma marca global capaz de fazer face 

a diferentes necessidades de comunicação. Assim, em conjunto com a Si-

nopse, empresa de serviços na área do audiovisual, criou-se uma identida-

de dividida por duas empresas independentes, a TBL e a Torga Emotion & 

Films. Com esta parceria, a capacidade de resposta a diferentes problemas/

oportunidades de comunicação sairia fortalecida, sobretudo quando o ob-

jectivo era integrar a publicidade e a organização de eventos na lista de 

serviços.

O nome Torga, para além de ser familiar aos dois fundadores da mar-

ca, capacita-a ainda de uma nacionalidade por ser um nome tipicamente 

português. Porém, com o desejo de expandir a actividade para mercados 

internacionais determinou complementar com a designação da empresa 

em inglês.

fig. 13
Origem da Empresa

Fonte: Autora (2014)
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fig. 14
Logótipos Torga 

Fonte: TBL (2014)

fig. 15
Construção dos logótipos

Fonte: TBL (2014)

A construção da identidade visual corporativa foi desenvolvida no início de 

2013. Procurou espelhar uma imagem jovem e actual, onde a distinção en-

tre as duas empresas pudesse ser reconhecida, todavia, garantindo uma 

noção de pertença e familiaridade entre si. 

A solução encontrada passou por desenhar dois símbolos, que caracteri-

zassem cada empresa, e seleccionar uma paleta cromática diferente para 

cada uma. Para garantir a coesão, optou-se por utilizar a mesma estrutura 

formal e tipografia.
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fig. 16
Os valores da empresa

Fonte: Autora (2014)

A Torga considera-se uma empresa jovem, capaz de responder a diferentes 

desafios com soluções eficazes que marquem a diferença pela sua singula-

ridade. O objectivo é sempre ajudar a potenciar o sucesso dos seus clien-

tes, sabendo estes à partida, que o resultado é fruto de uma estratégia 

desenhada especificamente para colmatar as suas necessidades. 

Identifica-se como uma agência especializada na prestação de serviços, 

porém integra no seu "ADN" o conceito de atelier, um espaço onde uma 

pequena equipa, através dos seus conhecimentos e aptidões artísticas, 

constrói objectos comunicacionais.
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1.2 |     Posicionamento no Mercado

A TBL posiciona-se como uma empresa especializada na comunicação das 

marcas. Os seus clientes são sobretudo pequenas e médias empresas, na-

cionais ou de países de língua portuguesa, que actuam em diferentes sec-

tores da sociedade, desde a saúde e bem-estar, à restauração, construção 

e imobiliário, produtos, entre outros.

Os serviços que o atelier oferece passam pela identificação e planea-

mento de estratégias, materializando-se posteriormente na concepção de 

elementos e objectos de design, e por fim, no desenvolvimento de plata-

formas de divulgação.

Estratégia  - Design - Comunicação 

Estratégia - Análise do problema e concepção de planos de acção e de lan-

çamento.

Design- Desenvolvimento de elementos gráficos e comunicacionais: Identi-

dade visual corporativa, material editorial, newsletters, outdoors, design de 

ambientes, embalagens, entre outros.

Comunicação - Organização e concepção de plataformas de divulgação: We-

bsites, Redes Sociais, Publicidade, Organização e promoção de eventos.
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Principais Clientes:

A marca TBL foi criada recentemente e por isso a maioria dos trabalhos que 

entraram em 2014 foi desenvolvida sob a tutela do Atelier do Cais. Porém, 

é importante assinalar que ao longo de 13 anos de actividade, a empresa 

construiu uma vasta carteira de clientes e enriqueceu o seu portefólio de 

trabalhos, o que lhe permitiu firmar uma posição significativa no mercado.

- Principais Clientes do Atelier do Cais:

   

Construção e Imobiliário:

Obriverca  - Mediação, Construção e Imobiliário; Cáfe - Sociedade de Cons-

truções; Triplicar - Empreendimentos Imobiliários, Lda; LuxLife

Hotelaria e Restauração:

Casa do Peixe; Adega do Artur; Discoteca Why Not; Dom Leitão.

Ensino e Formação:

Estudar Bem - Centro de Estudos

fig .17
Logótipo Atelier Do Cais

Fonte: TBL (2014)
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- Principais Clientes da TBL:

   

Saúde e Bem-Estar:

Centro Médico Santa Maria; HonórisMédica,Lda; SM - Cabelo & Estética

Produtos:

Casa da Grade - Produtora de Azeite

A TBL ao longo deste ano desenvolveu ainda projectos para a Cáfe - So-

ciedade de Construções e para a Triplicar - Empreendimentos Imobiliários, 

ambos antigos clientes do Atelier Do Cais.

- Principais Concorrentes:

O sector de actividade constituído por empresas que se ocupam de en-

comendas de design gráfico tem crescido a ritmo exponencial. Cada vez 

mais surgem novas empresas capazes de solucionar vários problemas de 

comunicação, com equipas de profissionais jovens e bem preparados. En-

tre várias empresas concorrentes a TBL destaca, por exemplo, a Creative 

Minds, Alma Brand e Prime Design, empresas de design de comunicação 

que actuam no mercado nacional para pequenas e médias empresas, ofe-

recendo serviços de design, branding, divulgação, webdesign e organização 

de eventos. 
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De modo a sobressair no mercado, a TBL aposta numa estratégia de proxi-

midade com o cliente assente numa relação de transparência e de confian-

ça. O processo de trabalho que adopta procura libertar o cliente, recorren-

do apenas à sua colaboração para a (re)formulação do brief, aprovação e 

discussão de resultados. Porém, um dos factores que mais contribui para o 

seu êxito comercial é a disponibilidade com que desenvolve propostas de 

design para necessidades que identifica e aponta aos seus clientes. Recor-

rentemente, os clientes não têm consciência dos benefícios de uma acção 

de branding ou da remodelação de imagem do seu negócio. Esta posição 

proactiva da TBL tem assegurado a continuidade de encomendas de pro-

jectos.

Porém, se o designer deve ter em consideração os comportamentos 

do público-alvo e as necessidades e objectivos dos clientes como forma de 

atingir resultados satisfatórios e pertinentes, não envolver o cliente nem o 

público-alvo no processo de design prejudica os resultados. A colaboração 

multidisciplinar entre os diferentes intervenientes do projecto tem influên-

cia não só na recolha de informação, geração de ideias e tomadas de deci-

são, mas também na resolução de conflitos. Desta forma considera-se que 

esta estratégia influencia negativamente quer o processo de design, quer 

no fim, a qualidade e pertinência das soluções encontradas.
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1.3 |   Estrutura Interna

Directora Executiva / S. Viana

Com formação em contabilidade e marketing, é a fundadora, gerente e 

directora executiva da TBL. É ainda a responsável pela gestão comercial 

da empresa, e todas as decisões a nível projectual têm de passar pela sua 

aprovação. Assume ainda, a ligação entre o cliente e a equipa de designers.

fig .18
Estrutura Interna da TBL

Fonte: Autora (2014)
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Designer de Comunicação / E. Rodrigues

Com formação em Design de Comunicação, é responsável pelo desenvol-

vimento dos projectos, desde a concepção à preparação dos objectos grá-

ficos para produção.

Web Developer / V. Silva

Responsável pela concepção de todos os objectos comunicacionais que se 

destinam para a web. 

Designer Estagiária (autora deste documento) / I. Tavares

A investigadora é licenciada em Design e Mestranda em Design de Comu-

nicação na Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Integra a equipa como 

estagiária no desenvolvimento de projectos de comunicação.
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1.4 |     Funcionamento Interno

Para garantir o bom funcionamento da empresa, a TBL adoptou um sistema 

de organização interna que era praticado antes da reestruturação:

- Horário de Funcionamento da Empresa

Das 10h até 18h30 (pausa para almoço, das 13h às 14h)

- Comunicação com o exterior

A comunicação com fornecedores e clientes é assegurada pela Directora 

Executiva. Em caso de impossibilidade, e com o conhecimento da superior, 

o designer poderá proceder ao contacto com as diferentes entidades.

 No caso de ser feito via telefone, há um protocolo a ser cumprido. Se 

o contacto for por correio electrónico, cada membro da equipa possui um 

endereço próprio (agregado ao correio electrónico da empresa) e assina-

tura.

- Recursos e Materiais da empresa

Todos os materiais e equipamentos do atelier são para uso exclusivo da 

equipa. As faltas têm de ser identificadas com antecedência à responsável. 
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- Organização e arquivamento de ficheiros

Os equipamentos da TBL estão ligados em rede e integram uma funcio-

nalidade que cria automaticamente cópias de segurança de hora a hora. 

Porém, o sistema de organização interna obriga a que todos os trabalhos 

criados estejam devidamente identificados e organizados, para que qual-

quer funcionário consiga aceder sem dificuldade. Para isso, existem regras 

que guiam a construção das pastas e arquivamento dos ficheiros. 

fig. 19
Organização de ficheiros

Fonte: Autora (2014)
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Este esquema é flexível, ou seja, adaptável às necessidades de cada pro-

jecto. Do mesmo modo, também a identificação dos ficheiros, deve ser a 

mais detalhada possível. Deve conter o nome do cliente, do projecto e do 

objecto. Por exemplo, HonorisMedica _ estacionário _ cartãovisita. Caso 

seja relevante, poder-se-á ainda adicionar mais informação para facilitar a 

leitura do ficheiro.

- Organização Plano de Trabalho

Por norma, no início de cada semana é desenvolvido um plano onde 

constam todas as tarefas a realizar. Para auxiliar a gestão de projectos, o 

correio electrónico da empresa encontra-se interligado a uma funciona-

lidade onde diariamente cada membro da equipa regista o trabalho que 

desenvolveu. Este procedimento permite o controlo do tempo despendi-

do em cada tarefa, para tornar o mais rigorosas possíveis as previsões de 

trabalhos semelhantes.
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1.5 |     Processo de Design

O proceso de design na TBL é flexível, dividido em 3 momentos principais: o 

primeiro diz respeito à contextualização do problema, planeamento e idea-

lização; a segunda à concepção e desenvolvimento; e por fim, a fase de fi-

nalização e de implementação. O processo de design é uma ferramenta es-

sencial para a gestão e organização do trabalho no atelier e embora esteja 

pré-definido adapta-se às necessidades e especificidades de cada projecto. 

Após o primeiro contacto com o cliente e recolha das especificações da 

encomenda, a equipa prepara um documento (contra-briefing) que identi-

fica e analisa o problema. Após esta tarefa, numa reunião interna, faz-se o 

planeamento do projecto e definem-se estratégias de concepção e desen-

volvimento.

1ª Fase

fig.20
1ª Fase
Processo de design

Fonte: Autora (2014)

CLIENTE

CONTRA-BRIEFING REUNIÃO

PRÉ-PROJECTO
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fig. 21
2ª Fase 

Processo de design

Fonte: Autora (2014)

Dá-se início ao segundo momento. A abordagem ao projecto é pragmática 

(recolha de informação e sessões de grupo para despoletar o processo cria-

tivo). São esboçadas várias propostas projectuais. Em seguida, começa-se a 

transformar as ideias em conteúdo gráfico para preparar a pré-proposta que 

se discute entre os membros da equipa do atelier para recolher sugestões. 

2ª Fase

IDEACÇÃO

E SELECÇÃO

PRÉ-PROPOSTA

E ESBOÇOS

PROPOSTA

E ESBOÇOS

REUNIÃO

PRÉ-PROPOSTA
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fig.22
Continuação 2ª Fase
Processo de design

Fonte: Autora (2014)

Segue-se a depuração e a preparação dos materiais para apresentar ao 

cliente. Realizam-se testes de impressão e maquetas, com vista a confirmar 

e melhorar a proposta que é novamente apresentada à equipa do atelier e 

prepara-se a apresentação ao encomendador. Durante este lapso de tem-

po de preparação, contactam-se várias gráficas para apresentar ao cliente 

uma estimativa de custos. A TBL encarrega-se de mandar produzir, e no 

fim, factura ao cliente os custos totais.

MAQUETIZAÇÃO APROVAÇÃO

PREPARAÇÃO

APRESENTAÇÃO AO CLIENTE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

DE PRODUÇÃO
ALTERAÇÕES
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fig. 23
3ª fase 

Processo de design 

Fonte: Autora (2014)

3ª Fase

Por fim, a proposta é apresentada e submetida ao encomendador pela res-

ponsável da empresa. Pode haver ainda a necessidade de proceder a ajus-

tamentos e, após a aprovação do trabalho, dá-se início à preparação das 

artes finais para produção. O processo de design encerra após a entrega do 

trabalho ao cliente.

REFINAMENTOS FINAISAPRESENTAÇÃO AO CLIENTE

PRODUÇÃOIMPLEMENTAÇÃO

APROVAÇÃO DO CLIENTE

ARTES FINAIS



55Atelier Torga Brand Lovers

Este processo, que se encontra enraizado na prática projectual do atelier 

não permite envolver directamente os utilizadores. Tão pouco os designers 

têm contacto directo com os clientes, pelo que o esforço de estabelecer 

empatia com os utilizadores, essencial na abordagem pragmática do de-

sign thinking, situa-se apenas ao nível da revisão literária e da observação 

empírica à distância. Do ponto de vista paradigmático, é uma abordagem 

"clássica" ao projecto, descrita como tal na literatura disciplinar (Ferrão, 

2006, p. 146).

Do que foi possível observar da literatura e da prática de outros ate-

liers através de jovens designers que se encontram integrados no mercado 

aponta para processos de trabalho semelhantes ao da TBL; nas agências 

de publicidade, que também desenvolvem programas de identidade visual 

corporativa, o contacto com os clientes é efectuado por accounts, na maio-

ria dos casos sem formação específica em design, o que torna ainda mais 

distante a relação entre a equipa de projecto e o cliente . 20

Esta distância condiciona a construção da estratégia comunicacional, 

serviço que o atelier disponibiliza, e consequentemente, a própria fase pro-

jectual e adequação e pertinência dos resultados.

É ainda importante referir que nenhum membro da equipa da TBL 

acompanha o processo de produção, o que também tem consequências 

negativas nos resultados. 

20 A título de exemplo, vid. Trindade (2003) e Camilo (2010).
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Argumento

Desenvolvimento de projectos de identidade visual corporativa para dife-

rentes clientes e consequente aplicação em vários objectos e suportes de 

comunicação, mantendo a linha gráfica da TBL.
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Desenho da Investigação

A primeira fase deste trabalho final de mestrado iniciou-se com a identifica-

ção do tema de investigação, o design de identidades visuais corporativas. 

A temática escolhida enquadra-se no campo do design de comunicação, na 

área de design gráfico. Posteriormente, definiu-se o título do trabalho, A 

Identidade Visual de uma Marca: Design de Comunicação no atelier Torga 

Brand Lovers, onde se encontra explícito o objecto de estudo e o contexto 

no qual se insere. 

Na etapa seguinte decidiu-se qual o tópico investigativo. Para isso, foi 

necessário perceber qual o problema/oportunidade de design que se pre-

tendia abordar. Entre as várias possibilidades, a escolha incidiu em projec-

tos de design de identidades visuais. Interessou-nos investigar a coerência 

e especificidade de linguagem a usar em cada programa, articulando-a com 

a linguagem gráfica específica do atelier. Este processo foi ainda o meio 

para explorar os recursos linguísticos da investigadora, no sentido de os 

colocar à disposição da TBL e na expectativa de introduzir um cunho indi-

vidual numa cultura visual já estabilizada. Este tipo de processos é ampla-

mente usado em design de moda 21, mas não existe literatura no campo 

disciplinar do design de comunicação que os teorize.

A partir do momento em que o objecto de estudo, o âmbito da investi-

gação, o tópico investigativo e os objectivos foram definidos, começou-se a 

construir uma contextualização teórica do trabalho, ou seja, o estado da arte. 

21  Ressalvando as distâncias devidas relativamente  ao contexto deste estágio na TBL, mencionam-se dois casos 
muito conhecidos, Karl Lagerfeld e John Galliano, designers que têm marcas próprias muito fortes e que desenvol-
vem colecções para as casas Chanel e Dior, respectivamente.
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Para isso, recorreu-se à crítica literária (metodologia de base qualitativa 

não-intervencionista) de modo a fazer um levantamento da informação 

bibliográfica já existente. É um processo que se estende em quatro fases, 

como pesquisa, análise, e consequentemente, selecção e síntese crítica.

Porém, também foi utilizada a metodologia qualitativa não-intervencio-

nista de casos de estudo, para se poder identificar características comuns 

aos diferentes projectos desenvolvidos pelo atelier. A fase teórica termina 

com a definição do argumento. 

A próxima etapa foi marcada pela fase de desenvolvimento projectual, 

onde se utilizou a metodologia de investigação activa (intervencionista de 

base qualitativa). É um período que inclui todo o trabalho desenvolvido 

ao longo do estágio curricular. Os resultados que advêm deste processo 

foram submetidos, naturalmente, à avaliação dos clientes e da empresa de 

design. Após a aprovação, retiraram-se conclusões e confrontou-se com o 

argumento, de modo a verificar se este se prova ou não. Para finalizar o es-

tudo e a fase prática, sugeriram-se recomendações para trabalhos futuros 

nesta área temática (pág. 60, infra). 
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fig. 24
Desenho de Investigação

Fonte: Autora (2014)
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Benefícios

O trabalho ao ser desenvolvido no âmbito de um estágio profissionalizan-

te inserido em contexto académico permite obter um acompanhamento 

exterior à empresa e, consequentemente, melhores resultados. A inves-

tigadora mantém o contacto com a universidade, beneficiando do apoio 

directo de docentes (agora em contexto de trabalho profissional), o que 

permite um complemento essencial para a sua formação. 

A nível pessoal, salienta-se o desenvolvimento de competências na 

área da investigação e do design de identidades visuais corporativas, pouco 

exploradas durante a graduação e a componente curricular do mestrado. 

Destaca-se ainda, a experiência profissional que a investigadora conseguiu 

alcançar, o que permitirá no futuro responder com maior segurança e eficá-

cia a diferentes desafios. Do ponto de vista humano, a experiência foi muito 

rica e muito diferente do que se passa em contexto de trabalho académico.



62 factores críticos de sucesso

Factores Críticos de Sucesso

Para o trabalho final de mestrado ser bem sucedido foi importante saber ge-

rir e organizar as diferentes tarefas e etapas do processo de investigação, de 

forma a que este estivesse concluído nos limites dos prazos estabelecidos.

No que diz respeito à relação com a empresa de design, foi crucial con-

seguir criar laços de confiança, assentes no diálogo, para que as expectativas 

pudessem ser cumpridas, ou até mesmo superadas. Por outro lado, em re-

lação à investigação, foi importante cumprir com o desenho delineado, para 

que, quando se desenvolvesse a etapa projectual, pudesse já existir infor-

mação suficiente para criar soluções que permitissem responder ao tópico 

investigativo. Ao longo do estudo, foi ainda essencial adoptar uma postura 

profissional, mantendo o entusiasmo e a vontade de alcançar o êxito.
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Disseminação

No contexto no qual se desenrola o processo investigativo, considera-se 

que os projectos desenvolvidos no atelier constituem por si uma oportuni-

dade de disseminação, pois alguns foram materializados e já se encontram 

implementados. O trabalho que desenvolvemos resistirá ao longo de um 

tempo relativamente longo, pois sempre que as marcas decidam desen-

volver acções de divulgação, a identidade visual corporativa estará sempre 

presente.

O trabalho desenvolvido pela estagiária será exposto nas plataformas 

de divulgação do atelier e o documento final que materializa o trabalho 

de investigação em design estará disponível no portefólio online da inves-

tigadora e nas bibliotecas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca da 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa).
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Estágio - Desenvolvimento Projectual

Ao longo da formação académica adquirem-se conhecimentos e compe-

tências que visam preparar o estudante para enfrentar e responder aos de-

safios diários inerentes à profissão. Porém, ainda que os cursos de design 

na Faculdade de Arquitectura de Lisboa consigam equilibrar com sucesso 

a componente teórica e prática, considerou-se importante desenvolver um 

estágio numa empresa de design de comunicação para preparar a inser-

ção no mercado de trabalho. A oportunidade de desenvolver o projecto de 

mestrado em estágio permitiu testar as capacidades da investigadora em 

contexto profissional. 

O estágio decorreu na empresa TBL durante aproximadamente 5 meses, 

nos quais os dois primeiros em regime de part-time, e os três últimos em 

full-time. Iniciou em Novembro, foi interrompido durante o mês de Janeiro, 

e foi retomado em Fevereiro, prolongando-se até ao final de Abril de 2014. 

Ao longo deste período foram desenvolvidos vários projectos, a maioria de 

identidade visual corporativa. Porém, houve a necessidade de seleccionar 

aqueles que melhor responderam às necessidades da investigação e ao en-

quadramento temático. A transição entre ambiente de trabalho académico 

e o profissional é difícil e exige um esforço de adaptação e de integração 

na cultura da empresa de acolhimento e na sua carteira de encomendas. 

Conciliar diversos trabalhos em simultâneo e a imprevisibilidade dos fluxos 

de trabalho, com as respectivas calendarizações de entregas, foram as prin-

cipais dificuldades. 
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Conseguir equilibrar todas estas componentes levou a que por vezes, os 

resultados atingidos não satisfizessem na plenitude o que a mestranda te-

ria idealizado, ainda que fossem aprovados e atendessem às expectativas 

traçadas pelo cliente e pela responsável do atelier.

Na figura 25 apresenta-se o cronograma de estágio, com os projectos 

desenvolvidos no âmbito da investigação. Foram desenvolvidos outros, 

com menor dimensão, nos quais a investigadora não esteve envolvida com 

o mesmo nível de responsabilidade, ficando apenas com tarefas como a 

preparação de artes finais, revisões e pequenos ajustamentos, entre ou-

tros). Estes projectos são descritos no diário de estágio. Devido à dimensão 

dos projectos, optou-se por assinalar no cronograma apenas os objectos 

que foram desenvolvidos pela investigadora, ou que envolveram a sua par-

ticipação activa em tarefas de concepção.

Devido à complexidade e à extensão dos trabalhos, houve a necessi-

dade de repartir tarefas pelos diversos membros da equipa, de modo a 

facilitar a gestão e garantir o cumprimento de prazos. 

Segue-se a apresentação dos projectos seleccionados para o presente 

documento.
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fig. 25
Cronograma de projectos

Fonte: Autora (2014)
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1 . Centro Médico Santa Maria

 Projecto de Identidade Visual Corporativa 

- Contexto

O Centro Médico de Santa Maria é uma unidade de saúde criada para com-

plementar os serviços prestados por outras instituições na zona metropoli-

tana de Lisboa. Sediado em Loures, iniciou actividade em 1984, oferecendo

serviços de consulta médica, de enfermagem, e de exames complementa-

res de diagnóstico. Actualmente, integra mais de dezanove especialidades,

desde clínica geral, passando pela cirurgia plástica e maxilo-facial, cardiolo-

gia e ginecologia, pediatria e psicologia, entre outras mais.

- A Parceria

Quando o cliente contactou o atelier, em Setembro de 2013, tinha como 

objectivo recorrer aos serviços de webdesign para a criação de uma plata-

forma online que pudesse divulgar a organização e os seus serviços. Porém, 

logo numa primeira análise, verificou-se que o centro médico poderia be-

neficiar com uma remodelação total da imagem que permitisse estabele-

cer uma relação de maior proximidade com os seus clientes. A sugestão 

foi bem recebida pelo encomendador, que adjudicou a reformulação da 

identidade visual corporativa do Centro Médico de Santa Maria.

fig. 26
Antigo Logótipo Centro 
Médico Santa Maria
Fonte: TBL (2014)
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- Desenvolvimento Projectual

Após ser estabelecida a parceria, iniciou-se o planeamento do projecto. 

Para além da marca gráfica, iria ser concebido o estacionário e o website. 

As aplicações em outros objectos de comunicação e a renovação dos am-

bientes ficaram condicionadas à aprovação da primeira fase de trabalho. Os 

resultados foram apresentados na última semana de Novembro, embora o 

prazo negociado fosse início de Janeiro de 2014. 

 1 | A marca gráfica

A primeira fase deste projecto iniciou-se com a concepção do logótipo.Ten-

do em consideração os aspectos traçados anteriormente, considerou-se 

que a nova marca gráfica deveria apoiar-se numa paleta cromática forte 

e luminosa, para contrariar a negatividade de sentimentos associados à 

doença. Este propósito levou-nos a evitar tons escuros e pouco saturados.

Para a construção do logótipo, teve-se como base dois corações inter-

ligados que representam a ligação do médico e do seu utente porque este 

motivo simboliza a empatia, a vida e, a saúde. A representação do coração 

é estilizada e construída de acordo com uma grelha geomética. O símbolo 

do logótipo é construído através de processos de transformação, nomea-

damente, repetição, rotação e sobreposição . 
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fig. 27
Construção do símbolo

Fonte: TBL (2014)

Este é aperfeiçoado de modo a que o reconhecimento das duas figuras 

seja feito de forma mais imediata, optando assim por lhes dar mais ex-

pressão através da linha de contorno.

Após a construção do elemento pictórico, elaborou-se o logótipo. 

Para a assinatura, utilizou-se uma tipografia coerente a nível formal com o 

desenho do símbolo. Optou-se por utilizar uma fonte sem serifas com ter-

minações arredondadas. A paleta cromática é constituída por cores satu-

radas, em oposição a tons neutros com diferentes graus de luminosidade. 



72 desenvolvimento projectual

fig. 28
Logótipo principal
e paleta cromática 

Fonte: TBL (2014)

Optou-se por escolher um magenta e um azul, e complementar com dois 

tons de cinzento, duas cores neutras e necessárias para manter o equilí-

brio cromático. Porém, à paleta acrescenta-se uma outra, que nasce da 

sobreposição das duas cores principais. Após a concepção, o resultado foi 

submetido à aprovação da equipa, que o avaliou de forma positiva.

O desenvolvimento da marca gráfica terminou com a construção das ver-

sões principais e secundárias. A segunda versão, alinha ao centro ambos os 

elementos estruturais do logótipo, no qual o símbolo, em relação à assina-

tura, é colocado numa posição ascendente. 

A intervenção da investigadora só ocorreu a partir da aprovação desta 

fase, dada a data de início do estágio.

C:10 M:100 
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C:100 M:10 

Y:10 K:10
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C:100 M:100 
Y:10 K:10

C:20 M:20 

Y:20 K:20



73desenvolvimento projectual

fig. 29
Gill Sans  - Light, 
Regular e Bold

Fonte: Autora (2014)

2 | O Estacionário

Antes de apresentar a nova marca gráfica ao cliente, foi essencial conceber 

os diferentes objectos de estacionário, como os cartões de contacto, papel 

de carta e envelopes (DL e C6). Só após esta tarefa, submeteram-se os re-

sultados ao parecer do cliente para visualizar a aplicabilidade da nova mar-

ca gráfica e, consequentemente, a coerência do sistema visual proposto.

A primeira tarefa foi escolher a fonte tipográfica para aplicar nos textos. 

Optou-se pela Gill Sans, que tem uma família tipográfica muito completa, 

com fontes de várias espessuras, inclinações, itálicos e negritos.

Posteriormente desenvolveram-se novos elementos gráficos, construídos 

de acordo com a marca já criada. Estes iriam permitir tornar o sistema vi-

sual mais rico, e simultaneamente, mais variado e interessante. Criou-se 

um padrão a partir da repetição do símbolo da marca gráfica, utilizado pos-

teriormente no verso do cartão de contacto. 

De todos os objectos de estacionário, este é o que tem o maior po-

der de comunicação, pois tende a ter um tempo de vida mais longo. Assim, 

quanto maior a expressividade do objecto, maior será a probabilidade de o 

cliente não se desfazer dele. 
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fig. 30
Cartão de Contacto

Frente e Verso

Fonte: Autora (2014)

Para além do grafismo, optou-se ainda por colocar um verniz U.V no logó-

tipo, para que pudesse também comunicar através do tacto. O cartão foi 

impresso em papel revestido mate de 250 grs.

De modo a equilibrar os custos de produção, decidiu-se que para o restante 

estacionário era necessário criar uma composição em que o uso da cor e da 

mancha fosse mais reduzido.
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fig. 31
Estacionário Centro Médico

Fonte: Autora (2014)

Após o desenvolvimento do estacionário, apresentaram-se os resultados 

ao cliente. Para além de ter sido aprovado, foi ainda pedido que se conce-

bessem todos os outros suportes de comunicação associados à actividade, 

como blocos de receitas e fichas de cliente. 
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Nesta reunião, ficou decidida a necessidade de intervir nos espaços para 

receberem a nova identidade visual. Foi organizado um evento para lançar 

a nova imagem, que coincidiu com a comemoração do 30º aniversário do 

Centro Médico de Santa Maria. Assim, a data limite para a entrega do pro-

jecto ficou estabelecida para 22 de Março de 2014.

De modo a reorganizar o processo de trabalho, foram delineadas 

todas as tarefas a desenvolver e distribuídas por cada membro da equi-

pa. A designer interna ficou responsável pela concepção do espaço e da 

sinalética. A investigadora, para além dos objectos que se destinam a ser 

impressos em papel, ficou encarregue da aplicação na fachada do edifício, 

da marca do evento e de pequenos elementos de comunicação digital.

3 |  Objectos diversos - impressão em papel

Quando terminado o estacionário, começou-se a desenvolver os objectos 

a ser impressos em papel. No caso dos atestados médicos, declarações, 

receitas e fichas de cliente foi fornecido um exemplo quanto ao conteúdo 

informativo. Foram adaptados à nova identidade, mantendo a coesão atra-

vés do uso da mesma tipografia, paleta cromática e aplicação do logótipo.

À excepção da ficha de cliente, todos foram pensados para serem 

incorporados em blocos, com cerca de 50 páginas, e impressos em papel 

IOR de 80 grs. Para estes objectos, por motivos orçamentais, e até mes-

mo funcionais, optou-se por manter a composição simples, dando ênfase à 

nova marca gráfica e ao conteúdo informativo. Os templates não puderam 

ser modificados, o que reduz a eficácia da identidade visual da marca.
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fig. 32
Ficha de cliente e 
declaração de seguro

Fonte: Autora (2014)
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Ainda nesta secção, foram desenvolvidos os preçários para colocar na re-

cepção e um documento com a indicação da existência de livro de recla-

mações.

Para o preçário, decidiu-se colocar um fundo cinzento claro para faci-

litar a leitura da informação. Posteriormente, adicionou-se um fragmento 

do símbolo da marca gráfica, de modo a tornar a composição mais interes-

sante. O painel seria impresso em formato A2, em papel IOR de 180 grs.

 Para a monofolha de indicação de livro de reclamações (formato A5) 

usou-se uma das cores principais como fundo para se destacar na parede. 

Após a concepção destes elementos, enviaram-se os ficheiros para o clien-

te aprovar. Após a correcção e aprovação das peças, foram feitas as altera-

ções e preparados os ficheiros de artes finais para enviar para produção. 

Ao longo desta etapa, desenvolveram-se os elementos de comunicação 

a colocar na fachada do edifício, nomeadamente, o reclame luminoso e as 

placas com indicação das especialidades e respectivos médicos.

desenvolvimento projectual
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fig. 33
Peças para recepção

Fonte: Autora (2014)
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4|  Aplicação no exterior do edifício

Com o desenvolvimento de uma nova identidade visual corporativa, foi es-

sencial adaptar os meios de comunicação à nova imagem. A intervenção na 

fachada do edifício foi a mais difícil porque existia uma estrutura que teve 

de se manter. De acordo com o brief, o reclame luminoso deveria incluir a 

nova identidade visual do Centro Médico e o parceiro de análises clínicas. 

O espaço destinado a cada um deveria ser o mais equilibrado possível, de 

modo a que ambas as entidades pudessem aprovar a proposta. Após o pa-

recer positivo, foram desenvolvidas as artes finais e enviadas para a gráfica, 

que ficou responsável pela impressão em vinil e pela colocação in situ.

fig. 34
Novo Reclame Luminoso

Fachada do Edifício

Fonte: Autora (2014)
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Devido ao número elevado de serviços e de especialidades médicas foi ne-

cessário dividir o conteúdo por dois painéis, de modo a não comprometer a 

sua legibilidade. Para não quebrar a ideia de continuidade, a distância entre 

as duas placas foi minimizada. A informação foi tratada do mesmo modo e 

inverteu-se a localização do logótipo e do elemento figurativo. Esta opção 

permitiu criar um cordão visual que começava na marca gráfica do primeiro 

painel e terminava no segundo. Após a sua conclusão e aprovação, foram 

preparados os ficheiros de artes finais e enviados para produção, fechando 

assim, mais uma etapa do projecto.

desenvolvimento projectual

fig. 35
Placas de Especialidade 

Fonte: Autora (2014)
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fig. 36
Horário de Atendimento

Fonte: Autora (2014)

Por último, desenvolveu-se a placa com o horário, que tal como as outras, 

já tinha uma estrutura pré-existente. Como no mesmo edifício existiam 

outras clínicas e empresas de prestação de serviços, foi essencial incluir a 

marca gráfica em todos os objectos de comunicação. 

5 |  Assinaturas de Correio electrónico e Imagens para Desktop

Quando se começou a desenvolver as assinaturas de email, fez-se uma pes-

quisa para recolher alguns exemplos. Foi importante saber qual o tipo de 

informação a inserir, e o melhor formato e resolução para o adaptar a estas 

condições. 

Foram criadas três versões da assinatura de correio electrónico, uma 

que se destinava ao endereço geral e outras duas para os dois médicos 

gerentes, sendo que a primeira serviu de base à construção das restantes 

(incluindo a marca gráfica da instituição e informação relativa à morada e 

contactos). As outras duas receberam o nome do médico e a menção do 

cargo desempenhado na clínica. 

Após analisar alguns exemplos, considerou-se que a melhor solução se-

ria construir a assinatura na horizontal. Esta opção permite que haja um 

maior equilíbrio e proporção com as dimensões da janela de correio elec-

trónico. Procurou-se uma composição simples e elegante para não inter-

ferir com o corpo de texto. Assim, concluiu-se que a melhor opção seria 

deixar a imagem fluir como parte integrante da mensagem. 
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fig.37
Assinatura Email  - Geral

Fonte: Autora (2014)

Para dividir o corpo de texto do email com a informação da assinatura 

criou-se uma linha preenchida com uma gradação tonal das duas cores 

principais da paleta cromática.
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fig.38
Imagem para Desktop (1)

Fonte: Autora (2014)

Depois da concepção, enviaram-se os resultados ao cliente para aprovação. 

Não foram sugeridas alterações. Seguiu-se a preparação dos ficheiros finais 

para serem colocados nas contas de correio electrónico do Centro Médico.

Quando terminadas as assinaturas, criaram-se imagens para serem 

colocadas no desktop dos computadores. Foram desenvolvidas duas com-

posições graficamente distintas, de modo a que regularmente se pudesse 

alterar a aparência dos écrans dos monitores. 

Na primeira opção, optou-se por uma imagem mais suave, utilizando 

o padrão que foi usado anteriormente, mas em tons de cinza. Para finali-

zar, aplicou-se o logótipo de forma a assumir um papel predominante na 

composição.
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Na segunda versão, optou-se por criar uma imagem mais vibrante, com 

maior impacto, de modo a distinguir-se da anterior. Para isso, utilizou-se 

uma das cores da identidade para colorir o fundo e reduziu-se as dimen-

sões da marca gráfica. As duas opções foram aprovadas pelo cliente, permi-

tindo assim que se pudesse avançar para a próxima etapa.

5 | Evento de lançamento da nova imagem

Como já foi referido, a nova imagem foi apresentada no evento de come-

moração dos 30 anos do Centro Médico de Santa Maria. Deste modo, con-

siderou-se que deveria ser criada uma marca gráfica que representasse o 

acontecimento e pudesse ser implementada em diferentes objectos cria-

dos especialmente para a ocasião. Todavia, era necessário ter em conside-

ração que esta não poderia prejudicar a comunicação da nova imagem do 

centro médico.

desenvolvimento projectual

fig.39
Imagem para Desktop (2)

Fonte: Autora (2014)
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fig.40
Construção assinatura 

do 30º aniversário  

Fonte: Autora (2014)

Assim, criou-se uma assinatura construída sobre uma grelha geométrica, 

coerente com a identidade visual através da paleta cromática e do jogo de 

sobreposições entre os caracteres principais. O número 30 ganhou maior 

destaque, tornando-se o elemento mais expressivo da composição.

Após a concepção da marca, foi desenvolvido o convite para o evento. 

Porém, as condicionantes orçamentais determinaram uma solução sem 

custos de produção. Decidiu-se, assim, desenvolver um convite digital in-

troduzido no corpo do correio electrónico e enviado para os diferentes 

convidados.
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fig.41
Convite Digital 

Fonte: Autora (2014)

Ainda que o resultado tenha sido do agrado da equipa, considerou-se que 

seria interessante animar o convite, dado tratar-se de um evento festivo. 

Porém, esta era uma solução que provavelmente consumiria muito tempo 

e para executá-la era necessário reorganizar as tarefas, visto que em si-

multâneo estavam a ser desenvolvidos outros projectos. Assim, a designer 

interna ficou responsável pela concepção do novo convite, enquanto a in-

vestigadora se dedicou aos restantes trabalhos. 
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Para além dos objectos que foram descritos até este momento, foi dese-

nhado o website, as fardas dos funcionários e introduziram-se as alterações 

no interior da clínica que decorreram da implementação da nova identida-

de visual. Estas aplicações foram desenvolvidos pela restante equipa, com 

a intervenção da designer estagiária para pequenas alterações, ajustes ou 

até mesmo para a preparação de artes finais.

- Considerações da Investigadora

O projecto para o Centro Médico de Santa Maria, devido à sua dimensão e 

complexidade, suscitou uma série de adversidades que tiveram de ser ul-

trapassadas ao longo do processo. Quando a mestranda integrou a equipa, 

o trabalho já tinha sido iniciado e existia uma linha orientadora. O logótipo 

estava criado e as primeiras experiências para a construção do estacionário 

já tinham começado a ser desenvolvidas. 

Foi um projecto que ganhou dimensão à medida que foi sendo concebi-

do, o que obrigou várias vezes a que o plano de trabalho fosse reajustado, 

de modo a conseguir concluir tudo até à data prevista. Foi ainda necessário 

lidar com alguns atrasos na entrega de elementos necessários à construção 

dos objectos, como foi o caso de algum conteúdo informativo. Neste mo-

mento, o projecto encontra-se implementado e o atelier continua respon-

sável pela manutenção do website.
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2 . Casa da Grade

Projecto de Identidade Visual e Design de Rótulos

- Contexto 

A Casa da Grade é uma marca que se dedica à produção de azeite de qua-

lidade na região de Castelo Branco. Ainda não se encontra disponível no 

mercado, mas tudo indica que em 2015 possa iniciar-se a comercialização. 

O azeite é produzido de acordo com os mais exigentes padrões de qualida-

de, pelo que o produto final tem um posicionamento alto. Esta avaliação 

tem em consideração a origem do produto, a idade, a variedade e grau de 

maturação do fruto, o processo de extracção e o modo de conservação.

- A Parceria

O contacto entre a Casa da Grade e a TBL fez-se naturalmente, visto que 

este já era um antigo cliente do Atelier do Cais. A empresa pretendia desen-

volver a sua marca gráfica e, consequentemente, o rótulo do azeite extra-

virgem e extra-virgem extra, transmitindo uma imagem de requinte, pois a 

qualidade do produto assim o determina. 

Porém, a concepção destes elementos deveria ter ainda em considera-

ção a garrafa desenhada especialmente para o produto, que já se encontra-

va em produção. As dimensões dos rótulos também fizeram parte do brief, 

pelo que o projecto teve de considerar estas condicionantes. 
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Numa primeira análise, a equipa de imediato percebeu que a pré-definição 

das dimensões do rótulo seria um problema por causa da legibilidade. De 

qualquer modo, o projecto iniciou-se na esperança de conseguir convencer 

o cliente a aceitar uma proposta que permitisse potenciar as qualidades 

comunicacionais do produto.

Neste processo, a marca gráfica foi construída em conjunto com o rótu-

lo, visto que este acaba por ser o seu suporte de comunicação.

 Numa fase inicial, foi feita uma pesquisa onde se seleccionou vários 

exemplos de rótulos de azeites de qualidade, para analisar não apenas a 

forma como é apresentado e estruturado o conteúdo informativo, mas 

também de modo a compreender como pode ser percepcionada a qualida-

de através da expressão gráfica do produto 

As conclusões a que se chegou foram as seguintes: 1) o rótulo apresen-

ta a marca, a origem do produto, o tipo de azeite e a quantidade líquida; 2) 

no contra-rótulo coloca-se um texto a caracterizar o produto, informação 

nutricional, indicação dos parâmetros químicos, código de barras e outros 

símbolos referentes à reciclagem.

Quanto à comunicação gráfica, foi possível identificar algumas notas 

comuns: observou-se que a qualidade tende a ser expressa através do de-

senho da tipografia, do acabamento do rótulo e da paleta cromática. 
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fig. 42 
Grelha de Construção 
da Marca Gráfica

Fonte: Autora (2014)

Devido à importância do projecto e à necessidade de garantir a satisfação 

do cliente, a gerente da empresa decidiu que cada uma das designers da 

equipa apresentaria uma proposta. No final, o cliente seria confrontado 

com duas opções.

1 | A Marca Gráfica

Para esta composição, serviu de base uma fonte tipográfica sem serifas e 

de desenho geométrico, que foi posteriormente modificada de modo a 

criar uma assinatura personalizada e adequada ao produto em questão. O 

caractere “A” foi modificado, optando-se por substituir a haste por uma pe-

quena curva, de modo a fazer uma alusão à forma da azeitona. O desenho 

da letra é elegante e confere um sentido de modernidade à marca. Após a 

concepção da assinatura, passou-se para o desenho do rótulo.
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fig. 43
Fonte Din 

Versão light, Medium e Bold 

Fonte: Autora (2014)

fig. 44 
 Paleta Cromática

Fonte: Autora (2014)

2 | O Rótulo

Primeiro construiu-se o contorno, de acordo com as dimensões definidas 

pelo cliente (35x75mm). Posteriormente, inseriram-se a marca gráfica e a 

informação referente ao produto. Nesta fase, usou-se a família tipográfica 

Din para o texto, que inclui fontes de várias espessuras, inclinações, itálicos 

e negritos.

De seguida, escolheu-se a paleta cromática de modo a permitir a asso-

ciação a requinte e a sofisticação. Deste modo, optou-se por escolher um 

azul intenso e um dourado escuro, que para além de satisfazer os critérios 

acima descritos, aproxima-se da cor do azeite. Posteriormente, realizou-se 

uma ilustração a partir da estilização de ramos de oliveira e dos frutos. 

Pantone 2965 C Pantone 8384 C C:2 M:2 Y:2 K:8
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fig. 45
1ª e 2ª versão rótulo

Fonte: Autora (2014)

1º

2º

No fim, adaptou-se a composição ao rótulo com as dimensões pretendi-

das pelo cliente (35x75mm) e com 38x95mm. Pretendeu-se demonstrar, 

através de testes de impressão, que a segunda proposta é mais legível e 

equilibrada quando aplicada à garrafa. 



fig.46
Rótulo Extra Virgem Extra

Fonte: Autora (2014)

O rótulo para o azeite extra-virgem difere do anterior na cor do fundo, em 

cinzento claro, alusão à delicadeza do produto que identifica. Prepararam-

se também duas soluções que diferem nas dimensões do rótulo e no corpo 

do texto.

3 | Contra - Rótulo

Ao desenhar o contra-rótulo, a equipa deparou-se com uma grande limi-

tação. O cliente não podia disponibilizar o conteúdo informativo, visto que 

ainda se encontrava à espera de alguns certificados de qualidade.

Deste modo, optou-se por criar a estrutura e a composição, para que no 

futuro apenas se tivesse que colocar o texto e proceder a pequenas adap-

tações. Como é possível analisar na fig. 47, foi introduzida uma mancha de 

texto, bem como um código de barras, que apenas simulam o resultado 

final.

A coerência com o rótulo é conseguida através da paleta cromáti-

ca, do uso da mesma fonte tipográfica e através da inclusão do motivo 

(ilustração alusiva a um ramo de oliveira com azeitona). Os rótulos 

foram impressos em etiquetas de polipropileno, devido às suas carac-

terísticas impermeabilizantes. 
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fig. 47
Contra-rótulos

Fonte: Autora (2014)

Quando concluídas as propostas, preparou-se a apresentação e submete-

ram-se os resultados à apreciação do cliente, que preferiu a proposta da 

investigadora, mas apesar de ter sido alertado para as limitações do rótulo 

de menores dimensões, foi esse que mereceu a sua aprovação. 
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fig. 48
Aplicação do rótulo

Fonte: Autora (2014)

-  Considerações da Investigadora

Este foi um projecto de identidade visual corporativa diferente dos que fo-

ram desenvolvidos ao longo do estágio. Ao contrário dos restantes, esta 

identidade nasce em torno da imagem de um produto. A produção só po-

derá ser iniciada após a certificação DOP (denominação de origem prote-

gida). Este trabalho serviu para mostrar que nem sempre o que parece ser 

uma evidência é percepcionado como tal pelo cliente. Todavia, a investiga-

dora não teve a oportunidade de defender o seu trabalho directamente. 

Mesmo que o resultado fosse o mesmo, teria sido uma oportunidade de 

aprendizagem muito útil, quer em termos de projecto quer em termos de 

modo de o comunicar ao cliente.
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3 . SM - Cabelo & Estética

Projecto de Identidade Visual Corporativa

- Contexto

A SM é um centro de cuidados de beleza que integra serviços de cabelei-

reiro e estética para ambos os sexos. Localiza-se em Lisboa, na zona de 

Benfica. A empresa pretendia desenvolver uma identidade visual nova, 

apelando a dois grupos-alvo distintos em termos de género.

- A Parceria

O cliente entrou em contacto com o atelier para o desenvolvimento da 

identidade visual a aplicar na montra do espaço, em cartões de contacto 

e em brochuras promocionais. Este projecto teve de ser desenvolvido em 

apenas dois dias. A TBL não costuma aceitar encomendas com um prazo de 

desenvolvimento tão curto, mas a responsável pelo atelier assim o deter-

minou. Intemporalidade, elegância e captar a atenção de vários públicos

-alvo fizeram parte do brief. 

A investigadora ficou responsável pela concepção da marca gráfica, da 

montra e do cartão de contacto, enquanto a designer interna desenvolveu 

a brochura promocional.
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fig. 49
Marca Gráfica 

Fonte: Autora (2014)

1 | A Marca Gráfica

Dado o curtíssimo tempo para desenvolver o projecto e após uma análise 

sumária sobre marcas gráficas de serviços do mesmo sector de actividade, 

desenhou-se um monograma com as iniciais SM. Partiu-se de uma tipogra-

fia com serifas, associada à ideia de elegância e por isso usou-se uma fonte 

da categoria das “modernas" com serifas , ou na classificação vox-atypi, 

uma “Didone” (fonte inspirada no século XVIII, com grande contraste entre 

os traços, eixo vertical e muito geometrizada…). Posteriormente ajustou-se 

o desenho de modo a criar um monograma personalizado para enquadrar 

a designação "Cabelo & Estética". Escolheu-se uma fonte de fácil leitura, 

sem serifas, a Univers, que se aplicou a todo o sistema visual.
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fig. 50
Fonte Tipográfica
Univers- 45 Light, 
55 Roman, 65 Bold

Fonte: Autora (2014)

fig. 51
Variação de luminosidade

Fonte: Autora (2014)

Para a paleta cromática, utilizou-se o preto, com diferentes valores de lumi-

nosidade, cor que é facilmente associada pelos dois géneros ao classicismo 

(nomeadamente às notas de sofisticação, excelência e intemporalidade). 

Após a criação do logótipo, desenvolveu-se o manual de normas gráficas 

para orientar a sua aplicação nos variados suportes.

C=30 M=30 
Y=30 K= 100 %

C=20 M=20 
Y=20 K= 85 %

C=10 M=10 
Y=10 K=50 %

C=5 M=5 
Y=5 K=10 %
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fig. 52
Montra - Dimensões 
em milímetros (mm)

Fonte: Autora (2014)

2 | A Montra

Após esta fase, decidiu-se dar prioridade ao desenho da montra, pois iria 

envolver uma maior complexidade, não só a nível de concepção gráfica, 

mas também de preparação de ficheiros e produção. 

É constituída por duas janelas com diferentes dimensões. Para além da 

nova marca gráfica, teria ainda que ser introduzida a lista com os diferentes 

tratamentos de beleza. Considerou-se que a melhor maneira de a organizar 

visualmente, seria colocando a marca gráfica na janela número 1, dando-

lhe ênfase, e colocar na número 2 a designação dos serviços.

1890 1060

19
65

1. 2.
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fig. 53
Desenho da Montra

Fonte: Autora (2014)

 

Esta composição, ainda que a nível formal seja bastante simples, consegue 

fazer a ligação com os conceitos que foram guiando a tomada de decisão 

ao longo do projecto.
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A gráfica responsável pela produção disponibilizou um mostruário com os 

diferentes exemplos de vinil para se escolher o mais adequado. Prepara-

ram-se os ficheiros para produção e as artes finais. 

Depois de terminada esta fase, desenvolveram-se os cartões de con-

tacto. Em simultâneo, a designer interna desenvolveu a brochura promo-

cional.

3 | O cartão de contacto

De forma a manter a coesão com a identidade visual, optou-se por manter 

a composição simples, recorrendo apenas à marca gráfica e respeitando a 

fonte tipográfica escolhida e a paleta de tons. 

Estruturou-se a composição para garantir a legibilidade do conteúdo 

informativo e para dar ênfase à assinatura.

Escolheu-se um fine paper, com uma textura quase imperceptível. Fi-

zeram-se testes de impressão para garantir a proporcionalidade de todos 

os elementos compositivos. Após a aprovação do cliente, prepararam-se as 

artes finais para enviar para a gráfica.
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fig. 54
Cartão de Contacto

Fonte: Autora (2014)
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- Considerações da Investigadora

Este projecto foi um dos mais desafiantes, dadas as limitações de tempo e 

de orçamento. No fim, considerou-se o resultado positivo, tendo em conta 

os constrangimentos que marcaram o seu desenvolvimento. Ao longo do 

projecto, com frequência, foi necessário abdicar de soluções que a investi-

gadora considerava serem as mais apropriadas mas que exigiam um tempo 

de desenvolvimento que não permitia o cumprimento do prazo requerido 

pelo cliente. A identidade beneficiaria de um sistema visual mais rico, que 

comunicasse através de vários elementos gráficos que não apenas a cor, a 

assinatura e a tipografia. O projecto encontra-se executado e implemen-

tado.
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fig. 55
Fonte Tipográfica Quicksand
Light, Regular e Bold

Fonte: Autora (2014)

fig .56
Paleta Cromática
TBL

Fonte: Autora (2014)

4 . Torga Brand Lovers

Desenvolvimento de objectos de comunicação corporativa

Quando a investigadora integrou a equipa, no início de Novembro de 2013, 

a marca gráfica da empresa já estava criada bem como a paleta cromática e 

a fonte tipográfica. Ou seja, já existia uma linha de orientação para guiar a 

aplicação da identidade em qualquer objecto de comunicação. 

Para o texto, deveria ser utilizada a Quicksand, uma família tipográfica 

sem serifas e com terminações arredondadas, que está disponível várias 

espessuras, inclinações, itálicos e negritos.

No que diz respeito à paleta cromática, é constituída por uma única cor, 

e ainda pelo preto, o branco e um tom de cinzento. A cor principal é uma 

das propriedades que a distingue da identidade da Torga Emotion & Films. 

C: 2 M:36 Y: 85 k: 0

Pantone 143 U

C: 20 M:20 Y: 20 k: 80 C: 30 M:30 Y:30 k: 100
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fig. 57
Marca Gráfica TBL

Fonte: TBL (2014)

(versão principal)

(versão secundária)

No manual de normas, estão ainda definidas as regras de utilização da mar-

ca gráfica. Esta possui duas versões, uma principal e outra secundária. Estas 

variantes são importantes, porque permitem facilitar o enquadramento do 

logótipo de acordo com a composição.

1 | O Estacionário

Considerando as necessidades específicas da actividade do atelier, foi de-

cidido como prioritários o cartão de contacto, a folha de carta e o enve-

lope DL. 

Para todo o estacionário, procurou-se criar uma linguagem muito depu-

rada, dando ênfase ao desenho da marca gráfica e respeitando as normas 

relativas à paleta cromática e à tipografia do texto. 

O primeiro objecto a ser executado foi o cartão de contacto com os 

dados da gerente e os contactos gerais da empresa. Procurou-se criar uma 

solução simples a nível gráfico, mas expressiva através da textura do papel 

e do acabamento: papel revestido mate, de 300 grs, com verniz U.V. loca-

lizado na frente do objecto. Para o verso, optou-se por colocar o conteúdo 

informativo sobre fundo preto. Pretendia-se surpreender o receptor, atra-

vés da experiência táctil (relevo que se obtém com o acabamento U.V.) e do 

impacto visual (fundos diferentes na frente e no verso).
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Em seguida, desenvolveram-se a folha de carta e o envelope DL. Tal como os 

cartões, estes objectos seriam impressos numa gráfica, o que permitiu criar 

zonas onde a mancha de cor é mais expressiva. Porém, enquanto o cartão 

de contacto é um objecto que é criado com o objectivo de ser guardado, a 

folha de carta e o envelope tendem a ter um período de vida mais curto.

fig.58
Cartão de Contacto TBL

Fonte: Autora (2014)



fig. 59
Folha de Carta A4 

e Envelope DL

Fonte: Autora (2014)
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Deste modo, não se justificava que fossem escolhidos papéis com caracte-

rísticas especiais ou acabamentos dispendiosos, também porque, no caso 

da folha de carta, destinava-se a ser suporte de impressão em impressora 

A4 a jacto de tinta. Assim, optou-se por escolher um papel IOR de 120 grs. 

O envelope foi impresso a cores, com um fundo preto, de modo a poder 

contrastar com a folha de carta.



fig. 60
Assinatura de Email  TBL

Fonte: Autora (2014)
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2 | Assinaturas de Correio Electrónico

Para além do estacionário, considerou-se útil criar assinaturas digitais per-

sonalizadas para serem incorporadas no endereço electrónico, de modo a 

facilitar a identificação do expedidor, cargo e contactos. 

Cada membro da equipa possui um endereço próprio, ligado ao mesmo 

domínio (torgabrandlovers.com). Foram criadas imagens para a gerente do 

atelier, para a designer interna e para a investigadora. 

De forma a manter a coesão com a identidade visual, resolveu-se dar 

ênfase à marca gráfica, respeitando a simplicidade formal, a paleta cromá-

tica e a tipografia. Todas são idênticas, alterando-se apenas a o conteúdo 

informativo. No fim, as imagens foram exportadas em ficheiros Portable 

Network Graphic (PNG) a 72 dpis, para se adaptarem às características de 

resolução de ecrã.



fig. 61
Postal Digital  - Feliz 2014

Fonte: Autora (2014)
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3 | Postais Digitais

Ao longo do período de estágio, surgiu a oportunidade de desenvolver dois 

postais comemorativos destinados a ser enviados por correio electrónico 

aos parceiros da empresa. O primeiro fazendo referência ao Ano Novo de 

2014 e o segundo alusivo ao Carnaval. Foram ainda criados os postais de 

Natal e Dia de São Valentim que estão anexados ao documento.
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fig. 62
Postal Digital  - Carnaval

Fonte: Autora (2014)

Desenvolveu-se uma linguagem gráfica estilizada, onde a linha assume o 

papel de principal elemento modelador da forma. Numa representação 

plana e unidimensional, não só da perspectiva do desenho, mas também 

na representação da cor (sem gradação), foram criadas duas imagens. A 

nível visual são complexas, porque integram muitos elementos, todavia são 

simples porque assentam numa linguagem gráfica depurada . 

No primeiro postal, optou-se por criar uma ilustração que representa a 

passagem de ano em Lisboa, com a paisagem da colina do Castelo de São 

Jorge. O segundo transmite o espírito de folia característico do Carnaval, 

através da posição dos confetis e da expressão das máscaras. 
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- Considerações da Investigadora

Estes projectos foram desenvolvidos integralmente pela investigadora, en-

quanto que a designer interna ficou responsável pelo desenho do novo we-

bsite da empresa.

Este projecto foi sendo interrompido e retomado, em função das dispo-

nibilidades de tempo deixadas pelas encomendas de trabalho dos clientes 

do atelier. 

As assinaturas de correio electrónico e os postais foram aprovados e 

implementados. O estacionário, ainda que tenha obtido um parecer po-

sitivo, não seguiu para produção, pelo menos até à conclusão do período 

de estágio.
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Análise de Resultados

O processo de desenvolvimento projectual é sempre marcado por inú-

meras vicissitudes. Envolve investigação, i.e. implica tempo para que seja 

minimamente profunda e produtiva e depende de diversos factores que 

introduzem avanços e recuos na procura de respostas adequadas para os 

problemas colocados. Para a investigadora, jovem designer estagiária num 

atelier de pequena dimensão, o desenvolvimento de projecto foi ainda 

mais desafiante e difícil. 

- O Centro Médico de Santa Maria

No caso do projecto para o Centro Médico de Santa Maria, os objectivos 

prendiam-se com a capacidade de encontrar uma solução que permitisse 

que a identidade visual corporativa fosse suficientemente forte e vibrante. 

Na realidade, este objectivo foi cumprido e muito se deve à paleta cromá-

tica escolhida.

Quando a investigadora iniciou o estágio, a marca gráfica já existia e 

a paleta começava a ser definida. A primeira análise consistiu em tentar 

compreender como o trabalho desenvolvido e aprovado pelo cliente e pela 

responsável do atelier podia ser continuado e bem sucedido. Deste modo, 

a primeira tarefa foi complementar a paleta cromática com tons neutros, 

para permitir a construção de um sistema visual, que embora rico a nível 

cromático, pudesse também não ser demasiado saturante. 
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Foi importante compreender quais os elementos gráficos que poderiam 

ser construídos para que o sistema visual pudesse ser variado e, simulta-

neamente, coeso. Assim, foram criados padrões e pequenos símbolos que 

nascem do desenho da marca gráfica e que foram sendo replicados em 

diferentes objectos, respeitando quer a tipografia escolhida, quer a própria 

gama de cores. 

Devido à construção deste sistema visual coerente e variado, conse-

guiu-se fazer face à complexidade do projecto, que foi ganhando maior di-

mensão ao longo do tempo. Surgiram com regularidade propostas para a 

concepção de novos meios de comunicação e, na realidade, só foi possível 

cumprir os prazos porque o projecto foi bem planeado e o sistema visual 

bem concebido.

Ao analisar a qualidade da expressão gráfica, é fácil reconhecer uma 

série de traços característicos da linguagem que o atelier tende a incor-

porar nos projectos que desenvolve. A mais evidente é, provavelmente, a 

força dos elementos pictóricos que nascem da simplificação de uma forma 

orgânica natural (o coração), construído sobre uma grelha geométrica. Esta 

representação é plana, unidimensional, sem recorrer a efeitos de cor ou a 

sombreados. A tipografia assume um papel importante na construção da 

identidade, mas também da própria marca gráfica. E olhando para o pro-

cesso, compreende-se porque foi sendo fácil que o projecto fosse aprova-

do pela equipa e pela gerente, porque reconheceram, intuitivamente, uma 

série de traços que a nível visual eram familiares.
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Este projecto cumpriu os objectivos comunicacionais traçados, é coeso na 

sua extensão e, quando integrado no vasto universo visual que nos rodeia, 

pode ser facilmente reconhecido devido às suas características gráficas.

- Casa da Grade

A Casa da Grade contactou o atelier para o desenvolvimento da imagem 

de dois produtos, o azeite extra-virgem e extra-virgem extra. O objectivo 

era desenhar os rótulos e os contra-rótulos, considerando que a garrafa 

já estava produzida e que o cliente já definiu as dimensões que estes de-

veriam ter. A nível comunicacional, pretendia-se espelhar uma imagem de 

requinte e qualidade. 

A primeira fase envolveu a construção da marca gráfica da Casa da 

Grade. Construi-se uma assinatura assente numa tipografia simples e geo-

métrica, redesenhada posteriormente, de forma a personalizar e adaptar 

a imagem ao contexto da identidade visual. O resultado é fruto de uma 

composição pré-existente e tendo como objectivo o equilíbrio formal e co-

municacional do rótulo. Neste projecto, primeiro foi pensado o produto e 

depois a marca gráfica, porque o primeiro é o suporte da segunda.

Para a concepção do rótulo e do contra-rótulo definiu-se a paleta cro-

mática, escolheram-se as cores associadas ao posicionamento e valores 

do produto (o azeite). Escolheu-se a fonte tipográfica a aplicar em todo 

o conteúdo informativo e executou-se uma ilustração para enriquecer a 

composição gráfica e a sua comunicação.



No cômputo global, a coerência entre os rótulos e contra-rótulos dos dois 

produtos conseguiu-se através da replicação dos principais elementos es-

truturais do sistema visual, como a marca gráfica, a paleta cromática, a 

tipografia e a ilustração. Porém, ainda que essa coesão fosse importante 

para construir uma identidade capaz de ser reconhecida quando aplica-

da em diferentes meios, era também importante distinguir um produto do 

outro. A solução encontrada passou pela aplicação das cores, que embora 

fossem elementos comuns entre os dois objectos, também ajudava na sua 

diferenciação. Na análise ao resultado, é possível ainda identificar alguns 

traços que são característicos da linguagem do atelier, nomeadamente o 

desenho da tipografia, com uma grande expressão linear, e a construção 

das formas, que é feita através de uma representação estilizada, simples e 

unidimensional.

Ainda que a nível gráfico se considere que os resultados são positivos, 

pois conseguem responder aos objectivos comunicacionais traçados ini-

cialmente, não conseguem satisfazer na componente funcional. Quando o 

resultado for transposto para o suporte físico, irá apresentar limitações a 

nível da legibilidade e de equilíbrio entre o rótulo e a garrafa. Foi talvez o 

momento em que a investigadora mais lamentou não ter acesso aos clien-

tes para poder defender, directamente, as suas opções de projecto.
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- SM - Cabelo & Estética

A SM - Cabelo & Estética contactou a TBL para o desenvolvimento de uma 

identidade visual corporativa e para a concepção dos respectivos cartões 

de contacto, brochuras promocionais e a montra da loja. Porém, para que o 

centro de estética pudesse cumprir com a data prevista para a inauguração, 

era necessário que o atelier concebesse a imagem e os objectos num prazo 

de 2 dias.

 Com esta limitação, foi essencial criar um plano de trabalho, dividindo 

as tarefas a executar pelos membros da equipa.

 A nível comunicacional, pretendia-se que esta identidade fosse capaz 

de associar conceitos como intemporalidade e elegância, e simultanea-

mente, ser capaz de apelar ao público feminino e masculino. Assim, optou-

se por desenvolver uma marca gráfica que é um monograma, com uma 

fonte tipográfica clássica e com serifas. 

A gama de cores e a tipografia escolhida para o texto, em conjunto com 

a assinatura, permitem construir um sistema visual coeso, onde estes ele-

mentos estão sempre presentes em cada objecto de comunicação.

A nível da linguagem visual, esta identidade é sóbria e simples, sendo 

que o desenho da tipografia assume um papel de destaque na construção 

da marca gráfica. 
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Criticando os resultados, é facilmente perceptível que foram condicionados 

pelo reduzido tempo disponível para a investigação e desenvolvimento. No 

entanto, apesar de ser pouco rico do ponto de vista visual, cumpre os ob-

jectivos traçados e é coerente ao longo da sua extensão e com a linguagem 

gráfica característica do atelier. O projecto foi aprovado e implementado.

- Torga Brand Lovers

Para a TBL foi solicitado um conjunto de objectos gráficos para responder a 

várias necessidades de comunicação. A identidade visual já tinha as linhas 

de orientação definidas e, assim, o desafio foi conseguir manter a coerên-

cia ao longo da sua extensão, respeitando uma linguagem gráfica muito 

característica do trabalho do atelier.

Para o estacionário, procurou-se manter uma grande depuração formal, 

dando ênfase à marca gráfica, respeitando a paleta cromática e a tipografia 

escolhida. Embora a nível visual fosse simples, foram criadas estratégias 

que tinham como objectivo aumentar a expressividade dos objectos, no-

meadamente, através da aplicação da cor e nos acabamentos pós-impres-

são. 

A coerência foi conseguida, porque em todos os objectos, desde o esta-

cionário, às assinaturas de correio electrónico, foram sendo sempre repli-

cados os elementos estruturais da identidade: a marca gráfica, a tipografia, 

a cor, e ainda o símbolo característico da marca (o coração). 
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A identidade visual da TBL dá ênfase ao desenho da tipografia, numa ex-

pressão linear, unidimensional e de grande simplicidade formal. A constru-

ção do elemento pictórico é uma representação estilizada de um elemento 

natural e orgânico. No desenho dos postais, é perceptível que esta preocu-

pação se manteve sempre presente. Embora sejam composições comple-

xas a nível visual, a sua construção teve por base a linha como elemento 

modelador e a ilustração elaborada a partir da simplificação e geometriza-

ção das formas. 

No fim, os objectivos traçados para cada um dos objectos foi conse-

guido e a coerência gráfica atingida, não apenas através da replicação de 

elementos estruturais da identidade, mas também através da linguagem 

que se estende a todos os elementos.
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Conclusões

Ao longo do estágio foi possível compreender que um projecto de iden-

tidade visual corporativa deve ser sempre coerente ao longo de toda a 

sua extensão, de modo a comunicar com eficácia e a ser reconhecido no 

universo visual no qual opera. 

Para se conseguir garantir a qualidade, é essencial construir um con-

junto de elementos estruturantes da linguagem gráfica que, de algum 

modo, têm de se repetir ao longo do sistema visual. Referimo-nos, por 

exemplo, à marca gráfica, à paleta cromática, à tipografia, aos padrões, 

às texturas e às ilustrações e fotografias. No fim, quando se experienciam 

os diferentes objectos que comunicam uma determinada identidade, é 

necessário reconhecer entre eles pontos de convergência e traços de 

familiaridade.

Porém, quando se desenvolve um projecto desta natureza no âmbito 

de um atelier de design, há mais variantes que tendem a influenciar os 

resultados. Neste contexto de trabalho, cada projecto passa pela apre-

ciação e aprovação da responsável pelo atelier e, posteriormente, pela 

aprovação do cliente. Assim, de modo a facilitar o processo de concep-

ção, foi importante perceber se existia alguma linha de orientação relati-

va a uma linguagem gráfica específica ou distintiva da TBL.

 Após a análise do portefólio de trabalhos disponível em linha  – 

são cinco os projectos que o atelier considera como os mais significativos 

–  concluiu-se que existe a intenção de inserir um conjunto de traços 

identitários, expressos na simplificação e geometrização das formas, de-

puração gráfica global, uso da linha (pelo menos em alguns), estilização e 

linguagem essencialmente unidimensional.



Por um lado, a identificação dos elementos distintivos do atelier foi útil, 

porque ajudou a limitar o número de opções consideradas para respon-

der às encomendas de design; por outro, os resultados mostram que, 

independentemente da natureza dos projectos, é possível incluir alguns 

desses traços. Todavia, esta intenção não pode sobrepor-se ao conteúdo 

que se pretende comunicar. No fim do processo de design de uma marca, 

é necessário garantir que os objectivos comunicacionais são cumpridos 

e que o resultado é globalmente distintivo e coerente dentro do próprio 

sistema visual. 

É ainda importante salientar que ao longo da fase projectual, foram 

várias as adversidades que surgiram e influenciaram os resultados. O pa-

pel do designer passa também por gerir dificuldades, minimizar os seus 

impactos negativos, encontrando estratégias que permitam apresentar 

e defender um projecto de qualidade capaz de valorizar a marca, e que 

mantenha o vínculo entre o cliente e o atelier; que dignifique e enriqueça 

o seu portefólio de trabalhos e, por fim, que seja bem recebido pelos 

utilizadores / consumidores.

A investigadora constatou que os processos de design da TBL não 

permitem envolver o cliente em todos os momentos decisivos da elabo-

ração das diversas possibilidades de desenvolvimento, nem os utilizado-

res / consumidores. Este envolvimento é determinante na a abordagem 

do design thinking, que exige processos centrados no utilizador (DCU). 

No entanto, reconhecem-se os motivos que justificam esta maneira de 

proceder, embora o processo fique irremediavelmente limitado, o que é 

sensível, desde logo, na fase de concepção da estratégia de comunicação 

e, consequentemente, nas seguintes.
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Considerando que correr riscos faz parte dos processos de design, sob 

pena de nunca se sair do já experimentado e visto, a TBL (e outros ate-

liers de design) deveria abrir as reuniões com os clientes à sua equipa de 

design, dando-lhe a oportunidade de participar activamente nas discus-

sões sobre os projectos em curso. O atelier não faz acompanhamento de 

produção, o que também tem consequências negativas nos resultados. A 

investigadora sentiu muito a falta desta aprendizagem, pelo que o mais 

positivo do estágio acaba por ser também o que de mais negativo se 

registou. Todavia, e apesar das dificuldades, foi possível validar as apren-

dizagens realizadas em contexto académico, identificar ou reconhecer as 

principais carências de formação e ainda desenvolver a sua identidade 

autoral. 

O cliente-tipo da TBL não tem formação em design e analisa o projec-

to de modo empírico, a partir da sua cultura visual. Seria relevante iden-

tificar e teorizar o impacto dos filtros do cliente (e da responsável pela 

TBL) na adequação dos resultados às necessidades específicas das mar-

cas na perspectiva dos seus utilizadores / consumidores. Este retorno é 

essencial para confirmar e afinar os resultados, orientar novas aplicações 

da identidade visual, para além de poder ser útil para outros trabalhos a 

desenvolver no futuro. 



Recomendações

Considerando, que a marca é o reflexo da imagem criada na mente dos 

seus utilizadores/consumidores e que a sua identidade visual é o seu 

principal veículo de comunicação, é essencial envolver todos os pro-

tagonistas no processo de design: clientes, utilizadores/consumidores, 

fornecedores, produtores...Como vimos, tal não aconteceu, pelo que se 

recomenda a abertura dos processos de design de modo a aproximar os 

resultados das aspirações, desejos, interesses, valores e motivações dos 

utilizadores/consumidores.

No início do estágio, a investigadora foi confrontada com o desacer-

to das suas propostas relativamente às expectativas da responsável pela 

TBL. Para contornar esta dificuldade, foi sugerida a análise detalhada do 

portefólio de trabalho do atelier. Independentemente de considerar que 

existem outras maneiras de enfrentar uma encomenda de design, sem ser 

através da coerência interna entre os vários projectos desenvolvidos para 

os mais diversos clientes, recomenda-se vivamente que os jovens desig-

ners, quando integrados em contexto profissional, tenham a preocupação 

de conhecer o modo de operar da empresa para o poderem criticar, in-

terpretar, compreender… Este esforço hermenêutico é essencial para o 

desenvolvimento de futuros trabalhos, quer sejam dentro da mesma linha 

gráfica, quer por contraste ou oposição em termos de linguagem.
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Seria ainda interessante investigar de que modo a existência de uma 

identidade autoral forte interfere (ou não) na satisfação dos objectivos 

comunicacionais de um projecto de identidade visual corporativa, quer 

na perspectiva da empresa de design, quer dos clientes e dos públicos

-alvo. 

Por fim, no âmbito do design de comunicação, compreender de que 

forma é possível introduzir um cunho individual numa cultura visual já 

estabilizada.
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1. Casos de Estudo

Esta secção destina-se aos casos de estudo desenvolvidos no âmbito da 

investigação. 

1.1 |  Portefólio do atelier TBL

A investigação focou-se na possibilidade de observar uma linguagem grá-

fica própria do atelier. Assim, foram analisados vários projectos de identi-

dade visual corporativa do seu portefólio online, desenvolvidos nos últimos 

quatro anos. 

Para efeito deste estudo, foram observados os seguintes critérios: 

- Elementos estruturais da linguagem gráfica: Forma, Cor, Tipografia, Sím-

bolo, Mancha, Textura, Padrão,...

- Elementos Dinâmicos: Movimento e Ritmo; Perspectiva, ...

- Características Funcionais: Legibilidade e Compreensão; Coerência Grá-

fica,...

- Expressão Gráfica: Características de representação.

Anexos
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Caribeean D’lux  

Logótipo

Fonte: TBL (2014)

1.1.1  |  Caribeean D’Lux
Empresa de Construção

2010

Concepção da identidade visual corporativa da empresa de construção Ca-

ribeean D’lux. O projecto envolveu a criação da marca gráfica e dos objec-

tos de estacionário.

A marca gráfica apresentada é constituída por uma assinatura assente no 

uso da tipografia e de um símbolo, o único elemento pictórico presente na 

identidade. A paleta cromática é reduzida, sendo constituída por uma cor 

neutra (cinzento) e um azul, com variação de tons numa escala de grada-

ção. O desenho da tipografia tem uma expressão linear, que varia entre 

zonas curvas e rectas, que lhe confere uma noção de dinamismo. O símbolo 

nasce da simplificação de uma forma natural e é representado de forma 

estilizada.O desenho das pétalas sugere ainda um movimento de rotação, 

tal como a gradação da paleta cromática.
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Caribeean D’lux  

Estacionário

Fonte: TBL (2014)

A representação da marca gráfica sugere apenas um plano, ou seja, uma 

perspectiva unidimensional. A adaptação ao estacionário, é feita de um 

modo banal, onde apenas se repete o símbolo e a assinatura, e acrescenta-

se conteúdo informativo com base numa tipografia escolhida. 

A coesão é conseguida graças à repetição da paleta cromática e dos 

elementos gráficos. A nível funcional, mantém boa legibilidade, ainda que 

o desenho da tipografia, nomeadamente na letra "B", dificulte o reconhe-

cimento do caractere.
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Sky Travel  - Logótipo

versões cromáticas

Fonte: TBL (2014)

1.1.2  |  Sky Travel
Agência de Viagens

2010

O projecto de identidade visual corporativa foi desenvolvido para a agência 

de Viagens Sky Travel em Angola. Foi criada a marca gráfica, o estacionário, 

a montra e o interior do espaço.
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Sky Travel  - Cartões de visita

Fonte: TBL (2014)

A marca gráfica é constituída apenas por uma assinatura, onde a tipografia 

é desenhada com base numa expressão linear que lhe confere movimen-

to e dinamismo. Todavia, a palavra "Sky" não tem boa leitura devido ao 

desenho do "K", que não permite um rápido e fácil reconhecimento do 

caractere. 

A paleta cromática é reduzida, utilizando apenas duas cores sem qual-

quer variação tonal. O verde escolhido tem muita luminosidade e surge 

sobre fundo branco, o que dificulta a legibilidade dado o reduzido contras-

te. A representação gráfica assenta numa perspectiva unidimensional, com 

uma expressão depurada, sobrevivendo apenas através do desenho da as-

sinatura e da paleta cromática.
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Sky Travel  

Montra

Fonte: TBL (2014)

Na aplicação da identidade visual, é possível verificar que foram criados 

novos elementos gráficos, como um padrão, que nasce do próprio desenho 

do logótipo. Adoptou-se ainda uma textura, que remete para uma imagem 

natural relacionada com o tema, que pela sua concentração em oposição a 

superfícies lisas, torna a composição mais interessante a nível visual. 

A coesão entre os diversos objectos, é claramente conseguida devido a 

predominância da paleta cromática e da expressão gráfica linear e dinâmica.
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Adega do Artur  

Logótipo

Fonte: TBL (2014)

1.1.3  |  Adega do Artur

Restauração

2011

Projecto de re-branding para o restaurante Adega do Artur, que passou pelo 

desenvolvimento da identidade visual corporativa, estacionário e ementa.

A marca gráfica concebida para a identidade do restaurante é constituída 

por uma assinatura e um símbolo. Este último ilustra de forma simplificada 

a face de uma pipa de vinho. A tipografia escolhida assenta num desenho 

geométrico, sem serifas e com variação de espessuras, facilitando a leitura 

da assinatura.
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Adega do Artur  

Estacionário e Menú

Fonte: TBL (2014)

A representação é feita numa perspectiva unidimensional, sem qualquer 

noção de movimento ou ritmo. A paleta cromática é representada por uma 

cor principal sem variação ou gradação de tons. A linha assume um papel 

de destaque, não apenas como elemento gráfico que confere equilíbrio ao 

logótipo, mas também como linha de construção do signo.

Na aplicação ao estacionário, manteve-se uma grande depuração for-

mal, todavia, em dois objectos, optou-se pelo uso de duas texturas como 

fundo da composição, que confere profundidade e potencia uma maior 

qualidade visual. A coesão gráfica entre os vários elementos é obtida através 

da paleta cromática e da repetição do logótipo, o que, em alguns objectos, é 

feito de forma segura, sendo o único elemento com expressão gráfica.



Estudar Bem  - Logótipo 

versão a cores

Fonte: TBL (2014)

1.1.4  |  Estudar Bem
Centro de Estudos

2012

Projecto de re-branding para o centro de estudos Estudar Bem no Cacém. 

Foi construída uma nova marca gráfica, os cartões de contacto, folhetos 

promocionais e desenho de montra. 

A marca gráfica é constituída por uma assinatura e um símbolo. A tipo-

grafia utilizada tem um desenho singular, que se reflecte não apenas na 

anatomia da letra, mas também nas relações que se estabelecem entre si. 

A proporção entre os dois elementos permite que haja um maior equilíbrio 

na legibilidade quando adaptado a dimensões mínimas. O símbolo é uma 

representação simplificada de uma figura animal, onde predominam as for-

mas geométricas planas como elemento estrutural principal.
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Estudar Bem  

Cartões de contacto 

e folheto promocional

Fonte: TBL (2014)
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Estudar Bem  - Montra 

Fonte: TBL (2014)

A paleta cromática é assente nas três cores principais do sistema CMYK 

(cyan, magenta e amarelo) sem qualquer variação ou gradação de tons. A 

partir da desfragmentação geométrica do símbolo do logótipo, construí-

ram-se padrões, através do recurso à rotação e repetição das formas. Esta 

solução criou uma noção de dinamismo e ritmo. A representação é clara-

mente unidimensional; a tipografia escolhida dificulta um pouco a legibili-

dade, devido à relação que se estabelece entre as letras, a sua anatomia e 

o espacejamento.

Porém, a aplicabilidade aos diferentes objectos comunicacionais espelha 

uma clara coerência gráfica, visto que o padrão criado nasce da própria 

figura pictórica representada no logótipo, e a paleta cromática foi sendo 

explorada ao longo dos diferentes suportes.
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1.1.5  |  Why Not 
Bar / Disco / Lounge

2012

Concepção de toda a imagem da discoteca Why Not em Salvaterra de Ma-

gos. O projecto foi desenvolvido de raiz, envolveu a criação da identidade 

visual corporativa, de plataformas de divulgação da empresa, design de 

ambientes, e material promocional para eventos. Materializou-se em es-

tacionário, flyers, cartazes, convite para inauguração do espaço, divulgação 

em redes sociais, e outros objectos de apoio.

A marca gráfica é constituída por elementos tipográficos e ilustrativos. A 

linha ocupa um lugar de destaque, assumindo uma posição modeladora e 

de ligação. A paleta cromática é reduzida, sendo constituída por uma única 

cor, sem variação de tons, e auxiliada pelo uso do branco e do preto.

Logótipo Why Not 

versão positivo e negativo

Fonte: TBL (2014)



A figura pictórica é representada de forma estilizada e numa perspectiva 

unidimensional. Por outro lado, esta nasce claramente de uma estrutura 

geométrica composta por linhas rectas e curvas. A mesma imagem permite 

ainda retirar uma noção de movimento, graças ao percurso da linha, que 

tende a mover-se para diferentes trajectórias.

A nível funcional, a legibilidade não fora comprometida, visto que os carac-

teres tipográficos (Y e N) foram substituídos por elementos pictóricos que 

nascem da sua forma original, e mantendo-se depurados, permitem um 

fácil reconhecimento.
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Why Not  

Cartões de contacto

Fonte: TBL (2014)
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Why Not  - Cartaz

Fonte: TBL (2014)

A aplicação ao longo nos diferentes objectos comunicacionais é feita de 

forma coerente, respeitando a paleta cromática e a tipografia escolhida. É 

utilizado como elemento gráfico adicional, parte da componente pictórica 

do logótipo.

A expressão gráfica é depurada, recorre apenas ao uso da tipografia 

e de elementos pictóricos lineares estilizados, como forma de traduzir a 

identidade visual da marca.



Quadro Síntese da Análise
ao Portefólio da TBL

Fonte: Autora (2014)

1.1.6 - Conclusão
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Após a análise ao portefólio TBL, foi possível identificar algumas caracte-

rísticas gráficas comuns aos diferentes trabalhos. A maioria dos projectos

apresenta uma linguagem assente na simplicidade e depuração formal;

a tipografia assume um papel fundamental na construção da imagem. As

ilustrações tendem a ser muito estilizadas e unidimensionais, com tendên-

cia para a geometrização. A linha assume, frequentemente, um papel de

destaque na construção da expressão gráfica, com tendência a modelar as

formas. A aplicação da identidade visual ao longo de diferentes objectos

comunicacionais tende a ser muito coesa a nível gráfico, e, por vezes, até

bastante segura.
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2. Desenvolvimento Projectual

Esta secção destina-se às imagens geradas pela autora durante o desen-

volvimento projectual.

2.1 |  Centro Médico Santa Maria

CMSM_CartaoContacto_AF.pdf   1   27-11-2013   11:16:06

CMSM_CartaoContacto_AF.pdf   2   27-11-2013   11:16:06

Artes Finais do Cartão de 
Contacto Centro Médico 
Santa Maria

Fonte: Autora (2014)
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Receita de Oftalmologiasta 
para o Centro Médico de 

Santa Maria

Fonte: Autora (2014)

 Assinaturas de Email
Centro Médico Santa Maria

Fonte: Autora (2014)
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Declaração - Centro 
Médico de Santa Maria

Fonte: Autora (2014)
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Normas de orientação
uso do logótipo 

Casa da Grade

Fonte: Autora (2014)

Experiências para Rótulo 
Casa da Grade

Fonte: Autora (2014)

2.2 | Casa da Grade

tamanho mínimo
impressão 12 x 10,5 mm

tamanho mínimo
ecrã 40 x 35 pixeis
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Artes Finais 
Cartão de Contacto da 
SM  - Cabelo & Estética

Fonte: Autora (2014)

2.3 | SM - Cabelo & Estética
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2.4 | Torga Brand Lovers

Experiências Cartão de 
Contacto TBL

Fonte: Autora (2014)

Experiências Envelope TBL

Fonte: Autora (2014)



Postal de Natal

Fonte: Autora (2014)

Assinaturas de Email
TBL

Fonte: Autora (2014)
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Postal Dia Dos Namorados

Fonte: Autora (2014)

160 anexos



Anexos 161

Diário de estágio
Capa e 1ª folha

Fonte: Autor (2014)

3. Diário de Estágio

Esta secção destina-se ao diário desenvolvido durante o período de estágio.
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2, 7 e 8º dia
Diário de Estágio

Fonte: Autor (2014)
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12,13,16 e 17º Dia
Diário de Estágio

Fonte: Autor (2014)
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52 ao 56º dia
Diário de Estágio

Fonte: Autor (2014)


