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Introdução 

Este relatório trata do tema publicidade focando-se nos sítios de internet. Foi desenvolvido no 

âmbito de um estágio curricular na Edic, empresa cujo objectivo é criar estratégias publicitárias. Neste 

trabalho será abordada a criação de um sítio na internet, as suas fases, a linguagem e exposição de 

texto mais eficazes, assim como a importância da imagem na comunicação online. 

O estágio curricular começou em Outubro e terminou no final de Dezembro e foi realizado nos 

escritórios da empresa, em Lisboa. Concorri ao estágio para a Edic através da internet com uma 

candidatura onde exprimia interesse em aprender sobre publicidade e as condições em que tal 

aconteceria. Mais tarde foi realizada uma entrevista cujo objectivo era discutir a possível integração 

como estagiária. Fui então informada acerca dos trabalhos e clientes da Edic, tanto regulares 

(anúncios de imprensa e catálogos) como pontuais (campanhas e sítios de internet).  

Acerca do estágio e no que toca a tarefas, foi-me dito que daria apoio em diferentes áreas da 

empresa. Porém, durante os três meses, concentrar-me-ia num projecto em especial: a construção de 

um sítio da internet para um ginásio. Nesta vertente estive envolvida em todo o processo, desde 

reuniões com o cliente até à revisão da maquete. Esta foi a parte mais entusiasmante de todo o 

estágio devido ao nível de integração no projecto em si.  

As actividades desenvolvidas no estágio incluíram a elaboração de FAQ’s (perguntas e 

respostas mais frequentes sobre um produto ou serviço), remodelação de imagem de sítios da 

internet, traduções de texto publicitário, adaptação de informação e elaboração de conteúdos para 

serem inseridos nos sítios de internet, apresentação de maquetes a anunciantes e composição de 

briefings de modificações em anúncios e sítios de internet. 

O projecto que aqui se apresenta baseou-se na criação da imagem e texto de um sítio na 

internet para um ginásio. Considerei um tema interessante sendo que faz parte do domínio digital, 

área em que gostava de trabalhar no futuro. O relatório concentra-se então no projecto - o processo 

de criação de um sítio da internet: a visão do publicitário.  

A pergunta de partida para a elaboração deste relatório é: Quais as etapas e aspectos 

fulcrais a considerar na produção de um sítio de internet? 

Com base nesta temática, os objectivos conjugam-se com as tarefas desenvolvidas na 

empresa e com algumas curiosidades acerca da construção de sítios na internet.  

Primeiramente compreender o processo de criação a nível gráfico. De que se trata um 

layout, como se elabora e quais os aspectos fundamentais na sua construção são apenas algumas 

das questões desenvolvidas, tanto por pesquisa própria como pela experiência adquirida na Edic. 

Ainda dentro deste objectivo concentram-se as relações com o cliente e a sua influência no processo 

de criação, através de uma vertente mais pessoal. 

Os “ingredientes” para um bom texto publicitário, ou seja, aquele que é capaz de persuadir, 

dar a conhecer, emocionar ou cumprir qualquer outra finalidade, são um factor importante no mundo 

publicitário. A exposição de texto e a linguagem eficaz são aspectos presentes no desenvolvimento 

do tema. Este ponto trata da explicação e análise da forma mais adequada de colocar o texto numa 

página, desde o tipo de letra aos espaçamentos, assim como a formalidade e vocabulário correctos 

para os sítios de internet presentes neste trabalho.  



Relatório de estágio 2012 
 

 2 

A imagem é também muito valorizada no que toca à publicidade online e o impacto visual e a 

sua importância são umas das análises desenvolvidas neste relatório. 

Ainda no domínio virtual, é importante identificar as possíveis vantagens e desvantagens 

que surgem para uma empresa que se expõe desta forma. Além dos principais benefícios, como a 

rapidez de divulgação e o contacto com os consumidores, exploramos também os aspectos negativos 

da comunicação online. 
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1. Enquadramento teórico sobre publicidade online 

Para contextualizar este relatório e explorar o seu tema, é necessário desenvolver teoria sobre 

a publicidade online e as suas vertentes. Este separador começa por introduzir a comunicação. De 

seguida refere-se à publicidade e foca a vertente virtual. O último ponto concentra-se em alguns 

conceitos envolvidos no estágio, essenciais para a compreensão do relatório. 

1.1 Comunicação 

De uma forma simples, o processo de comunicação baseia-se num emissor que transmite uma 

mensagem através de um canal, utilizando determinado código, para um receptor (Santos, 2005:71). 

Quando uma organização quer comunicar, o processo torna-se algo mais complexo. Segundo 

Brochand et. al. (1999:42), deve utilizar uma estratégia de comunicação tomando decisões integradas 

que lhe permitem atingir os objectivos pretendidos, assim como meios a implementar para os 

concretizar. As organizações devem então reunir variadas “ferramentas” para uma comunicação 

eficaz: promoções, relações públicas, patrocínio e mecenato, marketing directo, força de vendas, 

merchandising e publicidade. De todas estas, a última é a mais conhecida devido à sua abrangência 

e o seu efeito mediático (idem:44).  

1.2 Processo publicitário 

Em qualquer processo publicitário é preciso existir um cliente com o objectivo de comunicar 

algo a um público específico (receptor), sendo portanto o emissor deste processo (Santos, 2005:72). 

A sua mensagem será produzida por uma agência de publicidade que tem os meios necessários para 

a criar. De modo geral e, segundo Brochand et. al. (1999:199), as agências são compostas por: 

 Departamento de contacto, que assegura a ligação entre a agência e o anunciante; 

 Departamento de planeamento estratégico, que concebe a estratégia de comunicação, 

em função do resultado dos estudos de mercado e informação existente sobre o 

produto/serviço; 

 Departamento criativo, que trabalha ao nível da mensagem publicitária, sendo 

normalmente constituído por uma dupla: um copy, que trabalha o texto e um visualizador, que 

se encarrega da imagem; 

 Departamento de produção, o responsável pela contratação de especialistas externos, 

como fotógrafos, actores, músicos ou produtores de vídeo; 

 Departamento administrativo e financeiro, que se encarrega dos habituais procedimentos 

comuns a qualquer organização; 

 Tráfego, responsável pela circulação das campanhas no interior da agência. 

Cabe então à agência desenvolver a mensagem publicitária através do cumprimento de quatro 

passos essenciais: imaginar, planear, produzir e divulgar. Cada mensagem desenvolvida tem um 

significado específico para atingir determinado público e conseguir alcançar os objectivos definidos 

para a campanha. Podemos encontrar três grandes categorias de objectivos:  
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DDaarr  aa  ccoonnhheecceerr::  

 A existência de um produto; 

 As características de um produto; 

 Um modo de utilização. 

FFaazzeerr  ggoossttaarr::  

 De um produto, uma marca, empresa, causa social, etc.  

FFaazzeerr  aaggiirr::  

 Levar o consumidor a experimentar um produto; 

 Solicitar mais informações sobre o produto ou empresa; 

 Deslocar-se ao ponto de venda para observar o produto; 

 Modificar o comportamento do consumidor. 

Cada anunciante define os seus objectivos de campanha num documento que reúne diversas 

informações necessárias para o trabalho da agência de publicidade. É no briefing que o anunciante 

coloca aspectos relacionados com a direcção que ambiciona para a sua campanha, bem como o 

contexto do produto ou a descrição da sua concorrência (Lindon et. al., 2004:328). 

É importante que um briefing seja simples e defina objectivos de uma forma clara (Fonte et al. 

2008 e Caetano e Estrela 2004). Assim evitam-se situações em que o mesmo possa ser mal 

interpretado e gerar dúvidas na agência. Erros desta natureza custam tempo e dinheiro no ambiente 

profissional e merecem por isso uma atenção redobrada.  

Os criativos ou designers recebem uma adaptação deste documento inicial, o briefing criativo 

ou copy strategy. As direcções apresentadas são acertadas entre o anunciante e o director de conta 

para facilitar e orientar o trabalho de criação. Para que a mensagem que se pretende comunicar seja 

correcta e ajude no trabalho do criativo, deve comportar determinadas características. A informação 

tem de estar em coerência com a estratégia de marketing da campanha e a escrita tem de ser 

simples e compreensível para que as indicações sejam claras. O factor mais importante é não tirar a 

criatividade de quem vai desenvolver o anúncio. É portanto essencial informar e comunicar todos os 

pontos necessários para o trabalho sem, no entanto, dizer como fazê-lo. Não se deve substituir os 

criativos (Lindon et al., 2004:329). 

Para os criativos existem também factores a ter em consideração. Quando se pensa sobre o 

anúncio, e no momento da criação, deve ter-se em atenção as várias características para a eficácia 

do mesmo (Brochand et. al. 1999:281): 

 Ser atractivo e chamar a atenção; 

 Ser pertinente para o público-alvo; 

 Mostrar os benefícios do produto; 

 Ser de memorização fácil; 

 Ser duradouro, intemporal e actual; 

 Exprimir a personalidade e identidade da marca; 

 Identificar facilmente a marca.  

Depois de desenvolvida a campanha é necessário avaliar a criatividade, isto é, verificar se o 

trabalho conseguido pelos criativos corresponde e cumpre as indicações passadas no copy strategy. 
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O anúncio tem de transmitir a mensagem pretendida e ser facilmente percetível para o público. Se o 

resultado for positivo e o trabalho aprovado pelo anunciante, é altura de lançar a campanha nos 

meios escolhidos. É aconselhável que se façam pré-testes para determinar a eficácia e a adequação 

do anúncio aos objectivos (Lindon et al., 2004:332). 

1.3 Publicidade online 

Com o surgimento dos novos meios de comunicação houve necessidade de repensar a forma 

de comunicar, tanto no ambiente empresarial como no publicitário, e adaptá-los a esta nova 

dimensão digital. Descobrem-se novos formatos, novas linguagens, novas revelações e emergem 

diversas necessidades do lado do consumidor ou espectador, como a interactividade, a simplificação 

e a fácil navegação (Moreira, 2002); (Costa, 2005). Já não se trata apenas de procurar e obter 

informação, mas também, e principalmente, gerar comunicação. 

Dos vários meios que possibilitam a troca de informação, a internet destaca-se vivamente pois, 

segundo Sandi (2007:3) “É um espaço onde se pode estabelecer um duplo canal de comunicação e 

além disso atende às diversas demandas específicas de públicos diferenciados.”.  

Este meio foi inicialmente concebido para propósitos militares e científicos, mas rapidamente 

evoluiu e atingiu valores astronómicos de utilizadores. Mais de um bilião de pessoas em todo o 

mundo utilizam a internet diariamente para pesquisas, entretenimento e outros propósitos (Lindon et 

al., 2004:662). 

Desde que o primeiro sítio da internet ficou disponível em 1991, o marketing e o negócio 

mudaram radicalmente (Chaffey et al., 2009:3). O comportamento dos consumidores alterou e é 

fulcral que as empresas acompanhem esta tendência, mudando e diversificando as suas formas de 

comunicar. Frisam ainda que “os sítios de internet são assim uma ferramenta bastante útil e cada vez 

mais importante para um negócio bem sucedido ”. 

Surge então um novo tipo de comunicação permitida pela internet: a comunicação online. Esta 

afecta as mais variadas áreas, como a vida social, económica e até política. Desde a comunicação 

política através de redes sociais, até aos sítios de internet que permitem vendas e trocas de todo o 

tipo de produtos, desde animais de estimação a automóveis, a comunicação através da internet veio 

para ficar.  

Algumas das suas vantagens como meio publicitário são (Caetano e Estrela 2004:162): 

 Audiência cada vez mais numerosa e em crescimento; 

 Grandes níveis de impacto; 

 As taxas de resposta à publicidade na internet são superiores às dos outros meios; 

 Comunicação mais interactiva, permitindo atingir audiências vastas e focalizadas; 

 Fácil de controlar e de adaptar à medida do interesse do anunciante; 

 Comunicação com o cliente; 

 Possibilidade de medir e controlar as campanhas. 
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Estes autores acrescentam ainda que as empresas devem apostar na sua presença neste 

meio, não só pela notoriedade que se obtém, mas também por se tratar de um investimento em 

termos monetários e de recursos que é facilmente rentabilizado com o tráfego gerado. 

Este meio de comunicação pode também ajudar com queixas e geração de má reputação por 

parte dos consumidores. Segundo Gao (2005:97), os consumidores em vez de se apresentarem 

publicamente para expor uma queixa, vão facilmente ao sítio de internet da empresa e colocam um 

post ou enviam um e-mail. Desta forma a empresa pode emitir a sua resposta num meio controlado 

pela própria, evitando assim a produção de uma má imagem. No entanto esta vantagem só 

funcionará em pleno se a empresa tiver controlo constante sobre os comentários dos consumidores e 

responder de imediato com uma solução a cada crítica. 

Para estudos sobre a opinião do consumidor, os sítios de internet são óptimas ferramentas 

graças à sua rapidez e acessibilidade. Desta forma, “a internet pode ser usada como um meio 

relativamente barato de coleccionar pesquisa de marketing, particularmente sobre a perspectiva dos 

consumidores acerca de produtos ou serviço.” (Chaffey et. al., 2009:32). Dentro dos vários benefícios 

que apresenta para estudos de mercado, destaca-se a rapidez, a cobertura, a acessibilidade e o 

custo reduzido (Lindon et al., 2004:665). 

No entanto, existem desvantagens que podem levar as empresas a retraírem-se quanto à sua 

presença na internet. O receio pelas informações que divulgam em espaços na internet é um ponto 

chave. “(…) há uma, cada vez maior, vigilância dos espaços e mensagens.” (Sandi 2007:5). Este 

factor dirige-se ao público em geral e à espionagem industrial, já que, se por um lado se informa o 

cliente, por outro dá-se informações preciosas aos concorrentes. As possibilidades da internet como a 

partilha de documentos digitais, e informações detalhadas acabam por ser mal aproveitadas,. 

Como desvantagem pode ainda ser considerada a cobertura, as ligações da rede muito lentas 

que prejudicam a imagem do sítio de internet e ainda a falta de educação tecnológica. Sendo que 

parte da população não sabe como dar uso às capacidades das páginas que visita, o esforço da 

empresa é em vão.  

No mundo virtual as cores, tipo de letra, formatos, ou seja, a apresentação do sítio de internet é 

bastante relevante. Ferreira (2002) fala da importância da psicologia da imagem, afirmando que 

guardamos uma impressão visual de um sítio na internet, uma imagem de um todo global. Chama a 

atenção para os pormenores visuais como os tipos de letra, fontes, espaços em branco, as cores e 

imagens utilizadas, tudo aspectos fulcrais num período em que a imagem vale mais que mil palavras. 

Segundo Ruão e Farhangmer (2000:4) “a imagem é sempre o resultado de um processo 

construtivista, que tem origem na fonte, sendo transferida pela comunicação, e resultando numa 

percepção pessoal do destinatário”. Neste sentido, há que ter em conta a interpretação do 

destinatário do sítio de internet já que este irá impor as suas próprias crenças e significados ao que o 

visual lhe transmite.  

Além das preocupações com a imagem, design e feedback, o texto publicitário não deve ser 

esquecido e também ele sofre alterações. Certos atributos são fundamentais: o texto deve ser 

envolvente, passar as informações da forma mais honesta e correcta possível e atingir o seu  
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público-alvo em todos os desejos e necessidades (Cidade, 2008:18). Três mecanismos de persuasão 

presentes através da capacidade de argumentação, podem ser: 

 MMeeccaanniissmmooss  aauuttoommááttiiccooss – Despertam uma lembrança, uma reflexão mental, levando à 

compra; 

 MMeeccaanniissmmoo  ddee  rraacciioonnaalliizzaaççããoo – Mostra-se um raciocínio lógico, seguido de uma proposta 

onde o consumidor só sai a ganhar, expondo os benefícios; 

 MMeeccaanniissmmoo  ddee  ssuuggeessttããoo – Cria-se um ambiente que corresponda às expectativas do 

consumidor de forma a despertar o desejo do mesmo.  

A comunicação online apresenta diversas possibilidades. Os sítios de internet podem ter um 

carácter informativo, de entretenimento, de comunicação publicitária, entre outros. Consoante o 

objectivo da comunicação, os sítios de internet podem ser, por exemplo, corporativos ou temáticos. 

No primeiro caso encontra-se uma empresa que deseja divulgar informação institucional e comunicar 

com diferentes públicos, seja os consumidores ou fornecedores. Quanto aos temáticos concentram-

se numa só característica ou aspecto que a empresa quer ver realçada e ganhar notoriedade. 

Quando são bem aproveitadas as vantagens da internet, uma página pode ser muito diversa e 

dinâmica, satisfazendo os desejos de inovação e variedade dos consumidores. Neste meio, a 

interacção quase não tem limites e as funcionalidades são uma mais valia na fidelização e angariação 

de consumidores (Lindon et al., 2004:668). 

1.4 Operacionalização de conceitos: publicidade, agências e sítios de internet 

Neste relatório é possível identificar alguns conceitos chave que permitem uma compreensão 

do conteúdo apresentado nos restantes pontos. 

Comece-se então pelo fundamental, a publicidade. Segundo Brochand et. al. (1999:23), a 

publicidade trata daquilo que é público, a divulgação e a difusão. Nos dias de hoje, porém, esta 

técnica vai para além da divulgação de um produto, ideia ou serviço. Geram-se sentimentos no 

receptor das mensagens publicitárias, como emoções, necessidades e preconceitos, com alvos 

extremamente bem definidos e calculados, identificados com grande precisão. Todos os dias 

deparamo-nos com anúncios na televisão, na imprensa, em outdoors, na rádio ou em qualquer outro 

meio de comunicação que, na sua maioria, divulgam produtos podendo ainda ser institucionais ou 

apenas para ganhar notoriedade. Publicidade é assim o acto de tentar influenciar outro através da 

divulgação de imagem, som e texto.  

 Para ajudar a influenciar um público-alvo através de uma campanha, existem as agências 

de publicidade que se dedicam a este processo. Desde a pesquisa à criação, produção e 

implementação da campanha, as etapas de criação e divulgação pertencem às agências. Encontram-

se em diferentes dimensões, variam em grau de divisão departamental e na amplitude de serviços 

prestados. São compostas por um conjunto de profissionais que se dividem em criativos, directores 

de contas, directores financeiros e muitos outros departamentos. O grande objectivo de uma agência 

de publicidade é conseguir tornar o seu anunciante num emissor, (Santos, 2005:72) 

As cinco funções principais das agências de publicidade são (Lindon et al., 2004:324): 

 Dar conselhos de estratégia; 
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 Conceber mensagens publicitárias; 

 Elaborar planos de media; 

 Concretizar uma campanha. 

Os desejos da organização ficam registados num documento ao qual se chama briefing. 

Segundo Lindon et al. (2004:328), este documento contém informações essenciais para guiar com 

sucesso uma agência pelo processo de criação. Para tal, alguns dos pontos fulcrais são: análise do 

mercado, descrição do produto, histórico da comunicação anterior da marca, comportamentos e 

atitudes dos consumidores e influenciadores e descrição da concorrência. 

Quanto ao meio a utilizar pelo anunciante este pode optar pela internet, criando o seu próprio 

sítio de internet, onde disponibiliza as informações que mais a favorecem. Este meio torna-se 

bastante dinâmico já que pode comportar animações, imagens, som, links e vídeos. É um meio eficaz 

no que toca à interacção com os consumidores tendo uma grande capacidade de feedback. Deve ser 

o mais completo possível no que toca a informação acerca da organização: como comprar os seus 

produtos ou usufruir dos seus serviços. Um dos seus maiores requisitos é ter uma boa imagem, já 

que funciona como um cartão de visita, como refere Brochand et al. (1999:464). Ao abrir um sítio de 

internet, o utilizador deve sentir atracção para continuar na página e navegar.  

Geralmente quando se tem um pequeno objectivo, como anunciar apenas um produto, um 

evento ou acontecimento, a empresa pode optar por construir um microsite. Este é composto por 

poucas páginas e tem um design bastante simples (Caetano e Estrela, 2004:215). 

Um dos conteúdos mais comuns neste tipo de sítio de internet são as FAQ’s, ou seja, as 

perguntas mais frequentes. Trata-se de um conjunto de perguntas e respectivas respostas que são 

construídas com o objectivo de esclarecer o consumidor em pequenas dúvidas que se julgam mais 

comuns (Caetano e Estrela, 2004:211). 
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2. Contextualização da entidade de acolhimento de estágio: a 
Edic 

Em 1978 surge o nome “Edic”. Este resulta da abreviatura de “edições e publicidade”, uma 

pequena empresa que se lança no mercado, sofrendo diversas alterações até à actualidade.  

 Inicialmente fundada para realizar edições e paginações, a Edic contava apenas com dois 

funcionários aquando da formação da sociedade. No entanto, a empresa acaba por expandir-se. 

Actualmente faz campanhas, possui uma carteira de clientes considerável e mais do dobro dos 

trabalhadores. Sensivelmente quatro anos depois, o edifício que a abrigava foi demolido e com as 

novas instalações surgiu um novo crescimento. A Edic dividia-se em departamentos como o de 

contas, o media, a criação, a produção e já realizava campanhas publicitárias a maiores escalas.  

Em 1994 emergiu uma oportunidade única de fusão com a empresa JC, da qual nasceu a 

agência “Estratégia”. O lançamento dos ecopontos, do jornal 24Horas, da declaração amigável, a 

nova imagem do cartão do Unibanco e várias campanhas nacionais de sensibilização da população, 

foram só alguns dos grandes trabalhos que esta agência produziu, sendo das únicas 100% 

portuguesas a concorrer a nível multinacional, nesta altura, no campo da publicidade.  

No entanto, e apesar de todo o sucesso alcançado pela “Estratégia”, deu-se a ruptura da fusão. 

Sem nunca desaparecer, a Edic iniciou um longo período de estagnação com regresso marcado 

para 2006 quando se “compromete” a curar a ressaca, lançando o KGB. Pouco tempo depois a 

fundadora da Edic, Manuela de Sousa e Silva, decide terminar a sua carreira no mundo da 

publicidade e deixa a sua criação à actual dona, Helena Martins.  

Hoje é uma pequena empresa, composta por quatro funcionários, dois criativos e dois 

directores de contas, cuja sede e escritório se encontram em Lisboa. Sem romper com o passado, 

continua a fazer edições e paginações, acrescentando a criação gráfica, criação de textos, de sítios 

de internet, de embalagens, entre outros. O seu leque de objectivos é assim composto pela criação, 

a maquetização e a finalização dos seus trabalhos, preparando-os para a produção gráfica.  

Constam na carteira de clientes da Edic, nomes como: 

 Abott laboratórios; 

 Fundação Portuguesa de Cardiologia; 

 Fitness Worx – by Holmes Place; 

 Printel – Informática e Serviços; 

 Liv’in Lda; 

 Nurilase – Comércio Internacional; 

 Promodelices; 

 Viver Melhor Directamente; 

 Premium Rate. 

Sendo uma empresa que trabalha em função das necessidades dos seus clientes, a Edic 

procura rege-se pelo rigor, profissionalismo, competência e dedicação, e adopta como sua 

missão criar tudo o que seja comunicação. 
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3. Projecto de estágio: a criação da estratégia online do 
Fitness Premium 

No âmbito da empresa de publicidade onde decorreu o estágio, foi sugerido como projecto a 

criação da imagem e do texto, e acompanhamento do desenvolvimento de um sítio de internet para o 

ginásio Fitness Premium. Tendo em conta que o mundo virtual é uma presença predominante no 

nosso quotidiano e importante a nível de mercado de trabalho, o projecto torna-se relevante. 

É sobre este cliente da Edic que assenta o projecto deste relatório. Até há pouco tempo, o 

Fitness Premium era o Fitness Worx, um ginásio que integrava o conceito de franchising do grupo 

Holmes Place. Foi inaugurado em 2004 e manteve-se até aos dias de hoje como um ginásio moderno 

e familiar. Devido a discórdias e uma fraca relação de confiança com a empresa Holmes Place, o 

dono do ginásio, Pedro Pratas, decidiu dar por terminado o contrato e relançaram-se como Fitness 

Premium. Esta marca encontra-se assim em fase de evolução, tendo nascido em Dezembro de 2011. 

Alberga já dois ginásios e conta aumentar este número nos próximos anos.  

Esta nova empresa toma como sua missão proporcionar uma vida saudável através de um 

ambiente de qualidade especialmente desenvolvido para o efeito. Ajudam os seus sócios a 

estabelecer objectivos físicos e sobretudo a criar as condições ideais de acompanhamento para os 

atingir. Assim, procuram reger-se pela visão de proporcionarem sempre um serviço de excelência 

através da formação da equipa, da inovação e da variedade de serviços.  

O Fitness Premium tem como base um ambiente familiar e concentra-se na responsabilidade 

de trabalhar na área da saúde e bem-estar. Oferece serviços variados como o treino personalizado, 

um plano alimentar, musculação e aulas de grupo. Esta empresa dá ainda destaque à beleza. Os 

serviços Premium Beauty contam com manicura, pédicure, massagens e depilações. É princípio da 

empresa que o bem-estar não passa só pela forma física. Os dois clubes pertencentes à marca 

Fitness Premium localizam-se em Benfica e Queijas. Utilizam equipamentos modernos e conceitos 

inovadores como aulas de RPM com temáticas. O slogan da empresa transmite a sensação familiar e 

de entrega dos clubes aos seus sócios, tomando sempre como prioridade o seu bem-estar e 

atendimento, “Sinta-se único!”. 

Em função do projecto, o tema para explorar e desenvolver neste trabalho, é:  

O processo de criação de um sítio na internet: a visão do publicitário. 

O foco recai então sobre a visão do publicitário, visto que não foi parte das funções a 

concretização do design gráfico, ou seja, a criação do próprio sítio de internet no programa indicado 

para tal. Essa é uma das funções dos criativos. 

Como resumo das curiosidades acerca do tema, a pergunta de partida é:  

Quais as etapas e aspectos fulcrais a considerar  

na produção de um sítio de internet? 
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Para responder a esta pergunta foram traçados objectivos de pesquisa que se fundem com as 

tarefas realizadas no decurso do estágio: 

1. Perceber o processo de criação gráfica de um sítio de internet 

2. Compreender o layout e respectivos botões interactivos 

3. Conhecer qual a exposição de texto e linguagem mais eficazes no mundo 

publicitário  

4. Avaliar a importância semiológica do conteúdo online 

5. Identificar vantagens e possíveis desvantagens da presença online de uma 

empresa 

4.1 Metodologia 

Para recolher os dados necessários à concretização deste projecto foi utilizada uma 

abordagem qualitativa. Segundo Moreira (2007:7), esta é a mais adequada a estudos do mundo 

social pois procura conhecer significados e conceitos recorrendo à imersão no contexto em causa. 

Para captar a informação, estes métodos admitem formas flexíveis e linguagem conceptual, uma 

característica fundamental para o projecto em curso.  

Deste modo, as técnicas qualitativas aplicadas, presentes no livro Teorias e Práticas da 

Investigação, são: 

 Investigação e análise documental em suporte digital e impresso, sendo esta uma fonte 

de grande quantidade e variedade de material informativo. 

 Observação participante pois é realizada na primeira pessoa, por um período alargado, no 

ambiente da própria empresa e interagindo com os profissionais de modo a compreender o “mundo” 

publicitário. 

 Entrevista baseada num guião. Esta entrevista é aberta, permitindo uma maior riqueza 

informativa, flexibilidade e espontaneidade. Desta forma, é possível utilizar um guia, orientado por um 

tema, tópicos e questões previamente elaboradas, sem restrições em termos de resposta do 

entrevistado, ordem de perguntas e colocação de novas. Foi aplicada na Edic, aos dois criativos e 

aos dois directores de contas, com o intuito de saber as suas opiniões profissionais quanto às 

melhores opções em publicidade, em termos de texto, imagem e outros aspectos (ver anexo 1). 

4.2 Calendarização 

No plano de actividades e tarefas deste projecto encontram-se algumas tarefas realizadas de 

forma contínua, nomeadamente a análise e desenvolvimento de conteúdo e a pesquisa documental.  

No entanto é possível definir certas etapas ao longo deste percurso que foram pontuais: as 

entrevistas e as actividades de estágio. Cada mês alberga um conjunto de tarefas específicas que 

orientaram o decurso deste relatório: 
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Outubro 2011 

 Início do estágio; 

 Recolha de dados sobre a empresa e as suas actividades; 

 Começo da pesquisa bibliográfica; 

 Realização de perguntas mais frequentes (FAQ’s); 

 Revisão de trabalhos feitos pelos criativos; 

 Alterações ao sítio de internet e do treinador Rui Barros. 

Novembro 2011 

 Escolha do tema, pergunta de partida, metodologia e objectivos; 

 Desenvolvimento do layout do sítio de internet para o Fitness Premium; 

 Reunião com os clientes do projecto do ginásio; 

 Alteração e colocação de conteúdo no sítio de internet e do treinador Rui Barros. 

Dezembro 2011 

 Alterações ao sítio de internet do Fitness Premium; 

 Adaptação do sítio de internet à nova marca Fitness Premium; 

 Remodelação de vários microsites; 

 Realização de perguntas mais frequentes (FAQ’s); 

 Elaboração do guião de entrevista; 

 Finalização do estágio. 

Janeiro 2012 

 Revisão e organização das tarefas realizadas na empresa; 

 Elaboração de considerações preliminares; 

 Elaboração do guião de entrevista. 

Março 2012 

 Realização das entrevistas; 

 Análise das entrevistas: resumo das conclusões gerais e pontos de vista individuais; 

 Análise do estágio: dificuldades, adaptação, empresa, etc; 

 Pesquisa de case-studies e artigos científicos; 

 Elaboração de uma tabela de análise de conteúdo para os sítios da internet. 

Abril 2012 

 Análise dos case-studies e artigos científicos; 

 Análise dos sítios de internet em relação à sua linguagem e conteúdos semiológicos; 

 Cruzamento das conclusões das entrevistas com aquelas conseguidas pela análise das 

tabelas. 

Maio 2012 

 Finalização dos objectivos relativos à linguagem e conteúdos semióticos dos sítios da 

internet e composição das considerações finais; 

 Revisão do relatório de estágio e entrega do projecto. 
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4. Actividades de estágio: a criação de um sítio de internet 

Durante o estágio na empresa de publicidade a criação de um sítio de internet foi um dos 

pontos fulcrais em termos de actividades realizadas. Este tópico baseia-se no caso prático do Fitness 

Premium, o ginásio sobre o qual se foca este projecto. O conteúdo produzido neste separador é 

assim fundamentado em conhecimentos adquiridos no estágio. O sítio de internet construído para 

este cliente tem um carácter corporativo, pois a empresa pretende comunicar com diferentes públicos 

e ter uma apresentação institucional (Lindon et al., 2004:668). 

O processo de criação encontra-se dividido em três etapas: fase inicial, desenvolvimento e arte 

final. O início do processo começa pela reunião com o anunciante, passa pela pesquisa e 

desenvolvimentos de ideias até à concretização de uma maquete. No desenvolvimento é necessário 

apresentar o trabalho ao anunciante, fazer as alterações necessárias e eventualmente conseguir a 

aprovação por parte do cliente. A arte final fica completa quando todo o conteúdo estiver inserido e o 

sítio de internet funcional. Tal significa que pode ser colocado online e oficialmente inaugurado. No 

entanto é a partir desta fase que se determina o sucesso deste meio. São precisas actualizações e 

monotorização constantes para manter o sítio de internet coerente, moderno, interactivo e em plenas 

condições de utilização. 

Durante as diferentes fases, algumas das tarefas realizadas no estágio integram-se no 

propósito deste capítulo. Desta forma a remodelação de sítios de internet, a criação de FAQ’s e a 

elaboração de briefings de alterações estarão também expostos nos pontos adequados. 

4.1 Fase inicial 

No começo de todo o processo está um cliente, empresa, organização ou particular, que 

deseja colocar conteúdo do mais variado tipo num sítio de internet.  

Quando se decide por uma agência de publicidade para realizar o seu projecto, é conveniente 

realizar uma primeira reunião onde se estabelecem os aspectos fulcrais para o sucesso da parceria. 

Deve-se identificar a empresa: o que faz, para quem o faz e como é que o faz. Define-se então o 

público-alvo do sítio de internet, o objectivo da sua criação e as indicações gráficas que o cliente 

possa ter para aplicar ao layout, nomeadamente em termos de cores, secções e ou tipos de letra.  

Tudo isto consta num documento ao qual se chama de briefing. Este, segundo Brochand et. 

al. (1999:234), “deverá ser discutido e interpretado no decurso de uma reunião entre o anunciante e 

cada agência. O anunciante deverá dispor-se a responder a eventuais pedidos de informação 

complementares”. O briefing passado pelo Fitness Premium foi: 

Cliente: Fitness Premium. 

Acção: Criação e implementação de um sítio de internet. 

Objectivo de comunicação: Aumento da notoriedade do Clube e angariação de novos sócios. 

Público-alvo: Desde os 16 anos (sem limite). 

Data limite: Maquete pronta a 18 de Outubro. 

Os proprietários do ginásio são clientes desta agência desde que se lançaram no mercado e 

portanto não deram muitas especificações relativamente ao sítio de internet a ser criado. Existe já um 
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relacionamento de confiança para deixar nas mãos da agência a maioria das decisões, algo que 

acontece regularmente com clientes habituais.  

Depois de recolhidas e compreendidas as informações do briefing segue-se o layout. Trata-se 

de combinar palavras e imagens numa história que transmite uma visão, descreve uma experiência e 

que tem significado para a empresa e seus consumidores (Brown, 2012:7). É constituído pelo 

desenho da página principal e de todas as outras páginas subjacentes, geralmente localizadas nos 

botões ou separadores do sítio de internet. É necessário definir o fundo da página principal, as 

animações que esta pode conter, a presença do logótipo e a sua localização, links que se queiram 

colocar e os botões interactivos que irão remeter para os conteúdos. 

 Para realizar esta tarefa é essencial fazer uma pesquisa direccionada à concorrência e à 

empresa ou organização em causa. Saber o que já foi feito, que modelos de sítios de internet se 

encontram para este mercado em particular, que conteúdos está a concorrência a disponibilizar e 

quais as inovações mais pertinentes.  

Quanto à empresa, a investigação deve ser feita no sentido de descobrir o que é que estes 

disponibilizam em termos de serviços, para elaborar os botões principalmente, qual a linguagem 

utilizada no ramo em que se insere o cliente e quais os maiores destaques da sua actividade. 

Cabe ao director de conta desenhar este layout em suporte impresso ou digital para que o 

criativo o possa concretizar e efectuar o desenvolvimento da maquete do sítio de internet, algo que é 

mais tarde apresentado ao cliente para revisão. Faz-se assim a passagem de um copy strategy ou 

briefing criativo, um documento que contém os dados mais importantes recolhidos na fase de 

pesquisa e as principais decisões estratégicas para a criação. Este pode ser passado por escrito ou 

simplesmente transmitido oralmente entre o director de conta e o criativo encarregue do projecto 

(Cardoso, 2003:9). 

 No caso do Fitness Premium utilizou-se o formato digital, em power point, para o briefing 

criativo transmitido pela directora de conta, Helena Martins (ver anexo 2). 

O documento foca diferentes aspectos a ter em conta na construção da maquete. Para o 

Fitness Premium, as escolhas acerca dos botões interactivos centram-se em dar uma ideia do 

ginásio, os valores que o compõem e a equipa, onde se encontra e o seu horário de trabalho. Esta é 

a ideia principal de todo o layout, pois dá a conhecer a organização e vai de encontro ao objectivo de 

ganhar notoriedade.  

Na página principal desenharam-se quatro destaques para outras páginas. Tal permite uma 

facilidade de acesso e focalização de informação já que a comodidade e organização é um factor 

relevante em sítios de internet. Assim, as pessoas que acederem são imediatamente confrontadas 

com os pontos que mais favorecem o ginásio. 

As quatro páginas são então: Ginásio, Fitness, Adesão e Horário; permitem ver e conhecer o 

ginásio, saber quais os serviços disponíveis, em que horário pode usufruir dos mesmos e como 

aderir. Os visitantes têm a possibilidade de expressar de imediato o seu interesse através de um 

formulário disponível na página Adesão. Esta primeira fase dá-se por terminada com a elaboração da 

maquete. O processo até aqui está ilustrado no seguinte esquema:  
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Figura 1 - Fase inicial da criação de um sítio de internet 

4.2 Desenvolvimento 

Esta é a fase mais complexa de todo o processo de criação, implicando diversas alterações, 

adaptações e discussões de medidas a realizar para melhorar a maquete inicialmente conseguida 

pelo criativo. 

Assim que a maquete estiver pronta deve ser revista, ou seja, o director de conta deve verificar 

se está de acordo com o briefing e se cumpre os requisitos. Para o Fitness Premium, a maquete 

cumpria todos os objectivos no que respeita a botões, cores e tipo de letra (ver anexo 3). 

Correspondia também na componente dinâmica obtida pela animação do fundo da página inicial e 

pelo próprio desenho do sítio de internet em si (efeito de textura e figuras geométricas). 

 

Figura 2 - Maquete do Fitness Premium 

Na maquete do sítio de internet realça-se que as cores dominantes são o preto e o vermelho e 

o tipo de letra uniforme em toda a página, com pequenas variações pontuais. O dinamismo do layout 

encontra-se nas imagens de fundo e no padrão colocado sobre as mesmas que suaviza o impacto 
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visual das fotografias. A simplicidade é um factor importante e quase sempre preferível num sítio de 

internet onde demasiadas cores, destaques e estilos de letra acabam por prejudicar um layout 

(Brown, 2012:33). 

Após a avaliação interna, é planeada uma reunião com o cliente e com o director de conta 

que trata o projecto. O criativo pode intervir caso seja necessário explicar pormenores que 

necessitem de conhecimentos específicos. Neste encontro é defendido o trabalho até agora feito e 

explicado o porquê das opções tomadas: botões, imagens, conteúdo, disposição, ligações e todo o 

aspecto visual envolvido. Na reunião é importante apontar tudo o que o cliente quer ver alterado, as 

suas sugestões e qualquer indicação que possa mudar o rumo do sítio da internet.  

Um publicitário é um verdadeiro comunicador e é em fases destas que a capacidade de 

desenvolver um trabalho que ultrapasse a indiferença, apatia ou até hostilidade devem ser defendidas 

(Lewis, 1999:18). O cliente pode não perceber e cabe então ao director de conta argumentar sobre o 

valor e estratégias do sítio de internet que permitem alcançar o objectivo estipulado no briefing.  

Para o Fitness Premium, nesta discussão foram mencionados apenas alguns pormenores que 

poderiam ser feitos de forma diferente e uma novidade que teve implicação no processo de criação, 

nomeadamente a substituição da marca por outra nova, indicações registadas na acta da reunião (ver 

anexo 4). As alterações em função desta nova marca, nomeadamente a troca do logótipo, do nome e 

dos textos, foram parte das tarefas desenvolvidas em estágio, elaborando um documento com as 

modificações para passar ao criativo (ver anexo 5). Apesar de ter sido criada uma nova marca, os 

proprietários do ginásio deram indicações específicas para que se mantivessem as cores principais, 

um tipo de letra e logotipo idênticos. O propósito era não alterar a imagem radicalmente para 

conseguir que a transição fosse suave junto dos sócios do clube.  

As alterações foram apresentadas numa nova maquete utilizando um sítio de internet teste, ou 

seja, o projecto não está ainda oficialmente online mas é possível consultá-lo com todas as 

funcionalidades activas (animações, botões, fotografias) e navegar normalmente. O cliente volta a 

aprovar ou desaprovar do que vê e repete-se as vezes que forem necessárias até à satisfação total 

com o layout da página. Quando finalmente se chega a acordo é altura de “rechear” o sítio de internet 

com as informações do cliente, previamente discutidas e enviadas para a agência. É preciso ter 

cuidado para não colocar demasiada informação, evitando a perda da atenção das pessoas que 

visualizarem o conteúdo. 

As informações devem ser devidamente selecionadas e adaptadas ao sítio de internet em 

termos de espaço e de vocabulário. Depois de feitas as modificações necessárias, o conteúdo é 

colocado na plataforma digital pelo criativo encarregue do projecto. Estas indicações fizeram parte 

das tarefas realizadas em estágio para diferentes sítios de internet (ver anexo 6). Esta produção de 

conteúdo pode também incluir FAQ’s, ou seja, perguntas frequentes e as suas devidas respostas, 

um trabalho também produzido em estágio (ver anexo 7).  

Para melhorar explicar esta fase, o esquema a seguir mostra as etapas do desenvolvimento da 

criação de um sítio de internet. 
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4.3 Arte Final 

Após discussão, alterações, colocação de conteúdo e concordância por parte do cliente ao 

aspecto geral do sítio de internet, este é finalmente colocado online, disponível a todo o público 

através da World Wide Web. 

No entanto, este não é de todo o final das acções desenvolvidas para com o sítio de internet, 

pelo contrário. Marca apenas o início da exploração deste meio de comunicação. Há que ter atenção 

a respostas dos potenciais consumidores, manter a interactividade, actualizar constantemente 

(novas fotografias e textos, novidades, alterações de horário, serviços ou preços) e remodelar se 

necessário. É preciso pensar como o consumidor e não como o anunciante ou agência de publicidade 

(Gordon, 1999:15). Um sítio de internet pode ser consultado várias vezes pelas mesmas pessoas e, 

se não ocorrem actualizações, não são colocados novos conteúdos e não há interacção, o interesse 

tende a diminuir. Esta situação tem tendência a projectar uma imagem de “desleixado” por parte do 

proprietário do sítio de internet, ou seja, da empresa.  

É deveras importante vigiar de perto para perceber se tudo está a funcionar em condições para 

que se evitem queixas do público e, consequentemente, perda de clientes/consumidores.  

Um aspecto fulcral é a avaliação dos resultados obtidos pelo sítio de internet. Este ponto pode 

ser resolvido através da monitorização das visitas e do feedback recebido pelo público. Se não 

estiver a cumprir o objectivo, então é necessária uma mudança. 

Mais tarde, poderá surgir uma necessidade de renovação de imagem, seja pelo avanço das 

tecnologias, novas parcerias ou nova imagem de marca. As remodelações e novos looks são algo 

constante no ramo dos sítios de internet.  

A inovação e modernização na sociedade não pára e é importante para uma empresa 

acompanhar o progresso. Muitas vezes, uma renovação da imagem pode trazer novos públicos, 

reconquistar os perdidos e resultar num aumento de vendas/lucro, notoriedade ou qualquer outro 

objectivo. Tal situação verificou-se com um cliente da Edic que quis refazer vários microsites (ver 

anexo 8). 

Figura 3 - Fase de desenvolvimento da criação de um sítio de internet 
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Depois de cumpridas todas as etapas, a finalização engloba um rol de actividades que devem 

ser constantes durante toda a “vida” do sítio de internet para que se faça uma utilização eficaz do 

mesmo.  

 

Figura 4 - A criação de um sítio de internet 

 

4.4 Imagem e linguagem online 

Este capítulo destina-se à exploração de dois dos objectivos do relatório relacionados com toda 

a questão visual e de linguagem. Para o elaborar serão utilizados conhecimentos adquiridos no 

tempo de estágio, assim como autores da semiologia, uma ciência que estuda os signos, isto é, 

representações, sinalizações, linguagens e códigos entre outros aspectos (Guiraud, 1978:7). 

Tendo em conta a importância que geralmente concedemos a uma primeira impressão e ao 

cuidado visual, a primeira parte focar-se-á em determinados aspectos semióticos através de uma 

análise comparativa de vários sítios de internet que compõe a concorrência do Fitness Premium, 

incluindo o próprio neste tópico. Os elementos focados na análise são as cores utilizadas, a sua 

intensidade e as figuras predominantes em cada página principal. No final e, relacionando todos os 

dados recolhidos, é realizada uma avaliação da coerência visual de cada um, destacando o melhor. 

Esta junta todos os elementos visuais e associa-os ao tema, verificando então se as cores, os tons, 

o estilo e a disposição da página correspondem à mensagem e orientação de um sítio de internet de 

um ginásio. 

Na segunda parte deste separador o foco vai para as letras. Não se relaciona com o estilo ou 

fonte utilizadas mas sim com a apresentação do texto. Os mesmos sítios de internet são avaliados 
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em termos de linguagem e disposição, como o vocabulário, a formalidade, espaçamentos, tamanho 

de letra e geral visibilidade do texto. A linguagem exerce várias funções e é por isso que se revela 

tão apta para comunicação em todas as suas formas (Mouloud, 1974:85). O texto e a forma como se 

dirige ao público deve ser adaptado e adequado não só ao mercado e público-alvo em causa como 

aos objectivos e mensagens que se quer passar. A análise feita neste capítulo tem como principal 

base este factor da linguagem sob a premissa de que se as ideias forem transmitidas de forma 

incorrecta, a mensagem perde a sua força. 

4.4.1 O impacto visual 

A cor certa a aplicar, as formas, a colocação de imagens, as posições, o fundo, as letras, a 

fonte e até a forma dos botões são preocupações presentes no que toca à imagem de um sítio de 

internet. Por vezes as questões visuais podem passar para segundo plano, no entanto, esta deve ser 

uma das grandes questões quando uma organização assume presença no mundo virtual. Segundo 

Ferreira (2002:5), as primeiras impressões são feitas de extremos, ou odiamos ou amamos. Acontece 

quando conhecemos alguém pela primeira vez assim como acontece ao visitar um sítio de internet. O 

seu design, a sua imagem deve ser agradável aos olhos do visitante, com cores e formatos 

adequados ao conteúdo para que o impacto da primeira impressão seja positivo. Um primeiro olhar, 

uma cor mais forte ou menos atractiva, formas estranhas ou um tipo de letra que dificulte a leitura e 

pode-se perder facilmente um consumidor. É assim que deve estar preparada a mentalidade 

daqueles que desenvolvem a imagem virtual, apta para detectar falhas que possam causar má 

impressão e afastem o consumidor daquela organização.  

Além de uma imagem agradável, esta deve ser igualmente adequada à organização, ao seu 

posicionamento pretendido no mercado e ao seu público-alvo.  

Imaginemos o sítio de internet da UNICEF em tons escuros, quando quer transmitir ajuda e 

esperança ou seguradoras que transmitem segurança. Já para o contrário e, na reflexão mais óbvia 

de todas, uma funerária não deve apresentar-se em tons ditos alegres, ou seja, claros e alegres. 

Regra geral, seriam mal interpretados e julgados imediatamente pela cor, pelo aspecto visual.  

Apesar de ser da sabedoria popular que “gostos não se discutem” existe um bom senso a ter 

em conta quando se imagina e cria uma imagem, tomando por certo o que a maioria irá pensar. 

Como diz Ferreira (2002:5), “Muito importante é, então, fazer uso do bom gosto mas com uma clara 

adequação entre o conteúdo a transmitir e a imagem que é veiculada visualmente”. Neste sentido, o 

tipo de letra, as cores, os tamanhos e formas utilizadas são de extrema importância para atrair 

consumidores.   

Na semiologia identificamos a dimensão denotativa e a conotativa. A denotativa refere-se ao 

que é, objectivamente, sem se aplicar qualquer significado. A dimensão conotativa exprime valores 

subjectivos associados ao signo, que resultam da sua forma e função. É uma interpretação do que 

aquele signo significa para nós (Guiraud, 1978:42). Não se devem considerar os elementos visuais 

apenas pelo lado denotativo mas sim dar importância ao lado conotativo que o consumidor vai 

aplicar. É sobre esta associação que é feita a avaliação da coerência visual dos sítios de internet. 

Qual é aquele que melhor comunica através dos signos, ou seja, cuja mensagem é coerente com a 

dimensão conotativa da imagem. 
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Para melhor elaborar sobre a problemática da semiótica no mundo online e comparar 

diferentes abordagens visuais à mesma área de negócio, comparamos neste tópico o projecto 

abordado no relatório e a sua concorrência. Em termos de concorrência, identificam-se vários, 

escolhendo no entanto apenas três deles para uma análise sobre as suas cores, intensidade e formas 

utilizadas. São eles: Solinca, Activelife e Holmes Place. A sua página principal foi o alvo da 

exploração:  

 

Figura 5 - Página principal dos sítios de internet 

Para explorar estas questões visuais, os critérios utilizados são do autor Fontanille (2005) que 

cruzam as cores com a sua intensidade e quantidade, classificam as figuras cromáticas e permitem a 

avaliação da coerência visual (Anexo 10). O cruzamento desta teoria com os sítios da internet 

encontra na seguinte tabela: 

Tabela 1- Análise das cores e figuras dos sítios de internet 

 

A tabela 1 é relativa apenas à página inicial de todos os sítios de internet, sendo aquela que 

causa a primeira impressão. É a imagem de apresentação escolhida pelas organizações para atrair e 

 Solinca Activelife Holmes place Fitness Premium 

Cores 

predominantes 

Roxo e Laranja Rosa e Preto Vermelho e Preto Vermelho e Preto 

Intensidade das 

cores 

Forte Fraca Média Forte 

Figuras 

predominantes 

 

Círculos 

 

Rectângulos 

 

Quadrados 

 

Rectângulos 
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conquistar os consumidores que por elas navegam. Deste primeiro contacto deve surgir uma vontade 

de permanecer no sítio de internet e, consequentemente, viajar pelas outras páginas.  

De uma forma geral, e como se pode constatar na análise presente na tabela 1, as cores a um 

nível conotativo transmitem alegria, inspiram a primavera ou o verão e são intensas. As formas 

predominantes são os rectângulos. Curiosamente o preto encontra-se em três dos quatro ginásios, 

servindo como um sólido contraste à outra cor em uso.  

Particularmente, o Solinca usa roxo e cor-de-laranja na sua página inicial, dominada por vários 

círculos que se sobrepõem criando variações dos tons. As cores apresentam-se em tons bastante 

fortes, tendo sempre o branco como fundo. Neste caso, deparamo-nos com uma cacocronia, ou seja, 

tons em grande número pois, apesar de serem apenas dois, com as sobreposições multiplicam-se, 

tendo um contraste de forte intensidade.  

A fonte de letra utilizada é uniforme em toda a página, variando apenas na aplicação do 

negrito. São acentuadamente redondas e grandes, o que as torna apropriadas aos círculos 

dominantes tanto em tamanho como em forma. 

O caso do Activelife mistura uma cor escura e neutra, o preto, com uma cor feminina e 

delicada, o cor-de-rosa. Deparamo-nos com matizes, em termos de cores, já que estas são apenas 

duas e de fraca intensidade. O centro da página é dominado por um grande rectângulo que mostra 

imagens de pessoas a correr, apelos à página do Facebook e outros textos que vão alternando entre 

si ao fim de uns segundos. O seu fundo é de destacar pois o preto apresenta-se com um padrão 

interessante, o que o torna menos dominador e mais dinâmico.  

Apesar de redondo, este tipo de letra é esticado e varia em tamanhos. Na barra de ferramentas 

optaram por colocar tudo em letras minúsculas e de dimensão reduzida o que complica a 

visualização. O tamanho aumenta nos anúncios disponíveis no centro da página e no próprio 

logótipo. Este destaca-se pelo contraste de cor, active em branco e life em rosa.  

Quando se abre o sítio de internet do Holmes Place repara-se de imediato numa pequena 

confusão visual. No fundo branco encontram-se imagens de treinadores do ginásio, vestido de preto e 

a segurar um girassol amarelo. Já as barras, botões e logótipo exibem-se num vermelho vivo e bem 

presente. Enunciam assim as cores de eleição deste ginásio – o preto e vermelho - que juntos 

transmitem um choque cromático, pois são de forte intensidade. No fundo emerge um rectângulo, 

ligeiramente colocado em 3D, com um jogo de sombras por trás do mesmo que o faz sobressair. O 

centro da página tem, à semelhança do ginásio Activelife, uma apresentação com várias imagens a 

rodar entre si, anunciando diferentes propostas de adesão e outras sugestões.  

A “confusão” visual começa pelo fundo devido ao seu excesso de formas e separações, até às 

fontes de letra presentes. Os tipos de letra variam na barra de ferramentas, no rectângulo de 

anúncios, no logótipo, nos destaques e nas promoções. Não coincidem em estilo nem em dimensões 

o que, apesar de diferenciar as diferentes áreas e destaques, também transmite incoerência ao seu 

consumidor.  

Quanto à página principal do ginásio Fitness Premium destaca-se vivamente o fundo 

preenchido por uma grande fotografia coberta num padrão quadriculado em tons de cinzento. A 

fotografia muda passado uns segundos, tendo como tema o ginásio e as suas actividades. No centro 
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identificam-se quatro rectângulos que anunciam diferentes espaços do sítio de internet como a 

Adesão, o Fitness e as Campanhas. Os botões e a barra são idênticos em termos de formato 

tratando-se assim de uma página claramente dominada por esta forma geométrica.  

As cores são também bastantes óbvias e coincidem com aquelas presentes no Holmes Place. 

Este facto é facilmente perceptível tendo em conta que esta marca era anteriormente um franchise da 

empresa e, para facilitar a transição aos seus clientes, optou por manter uma imagem idêntica. 

Domina então o vermelho e preto, a primeira presente na barra, botões e logótipo; a segunda 

presente no padrão que cobre todo o fundo. Visto que encontramos apenas duas cores 

predominantes e a sua intensidade na página é bastante fraca, em termos cromáticos verifica-se a 

existência de matizes.  

Tomando atenção às letras e ao estilo de opção, salienta-se a uniformidade entre as letras do 

logótipo, botões e no centro, todas redondas e ligeiramente esticadas. Evita-se desta forma uma 

incoerência nas fontes de letra, diferenciando as várias secções e propósitos das palavras pelo seu 

tamanho e ainda pela utilização de maiúsculas e minúsculas. 

Para ajudar à comparação directa destes sítios da internet, e porque se tratam de elementos 

visuais, reúnem-se os vários aspectos analisados na tabela 1 num esquema que mostra as quatro 

conjugações dos diferentes ginásios: 

 

 

Figura 6 - Esquema de cores e formas dos sítio de internet 

Encontram-se então cruzados os três elementos semióticos dos sítios de internet: cores, 

intensidade e formas utilizadas. Este pequeno esquema que exibe as características visuais de cada 

página principal permite avaliar a coerência visual com mais facilidade e precisão.  
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Primeiramente há que considerar os ginásios em causa. A linha de pensamento é a mesma 

para todos: um espaço cuidado, com máquinas modernas, atendimento personalizado e uma atenção 

redobrada aos seus sócios. O sentimento e mensagem que pretendem veicular é de frescura, 

equilíbrio, cuidado do físico, bem-estar e esforço compensador. Esta concepção dos ginásios é a 

base para a avaliação da coerência visual, sendo que os elementos que compõem a imagem de cada 

sítio da internet devem corresponder à mensagem que estas empresas desejam transmitir. A 

interpretação a nível conotativo das cores, formatos e disposição deve corresponder o melhor 

possível ao objectivo destes sítios de internet. 

Começando pelo final, ou seja, pelo sítio de internet que não conquistou um lugar cimeiro na 

análise, o Holmes Place, as razões são várias e envolvem diferentes aspectos. A página propiamente 

dita tem a forma de um rectângulo, encontra-se ao centro e utiliza slides. Logo aqui há que reparar 

nas margens, ou seja na distância entre a página e as laterais do sítio de internet. O seu tamanho é 

bastante considerável o que acaba por resultar numa concentração de toda a informação, botões, 

destaques e barras num espaço reduzido.  

Apesar de usar sempre a mesma forma geométrica, o rectângulo, o Holmes Place peca pela 

sua repetição. A página está repleta desta forma em pequenas, grandes e médias dimensões, em 3D, 

com sequência de imagens ou estáticos. O mesmo acontece com as letras, como representado no 

esquema - Holmes - tem uma fonte mais direita e quadrada enquanto a palavra - Place - uma 

abordagem mais redonda. Temos assim fontes mais redondas, outras mais elaboradas, finas e em 

negrito, em grandes e pequenas dimensões.  

Entre esta confusão e o domínio completo dos rectângulos é difícil ver como esta página é 

capaz de transmitir, a um nível conotativo, um estilo de vida saudável. Ao invés, acaba por se 

relacionar com uma vida atarefada, pouco coerente, dificilmente estável e sem qualquer indicação de 

um sentimento relaxante.  

O terceiro lugar é atribuído ao ginásio que primeiro se apresenta no esquema, o Solinca. As 

suas cores, o roxo e cor-de-laranja, transmitem emoções correctas como a energia, a alegria e a 

primavera. São assim cores motivadoras tanto ao exercício físico e bem-estar como à permanência 

na página graças ao seu apelo e tons agradáveis. O tipo de letra escolhido é também muito uniforme 

e legível, além de exibir uma abertura e simpatia por parte do ginásio.  

O único senão, ou opção menos apelativa que o Solinca tomou, prende-se com as formas 

geométricas. Os círculos são reis desta página e encontram-se em variados tons e tamanhos. São 

demasiados e estão a prejudicar a coerência visual pela sua fraca distribuição. Encontram-se 

concentrados em grande número na parte inferior direita do sítio de internet ignorando o resto da 

página, onde apenas o lado esquerdo contou com alguns círculos. Acertando em vários aspectos da 

avaliação visual, este ponto não deixa o Solinca avançar em termos de imagem na sua página. Os 

círculos são energéticos e alegres, mas perdem a descontração e divertimento quando se 

concentram e sobrepõem em demasia. Posto isto, o olhar de um consumidor ou potencial sócio é 

desviado para a zona problemática e perde-se assim o equilíbrio e coerência visual.  

 O novato na presença online fica com o segundo lugar, o Fitness Premium, o projecto 

desenvolvido neste relatório de estágio. A imagem de fundo funciona bastante bem considerando o 
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padrão quadriculado em tons pretos que se encontra por cima, suavizando o impacto da imagem. O 

vermelho é uma cor que em termos conotativos é de inspiração, é forte, transmite esforço e paixão. 

Esta cor carrega impacto por si só e encontra-se apenas em tons vivos no canto superior esquerdo, 

acompanhando o logótipo. A barra onde estão localizados os botões está a vermelho mas coberta 

com o padrão quadriculado que ameniza a cor. Desta forma, o sítio de internet combina a calma e a 

energia necessárias para atrair neste ramo.  

Em termos de destaques, esta página conta com poucos, concentrando-os em quatro 

rectângulos no centro que conseguem chamar a atenção sem ofuscar os outros elementos presentes. 

O único ponto que acaba por se tornar cansativo é a constante troca de fotografias dentro destes 

quatro pontos de foco, paralelamente à troca do fundo da própria página.  

Depois desta análise e, verificando as falhas dentro de cada sítio de internet, o mais correcto é 

o Activelife. Num primeiro olhar, a página atrai-nos para o seu centro, com um grande destaque que 

vai alternando entre promoções e outros anúncios. Por baixo repara-se nos quadrados rotativos que 

permitem um rápido acesso a outras secções do sítio de internet. As imagens são suaves, em tons 

azuis, castanhos e rosas, e estão bem distribuídas de forma a não baralhar a atenção do consumidor.  

O fundo da página tem tons suaves de pretos e cinzentos e é feito com miniaturas do logótipo 

da marca. Resulta bem graças à sua fraca intensidade que permite o foco no que é mais importante. 

Em contraste com o preto, que faz uma óptima base, verificamos na página um domínio do cor-de-

rosa ou violeta, devido ao seu tom mais escuro. Apesar de ser uma cor mais associada ao sexo 

feminino, esta ideia tem evoluído e é certamente uma opção em que vale a pena arriscar. Transmite, 

a um nível conotativo calma e, acima de tudo, beleza. É bonita por si e pela sua associação ao 

feminino, agradável e atraente.   

A presença de rectângulos com as pontas redondas, alia-se muito bem à cor principal e torna o 

sítio de internet mais fluente e menos pesado. Estão bem distribuídos, adequados nas dimensões 

utilizadas e combinam com a fonte de letra que é também consistente.  

O Activelife conseguiu então combinar diversos elementos visuais de forma bastante coerente 

e passa para todos os seus sócios e visitantes da página uma imagem conotativa de um ginásio 

equilibrado, elegante, calmo, divertido, funcional, bem organizado e muito convidativo.  

A abordagem semiótica da comunicação publicitária revela-se vantajosa para a sua 

compreensão e para a melhoria dos seus resultados (Joli, 2007:77). Através desta análise semiótica, 

os sítios de internet poderiam efectuar mudanças que alterassem a sua interpretação conotativa. 

Como consequência, o grafismo poderia atrair mais consumidores e ser o espelho de um ginásio de 

qualidade e equilíbro. 

4.4.2 As letras no mundo virtual 

Depois da imagem impressionar o leitor com elementos que se conjuguem na perfeição com a 

mensagem passada pela empresa, cabe às letras completar e finalizar o trabalho da atracção. A 

conquista pela escrita é tão difícil como trabalhar a imagem. Existem cores mais unânimes e formas 

simples de apresentar conteúdo. No entanto, no que toca à linguagem, as palavras certas podem ser 

difíceis de encontrar. Esta situação torna-se ainda mais complicada se considerarmos que cada 

pessoa é diferente e, por isso, tem pontos de vista e maneiras de interpretar texto distintas. Uma 
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empresa não tem de conseguir agradar a todos os indivíduos, mas sim esforçar-se por conquistar um 

leque específico: o seu público-alvo.  

Há que ter em conta que os elementos visuais devem estar em concordância com a linguagem 

utilizada. As palavras têm uma significação imediatamente compreensível mas, antes de chegar a 

esta significação, a mesma é colorida, pintada e orientada. É por isso deveras relevante que o texto e 

a forma como é tratado o consumidor estejam em coerência com a dimensão conotativa passada 

pelo grafismo (Joli, 2007:130).  

Quando se trata de construir texto para atrair consumidores tem de se considerar o mercado e 

o próprio negócio, relacionando-o com as sensações que se pretende transmitir. No projecto em 

causa, os ginásios devem passar uma mensagem fluída, aberta e acima de tudo convidativa para que 

as pessoas sintam interesse em se inscreverem e, mais tarde, manterem uma boa relação com o 

estabelecimento. Neste ramo, e quando se treina, os indivíduos encontram-se em situações 

vulneráveis onde estão bastante expostos e inseridos num ambiente social específico. Todos estes 

factores combinados levam a uma certa resistência que deve ser combatida. Uma boa apresentação 

juntamente com a linguagem adequada pode ser a chave para o sucesso, tendo em consideração 

que, segundo Mouloud (1974:86), as estruturas da linguagem representam um instrumento do 

conhecimento e da comunicação que não tem equivalente nas formas não linguísticas. 

O texto deve então ser simples, legível e nada cansativo para a leitura. Ao ler, as sensações 

devem levar a uma aproximação entre o ginásio e o possível sócio, mantê-lo interessado e 

entusiasmar para conhecer mais e, eventualmente, decidir treinar nesse estabelecimento. Para 

cumprir este objectivo, o leitor não deve ter a mínima dificuldade em ler, isto é, o texto deve estar bem 

apresentado, espaçado entre si, letras com tamanhos razoáveis e com poucas linhas. Tem de haver 

um equilíbrio, nem muito nem pouco texto, pois tal pode passar uma imagem desleixada e pouco 

interessada por parte do ginásio.  

Posto isto, e pegando nos quatro ginásios em análise, os aspectos da formalidade, visibilidade 

e vocabulário encontram-se avaliados na seguinte tabela: 

 

Tabela 2 - Análise da linguagem dos sítios de internet 

Olhando para a tabela, os resultados são unânimes no que toca à formalidade. Nenhum dos 

ginásios se dirige ao seu leitor com rigidez e formalidade em demasia. Todos utilizam o imperativo, 

como se pode ver nas frases - Faça aqui a sua pré-inscrição - Vamos proporcionar-lhe momentos de 

bem-estar e diversão - Venha conhecer as nossas instalações e os planos de adesão que temos 

disponíveis para si – entre outras.  

 Solinca Activelife Holmes Place Fitness Premium 

Formalidade Formal Formal Formal Formal 

Vocabulário Simples Técnico Simples Simples 

Visibilidade Razoável Razoável Má 

 

Boa 
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Ainda dentro do plano genérico desta análise verifica-se que apenas um ginásio tem uma 

abordagem diferente em termos de vocabulário, sendo que os restantes optam por palavras simples e 

frases pouco complexas para não cansar o leitor e conseguir uma compreensão fácil e rápida da 

informação disponível.   

O Activelife optou por um vocabulário técnico, que, apesar de informar, se encontra pouco 

trabalhado e demasiado explicativo, não apelando a uma relação entre o leitor e o ginásio. Tal 

perspectiva pode-se encontrar, por exemplo, nesta frase - O PT 4 All é um serviço com vários níveis 

de envolvimento, prestado por profissionais de Fitness com cédula profissional do Instituto de 

Desporto de Portugal. O texto sobre o treino personalizado segue a mesma linha, tornando-se um 

texto muito técnico e pouco cativante. Este ginásio esqueceu que a linguagem permite-nos expor 

informações inteiramente objectivas assim como torna possível comunicar com uma grande 

intensidade de emoções e representações fortemente individualizadas e personalizadas (Mouloud, 

1974:87). A objectividade é clara, no entanto, a sedução e cativação através das sensações que as 

palavras podem transmitir foram ignoradas. 

Em termos de visibilidade esta página erra na apresentação pobre das letras, pretas num fundo 

branco, que variam em tamanho. Alguns textos exibem letras em dimensões grandes e outros 

bastante mais reduzidos. Além deste obstáculo, o maior será o pouco espaçamento entre as frases 

que dificulta a leitura e acaba por cansar a vista.  

O Solinca foi de encontro a dois dos três aspectos analisados. A sua linguagem é muito 

acessível, coerente, simples e atractiva além de ter a informalidade necessária neste mercado. 

Aplicam bastante entusiasmo nos seus textos, como se pode verificar aqui - Conheça os nossos 

programas de saúde, perda de peso, tonificação, performance e corpo e mente! Everyone, 

Everywhere! - e falham assim apenas na apresentação das palavras.  

O tamanho das letras é consideravelmente reduzido e em algumas páginas, como é o caso do 

treino personalizado, estão também á semelhança do Activelife, pouco espaçadas. Estando o texto 

exposto nestas condições parece longo e fatigante levando a uma perde do interesse que são 

capazes de obter pela escolha de palavras e tratamento da linguagem.  

Com a pior classificação no ponto da visibilidade ficou o Holmes Place - “Má”. Embora a sua 

abordagem ao leitor seja de facto boa em formalidade e vocabulário utilizado, como se pode ver aqui 

- Queremos ser potenciadores de um estilo de vida activo, dinâmico e que ajuda a sentir-se mais 

produtivo e com mais auto estima. – energético, motivador e apelativo ao exercício físico como assim 

devia ser. O Holmes Place não esqueceu que um homem ou empresa a comunicar imprime sempre 

uma mensagem ou valorização que chega ao consumidor pela linguagem e tomou proveito deste 

factor (Mouloud, 1974:90). 

Esta página apresenta o seu texto de uma forma problemática. Falando em questões de 

tamanho, as letras são de facto bastante reduzidas. Há que considerar que as pessoas não querem 

nem devem ter qualquer impedimento em termos de leitura quando consultam um sítio de internet. 

Este erro pode causar a perda de vários possíveis sócios ao Holmes Place. Estes ao não terem 

sucesso na exploração do sítio de internet para averiguar se é o estabelecimento ideal para o seu 
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treino, rapidamente encontram outro que consigam ler e compreender com grande facilidade onde 

têm então a oportunidade de ser cativados pelas palavras.  

Por fim, o Fitness Premium está bastante simples no que toca à linguagem. As frases foram 

construídas de forma a serem apreendidas facilmente e sem vocabulário complexo mas sim o mais 

adequado á área de mercado onde se inserem os ginásios. 

Em termos de apresentação do texto o fundo em tons suaves de preto e cinzento combinado 

com as letras brancas funcionam pelo fraco impacto do contraste. O tamanho é bom, permite uma 

leitura agradável e está bem distribuído.  

Na sua entrevista (ver anexo 9), Sérgio Patrício, criativo da Edic comenta que “o texto deve 

privilegiar um discurso positivo e adaptado à linguagem do público-alvo não esquecendo a identidade 

e o conceito do cliente”. Seguindo este factor, o sentimento transmitido ao leitor deste sítio de internet 

é de acolhimento, um ambiente confortável e um esforço para o bem-estar dos seus sócios - Por isso, 

junte-se à família do Fitness Premium e comece hoje mesmo a tratar do seu bem-estar!  
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5. Prós e contras da comunicação online 

Após a exploração do processo de criação de um sítio de internet, análise da linguagem e 

conteúdos semióticos para o mundo virtual, é agora possível elaborar sobre as vantagens e 

desvantagens da presença online. 

Para cumprir o último objectivo deste relatório foram realizadas quatro entrevistas aos dois 

directores de contas, Helena Martins e Paulo Mendes e aos dois criativos da empresa onde decorreu 

o estágio, Patrícia Gil e Sérgio Patrício (ver anexo 9). As suas respostas, juntamente com o 

conhecimento adquirido ao longo dos três meses de estágio, foram as fontes de informação para 

elaborar sobre este ponto.  

 

Figura 7 - Vantagens e desvantagens da comunicação online 

Começando pelo lado positivo, a comunicação online revela-se vantajosa em vários aspectos. 

Na maioria dos negócios, as questões monetárias têm um peso considerável e, para implementar e 

manter um sítio de internet, os custos são baixos (Luther, 2001:22). Se comparamos com a 

televisão, os jornais ou qualquer outro meio de comunicação de massas, a divulgação pela internet 
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tem a vantagem económica, como refere na sua entrevista a directora de contas da Edic, Helena 

Martins.  

A divulgação 24 horas por dia, 7 dias por semana permite a uma empresa estar 

constantemente presente para as pessoas que procurem informações, produtos ou estejam 

simplesmente a conhecer a marca. Nas palavras da criativa da Edic, Patrícia Gil, “hoje em dia, uma 

das primeiras opções em que se pensa quando se quer procurar o contacto de uma organização ou 

saber que produtos tem uma empresa é ir ver o respectivo sítio de internet.”. Se a empresa não se 

encontrar online, esta pessoa pode recorrer à concorrência e assim perde-se notoriedade e possíveis 

consumidores.  

Este meio permite ainda uma interacção rápida com o consumidor que pode ver esclarecidas 

questões a qualquer hora. Paulo Mendes, director de conta, fala do facto de “o website poderá ser o 

seu melhor cartão de visita e ainda permite uma atualização total e permanente do seu conteúdo”, a 

informação pode ser apresentada em diferentes conteúdos - em fotografia, vídeo ou aúdio - dada a 

característica dinâmica que a internet possibilita. Conta-se assim como vantagem para um sítio de 

internet a versatilidade, rapidez e a capacidade de atingir um público muito abrangente (Idowu e 

Filho 2008:329). 

O acesso à empresa ou organização é fácil e cómodo visto que apenas é necessário um 

computador e a ligação à internet. O consumidor tem todo o tempo para ver e rever qualquer aspecto 

que procure na página e a sua acessibilidade faz com que o sítio de internet seja o primeiro a ser 

consultado para encontrar informação, ver um produto ou outra acção relacionada com uma empresa. 

Esta característica traz ainda a vantagem da proximidade ao consumidor considerando que sempre 

que quiser este pode consultar o sítio de internet e até interagir com a empresa.  

Por estar constantemente disponível e acessível, a internet permite dar uma visibilidade 

bastante alargada a uma empresa, como refere Sérgio Patrício, criativo “hoje em dia, uma das 

primeiras opções em que se pensa quando se quer procurar o contacto de uma organização ou saber 

que produtos tem uma empresa é ir ver o respectivo website”. É um factor muito positivo quando se 

considera que ajuda a ganhar notoriedade e estar presente a concorrer com todos os outros.  

No entanto esta visibilidade tem também uma vertente negativa. Ao estar disponível para 

qualquer pessoa, a concorrência está incluída. O sítio de internet pode ser alvo de averiguação por 

parte de outra empresa rival, que tem assim acesso a todas as informações sobre produtos, 

promoções, vantagens e até pontos fracos que possam identificar. Patrícia Gil, considera que “a 

concorrência poderá estudar esses mesmos produtos, vantagens, preços ou o que quer que se 

divulgue de modo a ter propostas mais aliciantes”. 

Focando nas desvantagens, a constante interacção e capacidade de resposta do consumidor 

pode também ser um “senão”. Um consumidor menos contente poderá expor as suas críticas no sítio 

de internet e tal acontecimento gerar uma má imagem para a empresa. Poderá até incentivar outros a 

expor as suas situações menos agradáveis e o espaço para comentários ficar repleto deste tipo de 

opiniões. A empresa deve estar em constante vigilância do seu sítio de internet para evitar estas 

situações e emitir uma resposta de imediato. 
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Para os sítios de internet que vendam algum produto, uma desvantagem considerada por 

Helena Martins é “a visualização ao vivo do produto/serviço pois do ponto de vista do comprador, a 

incapacidade de tocar (mexer), cheirar, ou “experimentar” os bens, antes de fazer uma compra online 

pode ser um obstáculo.”. Os consumidores têm ainda alguma desconfiança e insegurança nas 

compras virtuais. Não têm acesso ao produto em si e temem que o irão receber não seja 

exactamente o que compraram. Muitos consumidores encontram-se ainda hesitantes em divulgar 

informação pessoal pois receiam que a mesma não se mantenha confidencial. 

Existem ainda algumas desvantagens que se prendem com assuntos de origem técnica ou 

tecnológica. A cobertura de rede que falta ainda em vastas zonas e a ligação da internet que pode 

ser lenta e acaba por demorar a carregar o sítio de internet, levando a uma perda de qualidade e 

rapidez deste meio.  

Pode ainda ser considerada como desvantagem a falta de educação tecnológica que afecta 

uma parte da população. Sem saber como consultar, como usar e como explorar, o sítio de internet 

torna-se inútil para estas pessoas que precisam de aceder à informação da empresa por outros meios 

de comunicação.  

Apesar das desvantagens, e num plano geral, a presença de uma empresa na internet revela-

se vantajosa e um bom investimento. Para funcionar correctamente, atrair consumidores, manter os 

actuais e mostrar-se positivo, o sítio da internet necessita de ser bem estruturado, acessível e 

constantemente actualizado. É um trabalho contínuo que requer vários recursos para ser mantido e 

gerido mas que, no final do dia, compensa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio 2012 
 

 31 

Conclusão 

Este estágio curricular na Edic foi uma experiência enriquecedora e permitiu o desenvolvido e 

aprendizagem de diferentes conceitos. A dinâmica envolvida no processo publicitário e os seus 

intervenientes ficaram esclarecidos com a participação no projecto de construção do sítio de internet 

do Fitness Premium. Através da presença nas reuniões com clientes foi possível aprender a forma 

mais adequada de fazer a defesa de trabalhos ao cliente por parte da agência de publicidade. A 

construção de FAQ’s permitiu entrar na visão do consumidor e descobrir as eventuais dúvidas sobre 

um produto. Durante o processo de renovação do visual de diversos microsites fiquei a conhecer as 

tendências de cores e formatos na comunicação online. 

Ficaram por descobrir algumas estratégias e tarefas desenvolvidas numa agência de 

publicidade. Entre as várias curiosidades destacam-se as campanhas integradas. Envolvem 

diferentes meios de comunicação, no entanto têm de permanecer coerentes quanto à sua mensagem 

e imagem. A estratégia fundamental para este tipo de processo publicitário é algo que gostava de 

trabalhar no futuro. 

No projecto desenvolvido neste relatório, o cliente é proprietário de um ginásio, quer ganhar 

notoriedade e angariar novos sócios e, para tal, pretende criar um sítio de internet atingindo todo o 

público. Baseado nesta situação, o relatório tinha cinco objectivos, todos eles cumpridos. O primeiro 

foi perceber o processo de criação gráfica de um sítio de internet, seguido de concretizar o layout e 

respectivos botões interactivos. Em terceiro lugar conhecer qual a exposição de texto e linguagem 

mais eficazes no mundo publicitário, assim como avaliar a importância do conteúdo semiótico. O 

último objectivo foi identificar as vantagens e desvantagens da comunicação online para as 

empresas. 

Na resposta à pergunta de partida pode-se concluir grande parte deste trabalho: Quais as 

etapas e aspectos fulcrais a considerar na produção de um sítio de internet?  

É essencial perceber o percurso de criação de um sítio de internet com tudo o que comporta. 

Desde o briefing aos botões interactivos, nenhuma etapa deve ser ignorada e podem-se dividir em 

três grandes momentos: fase inicial, o desenvolvimento e a arte final. Em cada etapa podem-se 

destacar determinados aspectos fundamentais para produzir um sítio de internet. 

Na fase inicial um dos factores mais importantes é o briefing. É dele que surgiram todas as 

ideias para o anúncio ou sítio de internet e é nele que constam os desejos e objectivos do cliente para 

o trabalho. Se for mal interpretado desperdiça-se tempo, dinheiro e pode danificar a relação com o 

cliente que se sentirá incompreendido.  

Ao desenvolver ideias sobre o visual, discutindo cores e formatos é deveras importante ter em 

consideração o que cada escolha transmite ao seu consumidor. O aspecto fulcral é a coerência entre 

o visual e o que este representa com a mensagem e valores que a empresa quer mostrar aos seus 

consumidores. Se esta relação falhar, o sítio de internet tornar-se-á confuso e pouco consistente com 

a marca. Um bom exemplo de coerência visual é o ginásio Activelife, como comprovado na análise 

presente neste relatório. 

Já no desenvolvimento do processo de criação, as reuniões e o contacto tornam-se essenciais. 

À medida que o trabalho se vai compondo surgem dúvidas e necessidades de informação por parte 
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da agência que não devem ficar por resolver. Nesta fase a criatividade estará no seu máximo e são 

precisas reuniões para apresentar a maquete a ser avaliada pelo cliente. Esta sofre alterações 

sempre que necessário para que tanto o anunciante como a agência se sintam satisfeitos com a peça 

conseguida. O director de conta nestas reuniões assume o papel de defensor do trabalho criado, 

tentado explicar porque é que está feito de determinada forma. Por vezes torna-se complicado 

mostrar ao cliente que a sua sugestão para a maquete não é viável em termos práticos e, nestas 

situações, a relação de confiança entre anunciante e agência revela-se fundamental para se chegar a 

um consenso.  

O processo de criação termina na arte final, ou seja, quando o anúncio se encontra pronto para 

divulgação ao público. Aqui a produção de conteúdos e a sua colocação no sítio de internet têm de 

respeitar a empresa, os seus valores e o tipo de relação que se quer criar com os consumidores. 

Neste sentido o fundamental é ponderar a formalidade e o vocabulário utilizado nos conteúdos que 

não se devem desviar da mensagem passada pelo visual e do objectivo da empresa. 

Quando se inserem textos, a visibilidade é ponto um decisivo. Os espaçamentos, tipos de letra 

e tamanho fazem a diferença para criar conteúdo apelativo.  

Nesta última fase surgem tarefas indispensáveis para um sítio de internet. Com o intuito de o 

manter actualizado e funcional, os aspectos a ter em consideração são: ter atenção ao feedback e 

responder prontamente, actualizar os conteúdos e monitorizar as visitas e visualizações. Só assim a 

sua criação gera tráfego rapidamente e o projecto se revela um bom investimento.  

 Após a produção do sítio de internet e o destaque dos seus aspectos fundamentais, este 

relatório elaborou ainda sobre os prós e contras de comunicar online. As vantagens são as mais 

diversas desde interação, divulgação constante, rapidez, dinamismo e custos baixos. As 

desvantagens concentram-se na desconfiança e insegurança dos consumidores, da pouca cobertura, 

ligações lentas e exposição de críticas. Contabilizando, a comunicação online pode comportar 

esforços de manutenção, actualização e interactividade e ter alguns contras. No entanto, é inegável 

que este é de facto um investimento a considerar pois rapidamente gera respostas e resultados 

positivos para a empresa.  

 Seja no domínio virtual ou impresso, na televisão ou em outdoors, a publicidade é um ramo 

com uma veia criativa essencial. Da imaginação surgem campanhas muito produtivas e, quando bem 

realizada, esta actividade pode mover massas. “O poder da publicidade é um dos mais eficazes e 

precisos poderes contemporâneos. É um poder baseado na grande dimensão simbólica das imagens 

e palavras” (Costa, 2008:28). Combinando os elementos visuais, as palavras e as ideias, a 

publicidade pode romper com os moldes e conquistar mundos.  
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Anexos 

Anexo 1 - Guião de entrevista aos directores de contas e criativos da Edic 

Pergunta 1: Que etapas principais se podem identificar no processo de criação gráfica de um 

website? 

Pergunta 2: Quais os aspectos essenciais a considerar no desenvolvimento do layout e dos botões 

interactivos? 

Pergunta 3: Qual considera ser a forma mais eficaz de expor texto numa página da internet? 

Pergunta 4: Qual o tipo de linguagem que se deve utilizar num website para melhor atrair os 

consumidores/clientes? 

Pergunta 5: Até que ponto considera o aspecto visual de um website como importante para a eficácia 

do mesmo? 

Pergunta 6: Quais são as vantagens para uma empresa ou organização de se expor numa página na 

internet? E quais as desvantagens? 

Anexo 2 – Briefing criativo 

 

Home Page do Fitness Worx  
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Página Conheça-nos do Fitness Worx 

 

 

 

 

Página Fitness do Fitness Worx 
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Página Beauty Worx do Fitness Worx 

 

 

 

 

 

Página Promoções do Fitness Worx 
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Página Adesão do Fitness Worx 

 

 

 

 

Página Contactos do Fitness Worx 
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Anexo 3 – Maquete 

 

 

Home Page do Fitness Worx 

 

Página Conheça-nos do Fitness Worx 
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Página Adesão do Fitness Worx 

 

 

Página Ginásio do Fitness Worx 
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Anexo 4 – Acta da reunião com o cliente Fitness Premium 

Dia 26 de Outubro de 2011, pelas 13h30, tomou lugar no Clube de Queijas uma reunião onde 

estiveram presentes os clientes, Pedro Pratas, Rute Antunes e Tiago, e a Edic, representada pela 

Helena Martins, acompanhada por uma estagiária, Tatiana Marques.  

Este encontro teve como propósito a discussão do site a ser desenvolvido para o Fitness Worx, 

Clube de Queijas. Foi exposta a maqueta elaborada segundo um briefing idealizado às necessidades 

do cliente, explicando todas as suas funcionalidades e lógica de apresentação. 

Após a exposição os clientes deram as suas sugestões de alterações para o site, que foram: 

- Trocar o botão Promoções por Campanhas, 

- Acrescentar as coordenadas de GPS no separador Contactos, 

- Retirar a Localização do separador Conheça-nos, e 

- Trocar Filosofia, no separador Conheça-nos, por Missão & Valores. 

Após o acordo sobre o que seria alterado e/ou mantido, foi feito o pedido de envio de conteúdo 

para constar no site, nomeadamente fotografias da equipa, do próprio ginásio e textos sobre os tipos 

de aulas, a missão e valores, os currículos individuais, entre outros. 

Além das pequenas modificações, os clientes deram a conhecer uma situação de mudança em 

relação á marca. Irão deixar de existir sobre o nome Fitness Worx visto que a sua colaboração com o 

Holmes Place terminará. 

Será então criada uma nova marca com uma transição “leve”, a pedido dos clientes, para que 

os seus sócios não sofram um choque tremendo na alteração.  

Para este efeito, manter-se-ão as mesmas cores e um tipo de letra semelhante. As tarefas a 

realizar para este objectivo são: 

- Criar um novo nome para a marca, criar um slogan, e desenhar um logótipo que envolva um 

pequeno ícone, assim como no actual. 

No entanto, foi dito este processo não está para já concluído e só mais tarde se farão as 

devidas alterações da imagem do Clube de Queijas, ao nível do website e do próprio espaço físico. 

Apresentou-se ainda a possibilidade de, depois da criação e implementação, explorar a marca 

e albergar sobre a mesma outro Clubes que se encontram numa situação idêntica á do Clube de 

Queijas. 

Relatório realizado por Tatiana Marques, estagiária. 

Anexo 5 - Briefing sobre as alterações ao site Fitness Premium 

Alterações ao site Fitness Worx, agora Fitness Premium 

Retirar todas as referências ao Fitness Worx e Clube de Queijas.  

Substituir o logótipo e o claim. 

Conheça-nos sai, fica só Missão 

Novo Botão – Clubes. Este subdivide-se em Benfica e Queijas. Dentro destes dois – Horário, Equipa, 

Mapa de Aulas, Ginásio (fotos e texto com história). 
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Beauty Worx sai, fica Premium Beauty (as divisões do botão mantêm-se) 

Adesão, trocar o texto. Formulário dirigido aos dois clubes 

Campanhas, subdivide-se em Benfica e Queijas. 

 Eventos, subdivide-se em Benfica e Queijas. 

Contactos – Queijas e Benfica (Atenção que os números de Queijas estão trocados – Telefone e 

Telemóvel) 

Botão Fitness mantém tudo igual, divisões são: Aulas de grupo, pt, plano alimentar, cardio e 

musculação. 

Home page 

Os quatro quadrados ficam: Clubes, Adesão, Fitness e Campanhas. 

As fotos de fundo precisam de ser uma mistura de ambos os ginásios, x de cada um.  

O Facebook irá ser criado uma página para o Fitness Premium. 

Botão Adesão – Novo Texto: 

 No Fitness Premium existe em Queijas e em Benfica para dar alguma animação e motivação ao 

seu quotidiano.  

É de conhecimento comum os motivos pelos quais a prática do exercício físico é fundamental para a 

Saúde. Por isso, junte-se à família do Fitness Premium e comece hoje mesmo a tratar do seu bem-

estar!   

Venha conhecer as nossas instalações e os planos de adesão que temos disponíveis para si, além 

das promoções especiais.   

Pode também enviar-nos um e-mail com a sua pré-inscrição que iremos responder com a maior 

brevidade possível. 

 

Contactos Benfica 

Morada  

Rua Augusto Pina, nº1 – São Domingos Benfica 

1500-065  

E-mail  

fitnessworxbenfica@gmail.com  

Telefone  

217743573 

Telemóvel  

916124636 

916124604  

Anexo 6 - Conteúdo para o sítio de internet do treinador Rui Barros 

Home Page 
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Colocar o logótipo “RB” na T-shirt por cima do logo G, nas fotografias. 

FOTOS: “rui4” e “Rui Barros 1” sempre a mudar 

Frases:  

 - A prática de exercício físico é essencial para um bem-estar completo, tanto físico com mental, 

promovendo um modo de vida mais activo e saudável. 

- Treinos regulares resultam na perda de massa gorda, ajudando na construção de uma boa forma 

física. Consegue-se assim um aumento da confiança, segurança e auto-estima. 

- Além de diminuir o risco de inúmeras doenças, o exercício físico centrado num objectivo fomenta a 

realização e orgulho próprio resultando numa vida mais feliz.  

Sobre mim  

Treinador de experiência comprovada, especializado em treinos individuais. Licenciado em Física e 

Desporto pela Universidade Lusófona de Lisboa, acrescentando a esta formação um curso de 

Master-Trainer, concluído na Holanda. FOTO: “rui1” 

Já trabalhou como Director Técnico da marca WomanFit, Director Geral do Health Club 

Bioritmo e Director Comercial Lisboa Wellness Center. Foi ainda Professor no Instituto Superior de 

Ciências e Educação, Instrutor em diversos ginásios, nomeadamente nos ginásio Holmes Place, Club 

VII, Health Club Solinca, Country Club Quinta Penha Longa, Welness Sport Lisboa e Benfica e Health 

Club Infante Sangres entre outros. Teve também a colaborar como Formador de Técnicos e 

Instrutores de Fitness nas melhores escolas de formação do pais e da Europa. FOTO: “rui5” 

Actualmente podemos encontrá-lo como treinador do programa “Peso Pesado” da SIC. 

FOTO: “Rui Barros 2” 

Exercício Físico  

FOTO: “Rui Barros 1”  

Pequenos conselhos sobre exercício físico 

- Prefira exercícios aeróbios. Têm grande dispêndio energético e podem ser feitos sem horário nem 

equipamento específico. Ex: caminhadas, bicicleta e natação.  

- Acrescente treino de força. O levantamento de pesos, 2 a 3 vezes por semana, ajuda a preservar a 

massa muscular magra e a prevenir a flacidez. 

- Faça uma caminhada após almoço/jantar. A actividade depois de comer permite perder mais peso.  

- Pelo menos 40 minutos, 3 vezes por semana. De acordo com a ciência mais avançada do treino, é a 

recomendação mínima para reduzir peso e massa gorda. 

- Defina objectivos. Quantos kilos quer perder e em quanto tempo o pretende fazer. Assim obriga-se a 

estar focado no seu compromisso e a avaliar a evolução. 

Antes do formulário, que segue do link nesta página “Agora é… eu vou ajudá-lo (a) Clique aqui” 

colocar pequena introdução: 
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Poderá ser acompanhado(a) pelo Rui Barros tanto em regime OUTDOOR (utilizando os 

espaços preparados para o efeito, como o Estádio Nacional, Cidade Universitária, entre outros) ou 

em regime INDOOR aproveitando ginásios com quem já estabeleceu acordos, (ver abaixo).  

Tem ainda a opção de ser orientado(a) através do serviço de aconselhamento de treinos virtuais 

através do e-mail RB@ruibarrostreinador.com.pt  

Depois de alguém preencher e enviar o formulário, deve aparecer o seguinte:                   

Investimento 

 

 

   * solicitar informação para  rb@ruibarrostreinador.com.pt 

Alimentação diária e desportiva 

 FOTO: “rui3”  

Pequenos conselhos sobre alimentação 

- Prefira açúcares de absorção lenta e proteínas magras. Estas aceleram o metabolismo e evitam a 

perda de massa muscular associado às dietas. 

- A refeição principal deve ser baixa carga e índice glicémico de forma a fornecer gradualmente 

energia ao longo do dia. Inclua legumes verdes que têm proteína moderada e hortaliças devido á sua 

ação saciante e desintoxicante hepático intestinal. Para temperar não esquecer que o azeite é uma 

gordura benéfica essencial, além de atrasar a absorção de açucares. 

- Para compor um lanche, avelãs, nozes, amêndoas e algumas frutas (maçã, kiwi, laranja, pêra), são 

altamente saciantes, têm uma composição nutricional equilibrada e valor calórico controlado. 

 1ª Sessão Seguintes 

Avaliação Condição 

Física 

* * 

Treinos Personalizados - 

20 Sessões - (Validade de 

3 meses) 

* * 

Cursos de Treino 

Outdoors - (4h; 1h teórica; 

treino corrida; treino 

bicicleta; treino funcional) 

* * 

Treino Personalizado * * 

Dicas Aconselhamento * * 

Serviço treinos virtuais * 30 Euros 

DVD Treino - 30 Euros 

mailto:rb@ruibarrostreinador.com.pt
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- Á noite gasta-se menos energia, e por isso, deve optar por alimentos pobres em hidratos de 

carbono, proetina magra para continuar o processo de regeneração muscular e acrescentar vegetais 

ricos em nutrientes. 

- Antes de deitar beba um copo de soja sem açúcar. É uma bebida não estimulante de insulina que 

lhe fornece proteínas de absorção lenta para promover uma noite de sono relaxante.  

 

Imprensa 

Colocar artigos de imprensa 

 

Lifestyle  

Antes de fazer a sua encomenda coloque a sua questão e objectivo pretendido e receba os 

conselhos de Rui Barros. Solicite informação através do e-mail rb@gmail.com 

Tenha 40% de desconto na compra de qualquer artigo. 

 

Anexo 7 - FAQ’s desenvolvidas no estágio 

Elixir Bois Bandé 

O que é o Elixir Bois Bandé? 

É um produto concentrado de origem 100% natural vindo da árvore originária das Antilhas, a 

Marapuama. É conhecido como o “vulcão do sexo” pelos Antilhanos, que utilizam a casca desta 

árvore pois reconhecem os seus efeitos sexuais excecionais. Este Elixir não necessita de receita 

médica. 

Qual o efeito do Bois Bandé? 

Este incrível produto tem capacidades sexuais incomparáveis, como: 

 Obter um pénis maior, mais duro e vigoroso; 

 Aumentar o seu apetite sexual; 

 Combater a impotência temporária ou crónica; 

 Evitar a ejaculação precoce; 

 Aumentar a secreção do seu esperma e potência dos jatos durante a ejaculação. 

Como deve ser tomado o Elixir Bois Bandé? 

Este elixir contém 12 doses de 10 ml cuja dose diária recomendada são 10ml por dia. Este 

complemento alimentar natural deve ser integrado num estilo de vida saudável, acompanhado por 

uma alimentação equilibrada. 

Que resultados se pode esperar quando se toma o Bois Bandé? 

Dos 18 aos 99 anos, o Bois Bandé poderá provocar ereções imediatas, poderosas e 

duradouras, assim, mesmo para quem não tem quaisquer problemas sexuais este Elixir é sempre 

uma experiência incrível. Você conseguirá comandar o seu despertar sexual em qualquer momento e 
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repetir o ato sem problemas. O Bois Bandé melhora o seu desempenho sexual o que o satisfará a si 

à sua parceira(s).  

O Bois Bandé é um produto seguro?  

Totalmente seguro. Trata-se de um produto 100% natural e não um medicamento, sem 

qualquer contra-indicação. Deve consultar previamente o seu médico se tiver algum problema de 

saúde.  

Quem não deve tomar o Bois Bandé? 

O grupo de pessoas a quem não se recomenda a toma deste produto são as mulheres 

grávidas ou em fase de aleitamento e as crianças. 

Spray Eureka 

O que é o Spray Eureka? 

Trata-se de um potenciador sexual inovador pela sua forma em spray. É um produto que 

procura solucionar os problemas de ereção, compatível com todos os preservativos em látex e 

constituído por uma fórmula hipoalergénica. 

Como funciona o Spray Eureka? 

Quando pulveriza diretamente o Spray Eureka no seu pénis, os agentes estimulantes que 

contém entram em contato direto com os tecidos cavernosos localizados no seu pénis (são os tecidos 

responsáveis pelas ereções) sem ter que passar através da cavidade oral. Assim, a sua ereção será 

quase imediata. 

Como deve ser utilizado o Spray Eureka? 

Este produto deve ser aplicado 4 a 6 vezes no pénis 5 a 10 minutos antes da relação sexual. 

Espalhe-o bem ao longo do comprimento do pénis, com suaves movimentos de massagens durante 

alguns segundos. Não deve exceder as 20 pulverizações por dia e serve apenas para uso externo. 

Que resultados se podem esperar com o uso do Spray Eureka? 

Após aplicar o Spray Eureka experimentará sem demoras, uma ereção imediata potente e 

firme. Será capaz de repetir o ato sexual assim que termina outro e fazer amor durante mais tempo já 

que este produto contém um ingrediente que retarda a ejaculação.   

Que benefícios traz o spray Eureka para as mulheres? 

Além da excitação que traz a sua ereção firme para a sua parceira, ela desfrutará de uma 

relação sexual mais longa e sempre potente. Poderá ainda aplicar-lhe o Spray Eureka nas partes 

íntimas para lhe provocar uma sensação deliciosa e torná-la muito mais animada. O desejo estará ao 

rubro para ambos e ela poderá até superar certas inibições que a impediam de desfrutar totalmente 

do ato sexual. 

 

 



Relatório de estágio 2012 
 

 48 

Existe alguma recomendação especial para a utilização do Spray Eureka? 

Deverá manter o produto fora do alcance das crianças, num local fresco, seco, afastado da luz 

solar e fechar bem após a sua utilização. Nunca deve aplicar o Spray Eureka sobre feridas ou pele 

sensibilizada, mas sim sobre a pele limpa. 

Powereye 

Em que ocasiões posso utilizar os binóculos Powereye? 

Em todas! Os binóculos Powereye são constituídos por uma estrutura ergonómica resistente 

tornando-se leves e robustos, resistentes em condições adversas e em todos os tipos de clima. 

Foram testados pela Supervision&SecuriryCenter e pode acreditar que são apropriados para o ar, 

mar e terra, em uso doméstico e profissional. 

Que alcance é possível com os binóculos Powereye? 

Com objectivas de 50mm e um prisma de precisão revestido, os binóculos powereye permitem 

uma ampliação de 8 a 24 vezes. É possível um longo alcance e são por isso perfeitos para observar 

actividades como o desporto, corridas de automóveis, corridas de cavalos, para levar em viagem, á 

praia ou até mesmo ao teatro.  

Podem os binóculos Powereye ser utilizados por qualquer pessoa? 

Os binóculos Powereye são adequados para todas os tipos de pessoas. Possuem alças para 

prevenir os descuidos e uma camada ocular macia especialmente utilizada para que as pessoas que 

precisam de óculos não tenham de os retirar. 

As viseiras de borracha dobráveis oferecem conforto e facilidade de uso, virando para baixo é 

ideal para quem não usa óculos e o inverso para quem necessita deles. 

Como devo utilizar os binóculos Powereye para conseguir uma boa focagem? 

Para melhor aproveitar todas as capacidades dos binóculos Powereye, deve focá-los com 

grande precisão. Para tal, são necessários apenas 3 simples passos: 

1 – Feche o olho direito e com o esquerdo observe um objecto. De seguida gire a roda central 

de focagem até que a imagem esteja clara e nítida.  

2- Abra o olho direito e feche o esquerdo. Rode o óculo direito até atingir o mesmo resultado 

em relação ao objecto observado. Nesta fase anote a configuração da escala de dioptria para uso 

posterior. 

3 – Agora ambos os lados estarão em focagem e necessita apenas de utilizar a roda central 

para focalizar outros objectos.  

Quais os cuidados necessários para a utilização dos binóculos Powereye? 

Para evitar riscos indesejados, deve colocar as capas nas lentes sempre que não estiver a 

usufruir dos binóculos Powereye. Para as limpar encontra no seu kit um pano macio e sem pêlos, 

especialmente indicado para esta função. Se descobrir pó ou manchas remanescentes deve colocar 
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uma ou duas gotas de álcool isopropílico no pano e proceder á limpeza. Guarde sempre os binóculos 

Powereye num local seco, não tente desmontá-los nem limpar por dentro.  

Posso acreditar que os binóculos Powereye são seguros? 

Em qualquer clima e em qualquer situação, os binóculos Powereye são eficazes e seguros, 

tanto que se não se encontrar satisfeito devolvemos o valor do produto. Deve sem excepção alguma 

seguir as precauções e nunca olhar para o sol com os binóculos Powereye ou mesmo a olho nu, 

garantido a sua segurança absoluta.  

Mala em Pele 

Posso lavar a minha mala em pele? 

Claro que pode e deve. No entanto não é correcto nem aconselhável que o faça através da 

máquina de lavar roupa, já que convém não molhar demasiado a mala. Para a limpar pegue num 

pano húmido e passa no seu exterior e interior. Este procedimento deverá ser suficiente para manter 

a sua mala limpa e bonita. 

Qual a melhor maneira de conservar a pele da mala? 

Pele é um dos materiais mais duradouros e, por isso, bastam alguns cuidados básicos para 

que a sua mala se mantenha impecável durante muito tempo. Evite sempre molhar a mala, conserve-

a num local seco e arejado. Não ponha muita pressão sobre a mala, guarde por exemplo no topo do 

seu armário ou num cabide, desta forma evita estragos. 

Como faço a minha encomenda? 

Para encomendar a elegante mala em pele basta ligar para o 707 302 757 e receberá de oferta 

uma carteira em pele, múltiplos compartimentos, um chapéu de chuva ideal para a mala e ainda um 

presente surpresa. 

O pagamento está disponivel em que suportes? 

Pode efectuar o seu pagamento por três processos: Multibanco, cartão de crédito ou à 

cobrança. Apenas tem de escolher o que lhe for mais conveniente e proceder á encomenda. 

Onde devo ligar se tiver problemas com a encomenda? 

Caso tenha dúvidas ou problemas acerca da encomenda ou o próprio produto, pode ligar para 

o  707 302 757 com total disposição 24h/dia, 7 dias por semana. 

Quanto tempo demora a chegar a minha mala? 

Não tem de esperar muito para receber a mala em pele após a sua encomenda. O prazo 

previsto são apenas 15 dias, salvo ruptura do stock. 

Relógio Alpine Army 

É possivel que o Relógio Alpine Army se risque? 
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O  Relógio Alpine Army tem um visor constítuido por cristal, um material á prova de riscos. 

Assim, é improvável que tal aconteça. Deve no entanto, ter o máximo de cuidado para conservar o  

Relógio Alpine Army na sua melhor forma evitando descuidos com o mesmo. 

O Relógio Alpine Army já vem com pilhas? 

Claro que sim. O Relógio Alpine Army vem totalmente equipado e pronto a ser utilizado. Basta 

retirar do seu estojo, por no pulso e usufruir de todos os seus avanços em tecnologia de ponta. 

Existe garantia para o Relógio Alpine Army? 

Se não ficar satisfeito ou encontrar algum problema como seu  Relógio Alpine Army tem 30 

dias para nos contactar e efectuar a devolução deste produto. 

O Relógio Alpine Army vem bem protegido na viagem? 

Pode estar descansado que fazemos os possíveis para que este produto vá devidamente 

embalado. Deverá chegar á sua casa em plenas condições, e para que você o transporte e guarde 

em segurança, oferecemos-lhe um luxuoso estojo. 

Que passos são necessários para encomendar o Relógio Alpine Army? 

É muito simples. Para ter um Relógio Alpine Army liga para o 707 302 757 a qualquer hora do 

dia e em qualquer dia da semana, efectua a encomenda e aproximadamente 15 dias depois terá na 

sua mão o  Relógio Alpine Army e o estojo de oferta. 

Como posso efectuar o pagamento? 

Pode efectuar o seu pagamento por três processos: Multibanco, cartão de crédito ou à 

cobrança. Apenas tem de escolher o que lhe for mais conveniente e proceder á encomenda. 
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Anexo 8 - Remodelação dos microsites 

 

Microsite Appleslim 

 

 

 

Microsite Hotmax 
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Microsite Sandálias Walkmaxx 

 

 

Microsite L-Carnitin 
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Anexo 9 – Entrevistas aos directores de contas e aos criativos da Edic 

Entrevista a Sérgio Patrício, criativo 

Pergunta 1: Que etapas principais se podem identificar no processo de criação gráfica de um 

website? 

SP - Briefing com cliente; Seleção e filtragem da informação; Brainstorming (Conceito, fontes, 

imagens, cores, etc); Projeto; Apresentação dos projetos ao cliente; Programação. 

Pergunta 2: Quais os aspetos essenciais a considerar no desenvolvimento do layout e dos 

botões interativos? 

SP - Identidade; Conceito; Informação; Público alvo; Destaque; Interatividade; Diferenciação. 

Pergunta 3: Qual considera ser a forma mais eficaz de expor texto numa página da internet? 

SP- O texto deve privilegiar um discurso positivo e adaptado à linguagem do público-alvo não 

esquecendo a identidade e o conceito do cliente. Blocos Curtos, diretos e explícitos. Em blocos de 

informação mais longos, o texto deverá ter destaques ou ser acompanhado por imagens. O tamanho 

da fonte não deve ser muito pequeno. 

Pergunta 4: Qual o tipo de linguagem que se deve utilizar num website para melhor atrair os 

consumidores/clientes? 

SP- Resposta igual à pergunta 3, acrescentando promoções, passatempos, curiosidades, etc. 

Pergunta 5: Até que ponto considera o aspeto visual de um website como importante para a 

eficácia do mesmo? Que tipo de cores e intensidade resultam melhor? 

SP - Considero o aspeto visual muito importante. Um website tem que me fazer querer olhar 

para ele outra vez mesmo que, à partida, não esteja interessado na informação. 

Quanto às cores, depende muito do conceito da empresa/organização. No entanto, todas as 

cores resultam desde que bem conjugadas e proporcionadas. 

Pergunta 6: Quais são as vantagens para uma empresa ou organização de se expor numa 

página na internet? E quais as desvantagens? 

SP- Vantagens: visibilidade, divulgação, promoção, versatilidade, rapidez, redução de custos, 

prospeção de mercado, proximidade com o cliente, etc. Hoje em dia, uma das primeiras opções em 

que se pensa quando se quer procurar o contacto de uma organização ou saber que produtos tem 

uma empresa é ir ver o respectivo website. 

Desvantagens: Só se tiver um design/layout mau. 

Entrevista a Helena Martins, directora de contas 
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Pergunta 1: Que etapas principais se podem identificar no processo de criação gráfica de um 

website? 

HM - As etapas de desenvolvimento do site variam de profissional para profissional.  Normalmente na 

Edic seguimos uma metodologia que começa pelo briefing, ou seja, a fase em que a agência analisa 

minuciosamente a informação enviada pelo cliente.  

Segue-se a preparação quando recolhemos todos os dados possíveis para que a solução seja a mais 

adequada. Esclarecem-se todas as dúvidas e elabora-se uma calendarização. 

Na concepção ou criação, faz-se o desenho de um fluxograma que representa o passo a passo do 

site a ser elaborado. 

Depois executa-se a maquete em papel. O website começa a ganhar forma. Nesta nessa etapa são 

aproveitadas todas as informações do briefing e transformadas numa composição visual para aprovação do 

cliente. Na grande maioria das vezes, é a etapa mais relativa, pois passa sempre pela aprovação pessoal 

do cliente. 

Já a montagem em HTML/ASP/FLASH só surge após a aprovação da criação e depois é hora de 

transformar a composição visual numa estrutura de código para ser interpretada e corretamente vista pelos 

navegadores. Este é um processo que pode variar muito pois depende da metodologia. Esta etapa mistura 

design com programação e no final da tarefa temos um site funcional. 

Numa outra etapa realizam-se vários testes em todo o projeto e instalado nos servidores. Algo muito 

fulcral é o registo do domínio que, não pode faltar. 

Por fim, faz-se o alojamento do website. Depois de pronto, o website deve ser alojado num lugar 

(servidor) para que os arquivos estejam disponíveis em toda a Internet. Aqui há várias alíneas a definir: 

Quantidade de caixas postais/endereços de email, quantidade de espaço em disco, quantidade de 

transferências mensais, existência ou não de base de dados, e outras. 

Pergunta 2: Quais os aspectos essenciais a considerar no desenvolvimento do layout e dos 

botões interactivos? 

HM - Existem vários factores essenciais na escolha de um layout.  

A imagem que a empresa quer transmitir, ou seja, o site poderá ser considerado como a sua 

“embalagem” na internet. Devemos imaginar que estamos a disputar o espaço numa prateleira virtual. A 

embalagem mais bonita não é sempre mais atraente? 

Devemos ter muita atenção na escolha das cores e do tipo de letra (fonte). Na composição de um 

layout, sempre que possível, procuramos trabalhar com elementos que representem a empresa e que 

mostrem a preocupação que temos com os detalhes. Assim, inserimos texturas, ícones, símbolos, 

ilustrações e gráficos que facilitem a compreensão da mensagem pelo cliente final e favoreçam a sua 

formação de opinião a favor da empresa. 

O aspeto e a hierarquia, portanto, um website tem que ser clean, quanto menos confuso, melhor. A 

solução gráfica deve ser simples. A criação de uma hierarquia de valor facilita a leitura e a compreensão da 

mensagem. 
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É muito importante exibir fotos de qualidade que fazem diferença num layout. Muitas vezes 

construímos websites muito bonitos e expressivos que são destruídos quando inserimos imagens escuras, 

desfocadas, de pessoas e/ou objetos com as quais o nosso público-alvo não se identifica. 

A legibilidade é um fator crucial. Principalmente para conteúdos longos. 

O tamanho da fonte, as cores de contraste e os fundos precisam de facilitar a leitura. Fundos claros 

contrastam e combinam com fontes escuras. Neste sentido, é necessário efetuar muitos testes. 

A navegabilidade é chave e tem de ser o mais fácil possível. As informações têm de ser fáceis de 

encontrar senão as pessoas perdem a paciência. 

Para o desenvolvimento dos botões alguns aspectos essenciais são: a escolha da cor e do contraste 

com o texto, a sua localização, o próprio texto, o tamanho e ainda o espaço para respirar (O botão precisa 

de uma margem suficiente para se distinga dos restantes elementos da página e para que seja fácil de ler). 

 

Pergunta 3: Qual considera ser a forma mais eficaz de expor texto numa página da internet? 

HM - Depende do tipo de website e do objetivo de comunicação, mas há regras básicas que são 

válidas para qualquer suporte de comunicação, o texto deve ser simples, de fácil leitura e direto ao público- 

alvo. As ideias devem ser transmitidas de uma forma clara e atraente.  

Quanto ao tipo de letra, sabemos que as fontes serifadas são mais indicadas para textos longos, e 

devem ser dispostas em parágrafos curtos e soltos (não justificados). Fontes alongadas e sem serifas ficam 

melhores em títulos. Elas passam noções de limpeza, modernidade e dinamismo. 

 

Pergunta 4: Qual o tipo de linguagem que se deve utilizar num website para melhor atrair os 

consumidores/clientes? 

HM - A linguagem/conteúdo deverá ser escolhida em função do público- alvo, do 

produto/serviço a divulgar e do objetivo de comunicação, no entanto, há regras que nunca se devem 

esquecer, como: textos curtos, mas completos; vocabulário formal, mas com palavras simples e 

claras; evitar abreviaturas; evitar repetir a mesma palavra; não abusar das exclamações; ter muito 

cuidado com os erros e ortográficos; não escrever no gerúndio, empobrece o texto e evitar rimas. 

Pergunta 5: Até que ponto considera o aspecto visual de um website como importante para a 

eficácia do mesmo? Que tipo de cores e intensidade resultam melhor? 

HM - O aspeto visual de um website: cor, layout, tipo de letra, clareza, legibilidade, imagens são 

fundamentais para a eficácia do mesmo. É o aspeto visual de um website que desperta a atenção do cliente 

e faz com que ele “fique!”. É o aspeto visual que lhe dá credibilidade. Não podemos esquecer que: Leva-se 

uma vida para conquistar a confiança de um Cliente e num minuto podemos perdê-la!  

Não há cores "boas" ou "más". Todas as cores têm efeitos positivos e negativos, dependendo do 

contexto, e evocam respostas temperadas pela experiência das pessoas que as observam. Não podemos 

dizer que há cores ou intensidades que resultam melhor ou pior. As cores devem ser escolhidas em função 

da imagem da empresa e do objetivo de comunicação pretendido. 
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Pergunta 6: Quais são as vantagens para uma empresa ou organização de se expor numa 

página na internet? E quais as desvantagens? 

HM - Além do baixo custo e do negócio, a empresa está a ser divulgada 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, trata-se de um meio de comunicação muito mais interativo, rápido e seguro.  

Outras vantagens de ter um website são: a divulgação é feita em âmbito regional e mundial; o custo 

muito acessível, se comparado à televisão, jornais e publicidade exterior; permite ter acesso a novas 

oportunidades de negócio; fornece interatividade entre a empresa e os seus clientes ou fornecedores; é um 

excelente meio de divulgação da marca.  

As desvantagens de se encontrar online são várias. A cobertura pois a Internet requer que os clientes 

usem tecnologias mais recentes e apenas uma fatia da nossa população tem acesso à internet. Pode não 

cobrir o nosso target.  

As Ligações lentas por se tratar de um website pesado por exemplo, pode fazer com que as ligações 

sejam lentas e as visualizações demoradas.  

A visualização ao vivo do produto/serviço pois do ponto de vista do comprador, a incapacidade de 

tocar (mexer), cheirar, ou “experimentar” os bens, antes de fazer uma compra online pode ser um obstáculo. 

No entanto, existe um padrão na indústria do e-commerce para tranquilizar os clientes, com políticas liberais 

de devolução de bens ou proporcionar serviços de levantamento na loja. 

As preocupações de segurança já que a informação é importante tanto para empresas como para os 

consumidores que navegam online. Muitos consumidores ainda estão hesitantes em comprar artigos pela 

internet, porque não confiam que as suas informações pessoais permaneçam confidenciais. 

A desconfiança é outra preocupação importante que os consumidores têm é, se vão receber 

exatamente o que compram. Além disso, os principais mecanismos de pagamento online (cartões de 

crédito, PayPal, Google Checkout, etc) têm também sistemas backend de proteção ao consumidor para 

resolver eventuais problemas que possam surgir. 

Entrevista a Patrícia Gil, criativa 

Pergunta 1: Que etapas principais se podem identificar no processo de criação gráfica de um 

website? 

PG - Em primeiro lugar: a definição de objectivos e conteúdos do website. Qual a mensagem 

que se quer passar ao visitante, qual o tipo de discurso a adoptar, que elementos incluir - ou não - em 

termos de informação. Qual o “look and feel” que se quer? Pode ser formal, ou tecnológico ou mais 

dado a experimentação gráfica, por exemplo. O aspecto de um website corporativo para uma 

empresa na área da engenharia civil será à partida diferente do de uma galeria de arte, de uma 

startup dedicada às novas tecnologias, ou de uma editora discográfica. Cada uma dará ênfase a 

diferentes aspectos conforme os seus objectivos e necessidades.  

A fase de criação: todos os aspectos mencionados anteriormente condicionam a escolha de 

layout gráfico. Será então altura de decidir a organização do espaço, cores, fontes, imagens, tipo de 

botões, aparência dos menus, etc. 
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Pergunta 2: Quais os aspectos essenciais a considerar no desenvolvimento do layout e dos 

botões interactivos? 

PG - A usabilidade deverá ter um papel importante nas escolhas a serem feitas durante a fase 

de criação. À partida, quer-se apresentar ao utilizador um interface em que se perceba claramente 

quais as opções disponíveis, como chegar ao resultado que procura. Um website em que o utilizador 

não se aperceba rapidamente de como navegar no sistema de menus (entre outras possibilidades) 

vai criar frustração e um rápido abandono da página que abriu. Para além disso, há que considerar o 

interesse visual que se quer ter num website. 

Pergunta 3: Qual considera ser a forma mais eficaz de expor texto numa página da internet? 

PG - Partindo do princípio que se referem a quantidades de texto extensas: um layout simples, 

mas não demasiado denso e uma fonte com boa legibilidade, de modo a evitar saturação do leitor e 

cansaço visual.  

Pergunta 4: Qual o tipo de linguagem que se deve utilizar num website para melhor atrair os 

consumidores/clientes? 

PG - Depende do público-alvo, que terá que se definir antes de produzir conteúdos. Há 

inúmeras variações possíveis: um website de jogos destinado a teenagers terá de ter uma linguagem 

mais informal e directa do que um site técnico com acesso reservado a profissionais de saúde, por 

exemplo. Um website destinado ao público em geral deverá ter uma linguagem o mais abrangente e 

clara possível, ser simplista. 

Pergunta 5: Até que ponto considera o aspecto visual de um website como importante para a 

eficácia do mesmo? Que tipo de cores e intensidade resultam melhor? 

PG - Muito importante. A clareza e organização de conteúdos podem ser bastante 

condicionadas – positiva ou negativamente – pelo aspecto gráfico. Imaginemos um site que procura 

disponibilizar informação técnica sobre determinado assunto através de texto: se houver um contraste 

muito grande de cores que piscam constantemente numa área, ou uma fonte minúscula num grande 

bloco de texto, por exemplo, gera-se um cansaço visual rápido e por consequência, maior 

probabilidade de o utilizador fechar essa página. Por oposição, um website dedicado aos jogos em 

que os gráficos não sejam apelativos, com cor e movimento, não vai prender nenhum possível 

jogador online. 

Pergunta 6: Quais são as vantagens para uma empresa ou organização de se expor numa 

página na internet? E quais as desvantagens? 

PG - A acessibilidade da informação a um universo de possíveis conhecedores/consumidores é 

a principal vantagem.  

A concorrência poderá estudar esses mesmos produtos, vantagens, preços ou o que quer que 

se divulgue de modo a ter propostas mais aliciantes; parece-me a principal desvantagem para as 
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empresas. Quanto às organizações, talvez o facto de poderem receber críticas vindas de utilizadores 

que não concordem com os seus princípios. 

Entrevista a Paulo Mendes, director de contas 

Pergunta 1: Que etapas principais se podem identificar no processo de criação gráfica de um 

website? 

PM - A criação de websites engloba serviços de usabilidade, design de 

interface/navegabilidade e otimização dos conteúdos para motores de busca com o objetivo de tornar 

a comunicação mais eficaz. 

1º Análise do briefing enviado pelo cliente. 

2º Recolha de toda a informação necessária e calendarização. 

3º Estudo e desenvolvimento de fluxograma (cada página do site a desenvolver) 

4º Apresentação ao cliente para apreciação. 

5º Após aprovação, avança-se para o desenvolvimento e programação que pode ser em 

HTML, Asp, Flash e Bd Access, AJAX, Mysql. 

6º Testes do website, para verificar a funcionalidade. 

7º Após registo do domínio, alojar o mesmo num servidor, ficando disponível para qualquer 

utilizador. 

 

Pergunta 2: Quais os aspetos essenciais a considerar no desenvolvimento do layout e dos 

botões interativos? 

 

PM - Um site é o “cartão de visita” de uma empresa/marca. Por isso, as cores e a fonte de letra 

são essenciais e terão de se identificar com o que se quer apresentar. A informação deve ser 

agrupada, com textos curtos mas objetivos. Boas imagens. Deve ter uma boa leitura e de fácil e 

rápida navegação. Os botões devem estar destacados e com boa visibilidade. 

 

Pergunta 3: Qual considera ser a forma mais eficaz de expor texto numa página da internet? 

PM - Depende do que se pretende (tipo de comunicação). Simples, agrupado e fonte de boa 

leitura. 

Pergunta 4: Qual o tipo de linguagem que se deve utilizar num website para melhor atrair os 

consumidores/clientes? 

PM - Depende sempre do que se quer transmitir, do objetivo e do target. Até poderá ser 

agressivo. Mas sempre uma linguagem de fácil entendimento (chamado “curto e grosso”) 

 

Pergunta 5: Até que ponto considera o aspeto visual de um website como importante para a 

eficácia do mesmo? Que tipo de cores e intensidade resultam melhor? 
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PM - O aspeto visual é sempre muito importante. Até porque quanto melhor for o visual, mais 

tempo o utilizador fica pelo website. Qualquer cor é válida, desde que seja inerente à 

empresa/produto que se está a apresentar. 

 

Pergunta 6: Quais são as vantagens para uma empresa ou organização de se expor numa 

página na internet? E quais as desvantagens? 

 

PM - As vantagens são inúmeras: económico, fácil de consultar, seguro, sempre disponível, 

permite interatividade entre clientes/fornecedores. O website poderá ser o seu melhor cartão de visita 

e ainda permite uma atualização total e permanente do seu conteúdo. 

As desvantagens: Lentidão do website, falta de cobertura, desconfiança e falta de 

conhecimento do meio. 

 

 

 


