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resumo 

 

 

A promoção empresarial pode servir-se de várias técnicas e meios, 

sendo que uns se revelam mais efetivos que outros tendo em conta o 

tipo de negócio. Com a evolução das tecnologias e o chamado marketing 

digital, o vídeo online massificou-se como meio de divulgação 

empresarial. Juntamente com este, o meio dos motion graphics cresceu 

também bastante, servindo de foco ao presente estudo, pelo acrescento 

de capacidades persuasivas que traz ao vídeo promocional online. Assim 

sendo, a presente investigação, caracterizada como investigação 

aplicada a uma empresa, pretende averiguar de que forma o vídeo 

promocional pode beneficiar de motion graphics para se tornar mais 

persuasivo.  

Neste contexto, foram estudadas as necessidades da empresa Grestel 

S.A. de modo a obter um objeto que fosse de encontro à estratégia de 

marketing e linguagem estruturada pela mesma. 

Foi realizado um trabalho de levantamento bibliográfico, um estudo do 

estado da arte dos motion graphics, e entrevistas de recolha de 

informação sobre a empresa, a partir do que foi desenvolvido um projeto 

final de motion graphics integrados no vídeo promocional1 com o objetivo 

de testar conceitos e elementos persuasivos, que foi no final avaliado por 

recurso a inquérito. 

Como resultado, foi apurado que os grafismos utilizados tiveram um 

efeito positivo e ajudaram na compreensão das mensagens presentes no 

produto audiovisual concebido. 

 
1 Link direto para o vídeo final: https://youtu.be/pxsyKXJGLmo (consultado a 25/09/2019) 

https://youtu.be/pxsyKXJGLmo
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abstract 

 

Business promotion can use various techniques and means, some of 

which prove to be more effective than others considering the type of 

business. With the evolution of technologies and the so-called digital 

marketing, online video has become mass media. Along with this, the 

medium of motion graphics has also grown a lot, serving as the focus of 

our study, by the added persuasive capabilities it brings to the online 

promotional video. Thus, the present research, characterized as applied 

research to a company, seeks to ascertain how the promotional video can 

benefit from motion graphics to become more persuasive.  

In this context, Grestel S.A.'s needs were studied in order to obtain an 

object that corresponded to the marketing strategy and language 

structured by it. 

A bibliographic survey, a study of the state of the art of motion graphics, 

and interviews of information gathering about the company were carried 

out, from which a final project of motion graphics integrated with the 

promotional video2 was developed with the objective of testing concepts 

and persuasive elements. at the end assessed by inquiry. 

As a result, it was found that the graphics used had a positive effect and 

helped in understanding the messages present in the designed 

audiovisual product. 

 
2 Direct link for the final video: https://youtu.be/pxsyKXJGLmo (consulted at 25/09/2019) 
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|| INTRODUÇÃO || 

1.1 Contexto 

Segundo Siqueira (2005), as empresas precisam de desenvolver trabalho na área do 

marketing para melhorar a eficiência das suas trocas. 

O material promocional de uma empresa vai desde cartões de visita, a brochuras, flyers 

e websites (Siqueira, 2005). No entanto, tendo em conta os recursos que temos ao 

nosso dispor nos dias de hoje, seria impensável uma empresa tentar vingar no mercado 

recorrendo apenas a meios de promoção impressos, como brochuras, que Griffiths 

(2006) considera aborrecidas, confusas e com demasiada informação. Foi neste sentido 

que empresa Grestel procurou ter um objeto promocional num formato mais moderno e 

dinâmico, o vídeo. 

A presente investigação visa responder à necessidade da empresa Grestel de 

preencher uma lacuna no seu departamento de marketing, a promoção da marca via 

conteúdos audiovisuais. Para isso, era pretendida a criação de um vídeo promocional 

capaz de transmitir os valores da empresa, “sem se tornar pesado, ou aborrecido”. A 

solução estudada ao longo desta dissertação passa pelo uso de motion graphics 

integrado no vídeo convencional. 

 

1.2 Problemática de investigação 

Existem diversas formas de levar um indivíduo a dizer “sim” a um produto ou serviço, 

formas essas que fazem parte do estudo a realizar nesta investigação. Neste caso em 

específico, pretende-se analisar a forma como uma mensagem persuasiva pode, ou 

não, ser mais facilmente entregue ao consumidor por via de um vídeo promocional que 

se agrega aos motion graphics para formar um só elemento. 

Desta forma, surge a necessidade de investigar de modo a contribuir para dar uma 

resposta à seguinte pergunta: 

“De que forma é que o uso de motion graphics rentabiliza a comunicação 

persuasiva na linguagem vídeo?” 
  

Hipóteses: 

“Hypotheses are tentative answers to research questions. They are frequently stated in 

the form of a particular kind of relationship between two concepts. (…) the formulation 

of good hypotheses requires a great deal of theoretical work”. 

(Blaikie, 2000, p. 26) 

o A implementação de motion graphics permite manter a atenção do espetador 

durante mais tempo; 

 

o A interação de motion graphics com vídeo torna o produto final mais apelativo; 
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o O uso de motion graphics facilita a transmissão e compreensão de uma ideia, 

mensagem; 

 

1.3 Finalidades e Objetivos 

O uso de grafismo em movimento conjugado com o vídeo surgiu por volta dos anos 50 

e passou a ser uma técnica bastante usada em genéricos de filmes, spots publicitários, 

videoclipes, separadores televisivos, entre outros (Krasner, 2008). 

A presente dissertação pretende perceber de que forma o uso de motion graphics pode 

contribuir para um produto audiovisual mais apelativo, persuasivo e capaz de manter a 

atenção do espectador por mais tempo. 

Este estudo procura ainda fundamentar, do ponto de vista teórico, o processo realizado, 

assim como os vários conceitos que lhe são inerentes, até à obtenção do produto final. 

Assim sendo, será realizada uma investigação para perceber qual a origem da 

linguagem audiovisual e as respetivas técnicas que foram inventadas ao longo dos anos 

e continuam a ser utilizadas nos dias de hoje. Depois, procurar-se-á entender o que 

realmente são os motion graphics e de que forma são e foram usados no decorrer do 

tempo. Para completar o estudo, será essencial conhecer e explorar o conceito de 

marketing, de que forma foi evoluindo, e ainda, quais os métodos mais efetivos para 

colocar em prática num projeto como este.  

De modo a chegar aos efeitos do uso dos motion graphics no vídeo, será feita no final, 

uma avaliação recorrendo a inquérito pro questionário online. 

Para tornar este produto audiovisual possível, será fundamental conhecer bem a 

empresa, assim como os seus valores, principais preocupações e público alvo, com o 

objetivo de perceber qual/quais a/as mensagem/mensagens que se pretendem 

transmitir e qual a melhor estratégia para o fazer. 

Por conseguinte, foram delimitados os seguintes objetivos para a presente dissertação: 

o Transmitir a essência da empresa através do produto audiovisual; 

 

o Compreender como funcionam as armas da persuasão e de que modo podem 

tornar o vídeo mais apelativo; 

 

o Cativar a atenção do espetador recorrendo a uma eficiente interação entre 

motion graphics e vídeo real; 

 

o Testar o produto audiovisual junto de potenciais espectadores. 

 

1.4 Metodologia 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1995), a pergunta de partida assume o papel de fio 

condutor ao longo da investigação. É ela que dita quais as leituras que vamos necessitar 
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de analisar de modo a obter fundamentação sobre cada tema para o qual a questão 

pede resposta (Quivy & Campenhoudt, 1995). 

A presente investigação focou-se na pesquisa de leituras que foram consideradas 

importantes, existindo a preocupação de seguir a advertência de Quivy e Campenhoudt 

(1995), que sublinham a importância de uma seleção cuidado e não exagerada de 

leituras de modo a tirar o melhor proveito possível de cada uma delas (Quivy & 

Campenhoudt, 1995). 

O presente estudo diz respeito a uma investigação aplicada a uma empresa, neste caso 

a Grestel, seguindo o método de investigação de desenvolvimento. Este tipo de 

investigação é caracterizado por pretender dar resposta a uma necessidade, e alcançar 

resultados consideráveis para a instituição, onde numa primeira fase é feita uma análise 

à problemática existente, depois procuram-se respostas ou formas de solucionar o 

problema que mais tarde serão implementados. 

De modo a facilitar e tornar o processo de produção do vídeo mais organizado, será 

posto em prática um plano de pré-produção. Segundo Long e Schenk (2000), é nesta 

fase que se determina o aspeto e a qualidade do projeto, acrescentando que um bom 

planeamento está na base do sucesso das restantes fases da realização de um vídeo 

(Long & Schenk, 2000). 

A pré-produção referida consistirá num conjunto de fases. Inicialmente será realizada 

uma pesquisa e recolha de informação sobre a empresa e o que se pretende transmitir, 

de seguida, objetiva-se pesquisar o que já existe no mercado, perceber o que se pode 

melhorar relativamente ao que já existe e pensar em conteúdos inovadores para pôr em 

prática. Será também importante reunir com os membros da equipa de marketing da 

empresa com o intuito de discutir ideias e ir de encontro aos temas que estes pretendem 

incluir no produto audiovisual. 

Após concluída a fase de pesquisa, será importante construir um mood board a partir 

da recolha de elementos gráficos interessantes para a realização, sejam paletas de 

cores, fotografias, ilustrações, ou prints de outros vídeos. 

A próxima fase diz respeito ao planeamento das filmagens e uso de motion graphics. 

Nesta etapa será elaborada uma lista com os locais e elementos importantes para 

capturar, assim como, um storyboard que permite ter uma perceção de como será o 

projeto, sendo que com este método é possível planear os locais, ângulos, movimentos 

de câmara e grafismos a usar ao longo do vídeo (Long & Schenk, 2000). 

Para a avaliação do produto final, que, neste caso, será o vídeo promocional, este será 

apresentado a um grupo de espetadores selecionados através do método de 

amostragem de bola de neve e, após o visionamento, será distribuído, via online, um 

questionário com perguntas relacionadas com o vídeo. 

Tendo em conta que o objetivo é recolher a opinião de cada participante no questionário, 

adotar-se-á uma abordagem quantitativa, que segundo Quivy e Campenhoudt (1995) 

diz respeito à “análise de um pequeno número de informações complexas e 

pormenorizadas” (Quivy & Campenhoudt, 1995, p. 227). 
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O objetivo dessas perguntas será perceber se, de alguma forma, os usos dos grafismos 

animados foram eficazes na comunicação da mensagem pretendida. As questões 

colocadas permitirão obter dados para dar resposta às hipóteses definidas.
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|| LINGUAGEM AUDIOVISUAL || 

 

2.1 Início da linguagem 

A linguagem audiovisual é o resultado da combinação de três componentes: verbal, 

sonora e visual, que, em conjunto, comunicam uma história, ideia ou mensagem e 

transmitem uma noção de realidade em movimento. Segundo Babin e Kouloumdjian 

(1989), trata-se da mistura entre imagens, som, escrita e oralidade para a instauração 

de um novo modo de aprender e compreender o mundo. 

Os primeiros passos desta linguagem, ainda sem a componente áudio, ocorreram em 

1891 quando Thomas Edison e o seu colaborador William Dickson realizaram “O 

Cumprimento de Dickson”, o primeiro filme da história com duração de 2 segundos que 

mostra Dickson a efetuar um breve movimento de saudação com um chapéu. 

Briselace e Morin (2010) defendem que, apesar de muitos acreditarem no contrário, o 

cinema não é francês e que não foram os irmãos Lumière os pioneiros do cinema, pois 

quando, a 1895 rodaram “A saída das fábricas Lumière”, uma curta com 42 segundos 

que mostra a saída dos operários das fábricas Lumière ao fim de um dia de trabalho, 

William Dickson já teria realizado mais de 75 curtas. 

Os irmãos Lumière foram sim os primeiros a exibir os seus filmes ao público. A 22 de 

março de 1895 exibiram “A saída das fábricas Lumière” a uma pequena plateia. A 28 de 

dezembro do mesmo ano deu-se o nascimento do cinema comercial, Auguste e Louis 

Jean Lumière organizaram a exibição de vários filmes no Grand Café de Paris com o 

custo de 1 franco por bilhete. Nesta sessão foi exibido “Chegada de um comboio”, mais 

um filme que representava a realidade onde era possível acompanhar a chegada de um 

comboio à gare de Ciotat. Este movimento do comboio causou o pânico na sala, pois a 

plateia nunca tinha assistido à imagem em movimento e apesar de se tratar de 

acontecimentos banais do quotidiano deixava qualquer um impressionado, então 

fugiram acreditando que o comboio do filme iria sair da tela em direção a eles (Bernardet, 

1980). 

Cinetógrafo (do grego kinetos, em movimento, e graphein, registar) foi o nome dado por 

Thomas Edison à sua invenção construída por William Dickson como engenheiro dos 

seus laboratórios em 1888 e foi a primeira aproximação da máquina de filmar apesar de 

muito rudimentar. Existia, portanto, a necessidade de inventar um aparelho capaz de 

revelar as imagens gravadas. Foi então que Dickson se inspirou no peepshow3 para 

criar o cinetoscópio, um instrumento que projetava filmes em loop dentro de uma caixa 

mediante o pagamento de uma moeda. 

Léon Bouly criou, em 1892, uma versão otimizada do cinetógrafo de Edison, o 

cinematógrafo (do grego kinetos, em movimento, e graphien, escrita). Esta tecnologia 

permitia a captação, revelação e projeção de imagens. Bouly acabou por perder a 

patente desta invenção que veio a ser registada pelos irmãos Lumiére, não sendo eles 

os efetivos inventores do cinematógrafo, mas os donos da invenção. 

 
3 PeepShow é uma forma de entretenimento que se baseia na exibição de imagens ou 
fotografias, dentro de uma caixa de madeira com pequenos buracos para espreitar e visualizar o 
interior.  
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Apesar de o cinema ter nascido mudo, a componente sonora sempre foi associada ao 

cinema. Durante a projeção dos filmes, as imagens faziam-se acompanhar por um 

narrador que ajudava o público a perceber o que estava a decorrer nas imagens, ou por 

um pianista, ou no caso das produções mais ricas, de uma orquestra, que tocava ao 

vivo músicas aleatórias que o músico achava que ficaria bem com a filmagem, ou 

músicas compostas para serem exclusivamente tocadas em partes específicas do filme 

de modo a transmitir a mesma mensagem que as imagens projetadas na tela. 

Em 1926, a Warner Brothers criou uma máquina chamada vitaphone, que foi o primeiro 

aparelho a permitir a gravação de áudio ao mesmo tempo que era efetuada a captação 

de imagens. No entanto, na altura da reprodução do áudio sincronizado com a imagem, 

este método não era o mais efetivo pois, se um dos aparelhos desse algum tipo de 

problemas – o que era comum – não havia forma de voltar a reproduzir o som e a 

imagem em simultâneo (Neibaur, 2015). 

Apesar das falhas técnicas referidas a Warner Brothers lançou em 1927 o filme “O 

cantor de jazz”, que foi o primeiro filme sonoro, este já apresentava diálogo e música 

sincronizados, contudo, devido aos problemas, por vezes o filme era exibido sem som 

para evitar inconvenientes. No ano seguinte, em 1928, a mesma produtora lançou o 

filme “Luzes de Nova York”, e esse é considerado por muitos o primeiro filme sonoro da 

história por ter sido o primeiro a ser rodado com o som totalmente sincronizado e sem 

qualquer problema (Neibaur, 2015). 

 

2.1.1 A evolução do cinema 

As artes mais antigas como a pintura, a literatura, o teatro, a fotografia e até mesmo o 

ilusionismo, influenciaram os cineastas a dar os primeiros passos no mundo do cinema 

e a criar novas técnicas e soluções para dar resposta às suas necessidades como 

artistas. 

Após estas invenções e descobertas, estavam criadas as condições para o cinema se 

tornar naquilo que é nos dias de hoje. 

 

2.1.1.1 Enquadramento 

O enquadramento é um dos elementos mais importantes da linguagem cinematográfica. 

Segundo Deleuze (1983), consiste na determinação de um sistema que compreende 

tudo o que está presente na imagem, desde cenários, a personagens e acessórios. 

(Deleuze, 1983) 

O ato de enquadrar permite decidir o que faz ou não parte de cada momento capturado, 

de modo a transmitir ao espetador a mensagem pretendida, sendo correto dizer que um 

plano bem enquadrado - com os elementos certos no quadro, a luz correta e o ângulo 

adequado – é crucial para contar uma boa história. Nogueira (2010) acrescenta que um 

bom enquadramento  é fundamental, visto que o arranjo dos elementos de um plano 

determina o seu valor visual e dramático, assim como a sua leitura e expressividade 

(Nogueira, 2010). 
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Nogueira (2010) sublinha ainda a importância do enquadramento como primeiro passo 

na construção de uma imagem, sendo pois, aquele que permite estabelecer limites entre 

o que pertence ao quadro e o que é exterior (Nogueira, 2010). 

 

2.1.1.2 Plano 

Dentro do enquadramento inserem-se dois conceitos, os planos e os ângulos. 

Começando pelo plano, registo de várias imagens que sugerem o movimento sem 

qualquer interrupção ou corte, foi o primeiro passo revolucionário na indústria do cinema, 

sendo que o já referido “O Cumprimento de Dickson” (1891) é considerado o primeiro 

plano da história (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010).  

Deleuze (1983) define plano de forma abstrata como “intermediário entre o 

enquadramento do conjunto e a montagem do todo” (Deleuze, 1983, p. 27). Já Nogueira 

(2010), aprofunda mais a sua definição e refere que se trata da “unidade mínima da 

linguagem cinematográfica, isto é, um segmento ininterrupto de tempo e espaço fílmico, 

ou seja, uma imagem contínua entre dois cortes ou duas transições”. (Nogueira, 2010, 

p. 13).  

No plano de Dickson, o mesmo foi filmado até ao meio das pernas, este foi o primeiro 

enquadramento usado e foi mais tarde designado de plano americano devido à sua 

popularidade em Hollywood (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). A 

evolução do cinema trouxe-nos muitas outras formas de enquadrar as personagens ou 

objetos no plano como é possível confirmar na figura 1. 

Existe ainda outro tipo de enquadramento que teve grande importância para a evolução 

da narrativa do cinema, o plano subjetivo: em 1900 foi pela primeira vez filmado um 

plano, como se da visão do personagem se tratasse, dando a oportunidade ao 

espetador de ter o ponto de vista dessa mesma personagem (Marie-France Briselance 

& Jean-Calude Morin, 2010). 
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Figure 1: Os planos cinematográficos de enquadramento 

Fonte: A Realização Cinematográfica (Marner, 2013) 

 

MGP - Muito grande plano 

GP - Grande plano 

PAP - Plano aproximado de peito 

PAT - Plano aproximado de tronco 

PA - Plano americano 

PP - Plano de pé 

PC - Plano de conjunto 

PG - Plano geral 

 

2.1.1.3 Ângulos 

O ângulo é a posição que a câmara adquire em relação ao que está a ser filmado e o 

ângulo escolhido para captar uma cena é usualmente portador de significado. 

Durante os finais do século XIX e inícios do século XX (Marie-France Briselance & Jean-

Calude Morin, 2010), começaram a ser usados novos ângulos de filmagem para além 

do plano frontal em que a câmara era colocada, sensivelmente, ao nível do olhar 

(Nogueira, 2010). 

No caso do ângulo picado, o eixo de filmagem é inclinado de cima para baixo o que 

suscita a vulnerabilidade e insignificância da personagem ou do objeto filmado, pois com 

o uso deste ângulo, podem os objetos tornar-se mais pequenos. Nogueira (2010) 

acrescenta que o uso deste ângulo transmite fraqueza, inferioridade, submissão, perda 

ou até humilhação. 

Por outro lado, a filmagem em contrapicado, que ocorre com o eixo de filmagem 

colocado de baixo para cima, dá à personagem grandeza e importância perante os 

demais. Nogueira (2010) diz ainda que este ângulo reflete imponência, superioridade, 

predominância, elevação ou ainda o endeusamento. 

Contudo, a significância dada a estes ângulos, não é regra geral e pode, por vezes, 

transmitir uma perceção diferente das ideias anteriormente apresentadas tendo em 

conta a relação do objeto filmado com o fundo em que se encontra ou o contexto anterior 

da cena, conforme defende Bernardet (1980). 
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Ao filmar um plano intencionalmente inclinado em 1906, Edwin Porter conseguiu 

descobrir um método para transmitir mal-estar, estranheza e a instabilidade emocional 

de uma personagem. Este ângulo de filmagem foi chamado de plano oblíquo ou 

desnivelado (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

 

2.1.1.4 Cor e Som 

Apesar de o cinema ter surgido a preto e branco e mudo, existiu sempre uma grande 

vontade por parte dos cineastas de evoluir e inovar as suas criações cinematográficas. 

Por essa razão, houve várias tentativas de o tornar colorido. Alguns cineastas tingiam à 

mão, sobre uma fita de celuloide, cada vinheta que representava uma atitude da 

personagem. O filme de 1895 “Dança da borboleta” (Figura 2) terá sido o primeiro filme 

a apresentar cor recorrendo ao método anteriormente identificado (Marie-France 

Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

Gaston Paulin foi o primeiro compositor a escrever músicas que acompanhavam ao vivo 

o filme enquanto o mesmo era exibido, abrindo portas para as atualmente chamadas de 

bandas sonoras, criando a possibilidade de associação de certas músicas aos 

respetivos filmes. 

 

 

Figure 2: Genérico do filme “Dança da borboleta” (1895) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kplgIO9F7Pg (consultado a 08/12/2018) 

 

2.1.1.5 Tempo 

As primeiras técnicas de manipulação do tempo foram descobertas por acaso durante 

a tentativa de resolução de problemas ou experiências com a manivela do 

cinematógrafo, já os métodos de “viagem no tempo” vieram essencialmente da 

literatura. 

Por volta de 1894, foi descoberto o efeito de câmara lenta (slow-motion) ao acelerar a 

velocidade do cinetógrafo de 18 imagens por segundo para 40. Deste modo era reduzido 

o tempo de exposição da película à luz, o que tornava um segundo na vida real, em dois 

no óculo do cinescópio (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). Segundo 

Nogueira (2010), o uso deste efeito proporciona um certo envolvimento afetivo entre o 

espectador e a ação, dado que acentua a intensidade dramática de cena e, por essa 

razão, atualmente é muito mais usado do que o efeito inverso de câmara acelerada 

(Nogueira, 2010). 

https://www.youtube.com/watch?v=kplgIO9F7Pg
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Também descoberto por lapso, o primeiro acelerado (fast-motion) ocorreu, quando a 

1897, Francis Doublier teve a ideia de reduzir o número de fotogramas (frames) 

captados por segundo para, desse modo, aumentar a autonomia da máquina de filmar. 

Só depois, ao revelar o filme, se apercebeu que tudo se movia ao dobro da velocidade 

normal (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). Nogueira (2010) explica 

que talvez a razão para este efeito ser menos utilizado em relação ao slow-motion seja 

o facto de este criar um certo afastamento entre o espetador e a cena por ser claramente 

algo artificial que acaba por provocar o efeito cómico (Nogueira, 2010). 

No ano 1895 foi experimentada a inversão de sentido, técnica descoberta ao rebobinar 

um filme, foi algo que criou grande espanto por transmitir movimentos novos para os 

espetadores, pois nunca antes tinha sido possível assistir, por exemplo, a uma parede 

demolida a reconstruir-se como por magia (Marie-France Briselance & Jean-Calude 

Morin, 2010). 

Em 1901, Ferdinand Zecca teve a ideia de transpor para o cinema, um processo literário 

já há muito usado pelos escritores, a analepse, conhecida na linguagem do cinema por 

flash-back (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). Esta técnica consistia 

na interrupção do presente para contar uma história do passado. Segundo Nogueira 

(2010), o flash-back baseia-se no retrocesso dos acontecimentos para encontrar no 

passado o motivo de certas ações que acontecem no presente, alterando, de uma certa 

forma, a narrativa como era conhecida até então. 

Também vinda da literatura, a elipse temporal idealizada mais uma vez por Ferdinand 

Zecca em 1901, permitia o avanço temporal sem que fosse necessário demonstrar ao 

espetador todo o tempo decorrido na narrativa. Deste modo, a história ganhava ritmo e 

era poupado tempo a explicar informação inútil, assim como acontecia no caso da elipse 

espacial (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

Edwin Stanton Porter inventou a 1903 o flash-forward que diz respeito a uma paragem 

no tempo atual para mostrar uma visão do futuro (Marie-France Briselance & Jean-

Calude Morin, 2010). Esta técnica também já não era novidade na escrita onde era 

conhecida por prolepse. Nogueira (2010) define este avanço no futuro como uma 

“alteração da ordem dos acontecimentos de forma a antecipar ocorrências futuras cuja 

explicação e justificação ainda não foram apresentadas” (Nogueira, 2010, p. 163). 

 

2.1.1.6 Primeiros efeitos especiais 

O francês George Méliès foi um mágico ilusionista que estava presente na apresentação 

de filmes dos irmãos Lumière no Grand Café e logo ficou fascinado com o mundo de 

cinema. Foi então, ao receber uma câmara de presente, que iniciou o seu percurso 

como produtor da 7ª arte. (Bernardet, 1980) 

Méliès levou o ilusionismo para o cinema e teve um percurso revolucionário, trazendo 

ao público os primeiros efeitos especiais, como a truncagem, sobreimpressão, 

máscaras, entre outros. 

A técnica de paragem de câmara foi, na verdade, inventada por engano em 1895, 

quando durante uma filmagem na rua, como era comum realizar, a sua câmara parou 
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de filmar durante alguns segundos, e só depois, ao revelar as filmagens, Méliès se 

apercebeu que tinha criado um novo efeito que abria portas para ideias nunca antes 

vistas que permitiam unir o mundo do ilusionismo ao cinema. Desde então, Méliès 

começou a fazer filmes com recurso a truncagem, algo extremamente inovador para a 

época.  

Este processo foi também usado para alterações no cenário ou a substituição do ator 

por um boneco em situações perigosas, sem que se note a transição. (Marie-France 

Briselance & Jean-Calude Morin, 2010) 

Já em 1898, Méliès descobre a sobreimpressão que usava para retratar fantasmas ou 

figuras não reais. Numa primeira fase era filmada a cena de fundo normalmente, depois 

filmava-se sobre um fundo preto (que funcionava como o atual green screen) o que se 

queria acrescentar à primeira cena, por fim era colado na bobina do filme anterior. 

(Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010) 

No mesmo ano inventa também a máscara e a contramáscara para gerar efeitos 

impressionantes como cabeças sem corpo. Para criar este efeito era usada uma 

máscara de cartão, madeira, ou até mesmo uma cortina, sempre pintados de perto, o 

que permitia ao cineasta incluir ou excluir da cena apenas o desejado. Este processo 

exigia uma cronometragem rigorosa para que tudo batesse certo na projeção final. 

(Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010) 

Todos os efeitos trazidos por Méliès foram de grande importância e continuam a ser 

usados nos dias de hoje. 

 

2.1.1.7 Movimento de câmara 

Inicialmente o cinema era considerado imóvel, pois a câmara era sempre colocada 

numa posição estática para filmar o movimento, até que surgiram os travellings e as 

panorâmicas. 

Em 1896, Alexandre Pormio, teve a ideia de colocar a câmara num barco em movimento 

e filmar a cidade de Veneza, desta ideia nasceram os travellings laterais e frontais 

(Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010).  

Foi no movimento natural do ser humano de rodar a cabeça para ver em seu redor, que 

se inspirou James White para criar, em 1900, as panorâmicas horizontais e verticais. 

Esta técnica permitia dar a conhecer ao público uma visão de 180º de um determinado 

espaço, normalmente exterior (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

Segundo Marner (2013) existem dois tipos de panorâmicas, a descritiva e a condutora 

de atenção.  A panorâmica descritiva dá a conhecer o espaço, o conteúdo e a dimensão 

da cena, enquanto que a panorâmica condutora de atenção, tal como o nome indica, 

guia a atenção do espetador para um determinado objeto, sendo que ambas são 

frequentemente usadas em conjunto (Marner, 2013). 

Atualmente, os travellings laterais são realizados com o apoio de um carrinho ou trilho, 

enquanto que os travellings frontais podem ser efetuados recorrendo a uma lente de 

zoom que consegue simular o movimento da câmara mas não permite totalmente o 

mesmo efeito (Bernardet, 1980). 
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2.1.1.8 Transições 

As transições entre cenas podem determinar a perceção que temos da narrativa. Os 

esbatidos (ou fades) assinalam o fim ou o início de uma sequência e começaram a ser 

usados por volta de 1898 (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). No 

caso do fade-out, a luz diminui até o ecrã ficar totalmente preto, marcando um fim ou o 

passar do tempo. Por outro lado, no caso do fade-in, a imagem vai adquirindo luz até se 

tornar nítida e é utilizado para abrir uma cena. Existe também os esbatidos encadeados 

(ou dissolve) que, segundo Nogueira (2010), “é a combinação de um fade-out e de um 

fade-in sobrepostos” (Nogueira, 2010, p. 171). Este efeito consiste na união de duas 

cenas de modo a mostrar relação entre ambas.  

Dando ainda destaque à passagem por desfoque que foi pela primeira vez usada por 

George Albert Smith em 1900, foi primeiramente empregue para filmar cenas que não 

retratam a realidade, por exemplo os sonhos, e a passagem da imagem focada para a 

desfocada servia de transição que indicava ao espetador o início de uma cena não real 

(Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). A desfocagem pode ser 

empregue para assinar o fim de uma cena e logo o começo da outra, ou para dar a ideia 

de visão inconsciente da personagem. (Nogueira, 2010) 

 

2.1.1.9 Campo / Contracampo 

James Williamson descobriu em 1900 o efeito de campo / contracampo no seu filme 

“Ataque a uma missão na China”. O campo diz respeito ao que se situa à frente da 

câmara e o contracampo refere-se ao que se situa na direção contrária. Por exemplo, 

se existir uma personagem, o campo revela a personagem e o cenário, e o contracampo 

reflete a visão da personagem (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

Como refere Bernadet (1980), este é o tipo de técnica usado nas conversas entre duas 

pessoas em que as personagens são filmadas over the shoulder, ou nos célebres duelos 

dos clássicos westerns quando nos é dada a conhecer a visão de ambos os cowboys 

(Bernardet, 1980). 

Dentro do conceito de campo, inserem-se outros termos que nos dão informação sobre 

o que acontece à frente da câmara. 

A diagonal de campo foi uma técnica criada em 1900 para responder à necessidade de 

alongar o tempo das cenas de personagens a deslocar-se em direção à câmara. Após 

1904, passou a ser utilizada pelos cineastas ingleses em filmes de perseguições de 

modo a aumentar o espaço e o tempo, pois, ao filmar este caminho na diagonal, o trajeto 

tornava-se mais longo e a ação perlongava-se por mais tempo (Marie-France Briselance 

& Jean-Calude Morin, 2010). 

A profundidade de campo decorre do uso da diagonal de campo. Esta delimita o espaço 

entre o que está perto e o que está longe da objetiva da câmara, sendo que entre esses 

limites, tudo é igualmente visível (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). 

Segundo Marner (2013), a profundidade de campo depende da distancia focal das 
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objetivas, da abertura do diafragma e da distância entre o objeto e a objetiva, sendo que 

quanto menor for a abertura do diafragma da objetiva, maior será a profundidade de 

campo (Marner, 2013). 

Inicialmente, no ano de 1901, esta técnica era usada para criar suspense, pois o 

espetador tinha curiosidade em reconhecer os objetos em movimento que se 

encontravam mais longe da câmara e conseguia descobrir à medida que estes se 

aproximava e passava a ser visível dentro da profundidade de campo. 

Por outro lado, o que não se encontra à frente da câmara, mas sim atrás, é chamado de 

fora de campo que deve permanecer desconhecido, sugerindo apenas a sua existência, 

no entanto, foi pela primeira vez revelado por Alexandre Pormio enquanto filmava um 

travelling em frente de um comboio e acabou por captar o seu reflexo no vidro do 

comboio (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). Quando o fora de 

campo passa a ser conhecido, é considerado um erro de filmagem, a não ser que seja 

propositado. 

 

2.1.1.10 Suspense 

Apesar de ter sido James Williamson o pioneiro a suscitar o suspense nos seus filmes, 

foi Alfred Hitchcock quem mais trabalhou para aperfeiçoar essa técnica, buscando a 

correlação entre o tempo e espaço, o que resultou no título de “mestre do suspense” 

(Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010). Este sentimento de ansiedade 

era gerado mediante a apresentação de duas cenas que decorriam ao mesmo, por 

exemplo, uma cena de uma personagem em perigo e de seguido o perigo a aproximar-

se. 

Vale (1998) afirma que o suspense não existe na história, mas sim na reação do 

espetador perante a mesma. O autor acrescenta que o “Suspense is the doubt of the 

spectator as to the outcome of an intention of an actor in the story” (Vale, 1998, p. 116), 

o que significa que é necessária a existência de um objetivo a atingir por parte da 

personagem e o surgimento de um obstáculo que cause a dúvida se o objetivo vai ser 

realmente alcançado ou não. A história passa a desenrolar-se em torno desse objetivo 

e será a dificuldade em atingi-lo o fator que motiva o suspense (Vale, 1998). 

 

2.1.1.11 Montagem 

Deleuze (1983) considera que a montagem “é a composição, o agenciamento das 

imagens-movimento enquanto constituem uma imagem indireta do tempo” (Deleuze, 

1983, p. 39) 

Antes da montagem, existia o processo de decoupage, que consistia no recorte das 

cenas, constituindo uma mera sucessão de quadros sem valor expressivo. Com o 

aparecimento da montagem, o plano até então conhecido como uma só imagem, 

adquire outro valor, torna-se num verdadeiro plano cinematográfico. Transforma-se 

numa imagem com significado que se relaciona tanto com as imagens anteriores assim 
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como com as que lhe sucedem, sendo possível, deste modo, contar uma história com 

continuidade. (Nogueira, 2010) 

George Albert Smith trabalhou com o intuito de criar e montar uma ação contínua e 

ritmada com várias filmagens do mesmo acontecimento e em 1903 criou a sequência 

que se define como conjunto de planos que descrevem uma só ação que se desenrola 

no mesmo espaço físico e temporal (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 

2010).  

A montagem, tanto no cinema como nas artes plásticas, música, ou literatura, remete 

para a relação estabelecida pelos diversos elementos que se unem de forma 

homogénea, cumprindo o objetivo essencial de resultar num produto unívoco que será 

apresentado como uma unidade. (Nogueira, 2010) 

Antes de 1905, os planos eram chamados de “vistas” ou “quadros” e funcionavam 

autonomamente sem relação com a vista antecedente. Estes eram colados através da 

técnica ponta com ponta (Amout & Marie, 2001) 

David W. Griffith, considerado o fundador do cinema narrativo e também o pai da 

montagem, descobriu o mistério das ações paralelas que consistem na montagem de 

cenas que dizem respeito a ações distintas na narrativa, sugerindo que ambas ocorrem 

em simultâneo, mas em espaços diferentes. Apesar do potencial desta técnica, Griffith 

não fez sucesso com o seu primeiro filme com recurso à montagem de ações paralelas 

“As aventuras de Dollie”, pois o público não conseguiu perceber as duas partes da 

narrativa e pensou que se tratava de um erro por não conseguirem conciliar as duas 

cenas retratadas como um filme só (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 

2010). Apesar desta tentativa falhada, mais tarde, Griffith levou a montagem a um nível 

nunca antes explorado com os filmes “O nascimento de uma nação” (1915) e 

“Intolerância” (1916) (Nogueira, 2010).  

Inspirado nos filmes de Griffith, Lev Kuleshov, cineasta, teórico e professor na escola de 

cinema de Moscovo, dedicou-se ao estudo desta área e teorizou uma experiência que 

impressionou os seus alunos: Kuleshov apresentou-lhes um plano do ator Ivan 

Mosjuskine propositadamente sem expressão, seguindo-se de um prato de sopa, depois 

novamente um plano do ator e uma criança morta num caixão, por fim, o plano do 

personagem e uma mulher bonita deitada num sofá. Os alunos admiraram o talento do 

ator por conseguir exprimir fome, tristeza e desejo, mas, na verdade, o plano do ator era 

sempre o mesmo, e era a montagem que trazia significado e sequência a cada uma das 

cenas. (Marie-France Briselance & Jean-Calude Morin, 2010) Este efeito criado por 

Kuleshov deu-lhe o reconhecimento de ter introduzido em Hollywood o uso da 

montagem soviética (Gillespie, 2000) 

Inspirado no efeito Kuleshov, Eisenstein (1947) escreveu “two film pieces of any kind, 

placed together, inevitably combine into a new concept, a new quality, arising out of that 

juxtaposition” (Eisenstein, 1947, p. 4), o que revela que a justaposição de dois planos 

causavam uma imagem que apenas existia na mente do espetador.  

Serguei Mikhailovitch Eisenstein aperfeiçoou o controlo de tempo e espaço dentro da 

narrativa no seu filme “O Couraçado Potemkin” (1925). Foi buscar ao teatro o conceito 

de montagem de atrações, que consiste na inserção de elementos que não pertencem 

ao universo representado na narrativa com o intuito de criar um choque emocional ou 
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intelectual e a partir daí desenvolveu várias outras técnicas de montagem. (Nogueira, 

2010) 

2.2 Vídeo 

O vídeo é um sistema híbrido, ele opera com códigos significantes distintos, parte 

importados do cinema, parte importados do teatro, da literatura, do rádio e mais 

modernamente, da computação gráfica (Machado, 1995). 

Os autores do livro “Multimedia image and video processing” acreditam que o vídeo é a 

forma mais eficiente de captar o mundo à nossa volta e acrescentam que facilmente 

este se aproxima da realidade através do recurso ao áudio e a efeitos especiais. 

Mencionam ainda que o termo vídeo é usado para se referir a todas as gravações 

audiovisuais e tecnologias de reprodução (Guan, Sun-Yuan Kung, & Jan Larsen, 2001). 

Com o aparecimento do digital, surge a possibilidade da manipulação em tempo real, o 

que torna mais simples o processo de transmitir a mensagem pretendida do que 

recorrendo ao uso de uma imagem estática ou do que um trecho de áudio. 

Dentro do universo digital, os meios de comunicação audiovisual, dos mais tradicionais 

- rádio, cinema e televisão, aos mais modernos – internet, vídeo, jogos de vídeo, passam 

a funcionar todos do mesmo modo, incluídos no mesmo ecossistema audiovisual. 

Gallager (2008) refere que a tecnologia de comunicação como a vemos atualmente 

partiu de uma contínua evolução dos meios de comunicação que foram inicialmente 

desenvolvidas para funcionarem individualmente, mas que nos dias de hoje funcionam 

em conjunto dentro de pequenos dispositivos móveis (Gallager, 2008). 

A linguagem audiovisual abarca também o conceito da animação e do movimento de 

elementos não reais. No subcapítulo que se segue iniciar-se-á o estudo sobre uma 

vertente diferente das investigadas até então e com grande importância para o presente 

estudo, trata-se da linguagem gráfica e do seu movimento.   

 

2.3 Motion Graphics 

2.3.1 A origem da representação do movimento 

Krasner (2008) refere que desde o início da existência humana, o Homem sentiu 

necessidade de representar o movimento na arte e de contar histórias através de 

imagens que sugerissem as ações das personagens. Para obter esse efeito, eram 

pintados, por exemplo, animais com várias patas para simular a sua locomoção 

(Krasner, 2008). 

Em 1832, Joseph Pateau inventou o fenacistoscópio, um aparelho com dois discos 

montados no mesmo eixo de rotação, o disco exterior continha ranhuras verticais entre 

cada desenho, e o disco interior incluía desenhos que representavam cada fase do 

movimento. Ambos os discos girados em simultâneo e na mesma direção, causavam a 

sensação de movimento (Krasner, 2008). 
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Após esta invenção, muitas outras surgiram partindo do mesmo princípio de 

apresentação das várias fases do movimento que passavam a ser percetíveis aquando 

a rotação do dispositivo, como é o exemplo do Zootropo, inventado por William George 

Horner, e do Praxinoscópio, inventado por Emile Reynaud. Este último continha um 

conjunto de espelhos que refletiam cada imagem e ao girar o aparelho, era possível ter 

a ilusão de movimento através da qualquer uma das superfícies espelhadas. (Krasner, 

2008) 

 

2.3.2 Definição de Motion Graphics 

Partindo de uma desconstrução básica do termo motion graphics, obtemos grafismos 

em movimento, que pode ser uma forma de definição muito primária, tendo em conta 

que é um conceito que abrange muito mais, segundo Woolman, trata-se de um 

aglomerado de várias disciplinas, como a animação, ilustração, design gráfico, narrativa 

cinematográfica, escultura e arquitetura. (Pereira, 2009, as cited in Woolman, 2004). 

Frantz (2003) discorda da definição de motion graphics como design gráfico em 

movimento, pois pode ser interpretado de forma errada. O autor argumenta que segundo 

essa definição, seria possível considerar uma sinalética giratória motion graphics, por 

conter design gráfico e por se deslocar no espaço e no tempo, o que seria incorreto. Por 

outro lado, uma sinalética fixa que apresente uma sequência de imagens ao longo do 

tempo, já seria um exemplo de motion graphics (Frantz, 2003). 

Apesar da evidente dificuldade em definir o termo, Frantz (2003) refere que motion 

graphics são elementos visuais não narrativos e não figurativos que se alteram com o 

decorrer do tempo, sendo que não tem obrigatoriamente de existir movimento, Pereira 

(2009) dá o exemplo de um texto que mude gradualmente de cor, mas se mantenha 

estático, apesar da falta de movimento, existe uma alteração na forma, logo é 

considerado motion graphics. Esta definição distingue motion graphics da animação 

convencional, que Roncarelli (1989) diz ser a produção de ilusão de movimento num 

filme ou vídeo ao fotografar ou gravar uma série de quadros individuais, que ao serem 

mostrados em sequência e a grande velocidade, dão a ilusão de movimento. Segundo 

Frantz (2003), a animação pode ou não ser considerada motion graphics, se houver 

uma narrativa, personagens, ou objetos reais, trata-se apenas de animação, por outro 

lado, se a animação incluir elementos bidimensionais como linhas, formas ou texto, sem 

uma narrativa que os direcione, pode, então, ser considerada motion graphics (Frantz, 

2003). 

 

2.3.3 Motion Graphics nos genéricos de filmes 

“The title sequence of a film is like the frame around a painting; it should enhance and 

comment on what is ‘inside,’ alerting and sensitizing the viewer to the emotional tones, 

the story ideas, and the visual style which will be found in the work itself.” 

(Krasner, 2008, as cited in Walter Murch, n.d) 
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A origem dos títulos em filmes vem da época do cinema mudo, nessa altura as 

sequências de créditos surgiam escritas em cartões. Estes textos eram inseridos não 

só para informar quem era o realizador, técnicos e atores, mas também para servirem 

de legendas que mantinham o ritmo da narrativa. O estilo da tipografia era usado 

mediante o género do filme (Krasner, 2008). 

Saul Bass é considerado por Krasner e Frantz, entre outros autores, como o pioneiro na 

área dos motion graphics: 

 

“American graphic design pioneer Saul Bass became the movie industry’s leading film 

title innovator. His evocative opening credit sequences for directors such as Alfred 

Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, and Otto Preminger garnered public 

attention and were considered to be miniature films in themselves.” 

 (Krasner, 2008, p. 21) 

“Many other designers have contributed to the evolution of motion graphics, but Bass 

was an exceptionally talented and productive designer, and is commonly cited as being 

a pioneer in the field.”  

(Frantz, 2003) 

Bass iniciou o desenvolvimento do seu talento na área dos motion graphics para 

genéricos de filmes nos anos 50, sendo o seu primeiro genérico o do filme “Carmen 

Jones” (1954) (Figura 3). Bass via nos genéricos uma oportunidade para realçar a 

narrativa e, por vezes, tornava-os mini filmes dentro dos próprios filmes que serviam de 

introdução para a mensagem que o filme iria transmitir (Krasner, 2008). Frantz (2003) 

também concorda que os motion graphics utilizados por Saul Bass eram capazes de 

comunicar o estado de espírito pretendido pelo tema do filme. 

 

              

Figure 3: Genérico do filme “Carmen Jones” (1954) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IaZEfNJAgM4 (consultado a 29/12/2018 

 

Em parceria com Alfred Hitchcock, Bass criou o genérico para dois filmes que se 

tornaram ícones, o filme de suspense, “A Mulher que Viveu Duas Vezes”4 (1958) (Figura 

4), e o filme de suspense, “Psico” (1960) (Figura 5). Neste primeiro, são apresentadas 

espirais de várias cores combinadas com filmagens reais, que introduzem o mistério, o 

desconhecido, e ainda, um sentimento de confusão. Como referido anteriormente, os 

genéricos dão pistas sobre o que vai decorrer no filme e neste caso não é exceção, 

depois de assistir a esta abertura, o público é deixado com curiosidade perante o que 

 
4 Título original: “Vertigo” 
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irá descobrir ao longo do filme. Já o segundo, é acompanhado por uma música que, por 

si só, é transmissora de suspense, conjugada com barras horizontais e verticais que se 

comportam como linhas de corte, o que gera tensão e desconforto. 

 

              

Figure 4: Genérico do filme “A Mulher que Viveu Duas Vezes” (1958) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-xsdG (consultado a 29/12/2018) 

 

                   

Figure 5: Genérico do filme “Psico” (1960) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=s4L9J-CUAl8 (consultado a 29/12/2018) 

 

2.3.4 Motion Graphics na publicidade e promoção 

Tendo em conta que o objetivo final desta pesquisa é a realização de um vídeo 

promocional, pretende-se analisar neste subcapítulo, a evolução do uso dos motion 

graphics para fins publicitários e promocionais. 

Segundo Velho (2008), até aos anos 70, o design gráfico surgia na televisão e no cinema 

inserido em películas mediante a utilização da animação tradicional e truncagem, já na 

década de 80, com o avanço tecnológico na área da computação gráfica, iniciou-se uma 

nova era que dava a possibilidade de manipular e animar elementos gráficos no espaço 

e no tempo com maior facilidade, o que gerou a necessidade por parte das grandes 

redes de televisão de ter os seus logotipos animados para constituir a sua identidade 

visual (Velho, 2008). 

Holland (2000) refere que no domínio da publicidade, a utilização de logótipos 

memoráveis e atraentes e os conceitos criados à volta da identidade visual de um canal 

de televisão para a sua promoção, são realizados para maximizar o efeito publicitário e 

não têm de seguir obrigatoriamente as regras do mundo real. A autora acrescenta ainda 

que os anúncios televisivos e vídeos pop exploraram as novas tecnologias e tiveram 

influência sobretudo em canais como o Channel Four e o BBC. Foi ainda explorada uma 

nova linguagem na computação gráfica que consistia no uso de várias imagens e textos, 

cores diferentes, figuras flutuantes e sobreposições (Holland, 2000). 

https://www.youtube.com/watch?v=-xsdG
https://www.youtube.com/watch?v=s4L9J-CUAl8
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Segundo Krasner (2008), os anúncios televisivos são os meios de divulgação mais 

desejados para promover e gerar o conhecimento de uma marca, no entanto, 

atualmente existe grande interesse nas redes sociais e outras plataformas online — 

vídeo online, websites, newsletter, etc. — como meio de promoção e cada vez mais 

existe a preocupação por partes das marcas de passar uma boa imagem e conteúdos 

apelativos através desses meios. 

Pereira (2009) explica que a linguagem visual publicitária nasce da conexão da imagem 

real com os motion graphics. O autor completa, explicando que “a tipografia, logótipos, 

imagem de produto e grafismos animados, entram numa segunda camada de 

informação visual sobreposta à da imagem real, ajudando a reforçar ou a clarificar os 

conceitos que se pretendem comunicar na primeira” (Pereira, 2009, p. 46).  

No vídeo promocional realizada para difundir a coleção Pacific Tableware da marca 

Royal Doulton foi utilizada a união entre imagem real e motion graphics referida 

anteriormente. Na Figura 6 é possível perceber a forma como o grafismo e a tipografia 

intervém e comunica com as peças de porcelana filmadas. 

 

 

Figure 6: Vídeo promocional da coleção Pacific Tableware 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4JTotYoUYOs (consultado a 29/12/2018) 
 

2.3.5 O movimento como portador de significado 

“In motion graphics, it can have more impact than the actual content being animated. 

The method that you choose to move an element across the screen can enhance its 

meaning” 

(Krasner, 2008, p. 137) 

Krasner (2008) menciona que o movimento ou a forma como o animador decide que o 

elemento se vai comportar ao longo do seu percurso, pode ter mais impacto e 

importância do que o próprio elemento, e completa referindo que o movimento pode ser 

o verdadeiro portador da mensagem e do significado que se pretende transmitir 

(Krasner, 2008). 

 

2.3.5.1 Alterações espaciais 

De modo a obter alterações espaciais de um objeto é possível modificar os seguintes 

parâmetros: posição, rotação, escala, orientação e direção. 

https://www.youtube.com/watch?v=4JTotYoUYOs
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Quanto à posição, implica o movimento do objeto ao longo do eixo horizontal (x) ou 

vertical (y) se for o caso de um ambiente 2D, caso se trate de um ambiente 3D, é 

adicionado o eixo z que determina a profundidade (Krasner, 2008). 

Segundo Krasner (2008), a rotação consiste na alteração do ângulo de um objeto em 

relação ao seu ponto central.  Esse ponto central, conhecido por ponto de ancoragem, 

não é necessariamente o centro do objeto e pode ser alterado mediante o resultado que 

se pretende obter. Se o ponto de ancoragem for, de facto, o centro do objeto, este irá 

permanecer no mesmo local e rodará sobre si mesmo, caso esse ponto seja afastado 

do centro do objeto este rodará em torno de uma circunferência que será mais ampla 

quanto maior for a distância entre o ponto de ancoragem e o centro do objeto. Colocando 

o ponto de ancoragem no canto do objeto, é possível obter uma rotação em torno desse 

canto (Krasner, 2008). Braha (2011) completa mencionando que a rotação pode ainda 

ser efetuada sobre o eixo de orientação pretendido (x,y ou z).  

A escala pode ser usada de forma uniforme, desde modo, a altura e a largura são 

alterados de forma proporcional. Ao alterar a escala de forma não uniforme é verificada 

uma distorção na forma original do objeto (Krasner, 2008). 

A direção determina a forma como o objeto vai se mover ao longo do quadro, sendo que 

existe a direção linear, que consiste num movimento previsível, e a direção não linear, 

que se verifica quando ocorrem movimentos não previsíveis ou alterações por 

elementos naturais como por exemplo a água ou o vento que também podem afetar a 

orientação do objeto (Krasner, 2008). 

Não são só os elementos que podem apresentar movimento, mas também o próprio 

quadro onde estas se inserem. Este tipo de deslocação funciona como simulação do 

movimento natural da cabeça e dos olhos e é usado para controlar a nossa perceção 

do espaço em movimento (Krasner, 2008).  

Os tipos de movimento dos quadros na construção de motion graphics, são inspirados 

nas técnicas de movimento de câmara utilizadas no cinema que já foram referidas 

anteriormente. 

 

2.3.5.2 Alterações temporais 

Durante o planeamento do movimento de um objeto, o tempo e a velocidade são 

elementos muito importantes a ter em consideração. 

A velocidade linear traduz-se, segundo Krasner (2008), numa velocidade uniforme, 

constante e semelhante a dispositivos mecânicos. É frequentemente usada para animar 

objetos que se deslocam numa direção linear, orientados por um trajeto também linear, 

ou elementos que pretendam simular um mecanismo (Krasner, 2008). 

Sobre a velocidade não linear, Krasner (2008) escreve que na natureza, os seres vivos 

ou objetos influenciados por elementos naturais, raramente se movem de forma linear. 

Tal como descrevem as leis da física, sofrem acelerações e desacelerações e 

movimentam-se de forma imprevisível: começam lentamente, aceleram e depois 

abrandam, a menos que sejam interrompidos por algum obstáculo (Krasner, 2008). 
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Mais uma vez, vindas do cinema, técnicas como câmara lenta, acelerado, inversão de 

sentido e paragem de câmara, são usadas nos motion graphics a fim de dar enfase aos 

movimento, gerando ritmo na animação (Krasner, 2008). 

 

2.3.5.3 O realismo na representação dos movimentos 

As leis da física e a sua interpretação foram cruciais na perceção do movimento de 

modo a criar noções capazes de tornar as animações mais próximas da realidade, 

noções essas que exercem um papel muito importante na realização de motion 

graphics. 

Thomas e Johnston escreveram sobre os princípios da animação da Disney no livro 

“The Illusion of Life : Disney Animation” (1981) e ao longo deste subcapítulo serão 

referidos aqueles que foram considerados mais importantes para o estudo. 

A escolha dos princípios apresentados foi baseada na relevância que estes apresentam 

para os motion graphics. Squach and stretch, antecipação, aceleração e desaceleração, 

arco e timing, são princípios fundamentais para definir a base do movimento de 

elementos gráficos e permite que estes se movam com fluidez ao longo do espaço. Já 

os restantes princípios, que não serão aqui tratados, são direcionados à animação de 

personagens ou pressupõem uma personificação dos elementos animados e geram 

grande importância narrativa que, neste caso, não são elementos significantes.   

 

i. Squach and Stretch  

Quando um objeto real é lançado contra o chão sofre deformações durante o 

movimento. Krasner dá o seguinte exemplo: “For example, when a rubber ball hits the 

ground, it becomes temporarily squashed before propelling itself into the air while being 

stretched.” (Krasner, 2008, p. 156), assim como é exemplificado na Figura 7. 

Thomas e Johnston (1981) referem-se à técnica de squach and stretch como a 

descoberta mais importante. Através desta distorção dos elementos é possível dar a 

ilusão de peso e volume e ainda dar enfase a expressões faciais no caso da animação 

de personagens (Krasner, 2008; Thomas & Johnston, 1981) tal como é possível verificar 

na Figura 8. 

 

                                            

Figure 7: Squach and Stretch em bola saltitante 

Fonte: The Illusion of Life : Disney Animation (Thomas & Johnston, 1981) 
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Figure 8: Squach and Stretch em animação de personagem 

Fonte: The Illusion of Life : Disney Animation (Thomas & Johnston, 1981) 

 

ii. Antecipação 

Também considerado um princípio da animação por Thomas e Johnston (1981), a 

antecipação permite tornar a ação mais convincente ou credível e tem como função dar 

uma pista ao espetador de qual será o próximo movimento da personagem antes que 

este ocorra. Deste modo, o espetador percebe que se seguirá um novo movimento e 

ficará pronto para o receber, por outro lado, se esta antecipação não ocorresse, como 

acontecia na animação antes da Disney, o público perdia algumas ações e piadas das 

personagens por não existir um elemento capaz de as prever (Thomas & Johnston, 

1981). 

Na Figura 9 é possível perceber de que forma uma personagem se pode comportar de 

modo a indicar que irá iniciar uma corrida. 

 

                                                  

Figure 9: Antecipação de um movimento 

Fonte: The Illusion of Life : Disney Animation (Thomas & Johnston, 1981) 

 

 

iii. Aceleração e Desaceleração 

Thomas e Johnston designam esta técnica por Slow In Slow Out. O método apresentado 

demonstra o tempo que um objeto precisa para acelerar e desacelerar enquanto se 

move, assim como o seu comportamento ao longo desse percurso. De modo a trazer 

realismo à ação, uma animação contém mais quadros no início, quando o objeto se 

prepara para iniciar o movimento, e no fim, quando o objeto chega ao destino planeado. 

Durante o restante movimento, o número de quadros é menor de forma a dar ênfase à 

partida e à chegada (Krasner, 2008). 
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iv. Arco 

Tendo em conta que quase todos os movimentos naturais seguem uma trajetória em 

forma de arco, este principio é usado na animação para dar realismo e fluidez aos 

movimentos e ainda para coincidir com as leis da física e da inércia (Krasner, 2008). 

Na figura seguinte (Figura 10), é representado o movimento de uma bola segundo uma 

trajetória reta e segundo uma trajetória em forma de arco para comparação. Da primeira 

imagem irá resultar um movimento mecânico e rígido, enquanto que no caso da 

segunda, ao seguir um arco, o resultado será natural e fluído. 

 

 

Figure 10: Movimento em arco 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=I1_tZ9LhJD4 (consultado a: 2/01/2019) 

 

 

v. Timing 

Trata-se do número de quadros utilizados na representação de uma determinada ação. 

O timing afeta a natureza e a aparência do objeto animado na medida em que diferentes 

velocidades transmitem diferentes personalidades, emoções ou reações. Para além do 

número de quadros utilizados numa animação, também o espaçamento entre eles é 

capaz de transmitir uma natureza diferente (Thomas & Johnston, 1981). 

A figura x apresenta duas bolas que se movem segundo o mesmo timing, contudo, a 

superior possui mais expressividade, pois apresenta um espaçamento entre quadros 

diferente contendo mais quadros reunidos no início e no fim, cuja importância já foi 

referida no princípio da aceleração e desaceleração.  

 

 
 

Figure 11: Espaçamento e Timing 
Fonte: http://www.dsource.in/course/principles-animation/timing

https://www.youtube.com/watch?v=I1_tZ9LhJD4
http://www.dsource.in/course/principles-animation/timing
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|| MARKETING || 

3.1 O que é o marketing? 

Segundo a etimologia e a análise de Kotler (2017), a palavra marketing é proveniente 

de duas palavras: “”market” significa “mercado” e ing é a terminação do gerúndio, que 

indica ação, o que ressaltaria o sentido de “mercado em ação”” (Kotler, 2017, p. 32)5 

Kotler (2017) defende a existência de 4 fases do marketing: 

o Marketing 1.0 – Centrado no produto 

o Marketing 2.0 – Voltado para o consumidor 

o Marketing 3.0 – Centrado no ser humano 

o Marketing 4.0 – Conexão do marketing tradicional com o digital de modo a 

envolver mais o consumidor 

Somos diariamente bombardeados por anúncios e publicidades aos mais variados tipos 

de produtos e serviços através dos mais variados meios. Posto isto, muitos veem o 

marketing como a venda e a publicidade, no entanto trata-se de algo muito mais 

abrangente (Kotler & Armstrong, 2011). 

Richers (1981) defende que  o marketing consiste na coordenação de todos os 

elementos que engloba (compra e venda, pesquisa do mercado, política de produtos, 

sistema de controlo e distribuição do produto, promoção e resultados) a fim de obter o 

melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. Esta definição está mais 

dirigida ao marketing 1.0 que Kotler (2017) define como um marketing centrado no 

produto. 

Já Fisk (2008) refere que o marketing é a parte mais importante e interessante de um 

negócio nos dias de hoje e procura construir novos mercados e marcas de modo a dar 

novas soluções para os clientes. Através desta preocupação com o consumidor, é 

possível afirmar que se trata de uma definição do marketing 2.0, que segundo Kotler 

(2017) diz respeito ao marketing voltado para o consumidor. 

Kotler e Armsrong (2011) escrevem que o marketing é o processo através do qual as 

empresas geram valor para os seus clientes, construindo uma relação capaz de receber 

valor de volta por parte dos consumidores. Esta definição assenta numa relação mais 

humana em que é pretendida a criação de uma relação com o cliente, passo a citar: 

“Marketing is managing profitable customer relationships” (Kotler & Armstrong, 2011, p. 

4). Ao analisar a definição destes dois autores percebe-se que é uma descrição do 

marketing 3.0 que se centra no ser humano (Kotler, 2017). 

O setor de marketing  difere do setor de vendas no sentido em que engloba  mais 

conceitos e implica uma maior responsabilidade por parte dos profissionais da área 

(Richers, 1981). 

 
5 O documento analisado não sugere paginação no mesmo, logo, sempre que citar esta obra, o 
número de página utilizado diz respeito á página do pdf segundo o ficheiro transferido através do 
seguinte link: http://lib1.org/_ads/648A23DB5B2FA9D1C47ED9F91DA4C779 (consultado a 
13/12/2018) 

http://lib1.org/_ads/648A23DB5B2FA9D1C47ED9F91DA4C779
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Segundo Richers (1981), além das funções de compra e venda, o profissional de 

marketing é responsável pela pesquisa do mercado, pelo estudo dos produtos desde 

análise das suas características até a definição do preço, deve também ter o cuidado 

de perceber qual o sistema de distribuição mais adequado, sendo ainda encarregue pela 

divulgação e promoção e, por fim, pelo controle dos resultados das vendas (Richers, 

1981). 

Kotler (2017) admite que o papel dos profissionais do marketing é guiar os clientes na 

sua jornada desde a fase em que conhecem o produto e o experimentam, até se 

tornarem consumidores e defenderem a marca. O autor ressalta ainda que “entender 

que promoção funciona melhor para cada cliente individual permite ajustar as 

mensagens de forma compatível e evitar o envio de spams irrelevantes” (Kotler, 2017, 

p. 206). 

 

3.2 Marketing tradicional versus marketing digital 

Vivemos na era digital, o próprio marketing sentiu necessidade de aderir ao digital, de 

criar novas e mais modernas estratégias de chegar aos possíveis clientes e de promover 

os seus produtos. 

Segundo Torres (2018) “quando você ouve falar de marketing digital, publicidade online, 

web marketing, inbound maketing, (…) estamos falando em utilizar efetivamente as 

tecnologias digitais como ferramenta de marketing” (Torres, 2018, Chapter 2). 

Mas será que o marketing digital pretende substituir o marketing tradicional? Kotler 

(2017) responde que não e afirma que “ambos devem coexistir, com papéis 

permutáveis, ao longo do caminho do consumidor” (Kotler, 2017, p. 76). Weber (2009) 

também concorda e ressalta a importância de beneficiar das técnicas mais efetivas do 

marketing tradicional e aplicá-las mediante as ferramentas que existem nos dias de hoje. 

O marketing tradicional diz respeito aos jornais, revistas, rádio, televisão, etc., Weber 

(2009) considera que este tipo de marketing pressupõe uma comunicação unilateral, no 

sentido em que não existe resposta por parte do público para com o produto publicitado. 

Segundo Kotler (2017), o foco do marketing tradicional é o início da interação com os 

clientes, no entanto, não há forma do público interagir de volta. 

Por outro lado, no caso do marketing digital, por exemplo, através de um blog, é possível 

a participação do público em conversas multilaterais e através desta multilateralidade é 

possível ter acesso a uma das maiores vantagens do marketing digital, a obtenção de 

resultados em tempo real (Kotler, 2017; Weber, 2009). 

O blog Rockcontent6 (2018) realça a facto de existir ainda população sem acesso à 

internet ou até mesmo televisão, o que se torna um ponto a favor do marketing 

tradicional, que consegue chegar tanto a consumidores com, como sem, acesso ao 

digital. Outra vantagem é a durabilidade de um material impresso como um flyer que 

podemos levar para casa e dar a possibilidade de o resto da família consultar, enquanto 

 
6 Link para o artigo referido no blog Rockcontet: https://rockcontent.com/blog/marketing-
tradicional-vs-marketing-digital/ (consultado a 10/01/2019) 

https://rockcontent.com/blog/marketing-tradicional-vs-marketing-digital/
https://rockcontent.com/blog/marketing-tradicional-vs-marketing-digital/
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que no caso de um banner online, pode surgir num certo site, mas dificilmente o 

consumidor se vai lembrar onde viu a publicidade (Rockcontent, 2018). 

O marketing digital conta com o reforço das redes sociais que apresentam uma 

oportunidade para as empresas de se aproximarem dos clientes de forma a construir 

relacionamentos mais próximos e lucrativos. Estes meios oferecem ainda a 

possibilidade de um melhor conhecimento do público-alvo e das suas necessidades. A 

fundação de comunidades dentro das redes sociais é mais uma função da qual as 

empresas podem beneficiar, dentro dos grupos e comunidades que apreciam um certo 

produto, facilmente se vão juntando outras pessoas com os mesmos gostos que opinam 

sobre o produto e geram conhecimento à marca sem que esta tenha que fazer qualquer 

investimento (Assaad, Gómez, & Ossietzky, 2011). 

Apesar de, como referido, o objetivo do marketing digital não ser o de substituir o 

marketing tradicional, Kotler (2017) sublinha a forma como as redes sociais “dominam 

o mundo”. O autor compara o Facebook com um país e apresenta o mesmo como o 

país mais populoso do mundo, com 1,65 bilhões de pessoas7. O autor de “Marketing 

4.0” escreve que antes os indivíduos recorriam aos mais famosos canais de televisão 

para ficarem a par das últimas notícias, enquanto que, atualmente, confiam mais no 

Twitter para se informarem e, menciona ainda que as estrelas de cinema já não são os 

ídolos do público infantojuvenil, mas sim as celebridades do Youtube (Kotler, 2017). 

O blog Rockcontent (2018) refere que de forma a averiguar qual o tipo de marketing a 

usar, é necessário um estudo prévio da empresa e do público alvo, de modo a perceber 

quais plataformas fazem mais sentido e quais técnicas poderão vir a ser mais efetivas 

(Rockcontent, 2018). 

 

3.3 Persuasão 

Segundo Amaral (2008), a persuasão utilizada na comunicação tem como função o 

desenvolvimento de uma mensagem de modo a conseguir um propósito previamente 

pensado que irá alterar a forma de pensar do consumidor (Amaral, 2008). 

Kolter e Armstrong (2011) ressaltam o facto de o ser humano ser naturalmente ligado 

aos sentimentos, o que faz com que muitas vezes aja por impulso. Nesta lógica, a 

persuasão surge de forma a cativar o público pelas emoções. “The idea is that 

consumers often feel before they think, and persuasion is emotional in nature” (Kotler & 

Armstrong, 2011, p. 417). 

Robert Cialdini dedicou-se ao estudo da psicologia e do marketing, sendo que da sua 

pesquisa resultaram 6 princípios de persuasão, que serão referidos ao longo dos pontos 

seguintes. 

 

 
7 Segundo a plataforma Statosta (2019), a partir do terceiro quarto de 2018, a população ativa 
do Facebook já atingia os 2.27 bilhões. https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-
monthly-active-facebook-users-worldwide/ (consultado a 10/01/2019) 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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3.3.1 Reciprocidade 

Segundo Kolm (2008) a reciprocidade é a base das relações sociais, pois dá lugar a 

uma sociedade justa na qual existe respeito pelas pessoas e pelos seus direitos (Kolm, 

2008). 

Este princípio faz jus ao velho ditado “faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti”, 

na medida em que, segundo esta regra, as pessoas têm tendência a retribuir a algo que 

lhe foi prestado do mesmo modo, como recompensa. O sentimento de dívida para com 

alguém que, de alguma forma, foi prestável, gera necessidade ou até a obrigação de 

retribuir, sendo que este é um valor de todas as culturas humanas (Cialdini, 2008). 

Sobre o ato da retribuição, Kolm escreve “the sense of retributive or rewarding justice 

says that the initial giver deserves or merits a reward for her sacrifice on behalf of the 

other”  (Kolm, 2008, p. 143). 

Esta regra é de tal forma poderosa que tem a capacidade de fazer alguém responder 

afirmativamente a algo que não quer só para pagar a dívida em questão, por isso o ideal 

é ser sempre o primeiro a dar e a conseguir surpreender (Cialdini, 2008). 

 

3.3.2 Escassez  

A escassez é algo que assusta qualquer membro da sociedade, daí este ser um 

princípio tão eficaz. 

Esta teoria explica a forma como as pessoas querem mais ou sentem maior atração 

pelas coisas em risco de deixar de existir. Se um produto for anunciado como algo raro, 

existente em número ou por tempo limitado, maior será o interesse criado a volta desse 

objeto, assim como a vontade de possuir algo supostamente incomum (Cialdini, 2008). 

De forma a tornar este princípio eficaz, Cialdini (2008) ressalta a importância de exibir 

os benefícios do produto, bem como o que ele possui de singular e o único, e ainda 

apresentar ao consumidor o que ele pode perder se não adquirir o produto (Cialdini, 

2008). 

O autor explica que “segundo a teoria, sempre que a liberdade de escolha está 

ameaçada, a necessidade de mantermos o poder de autodeterminação leva-nos a 

valorizá-la (…) muito mais que interiormente” (Cialdini, 2008, p. 231). 

 

3.3.3 Autoridade 

Desde que nascemos é-nos ensinado que devemos respeitar e obedecer aos mais 

velhos, aos superiores a nós e àqueles que possuem autoridade sobre nós, caso 

contrário seremos castigados. É por essa razão que somos facilmente influenciados, 

por alguém com autoridade, a seguir as suas ordens, mesmo que isso implique ir contra 

aquilo que na verdade pretendemos (Cialdini, 2008). 
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Segundo Kotler e Armstrong (2011), o impacto que as mensagens têm no público, 

depende da credibilidade de quem a comunica, no sentido em que mensagens 

difundidas por fontes de grande credibilidade, acabam por ter um efeito mais persuasivo. 

Os autores referem ainda que várias empresas de alimentos, recorrem a profissionais 

da área da saúde para que estes promovam os seus produtos alimentares para os seus 

pacientes (Kotler & Armstrong, 2011).  

 

3.3.4 Consistência  

“O impulso para sermos coerentes é uma poderosa arma de influencia social, que 

muitas vezes nos leva a agir de formas claramente contrárias aos nossos interesses” 

(Cialdini, 2008, p. 67) 

Ao tomar uma decisão ou assumir uma posição, o ser humano esforça-se para se 

manter fiel a sua escolha de modo a ser coerente com o seu compromisso, sendo que 

esta consistência é extremamente valorizada pela sociedade. As pessoas que agem 

segundo este princípio são consideradas honestas e com grande força intelectual, por 

outro lado, os indivíduos que fogem à coerência são visto como pessoas confusas, 

indecisas, traiçoeiras ou até mesmo mentalmente perturbadas (Cialdini, 2008). 

É importante criar estratégias de compromisso com o cliente, mas apenas acordos em 

que a empresa seja, de facto, capaz de cumprir, desta forma o consumidor poderá 

tornar-se fiel. É por este motivo que se torna fácil para as empresas manterem um cliente 

antigo (Cialdini, 2008). 

 

3.3.5 Simpatia 

Os consumidores são mais facilmente influenciados por marcas com as quais sentem 

mais afinidade e têm maior inclinação para obter produtos com os quais se identificam 

(Cialdini, 2008). É por essa razão que, como referido anteriormente, as redes sociais 

são um meio fortíssimo de promoção, pois conseguem mais facilmente construir 

relações próximas com os consumidores e perceber exatamente o que tencionam 

comprar. 

Tendo em contra a influência que alguém de quem gostamos tem nas nossas escolhas, 

várias empresas convidam celebridades para divulgar os seus produtos ou serviços, 

pois alguém já conhecido pelo público tem um impacto superior a um anónimo (Kotler & 

Armstrong, 2011). 

Existem vários fatores que levam o consumidor a criar simpatia com um produto ou 

marca. A atração física tem um papel bastante efetivo na área da persuasão, é por essa 

razão que, por exemplo, a escolha dos empregados para uma loja de roupa é baseada 

no seu especto físico (Cialdini, 2008). 

Segundo Cialdini (2008), gostamos de pessoas semelhantes a nós, sejam semelhanças 

na opinião ou forma de pensar, nos traços de personalidade, nos interesses ou no estilo 

de vida (Figura 11). Sabendo isto, percebem-se os benefícios que um negociante pode 
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ter em identificar e definir muito bem o seu cliente, e daí o enorme interesse que as 

empresas têm nos dados comportamentais das redes sociais.  

É certo que toda a gente gosta de receber elogios, deste modo, é essencial elogiar o 

consumidor de forma sincera para transmitir a tal simpatia que trata este ponto do 

projeto.  

A cooperação é um aspeto também de grande importância pois gostamos de trabalhar 

com pessoas que tenham os mesmo objetivos que nós e que estejam dispostos a 

trabalhar no mesmo sentido que nós para alcançar os mesmos propósitos (Cialdini, 

2008). 

 

                                      

Figure 12: A influência da semelhança 

Fonte: Influência: A psicologia da persuasão (Cialdini, 2008) 

 

3.3.6 Prova Social 

O ser humano tende a seguir as ações que outrem já seguiu pois acredita que quando 

algo foi feito por muita gente é o que está certo fazer e que há menor probabilidade de 

falhar se fizer o que já foi feito (Cialdini, 2008). É nesta questão que se baseia o princípio 

da prova social 

Na área das vendas, esta arma da persuasão tem uma grande influência. Basta um 

produto ser classificado como o mais vendido para se tornar também no que mais 

pessoas anseiam comprar, mesmo que não seja realmente a melhor oferta (Cialdini, 

2008). 

Nas plataformas de venda online, quando surge um produto com poucos ou nenhuns 

comentários, acaba por ser posto de parte, pois se as outras pessoas não comentaram, 

significa, à partida, que não é bom. Por outro lado, um produto que apresente um grande 

número de avaliações e comentários, automaticamente se torna no melhor produto. 

Várias campanhas de sensibilização ou peditórios gostam de apontar que já várias 

pessoas o fizeram, seguiram ou doaram, tentando assim convencer os restantes que o 
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que está certo fazer é fazer o mesmo que todos os outros. Para não se sentirem 

excluídos, acabam por seguir atrás, querendo fazer parte do grupo de pessoas que já 

contribuiu (Cialdini, 2008).
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|| IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO || 

4.1 A instituição 

Fundada em 1998, a Grestel – Produtos Cerâmicos S.A. (Figura 12) é uma empresa 

situada em Vagos, distrito de Aveiro que se dedica à produção de loiça de forno, mesa 

e cozinha, tendo o grés fino como matéria prima. Combina o recurso às altas tecnologias 

com a experiência e conhecimento artesanal dos seus colaboradores de modo a obter 

produtos de elevada qualidade e design único (Grestel - Produtos Cerâmicos, 2018a). 

Atualmente, a companhia possui três unidades fabris, a Grestel 1, 2 e 3, conta com o 

reforço de dois centros logísticos essenciais para atender a vasta quantidade de peças 

que todos os dias aqui são produzidas, mais especificamente, diariamente, 40.000 

peças saem das instalações da produção já embaladas e prontas para a expedição.  

A sua equipa altamente qualificada e especializada conta com mais de 700 

colaboradores que trabalham constantemente para o crescimento e evolução da 

empresa. 

Um dos principais valores da instituição é a sua preocupação ambiental. A empresa 

baseia-se na sustentabilidade, reutiliza a matéria prima, produz artigos recicláveis e 

promove práticas para proteger o meio ambiente. Possui uma marca registada - 

ECOGRES - de produtos feitos a partir de matéria prima reciclada e resíduos de outras 

indústrias da região, possibilitando uma economia circular (Grestel - Produtos 

Cerâmicos, 2018a). 

Ainda dentro do tema da sustentabilidade, em 2017 a Grestel foi distinguida com o 

prémio EDP Energia Elétrica e Ambiente na categoria Indústria. 

A instituição revela que a sua principal visão é alcançar o reconhecimento de líder a 

nível mundial na produção de artigos de mesa e acessórios de servir em grés fino, dando 

a possibilidade de valorizar tanto a empresa como os seus clientes e colaboradores 

(Grestel - Produtos Cerâmicos, 2018a). 

Quanto à sua missão, a Grestel pretende desenvolver e produzir produtos em grés fino, 

de elevada qualidade, sempre com o intuito de satisfazer o cliente para que este se 

mantenha fidelizado (Grestel - Produtos Cerâmicos, 2018a). 

Em relação à ambição do departamento de marketing8 para 2019, a equipa objetivava 

o crescimento das marcas recorrendo à produção de conteúdos de divulgação online, 

como imagens, newsletters, gifs e vídeos. Outra necessidade seria o suporte ao 

posicionamento institucional da empresa – o vídeo promocional realizado entra neste 

parâmetro (Grestel - Produtos Cerâmicos, 2018b). 

A necessidade que a instituição de acolhimento apresenta é a criação de uma 

ferramenta promocional para a empresa capaz de refletir a sua missão e principais 

valores, bem como retratar a forma como são produzidas as suas peças, num formato 

capaz exprimir a fusão e integração entra a mão de obra artesanal e o uso de tecnologia 

de ponta. A Grestel pretendia um produto final versátil que pudesse tanto ser 

 
8 Departamento que acolheu o projeto derivado desta dissertação.  
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apresentado em reuniões formais, como apresentações a clientes ou partilha online via 

website ou redes sociais. 

 

 

Figure 13: Edifício principal da Grestel 

Fonte: Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A. 

 

4.1.1 Experiência na instituição 

Durante o estágio de três meses na empresa, foram vários os momentos de 

investigação e pesquisa de modo a adquirir dados suficientes para a realização do 

vídeo. 

Numa primeira reunião com a orientadora de estágio e responsável pelo departamento 

de marketing, Dra. Liliana Cachim, com a representante dos recursos humanos, Dra. 

Cristina Carvalho, e ainda, com o orientador de dissertação, Prof. Nelson Zagalo, foi 

discutida a forma como o estágio iria decorrer e foram esclarecidas algumas dúvidas 

quanto ao conteúdo a apresentar no vídeo promocional, seguindo-se de uma breve 

visita à fabrica que serviu como apresentação às instalações. 

Mais tarde, foi feita outra visita à fábrica, desta vez com a orientação do Eng. Carlos 

Pinto que facultou informações relacionadas com a origem da empresa, a sua missão e 

objetivos, e explicou ainda todo o processo de produção das peças. Esses dados 

mostraram-se fundamentais para a redação do guião e, consequentemente, para a 

realização do vídeo promocional. 

Com o propósito de compreender melhor como surge a ideia de uma nova coleção e 

quais os procedimentos até à materialização de uma peça, realizou-se uma entrevista 

semiestruturada com o responsável pelo departamento de design de produto, Dr. 

Manuel Oliveira. 

 

4.1.1.1 Entrevista semiestruturada 

Segundo Haguette (1995), a entrevista semiestruturada permite inserir perguntas 

abertas e também perguntas teoricamente orientadas. Sendo que dá ainda espaço tanto 

a perguntas previamente pensadas como a novas perguntas que possam surgir sobre 
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o tema com o fluir da conversa, não existindo a necessidade de seguir à risca o guião 

da entrevista (Haguette, 1995). 

Com este tipo de entrevista é possível adquirir dados que refletem a experiência 

individual do entrevistado e o seu ponto de vista, bem como dados específicos da 

disciplina em questão (Haguette, 1995). 

Através desta entrevista9 foi possível, mais uma vez, obter noções muito importantes 

para a realização do guião para o projeto final. 

 

4.2 Processo de desenvolvimento do vídeo 

“The key thing to recognize is that the production process is a linear process: that is, it 

starts with the development of a range of ideas and finishes with the presentation and 

distribution of the completed video” 

(Dawkins & Wynd, 2010, n.p) 

Nesta etapa é importante dar por terminado cada um dos processos antes de avançar 

para o seguinte, uma vez que cada estágio depende do anterior para poder ser efetuado 

e finalizado com sucesso (Dawkins & Wynd, 2010). 

O processo descrito ao longo deste subcapítulo encontra-se dividido em três partes: 

 

o Pré-produção 

o Produção 

o Pós-produção 

Cuja metodologia adotada em cada uma das fases será descrita ao longo do seguinte 

subcapítulo. 

 

4.2.1 Pré-produção 

Long e Schenk (2000) referem que é nesta fase “onde são feitas todas as decisões 

necessárias para começar a filmar: escrever, planear, financiar, orçamentar, agendar, 

criar  storyboards e escolher  equipamentos básicos” (Long & Schenk, 2000, p. 10). 

A fase de pré-produção consiste em planear detalhadamente as fases seguintes. 

Começa-se por determinar o problema, ideia ou necessidade de comunicação, e segue 

para a definição do meio para solucionar esse problema (Cartwright, 1996).  

No presente caso, a necessidade é a realização de um vídeo promocional tal como já 

foi referido anteriormente.  

Posto isto, foi iniciada a pesquisa dentro da empresa de modo a construir uma base de 

conhecimento sobre a instituição. Para além das reuniões e entrevistas mais formais, 

 
9 Consultar Anexo 2 
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foram também tidas em conta todas as conversas informais que existiram com os 

membros do departamento de marketing. 

Ao longo do estágio foram realizados vários trabalhos exteriores ao vídeo final, 

nomeadamente, conteúdos em vídeo para as redes sociais, o que ajudou bastante a 

amadurecer o conhecimento sobre a empresa e a perceber qual o tipo de linguagem 

que a marca usa, visto que isso era algo já bastante definido e sem grande flexibilidade 

para alterações. 

Após esta pesquisa, estava reunida a informação necessária para começar a redigir o 

guião, para o qual o conceito seria contar a história de um produto, começando por 

mostrar a ideia da peça a surgir, seguindo-se todos os passos desde que esta começa 

a ser produzida até chegar às mãos do consumidor, apresentando, simultaneamente, 

elementos gráficos animados que contenham informações importantes sobre a 

empresa.  

Seguidamente foi elaborado um storyboard que Long e Schenk (2000) definem como 

instrumento de visualização que permite coreografar o nosso projeto (Long & Schenk, 

2000). Hart (2007) completa referindo que o storyboard é a principal ferramente da pré-

produção em qualquer projeto, possibilitando a visualização de forma sequencial da 

narrativa que havia sido escrita no guião (Hart, 2007). 

Nesta fase foram anotadas indicações à cerca dos locais onde seriam realizadas as 

filmagens, assim como os ângulos de filmagem e movimentos de câmara. Foram feitos 

ainda apontamentos sobre os motion graphics a incluir ao longo do vídeo. 

Para garantir que no dias das filmagens tudo corria como planeado e não haviam 

dúvidas quanto ao que era pretendido filmar, foi realizada uma visita à fábrica com o 

intuito de recolher fotografias e pequenos vídeos dos locais e das ações que seriam 

depois registados em vídeo para o produto final. 

Estes métodos de pré-produção foram fundamentais para a agilização do processo de 

produção, sendo que permitiram toda uma visão prévia do trabalho a efetuar na próxima 

fase.  

 

4.2.1.1 Análise de vídeos 

Com o intuito de averiguar quais os aspetos que geralmente fazem parte de um vídeo 

promocional ou institucional de uma empresa, foram recolhidos vários vídeos 

pertencentes a empresas de variadas áreas e procedeu-se à sua análise.  

A seleção dos vídeos foi baseada na sua proximidade ao que era pretendido obter como 

projeto final, tanto fosse próximo a nível do guião, estilo de filmagens, transições, 

movimentos de câmara ou introdução de elementos gráficos animados. 

A lista contém vídeos promocionais de áreas completamente distintas da cerâmica, mas 

também foi inserido um vídeo de esta mesma área como meio de comparação. Foram 

ainda selecionados vídeos de empresas que se situam na zona de Aveiro para perceber 

o que existe e no mercado mais próximo. 
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Na tabela seguinte (Tabela 1) é demonstrada a análise realizada aos vídeos em 

questão.  

Foram estudados vários aspetos importantes neste tipo de vídeos. A narração, para 

perceber se é comum o uso de voz off, o conteúdo das filmagens, para apurar o que é 

considerado importante mostrar ao público para transmitir a mensagem pretendida, e a 

pós-produção, que permitiu concluir quais os elementos adicionados posteriormente ao 

vídeo. 

Encontra-se ainda disponível o link10 para a possível consulta de cada um dos vídeos 

listados e analisados. 

 
10 Todos os links enumerados na Tabela 1 foram consultados a 08/07/2019. 
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Tabela 1: Análise de vídeos promocionais 

http://www.facebook.com/watch/?v=1927961250610294
http://www.facebook.com/watch/?v=1927961250610294
http://www.facebook.com/watch/?v=1927961250610294
http://www.facebook.com/watch/?v=1927961250610294
http://www.facebook.com/watch/?v=1927961250610294
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Como a Tabela 1 demonstra, em metade dos casos recorreu-se a um narrador em voz 

off para contar ao espetador a história e objetivos da empresa. 

Quanto ao conteúdo dos vídeos, revelou-se que a maioria dá a conhecer o interior e 

exterior da instituição, sendo que a demonstração do interior acaba por ser mais 

recorrente, uma vez que permite dar a conhecer não só a área onde são fabricados os 

produtos, mas espaços de lazer e ainda zonas de showroom existentes para mostrar 

aos clientes os seus produtos em funcionamento. 

Um indicador considerado bastante importante atualmente na área dos vídeos 

promocionais de empresas, é o uso de drone para a captação de imagens aéreas tanto 

dentro como fora das instalações, pois possibilita uma visão diferente àquela que o 

espetador poderá estar habituado. O referido fator está presente na maioria dos casos 

analisados. 

O seguinte indicador analisado foi a valorização do rosto dos colaboradores, algo 

considerado importante por demonstrar o lado mais humano da empresa e a relevância 

que os mesmos têm para a instituição. Com o estudo efetuado concluiu-se que metade 

dos vídeos tiveram esse fator em consideração. 

No que diz respeito à pós-produção, depreende-se que o uso de legendas neste tipo de 

vídeos não é significativo, pois apenas um dos casos recorreu a esta abordagem. 

O uso de elementos gráficos animados ou motion graphics pode ter dois propósitos num 

vídeo promocional, pode ser um objeto meramente ilustrativo ou pode conter informação 

importante sobre a empresa que a mesma pretende comunicar ao espetador. Na Figura 

13 é possível verificar dois exemplos dessa aplicação, do lado esquerdo os grafismos 

projetam algo que certamente complementa o vídeo, mas não acrescenta nenhuma 

informação, enquanto que do lado direito da figura os elementos gráficos em forma de 

texto permitem fornecer uma noção à cerca da entidade. 

 

 

Figure 14: Exemplo de elementos gráficos ilustrativos e informativos, respetivamente 

Fonte: https://youtu.be/rfHHRZmZegQ, https://youtu.be/GMVr_Ivjsf0 (ambos consultados a 08/07/2018) 

 

Dentro dos casos estudados, é mais recorrente o uso destes elementos como 

complemento de forma ilustrativa do vídeo em si, contudo, a maioria também emprega 

os elementos gráficos informativos, sendo que acaba por ser uma forma mais dinâmica 

de comunicar dados que o espetador poderia não ler caso se encontrassem em formato 

de legenda.  

https://youtu.be/rfHHRZmZegQ
https://youtu.be/GMVr_Ivjsf0
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Relativamente às transições, é cada vez mais frequente o uso de câmara lenta e câmara 

rápida de forma a dinamizar a passagem do tempo. Tal foi comprovado com o estudo 

anterior, sendo que apenas um dos casos não recorreu a esta técnica. 

Por fim, constatou-se que todos os vídeos analisados apresentavam a identificação da 

empresa em formato de logotipo e se faziam acompanhar de uma música de fundo, 

proporcionando ritmo ao filme. 

 

4.2.1.2 Aspetos teóricos considerados   

Tal como foi mencionado anteriormente neste trabalho, os princípios da persuasão 

criados por Robert Cialdini e também suportados por outros autores estiveram na base 

de algumas decisões tomadas durante a escrita do guião, de forma a que esses 

conceitos fossem refletidos no vídeo final. 

De modo a aplicar o princípio da escassez, pretender-se-ia mostrar o que a Grestel tem 

de exclusivo e original. Para isso, pensou-se em apresentar o ECOGRES, a marca 

registada que pertence apenas à empresa, bem como as suas características únicas. 

Segundo Cialdini, quando um produto é apontado como único, ganha automaticamente 

mais valor, e, consequentemente, mais procura (Cialdini, 2008). 

O ser humano respeita o que lhe inspira autoridade, pois foi assim que foi educado. É 

por essa razão que se trata de uma arma tão eficaz. 

Portanto, será objetivo filmar figuras de cargos superiores da empresa numa sala de 

reuniões e/ou a deslocarem-se ao longo das instalações, aprovando o trabalho que os 

colaboradores realizam, com a finalidade de transmitir credibilidade ao espetador.  

O princípio da consistência traduz-se na criação de um compromisso para com o cliente, 

neste caso, a Grestel assume um compromisso ambiental e para mostrar ao consumidor 

que este se mantém ao longo do fabrico dos seus produtos, serão destacados várias 

vezes ao longo do vídeo, em formato de motion graphics, fatores relacionados com as 

boas práticas ambientais. 

Cialdini refere que é mais fácil manter um cliente fidelizado criando um compromisso e 

mantendo-o (Cialdini, 2008). Assim, como exemplo deste caso, o consumidor saberá 

que sempre que necessite de um produto amigo do ambiente poderá confiar na marca 

que se comprometeu à produção de artigos ecológicos. Então, será importante destacar 

esse compromisso durante o vídeo. 

De modo a despertar simpatia entre o consumidor e a marca pensou-se em estabelecer 

uma conexão entre ambos. Para isso, serão filmados rostos de pessoas reais que 

mostram sorrisos genuínos, pessoas semelhantes a qualquer ser humano e não um ator 

contratado para fazer-se passar por alguém. 

A semelhança entre vendedor e cliente torna mais fácil a sua persuasão para que 

compre o produto pretendido. “… aqueles que querem que os outros gostem deles com 

o objetivo de aumentar a nossa aquiescência ao que nos propõem podem consegui-lo 

parecendo semelhantes a nós… “ (Cialdini, 2008, p. 170). 
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Quanto à prova social, Cialdini (2008) menciona que o ser humano sente necessidade 

de seguir o que já foi feito por outrem, pois isso é o que parece mais correto. 

De modo a apelar a esse comportamento, o vídeo irá exibir pessoas a interagir com os 

produtos da Grestel e ainda a oferecê-los de presente, de modo a demonstrar as 

possíveis vertentes de uso dos artigos. 

Relativamente ao enquadramento das filmagens serão usados diversos planos que 

permitirão fornecer ao espectador diferentes perspetivas. No entanto, grandes planos e 

planos de pormenor serão essenciais para aproximar audiência das pessoas e dos 

produtos que serão exibidos. 

Em relação aos ângulos, procurar-se-á usar com maior frequência o plano frontal, 

aquele que se posiciona ao nível do olhar, contudo, quando o objetivo for reforçar a 

importância do indivíduo de modo a revelar autoridade tal como referido anteriormente, 

a posição da câmara a utilizar será de baixo para cima, em contrapicado. Desta forma, 

segundo Nogueira (2010), a personagem será engrandecida. 

Já no tópico da pós-produção serão trabalhadas transições que combinam a câmara 

lenta e a câmara rápida numa só técnica, o speed ramp. Este método consiste na 

manipulação da velocidade de um clip.  

Segundo o blog Avmakers11, speed ramp começou a ser popularizado em Hollywood 

quando, em 1999, foi usado na famosa cena de “Matrix” (1999) (Figura 14) em que a 

personagem se desvia das balas em câmara lenta (Leite, 2019). 

 

 

Figure 15: Filme “Matrix” (1999) 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ggFKLxAQBbc (consultado a 06/08/2019) 

 

Através deste procedimento procura-se captar a atenção do espectador para um 

determinado movimento, emergindo-o numa experiência incomum e mais dinâmica. 

Mediante o uso da montagem será criada uma sequência entre os planos de modo a 

obter uma ordem desde que uma peça começa a ser desenhada até chegar às mãos 

do cliente. Porém, pretende-se quebrar esta regra em alguns momentos que serão 

exibidos contraste entre o artigo a ser produzido e o mesmo já pronto sendo usado por 

alguém. 

De modo a obter esse efeito serão realizadas transições inspiradas na técnica de Match-

cut.  

 
11Link para o artigo referido no blog Avmakers : https://www.avmakers.com.br/blog/voce-sabe-o-
que-e-speed-ramp/ (consultado a 06/08/2019)  

https://www.avmakers.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-speed-ramp/
https://www.avmakers.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-speed-ramp/
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“A visual match-cut is achieved when the image at the end of the scene 

“matches” the incoming image of the next scene. 

It can suggest similarity or contrast”  

(Van Sijll, 2005) 

 

A Figura 15 apresenta duas transições efetuadas partindo desta técnica.  

Do lado esquerdo, a transição foi aplicada no filme “2001 - Odisseia no Espaço” (1968), 

ocorre quando um primata atira um osso ao ar e a imagem resultante é uma nave 

espacial com uma forma semelhante à do osso. 

Já do lado direito, a imagem apresentada diz respeito a uma cena do filme “O sentido 

da vida” (1983) em que o personagens que se encontra num jogo de rugby tapa a cara 

com as mãos e a cena transita para um outro personagem também com as mãos na 

cara mas desta vez num cenário de guerra. 

 

 
 

Figure 16: Exemplos de Match-cut 
Fonte: https://youtu.be/-CNcFG0kTVs (consultado a 06/08/2019) 

 

No que diz respeito aos motion graphics, serão inseridos no vídeo como elementos 

ilustrativos, com o objetivo de reter a atenção do espectador, e como elementos 

informativos, contendo todas as noções e informações que a peça audiovisual pretende 

transmitir. 

Os elementos gráficos irão surgir no ecrã por meio de movimentos fluidos e suaves 

considerando os conhecimentos de animação adquiridos ao longo deste estudo 

permitindo que os elementos surjam através de um movimento natural, o que irá 

conduzir a atenção do sujeito para o elemento, o que não se verificaria com tanta 

eficácia se o mesmo aparece-se no ecrã de forma rígida. 

Os princípios da animação considerados serão principalmente a aceleração e 

desaceleração. 
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4.2.2 Produção 

É nesta fase que se põe em prática tudo o que foi previamente planeado na etapa da 

pré-produção e é possível efetivamente visualizar uma maior aproximação do produto 

final. 

Para filmar um vídeo com qualidade, o segredo não é apenas filmar imagens bonitas, 

mas sim conjugar vários fatores, como o enquadramento, ter em conta todos os 

elementos que aparecem em cena e tentar eliminar aqueles que se revelem 

indesejados, orientar as pessoas que pretendemos filmar de modo a que estas saibam 

o seu papel e procurar o ângulo que melhor transmita a mensagem pretendida. No 

fundo, a chave é estar atento a todos os pormenores durante as filmagens para evitar 

falhas que possam tornar a fase da pós-produção mais trabalhosa e demorada (Long & 

Schenk, 2000). 

As filmagens ocorreram ao longo de vários dias, sendo que cada dia era destinado à 

gravação de um determinado local ou fase da produção das peças. 

Apesar de todas as cenas a filmar já estarem anteriormente definidas, durante este 

processo foram realizadas filmagens extra de ângulos diferentes ou a ações não 

planeadas, de modo a evitar falta de material na fase da montagem. 

 

4.2.2.1 Material utilizado 

O material utilizado para realizar o vídeo foi por conta do autor o que garantiu maior 

flexibilidade na hora de realmente usar o material pois evitaram-se burocracias ou 

problemas possíveis ao alugar ou pedir equipamento emprestado. 

O material listado em seguida trata-se de material não profissional, porém revelou-se 

suficiente para o que era esperado. “Even the simplest equipment may provide the 

needed essentials” (Millerson & Owens, 2008, p. 4).  

Foi usada uma câmara DSLR Canon 760D (Figura 16 a)), duas objetivas, uma de 50mm 

f/1.8 (Figura 16 b)) e outra de zoom com 18-200mm f/3.5 – 5.6 (Figura 16 c)), e ainda 

um tripé Hama 61 (Figura 16 d)). 

Recorreu-se ainda ao uso de um drone (Figura 16 e)) que possibilitou a filmagem de 

imagens aéreas no exterior da fábrica e realização de travellings frontais e laterias no 

interior da fábrica. 
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Figure 17: Material utilizado 

a) Canon DSLR 760D 

Fonte: https://rhinocamera.imgix.net/products/lg/2cb2ae12-49c6-4202-931e-25707c8f60f6.jpg 

 

b) Objetiva 50mm f/1.8 

Fonte: https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2018/12/5/45069293/45069293_14dcd635-e977-42ba-bb78-

246fbe55723f_700_700.jpg 

 

c) Objetiva 18-200mm f/3.5 – 5.6 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71kezsfYShL._SY450_.jpg 

 

d) Tripé Hama 61 

Fonte: https://pt.hama.com/bilder/00004/abb/00004161abb.png 

 

e) Drone DJI Mavic Air 

Fonte: https://www.worten.pt/i/e8f0e1d6547b9b7a431a6f4db15fa3c3da6867b7.jpg 

 

Dispor de duas objetivas diferentes possibilitou a captação de uma maior variedade de 

imagens, sendo que a objetiva de 50mm foi empregue para recolher planos de pormenor 

ou mais aproximados do objeto ou indivíduo (Figura 16 b)), enquanto que a objetiva de 

zoom permitiu captar imagens em locais de acesso condicionado e foi usada para filmar 

planos mais gerais (Figura 16 c)). 

O uso do tripé viabilizou a recolha de imagens estabilizadas, contudo, nem sempre era 

possível empregar este equipamento uma vez que na zona da fábrica dedicada à 

produção das peças não existia muito espaço livre e havia a preocupação de não 

perturbar os colaboradores. Nestes casos, a estabilidade da imagem foi corrigida em 

pós-produção. 

 

https://rhinocamera.imgix.net/products/lg/2cb2ae12-49c6-4202-931e-25707c8f60f6.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71kezsfYShL._SY450_.jpg
https://pt.hama.com/bilder/00004/abb/00004161abb.png
https://www.worten.pt/i/e8f0e1d6547b9b7a431a6f4db15fa3c3da6867b7.jpg
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4.2.2.2 Captação de imagens 

Na fase das filmagens houve especial atenção ao uso do equipamento e das suas 

definições. Millerson e Owens (2008) referem que a técnica usada e o conhecimento da 

câmara são essenciais para produzir imagens interessantes e persuasivas. Ressaltam 

ainda a importância de conhecer a câmara e a lente utilizada de modo a definir 

corretamente e de forma adequada a velocidade de obturação, a abertura da lente e o 

ISO12 (Millerson & Owens, 2008). 

Previamente foi definido o modo Full HD (1080 x 1920 pixeis) como tamanho da imagem 

a utilizar e 25fps como o número de fotogramas por segundo. 

Todas as filmagens foram realizadas em modo manual, possibilitando maior controlo 

sobre os parâmetros da câmara que foram sempre ajustados mediante a necessidade. 

O ISO permite o aumento da luminosidade da cena de forma artificial, no entanto, quanto 

maior estiver o seu valor, maior é a possibilidade de aparecimento de grão nas imagens. 

Por essa razão, o ISO manteve-se definido até aos 200, contudo, e como todas as 

filmagens dependeram da luz natural, houve exceções em que foi necessário subir aos 

400 para captar imagens com luminosidade suficiente. 

Os restantes parâmetros foram sempre balanceados em simultâneo de forma a obter a 

imagem pretendida.   

Nesta fase foram realizadas várias filmagens com teor persuasivo, tal como havia sido 

anteriormente idealizado, de modo a conter vários princípios da persuasão. 

Na figura seguinte (Figura 17) é possível verificar a aplicação desses princípios. A alínea 

a) diz respeito ao princípio da escassez e demonstra a marca única no mercado 

produzida pela Grestel, o ECOGRES. A alínea b) corresponde ao princípio da simpatia, 

na medida em que demonstra o rosto de uma colaboradora real que sorri para a câmara 

enquanto efetua o seu trabalho. Já alínea c) refere-se ao princípio da prova social, uma 

vez que permite ao espectador visualizar o produto em utilização. 

 
12 ISO é o acrónimo para o organismo que criou esta escala: International Organization for 
Standardization. Diz respeito à sensibilidade do sensor da câmara fotográfica à luz 
https://www.ipf.pt/site/o-que-e-o-iso/ (consultado a 12/07/2019). 

https://www.ipf.pt/site/o-que-e-o-iso/
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Figure 18: Utilização de 3 dos princípios da persuasão no vídeo 

a) Princípio da escassez 

b) Princípio da simpatia 

c) Princípio da prova social 

 

Estava ainda planeado o emprego do princípio da autoridade recorrendo às filmagens 

de elementos da empresa num contexto mais formal, contudo a instituição revelou tratar-

se de uma sociedade mais informal, pelo que não faria sentido prosseguir com a ideia 

anterior. 

4.2.3 Pós-produção 

Terminada a fase das filmagens segue-se a última etapa da produção audiovisual, a 

pós-produção. 

A presente fase consiste na organização do material recolhido seguindo-se da sua 

montagem e edição, que engloba o emprego de efeitos visuais, correções de imagem, 

música, transições e elementos gráficos (Candeias, 2003). 

 

4.2.3.1 Montagem do vídeo 

Neste ponto reúnem-se todos os ficheiros de vídeo realizados durante a produção e 

procede-se à sua organização em pastas no computador de modo a facilitar o processo 

seguinte. 

Neste caso, os ficheiros foram organizados em pastas com as datas em que foram 

produzidos, pois sabia-se que locais e ações haviam sido filmadas em cada um dos 

dias. Seguidamente, foi feita uma revisão de todos os vídeos capturados e foram 
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escolhidos os que viriam a ser importados para o software de edição para fazer parte 

do vídeo final. 

O software selecionado para este processo foi o Adobe After Effects CC 2018 (Figura 

18) devido às funcionalidades que o programa permite e também à familiarização com 

o mesmo. 

Nesta fase procedeu-se ainda à estabilização de alguns clips, que tal como referido 

anteriormente, na impossibilidade de utilizar o tripé, ficaram um pouco tremidos. Para 

isso, foi utilizado o efeito Estabilizador de distorção VFX disponível no software de 

edição. 

 

 

Figure 19: Edição do software de Adobe After Effects CC 2018 

 

Os cortes e transições dos planos funcionam em sintonia com a música, portanto foi 

necessário escolher a música antes de iniciar o processo.  

A música pretendida era algo com ritmo e estimulante, que permitisse vários cortes e 

que da mesma forma transmitisse um mood cinemático. A pesquisa pela música 

indicada foi facilitada pela plataforma Artlist13 que possibilita a procura através de vários 

filtros entre eles o humor e os instrumentos desejados. 

Escolhida a música, iniciou-se o processo de corte e montagem dos clips de modo a 

formar uma sequência entre eles sempre de acordo com o ritmo sugerido pelo áudio, 

um processo bastante trabalhaso mas imprescindível. 

 

 
13 https://artlist.io/ - plataforma utilizada para descarregar a música utilizada no vídeo (consultado 
a 07/03/2019) 

https://artlist.io/
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4.2.3.2 Correção de cor 

Quanto à correção das cores, foi utilizada uma técnica bastante popular em Hollywood 

(Figura 19), o “Orange and Teal look”, ou seja, o uso de tons laranja e turquesa (Djudjic, 

2017). 

 

 

Figure 20: Guerra dos Tronos (S03E04, 2013), Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009), respetivamente 
Fonte: https://hamcj.files.wordpress.com/2014/07/dany.png (consultado a 09/08/2019),  

https://www.themoviescene.co.uk/reviews/_img/1947-2.jpg (consultado a 09/08/2019), respetivamente 

 

O uso deste par de cores é bastante recorrente pois criam contraste entre si por serem 

cores complementares. Estas cores funcionam, uma vez que os tons de pele assentam 

algures entre os tons laranja, portanto, acentuando a cor de pele e usando uma cor 

oposta no fundo, cria contraste e profundidade permitindo que o sujeito fique destacado 

do restante (Djudjic, 2017). 

Na figura seguinte, Figura 20, é possível verificar a forma como esta técnica foi 

empregue no presente projeto. A luminosidade dos tons de pele foi aumentada e os tons 

azulados tornaram-se mais turquesa. 

 

 

Figure 21: Do lado esquerdo o antes, do lado direito o depois dos efeitos aplicados 

https://hamcj.files.wordpress.com/2014/07/dany.png
https://www.themoviescene.co.uk/reviews/_img/1947-2.jpg
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Outra razão para este par de cores funcionar diz respeito ao contraste entre ambas, 

sendo que são as cores mais contrastantes entre si de todas as combinações de cores 

existentes, tal como é possível verificar na Figura 21 (Djudjic, 2017). 

 

Figure 22: Contraste entre cores opostas 
Fonte: https://www.diyphotography.net/reasons-orange-teal-look-popular-movies/ (consultado a 09/08/2019) 

 

De forma a alcançar este resultado, foram utilizados vários efeitos disponibilizados pelo 

After Effects, nomeadamente, a Tonalidade, que permitiu acrescentar um tom turquesa 

às imagens, Curvas, que possibilitou o aumento e diminuição do brilho de modo a gerar 

contraste, e ainda, a Cor Seletiva, que facilitou a seleção das cores permitindo torná-las 

mais próximas dos tons desejados (Figura 22).  

 

 

Figure 23: Efeitos utilizados na correção de cor 
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Dado que todos os clips eram diferentes uns dos outros devido às cores e valores de 

exposição que variavam de local para local, foi necessário fazer ajustes um a um de 

modo a que todas as imagens apresentassem os mesmos tons, algo que tomou 

bastante tempo, uma vez que se trata de um vídeo de 4 minutos com mais de 125 clips 

de vídeo diferentes. 

 

4.2.3.3 Transições  

Todas as transições entre planos devem ser devidamente pensadas de forma a não 

afetar a continuidade da narrativa.  

Neste projeto, para além de cortes simples entre um plano e outro que consistem 

apenas na sucessão de planos subsequentes, foram também usadas as técnicas de 

speed ramp e match-cut. 

O speed ramp foi empregue de modo a criar uma ligação dinâmica entre dois planos 

diferentes segundo o ritmo sugerido pela música, dando ênfase e carga dramática a 

determinados momentos do vídeo. 

Já a técnica de match-cut foi aplicada de formar a sugerir contrate entre planos, ainda 

que mantendo a lógica da narrativa. 

Na Figura 23 é demonstrado o efeito criado por este tipo de transições. Do lado 

esquerdo uma colaboradora pega na caneca para fazer alguns retoques, após a 

transição, outra pessoa pega na peça, agora finalizada, na sua sala de estar. 

Além da caneca, que é o objeto em comum de ambas as cenas, também outros 

elementos ajudam na construção desta transição, nomeadamente os tons cromáticos 

que se mantêm de um plano para o outro. 

 

Figure 24: Transição match-cut 

 

4.2.3.4 Motion Graphics 

Os motion graphics possuem um papel de destaque na presente dissertação, uma vez 

que se pretende averiguar qual o efeito que, em conjunto com o vídeo, provocam no 

espetador. Contudo, optou-se por uma abordagem mais contida de modo a evitar o uso 

em demasia, uma vez que se priorizou uma componente mais infográfica por se 

relacionar melhor com o vídeo institucional promocional. 
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Durante a realização do vídeo, já na fase da pós-produção, existiu a preocupação de 

não o sobrecarregar com elementos gráficos, pois o foco continuavam a ser as imagens 

apresentadas e, dado que se pretende dirigir o vídeo a vários mercados e vários pontos 

do mundo, a vertente mais informativa e menos “animada” pareceu a mais indicada. 

Verificou-se ainda o cuidado de construir um vídeo de caracter internacional, assim 

sendo, todo o texto foi escrito em inglês e evitou-se a aplicação de elementos demasiado 

detalhados de forma a que todas as culturas possam interpretar o filme do mesmo modo. 

Os motion graphics foram aplicados em vários momentos ao longo do vídeo dando a 

conhecer ao espectador diversos fatores e valores importantes sobre a empresa. 

A tipografia utilizada nos motion graphics foi a Nexa, pensada e escolhida segundo os 

critérios estipulados pela empresa, uma vez que esta requeria algo simples, de leitura 

clara, sem serifa e não muito distante de tipografia que a instituição normalmente utiliza, 

a Helvetica. 

Dentro da família tipográfica selecionada, optou-se pelo emprego da versão bold e light, 

o que permitiu a criação de contraste entre os textos, possibilitando a composição de 

uma hierarquia visual entre as diferentes frases, dado que os caracteres maiores e 

escritos a bold, têm maior importância que aqueles mais pequenos e escritos a light.  

Os textos informativos inseridos foram acompanhados por outros elementos gráficos, 

enfatizando a mensagem a ser transmitida. Tanto o texto como os restantes elementos 

gráficos apresentam-se a branco com sombra projetada a fim de se destacar e não se 

confundir com o fundo. 

Na figura disposta a baixo (Figura 24) é possível verificar a forma como os motion 

graphics foram empregues, visando a interação dos elementos gráficos com as imagens 

em vídeo. Foram ainda criados alguns ícones com o intuito de ilustrar a mensagem 

pretendida. 

 

Figure 25: Motion graphics em interação com o vídeo 

 

Tal como previsto anteriormente, os motion graphics cumprem um papel essencial de 

comunicação de mensagens persuasivas, portanto transportam várias indicações que 

demostram as mais valias da instituição, de modo a reter a atenção do 

espetador/consumidor. 

As animações dos elementos assentam na utilização de diversas ferramentas 

disponibilizadas pelo software After Effects. Entre elas, foram usadas as mais básicas 
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(opacidade, escala e posição), mas também alguns métodos mais complexos. É o caso 

do motion tracker, esta ferramenta consiste na captura do movimento de um 

determinado ponto do vídeo, possibilitando a inserção de um objeto gráfico que adquire 

as características de posição, escala e rotação do ponto no vídeo previamente 

selecionado. 

De forma a que todas as animações ocorram de forma fluída, recorreu-se à opção de 

keyframe assistant, que permite controlar a aceleração e desaceleração dos elementos, 

evitando que estes surjam no ecrã de forma brusca. Na Figura 25 é possível averiguar 

a forma como esta técnica influencia o gráfico de velocidade da animação. Do lado 

esquerdo, a animação ocorre de forma linear ao longo do tempo, o que significa que a 

velocidade é sempre constante. Já no lado direito, foi empregue a aceleração no início 

e a desaceleração no fim do trajeto, criando uma curva, pois a velocidade aumenta ao 

longo do tempo até metade do percurso, e depois desce progressivamente até voltar ao 

zero. 

Ainda com a finalidade de tornar as animações mais fluídas e suaves utilizou-se a opção 

de motion blur que consiste na multiplicação dos frames, permitindo uma animação mais 

contínua e com aspeto mais natural. 

 

 

Figure 26: Gráficos de velocidade da animação 

 

4.2.4 Exportação 

Após a finalização do vídeo, segue-se a exportação do projeto tendo em consideração 

as características e definições posteriormente estabelecidas. Foi ainda levando em 

conta o tipo de ficheiro que se trata, uma vez que se pretende obter um formato versátil 

compatível com várias plataformas online: 

o Formato: H.264 

o Frames por segundo: 25 fps 

o Largura: 1920  px 

o Altura: 1080 px 

o Extensão: .mp4 

No que diz respeito ao som, existiu também o cuidado de selecionar os parâmetros mais 

standard e recomendados, de modo a manter a versatilidade do ficheiro final: 
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o Formato de áudio: AAC 

o Codec de áudio: AAC 

o Taxa de amostragem: 48000 Hz 

o Canal: Estéreo 

A exportação foi feita com recurso a um software externo ao After Effects uma vez que 

a versão utilizada deixou de disponibilizar o codificador H.264, portanto, foi usado o 

Adobe Media Encoder (Figura 26). 

 

 

Figure 27: Renderização através do Adobe Media Encoder 
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|| RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS || 

 

5.1. Instrumento de recolha de dados 

De modo averiguar até que ponto as mensagens presentes no vídeo eram entregues e 

interpretadas de forma efetiva pelos espectadores, foi realizado um inquérito por 

questionário online. 

A amostra participante neste questionário foi eleita através da técnica de amostragem 

da bola de neve. Trata-se de uma estratégia não probabilística que ocorre quando um 

primeiro grupo de indivíduos é escolhido para participar no estudo e, de seguida, nomeia 

novos participantes da sua rede de amigos (Gray, 2004). 

O questionário aplicado encontra-se dividido em duas partes, a primeira parte permite 

descrever a amostra, contendo perguntas à cerca do género, faixa etária e nível de 

ensino dos participantes. A segunda parte contem perguntas totalmente direcionadas 

ao vídeo produzido. 

Foram aplicadas tanto questões de tipo abertas como fechadas. As questões de tipo 

abertas possibilitam respostas não enviesadas uma vez que não contêm respostas pré-

definidas, logo, permite a recolha de dados mais ricos em conteúdo correspondente à 

opinião de cada inquirido (Gray, 2004). 

Por outro lado, as questões de tipo fechadas demonstram-se mais fáceis de analisar e 

comparar, posto que as respostas dadas constam numa lista de opções previamente 

designadas (Gray, 2004). 

No presente estudo foram aplicados dois tipos de questões fechadas, as perguntas de 

categoria e as perguntas de escala ordinal. Na primeira, são apresentadas múltiplas 

respostas e apenas é permitida a escolha de uma, na segunda, é medido o nível de 

concordância de uma variável permitindo ao inquirido selecionar um nível na escala 

dentro das opções que lhe são apresentadas (Gray, 2004). 

O inquérito enviado a cada um dos participantes foi elaborado e respondido através da 

ferramenta Google Forms14. Este continha o link direto15 para a visualização do vídeo 

na plataforma YouTube16, uma vez que, para responder às questões colocadas, era 

imperativo o seu visionamento. 

 

 

 
14 https://www.google.com/forms (consultado a 25/09/2019) 
15 https://youtu.be/pxsyKXJGLmo (consultado a 25/09/2019) 
16 https://www.youtube.com/ (consultado a 25/09/2019) 

https://www.google.com/forms
https://youtu.be/pxsyKXJGLmo
https://www.youtube.com/
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5.1.1 Caracterização da amostra 

A presente investigação contou com a participação de 32 inquiridos que responderam 

de forma anónima às questões que lhes foram apresentadas. 

Da amostra fizeram parte 14 indivíduos do género feminino e 18 do género masculino, 

correspondendo a uma percentagem de 43,8% de mulheres e 56,3% de homens, tal 

como é possível verificar no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Distribuição da amostra por género 

 

Quanto à faixa etária, verificou-se a participação de indivíduos com idades variadas, 

contudo, a maior concentração ocorreu entre os 18 e os 24 anos, correspondendo a 19 

inquiridos, ou seja, 59,4% da amostra. Obtiveram-se ainda 10 respostas (31,3%) de 

sujeitos entre os 25 e 35 anos, 2 (6,3%) com mais de 35 anos e 1 (3,1%) com 17 anos 

ou menos (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Distribuição da amostra por faixa etária 

 

No que diz respeito ao grau de ensino, conclui-se que a maioria da amostra se encontra 

dividida entre indivíduos com licenciatura e com mestrado, uma vez que 15 inquiridos 
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alegam ter o grau de mestre e outros 15 dizem ter o grau de licenciado, sendo que cada 

grupo referido representa 46,9% da amostra. Os restantes 6,3% correspondem a 2 

indivíduos com o ensino secundário (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3: Distribuição da amostra por grau de ensino 

 

5.1.2 Análise e discussão de resultados 

Após a observação dos factos correspondentes às características de cada inquirido, 

segue-se a análise dos dados que dizem respeito diretamente ao vídeo, questões essas 

que tinham como objetivo apurar se o vídeo teria sido capaz de reter a sua atenção para 

determinados elementos, nomeadamente, textos e outros elementos gráficos e se estes 

se tinham revelado importantes para a sua compreensão da narrativa contida no filme. 

Foi ainda testada a forma como a simpatia funcionava como método persuasivo. 

A questão 1. “Recorda-se ter visto algum texto no vídeo?” permitia perceber se o 

inquirido tinha estado atento durante a visualização do vídeo, uma vez que o texto surge 

no mesmo com alguma frequência. Ainda assim, existiu 1 individuo que não se recorda 

ter visto texto (3,1%), os restantes 31 (96,9%) responderam de forma afirmativa (Gráfico 

4). 

A questão 1.1 “Caso se recorde, indique um exemplo do que leu” não era de caracter 

obrigatório, por essa razão foram obtidas 27 respostas. Apenas uma das respostas 

dadas não correspondia a informações que foram dadas ao longo do vídeo. Deste modo, 

e considerando que as frases identificadas pelos participantes se encontravam em 

diversos momentos do filme, é possível concluir que 26 espetadores (81,25%) 

memorizaram pelo menos um dos conceitos transmitidos através do texto apresentado.  
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Gráfico 4: Distribuição dos indivíduos quanto à visualização, ou não, de texto no vídeo 

A seguinte questão 1.2 “De que forma se comporta o texto no vídeo?” objetivava, mais 

uma vez, perceber o nível de atenção que o espetador teria dado ao texto presente no 

vídeo. Procedendo à análise do gráfico abaixo apresentado (Gráfico 5) é possível 

concluir que a maioria (93,8%, 30 indivíduos) verificou que o texto presente surgia de 

forma animada. Contudo, 1 dos inquiridos referiu que o texto presente se encontrava 

sempre estático e outro admitiu que não se recordava do comportamento do texto (1 

indivíduo equivale a 3,1%). 

Ainda assim, os presentes resultados até então indicam que a utilização de texto foi 

eficaz, uma vez que a grande maioria da amostra se recorda da presença de texto assim 

como de algumas frases apresentadas e da forma como este se comporta durante o 

filme visionado. 

 
Gráfico 5: Distribuição dos indivíduos quanto ao comportamento do texto verificado ao longo o vídeo 

 

A questão 1.3 “Na sua opinião, qual a ação do texto nas imagens que viu?” permitiu 

aferir qual o efeito do texto empregue no vídeo, do ponto de vista dos inquiridos. Os 

resultados abaixo apresentados no Gráfico 6, revelam que 78,1% dos inquiridos, o que 
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corresponde a 25 indivíduos, considera que o texto facilitou a compreensão das imagens 

apresentadas.  

A aplicação de movimento no texto revelou-se efetivo na medida em que nenhum 

inquirido referiu que complicava a perceção das imagens, porém, 18,8% (6 inquiridos) 

referiu que não teria notado qualquer efeito. Um dos sujeitos usou a opção “outro” para 

acrescentar que o texto ajudou a ter contexto sobre o que o vídeo queria transmitir. 

 

Gráfico 6: Distribuição dos indivíduos quanto à sua opinião em relação à ação do texto no vídeo 

 

A questão sequente 2. “Recorda-se da presença da seguinte imagem no vídeo?” 

apresentava a Figura 27 e perguntava aos espetadores se se recordavam tê-la visto no 

vídeo anteriormente visionado, ao que 93,8%, ou seja, 30 indivíduos, respondeu de 

forma afirmativa e os restantes 6,3% responderam de forma negativa. 

 

 

Figure 28: Imagem apresentada aos inquiridos na questão 2. do questionário apresentado 

 

A questão 2.1 “Caso se recorde, indique o que acontece no momento retratado na 

imagem” objetivava perceber se os espetadores que responderam de forma afirmativa 

à questão anterior conseguiam especificar o que acontecia no momento identificado. Ao 

que 26 inquiridos (81,25%) responderam de forma correta, referindo que após o corte 
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do grés, surgia texto que indicava o tipo de material utilizado na produção das peças 

(natural raw materials). 

A questão 3. “Tendo em conta cada uma das afirmações apresentadas, indique o seu 

nível de concordância” continha várias afirmações às quais era pedido aos inquiridos 

que escolhessem, dentro de 5 opções, a que mais se adequasse. Este momento foi 

aproveitado para averiguar opiniões importantes sobre o uso de motion graphics no 

vídeo, assim como o emprego de rostos dos colaboradores como método persuasivo 

(Gráfico 7). 

À primeira afirmação apresentada “Os elementos gráficos animados cativaram a minha 

atenção para as mensagens que transmitiam”, a maioria dos participantes (17 

indivíduos) concordou com a afirmação, enquanto que 14 referiram concordar 

totalmente e 1 opôs-se à maioria referindo que discordava da afirmação. 

A segunda afirmação “Considero que os elementos gráficos animados acrescentaram 

valor ao vídeo por o tornarem mais apelativo” obteve um nível de total concordância 

bastante elevado, uma vez que 18 participantes deram essa resposta. O número de 

sujeitos que concordaram também foi significativo, contando com 12 resposta. Contudo, 

2 indivíduos discordaram da afirmação colocada. 

A terceira afirmação “Considero que o uso de elementos gráficos animados me 

distraíram do vídeo em si” foi a que obteve opiniões mais dispares dado que 3 

participantes discordaram, 6 não concordaram nem discordaram, 13 discordaram e 10 

discordaram totalmente. 

A quarta afirmação “Considero que simpatizei com os rostos dos colaboradores 

apresentados ao longo do vídeo” verificou os resultados mais positivos com 17 

inquiridos a concordar totalmente com a afirmação e 15 a concordar. 

A última afirmação “Após a visualização do vídeo, senti vontade de conhecer mais sobre 

a empresa” reuniu a maioria dos votos na opção “concordo” com um total 17 respostas, 

ainda que os demais se tenham distribuído um pouco pelas restantes opções, contando 

com 7 inquiridos que concordaram totalmente, 4 que nem concordaram nem 

discordaram e 4 que discordaram. 

Perante os resultados adquiridos em relação às afirmações descritas e analisadas 

anteriormente, é possível constatar que o uso de motion graphics no vídeo promocional 

apresentado mostrou-se bastante revelante, uma vez que foram verificadas respostas 

deveras positivas em relação a este assunto, como é o caso da primeira, segunda e 

terceira afirmações. 

O facto de os participantes terem simpatizado com os rostos dos colaboradores 

apresentados durante o vídeo também é bastante favorável, (apurado através da quarta 

afirmação) na medida em que a simpatia leva os consumidores a identificarem-se com 

a marca, e, por conseguinte, aumenta a probabilidade de se tornarem interessados ou 

clientes. Deste modo, e através da análise às respostas dadas perante a quinta 

afirmação, percebe-se que foi atraída a atenção dos participantes uma vez que a maioria 
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referiu que concordava ou concordava totalmente que tinha ficado interessado em 

conhecer mais à cerca da empresa. 

 
Gráfico 7: Distribuição dos indivíduos quanto ao seu nível de concordância em relação a cada uma das afirmações 

apresentadas 

 

A questão 4. “Descreva qual foi o seu momento favorito do vídeo” era uma questão de 

resposta aberta que pretendia obter opiniões legítimas dos participantes quanto ao 

vídeo. As respostas obtidas permitiram constatar que os participantes valorizaram 

principalmente a apresentação dos colaborados sorridentes, a descrição completa do 

processo de fabrico de uma peça e o uso de animações em certos momentos. 

Estas foram algumas das respostas dadas pelos inquiridos: 

o “A descrição através de vídeo dos vários processos de fabrico da empresa, 

assim como a alegria dos colaboradores da empresa.” 

 

o “O vídeo estava bem editado no geral e tinha boas animações complementares.” 

 

o “Os rostos dos empregados. Deu um toque humano ao vídeo e criou simpatia.” 

 

o “A representação de forma animada dos desenhos das várias peças” 

Baseado nas respostas dadas a esta questão, foi elaborada uma nuvem de palavras 

(Figura 28). Esta ferramenta permite obter uma representação visual das palavras 

usadas com maior frequência, neste caso, nas respostas dadas à questão 4., sendo que 

quanto maior for o tamanho da palavra no diagrama, maior terá sido o seu uso. 

Observando a Figura 28, é possível perceber que as palavras mais utilizadas pelos 

inquiridos foram “colaboradores”, “peças”, “vídeo” e “fabrico”, o que permite deduzir que 

os colaboradores e o fabrico das peças foram os elementos do vídeo mais apreciados 

pelos participantes, tal como foi referido anteriormente. 
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Figure 29: Nuvem de palavras correspondente à resposta da questão 4. 

 

A última questão “Após o visionamento do vídeo, o que entende que a empresa faz?” 

destinava-se à recolha de respostas mais completas e desenvolvidas de modo a rematar 

as conclusões quanto aos resultados obtidos com todo o questionário. Esperava-se que, 

após o visionamento do vídeo, o participante fosse capaz de descrever o processo ou 

partes chave da produção de uma peça. 

Apesar de parte das respostas obtidas não se revelarem muito conclusivas, destacam-

se algumas:  

o “A empresa fornece 850000 peças de cerâmica feitas de material reciclável por 

mês. Na formação destas, há máquinas de alta tecnologia envolvidas. Todo este 

processo é feito através de métodos que não prejudicam o ambiente.” 

 

o “A empresa produz peças de louça de uma maneira favorável para o meio 

ambiente como por exemplo o uso de materiais reciclados.” 

 

o “A empresa produz peças de cerâmica com material de alta qualidade. Cada 

peça é única e produzida com o máximo de eficácia e carinho por parte de quem 

a manuseia. São também usados materiais amigos do ambiente.” 

 

Estas afirmações revelam que os principais valores da Grestel foram transmitidos e 

interpretados de forma efetiva, uma vez que vários inquiridos foram capazes de os 

enumerar nas suas respostas. 
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|| CONCLUSÕES || 

 

Após terminadas todas as fases anteriores que constituíram a presente investigação, é 

o momento de focar nas considerações finais. 

Serve, portanto, este capítulo para recuperar os objetivos desta investigação e proceder 

a uma análise comparativa entre os resultados obtidos e aqueles que eram esperados 

no início da pesquisa. Serão ainda expostas e discutidas as conclusões obtidas e, por 

fim, serão declaradas as limitações ao estudo e apresentadas perspetivas para estudos 

futuros. 

É importante considerar novamente a questão de investigação inerente à presente 

dissertação: 

“De que forma é que o uso de motion graphics rentabiliza a comunicação 

persuasiva na linguagem vídeo?” 

Para lhe dar resposta foi feito o levantamento dos conceitos importantes, procedendo-

se ao respetivo estudo bibliográfico, permitindo obter a perspetiva de cada autor 

estudado e desenvolver o conhecimento à cerca de cada um dos temas, temas esses 

que o autor teve a oportunidade de aprofundar estudando o caso da empresa Grestel 

S.A., para a qual foi elaborado o vídeo promocional cujo processo de realização foi 

descrito na presente dissertação. 

Segundo vários autores estudados, o uso de motion graphics em concordância com o 

vídeo convencional para fins publicitários já é uma técnica usada desde a década de 

80. Pretendia-se então perceber de que forma este método funciona e como torná-lo 

rentável para um vídeo de promoção empresarial de modo a obter um objeto audiovisual 

capaz de transmitir a mensagem pretendida pela empresa sem se tornar pesado ou 

aborrecido. 

Segue-se o estudo das hipóteses, as mesmas serão apresentadas e confrontadas com 

os resultados obtidos: 

1ª Hipótese: A implementação de motion graphics permite manter a atenção do 

espetador durante mais tempo. 

O estudo realizado não permitiu identificar como funciona atenção do espectador no que 

toca ao tempo. Contudo, foi possível verificar que 81,25% dos participantes no estudo 

conseguiram identificar o que acontecia num determinado momento do vídeo em que 

surgia texto animado integrado e também 81,25% dos inquiridos apontaram pelo menos 

uma das frases apresentadas em variadas alturas do vídeo não havendo preferência 

por nenhuma em específico, uma vez que foram identificadas frases tanto do início como 

do meio ou fim.  

Deste modo, é possível constatar que grande maioria dos indivíduos estudados se 

manteve atento durante a visualização retendo a mesma atenção até ao final.  
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2ª Hipótese: A interação de motion graphics com vídeo torna o produto final mais 

apelativo. 

Ao longo da presente investigação, a comunicação entre ambos elementos foi estudada 

em termos bibliográficos e práticos, iniciando-se por perceber como funciona na teoria 

segundo alguns autores. Seguidamente, na montagem do vídeo realizado, a questão foi 

passada para a prática até ganhar a forma que estava planeada.  

Após obter o produto final, faltava aplicar o questionário que iria possibilitar o 

apuramento de resultados que após a sua análise revelaram opiniões bastante 

positivas, uma vez que 93,75% dos inquiridos referiu concordar ou concordar totalmente 

com o facto do recurso a motion graphics contribuir para um vídeo mais apelativo. 

3ª Hipótese: O uso de motion graphics facilita a transmissão e compreensão de uma 

ideia, mensagem. 

De modo a construir um produto capaz de transmitir a mensagem correta, é importante 

estudar a entidade por detrás da mensagem com o objetivo de conhecer bem aquilo que 

se pretende promover. No presente caso, o autor dedicou grande parte do estágio 

efetuado na empresa à recolha de informação útil sobre a mesma, procurando conceber 

um produto audiovisual que refletisse a essência da instituição da melhor forma 

possível. 

O inquérito realizado veio a confirmar que o método adotado para transmitir a 

mensagem pretendia foi efetivo, dado que 81,2% dos inquiridos referiu que o texto 

animado facilitou a compreensão ou ajudou a ter contexto sobre as imagens e 96,88% 

mencionaram que os motion graphics cativaram a sua atenção para as mensagens 

contidas no vídeo. Tal foi ainda comprovado quando, à última questão aplicada, vários 

participantes descreveram fases importantes do processo de produção e elementos 

referentes aos valores da empresa, como é o caso da preocupação ambiental, uma das 

principais mensagens que a marca pretendia comunicar. 

 

Um dos objetivos da presente investigação era compreender o funcionamento das 

armas de persuasão a fim de tornar o vídeo mais apelativo. Desde o estudo dos 

princípios da persuasão segundo Cialdini (2008), até ao seu emprego no vídeo, todo o 

processo foi descrito ao longo da pesquisa e, por fim, foi possível concluir que o meio 

persuasivo mais eficaz neste projeto teria sido o apelo à simpatia através da 

apresentação dos colaboradores reais da Grestel, o que trouxe uma carga humana ao 

objeto audiovisual, aproximando-o dos consumidores. 

A análise dos diversos resultados permite afirmar que 100% dos inquiridos criou empatia 

com os colaboradores e grande parte dos participantes valorizou a presença dos 

mesmos no vídeo, destacando o momento em que surgem como a sua parte favorita. 
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Limitações ao estudo 

A primeira limitação a apontar remete à fase do início das filmagens para o vídeo 

promocional. O princípio deste processo viu-se bastante atrasado, uma vez que era 

necessário possuir direitos de imagem dos colaboradores que iriam ser apresentados 

no filme e a documentação necessária para o efeito nunca chegou a estar disponível. 

Para reparar estra situação, foram efetuadas todas as filmagens planeadas em que não 

surgiam indivíduos até ser dada a autorização que permitia filmar os colaboradores com 

a condição de lhes ser dado um documento para assinarem referindo que aceitavam ter 

a sua imagem exposta em vídeo. Ainda assim, foi perdido bastante tempo com esta 

questão. 

O presente estudo propunha o uso de motion graphics como forma de comunicação 

dentro do vídeo de promoção empresarial, no entanto, de modo a respeitar a linguagem 

estabelecida pela empresa em questão, e uma vez que o vídeo apresentado se trata de 

um objeto final e não experimental, o uso de grafismos não foi tão frequente quanto o 

planeado inicialmente.  

O vídeo realizado não é, portanto, experimentalista por se tratar de um projeto científico, 

uma vez que teria de dar resposta às necessidades da empresa  

Optou-se, portanto, pelo uso equilibrado dos elementos gráficos no vídeo, mantendo a 

ideia original de os usar como meio persuasivo e elemento alvo de estudo na presente 

dissertação, considerando o facto de este dizer respeito a um produto final pronto a ser 

lançado no mercado. 

É também importante referir que na impossibilidade de construir uma amostra mais 

ampla por falta de tempo, recorreu-se a um método de amostragem não probabilístico, 

a bola de neve, o que não permite generalizar os resultados obtidos. No entanto, os 

resultados e o conhecimento adquirido foram bastante positivos. 

O estudo realizado não contou com uma análise comparativa entre um vídeo 

promocional com recurso a motion graphics e outros sem. Tal teria sido fulcral para 

averiguar se a diferença entre a atenção dedicada a ambos seria ou não significativa. 

Contudo, procurou-se contornar este assunto através das questões aplicadas no 

questionário. 

 

Perspetivas para estudos futuros 

Assim como foi referido anteriormente, para estudos futuros relacionados ao inspirados 

no tema desta dissertação seria pertinente a elaboração de dois vídeos, um que 

recorresse a motion graphics e outro não. Deste modo, seriam apurados resultados mais 

claros quanto à diferença entre ambos no que diz respeito à capacidade de captar a 

atenção dos espectadores. 

Outra abordagem mais ambiciosa seria a recolha de dados por meio de eye tracking 

durante o visionamento do vídeo, ferramenta que iria permitir rastrear o movimento dos 
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olhos do espectador e, deste modo, determinar uma hierarquia quanto aos elementos 

que captam a sua atenção em primeiro lugar. 

Um dos objetivos do autor com a realização da presente investigação, seria impulsionar 

o tema dos motion graphics e abrir portas para outras pesquisas e novas abordagens 

sobre este assunto, uma vez que se trata de uma área em constante desenvolvimento 

e com muito para explorar. Seria, portanto, muito gratificante ver esta dissertação servir 

de impulso para projetos futuros. 
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Entrevista semiestruturada a Manuel Oliveira 

 

A presente entrevista teve lugar no dia 5 de março de 2019 numa sala de reuniões da 

Grestel.  

Contou com a disponibilidade de Manuel Oliveira, responsável pelo departamento de 

design da Grestel, que respondeu a uma lista de questões e partilhou a sua experiência 

como designer de produto na empresa. 

Tratando-se de uma entrevista semiestruturada, o entrevistado respondeu a cada uma 

das questões que estavas anteriormente estabelecidas e forneceu ainda dados bastante 

importantes que refletem o seu vasto conhecimento na área. 

 

De seguida, apresentam-se as questões que lhe foram colocadas e as respetivas 

respostas dadas: 

 

1. Há quando tempo trabalho na Grestel? 

 

Resposta: Há 19 anos, comecei em 2000 quando a empresa ainda estava no começo. 

 

2. Qual o critério que leva o departamento de design a sugerir uma nova marca ou 

coleção? 

 

Resposta: A equipa de design sugere novas coleções tendo em contas as 

oportunidades e necessidades do mercado. O nosso objetivo é inovar constantemente, 

estar um passo à frente de modo a surpreender positivamente o consumidor e o 

mercado.  

Gostamos de acompanhar o presente, mas tentamos prever as futuras tendências. 

 

3. Como surge a ideia de uma nova peça? 

 

Resposta: Cada peça é pensada tendo em conta o seu pressuposto e contextualização. 

A mesma é lançada quando temos a certeza que fará sentido inseri-la no mercado. 

O processo de lançar algo novo requere um grande estudo do mercado, daquilo que 

está a ser feito e do que já existe, assim como daquilo que os consumidores esperam 

vir a ver feito pela nossa indústria. 

É sempre importante conjugar as necessidades da empresa com as do mercado. 

 

4. Qual é o processo desde que uma peça é pensada até à sua produção? 

 

Resposta: Quando tenho uma ideia em mente começo por rabiscá-la num papel, 

depois, se for o caso, a mesma é projetada, modelada no computador e de seguida 

passa aos testes às suas propriedades. Depois são feitos os seus moldes e a partir daí 

segue para a produção em série. 

 



Guião vídeo promocional Grestel 

 

Drone levanta voo por trás das árvores e revela a fábrica, voando sobre ela. 

➔ Animação: Since 1998, Area: 40.200 𝑚2 

Alguém rabisca numa folha, filmar o individuo de costas, filmar de cima, o sujeito pega 

numa régua, traça, usa um compasso… cortes rápidos 

Alguém desenha no computador, filma ecrã, rato e teclado 

Filmar processo de criar um molde de gesso 

Alguém coloca pasta na máquina Roller, vários ângulos mostrar mãos da pessoa, 

mostrar rosto 

A mesma pessoa coloca a peça no acabamento, corte para alguém a colocar prato 

numa mesa 

Alguém na olaria enche os moldes com matéria prima, vários ângulos  

Abre-se o molde das asas das peças, várias filmagens do processo 

Várias filmagens à volta dos moldes, filmar máquinas, filmar pessoas 

Close-up às mãos, alguém faz os acabamentos numa asa 

Coloca asa na caneca, corte para alguém a beber chá de uma caneca pronta 

Várias filmagens das prensas RAM, dar ênfase à tecnologia, speed ramp entre várias 

filmagens da máquina 

Vista de cima do interior da fábrica, leve movimento de câmara, time lapse 

➔ Animação: Crescimento entre 2014 e 2018 

 

Alguém limpa uma peça com esponja, filmar mãos, filmar pessoa de frente, esta olha 

para a lente e sorri, câmara lenta 

Indivíduo coloca peça nas prateleiras que giram durante 8h. Time lapse das prateleiras 

em movimento 

Engenheiros deslocam-se ao longo da fábrica, atrás deles surge a animação 

➔ Animação: Market distribution around the world 

 

Máquina com esponjas, efeito câmara lenta - câmara rápida. 

Alguém mostra a cliente uma peça de eco grés, dar enfase ao preto da pasta 

➔ Animação: Logo eco grés, informações sobre o produto, referir exclusividade 

Grestel 

 

Filmar máquina de pratos (máquina que pega nos pratos), criar speed ramp (grade, 

máquina a pegar nos pratos, grande, movimento para a direita para a esquerda, para 

na filmagem das esponjas que giram à volta dos bordos dos pratos) 

Alguém decora delicadamente uma peça, filmagem mostra a pessoa que o faz, filmar 

mãos, movimentos em câmara lenta 

➔ Animação: Each piece is unique 

 



Alguém move a taça, limpa o frete e pousa numa mesa, corte para alguém a pousar 

uma peça pronta numa mesa de sala/cozinha 

Grupo de pessoas a trabalhar, olham para as mãos, levantam o olhar para a câmara, 

corte do plano afastado para mais próximo, alterar focagem (foco nas pessoas mais 

afastadas, foco mais próximo  

➔ Animação: Número de trabalhadores 

 

Filmar vidragem por imersão, câmara lenta de alguém a mergulhar a peça, o mesmo 

indivíduo coloca a peça a escorrer o excesso 

Indivíduo carrega no botão do ecrã que ativa o robot da vidragem, plano Americano, 

plano apenas da mão a pressionar no botão, filmar o robot em ação 

Filmar peças que giram enquanto as pistolas de pressão vaporizam com vidrado 

Filmar ao longo dos fornos, deslocação ao longo do corredor, na lateral surge animação 

➔ Animação: Single-fired products 

 

Filmar o decorrer da escolha, valorizar os fretes já lixados e limpos 

Filmar alguém no retoque, leve movimento de câmara da direita para a esquerda, speed 

ramp enquanto a pessoa gira o prato 

Delicadamente, alguém pincela o bordo de uma caneca/chávena, corte para alguém a 

mexer o chá na mesma chávena com uma colher, mas finalizada 

Filmar ao longo dos corredores, filmar vários, filmar as peças que se encontram nas 

prateleiras 

➔ Animação: Vencedora de vários prémios na área do ambiente e ecologia 

 

Várias peças lado a lado, umas atrás das outras, alguém retira uma peça e nesse local 

surge a animação 

➔ Animação: Eco friendly products 

 

Alguém coloca decalque numa peça 

Filmar as peças no tapete a passar dentro da máquina, speed ramp para o outro lado 

da passadeira, o primeiro plano será mais aproximado que o último 

Captar momentos de boa disposição, pessoas desprevenidas que depois se apercebem 

da presença da câmara, animações à volta das caixas e mesas de trabalho 

Filmar condições sociais (receção, refeitório, …) 

Grupo de pessoas embala peças, olham para a câmara e sorriem 

Alguém embala várias peças numa caixa, fecha a caixa e sela-a. 

Filha oferece peça à mãe, esta revela a marca emocionada, abraçam-se 

Drone filma alguém a cumprimentar um cliente na entrada da empresa, levanta voo e 

afasta-se, mostrando panorâmica da empresa, surge o logotipo. 

 

Fim 



 
 

Inquérito por questionário online aplicado 

 

A Influência dos Motion Graphics na Promoção 

Empresarial 
O presente questionário tem por objetivo proceder à avaliação do estudo realizado no âmbito do 

Mestrado de Comunicação e Multimédia na Universidade de Aveiro. 

 
As perguntas presentes neste questionário são à cerca do vídeo promocional inerente a este 

projeto, elaborado para a empresa Grestel, Produtos Cerâmicos S.A., cujo link para a sua 

visualização se encontra disponível abaixo: 
 

https://youtu.be/pxsyKXJGLmo 

 
 

As suas respostas serão fundamentais para a conclusão da presente pesquisa. 

Agradeço desde já a sua participação. 

Caso surja alguma dúvida, entre em contacto comigo através do seguinte e-mail: dianamsb7@ua.pt 

Diana Batista 

*Obrigatório 

 

 

Caraterização do participante 

 
1. Género * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Feminino 

Masculino 

 

2. Faixa etária * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Até 17 

18-24 

25-35 

Mais de 35 

 

3. Grau de ensino * 
Marcar apenas uma oval. 

 

Ensino básico 

Ensino secundário 

Licenciatura 

Mestrado 

Outro 

 
 
 
 
 

mailto:dianamsb7@ua.pt


 
 

 

 

Questões à cerca do vídeo 
Tendo em consideração o vídeo que assistiu anteriormente, responda às seguintes questões 

 

1. Recorda-se ter visto algum texto no vídeo? * 
Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 

Não 

 
1.1 Caso se recorde, indique um 

exemplo do que leu 
 
 

 
 1.2 De que forma se comporta o texto no vídeo? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

O texto presente encontra-se sempre estático 

O texto surge de forma animada 

Não me recordo 

 

 1.3 Na sua opinião, qual a ação do texto nas imagens que viu? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

O texto tornou complicada a perceção das imagens 

Não notei qualquer influência do texto nas imagens 

O texto facilitou a compreensão das imagens 

Outra: 

 
 

 
 

 2. Recorda-se da presença da seguinte imagem no vídeo? * 
Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 

Não 

 

 



 
 

 
 
 

2.1 Caso se recorde, indique o que acontece no momento retratado na 
imagem 

 
 

 

 

 

 

 

3. Tendo em conta cada uma das afirmações apresentadas, 

indique o seu nível de concordância * 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

 
 

Os elementos gráficos 

animados cativaram a 

minha atenção para 

as mensagens que 

transmitiam. 

Considero que os 

elementos gráficos 

animados 

acrescentaram valor 

ao vídeo por o 

tornarem mais 

apelativo 

Considero que o uso 

de elementos gráficos 

animados me 

distraíram do vídeo 

em si 

Considero que 

simpatizei com os 

rostos dos 

colaboradores 

apresentados ao 

longo do vídeo 

Após a visualização 

do vídeo, senti 

vontade de conhecer 

mais sobre a empresa 

Concordo 

totalmente 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Concordo 
Não concordo 

nem discordo 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

4. Descreva qual foi o seu momento favorito do vídeo * 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

5. Após o visionamento do vídeo, o que entende que a empresa faz? 

(Desenvolva a sua resposta) * 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Com tecnologia 

 



A Influência dos Motion Graphics na
Promoção Empresarial
32 respostas

Caraterização do participante

Género
32 respostas

Faixa etária
32 respostas

Feminino
Masculino56,3%

43,8%

Até 17
18-24
25-35
Mais de 35

31,3%

59,4%



Grau de ensino
32 respostas

Questões à cerca do vídeo

1. Recorda-se ter visto algum texto no vídeo?
32 respostas

1.1 Caso se recorde, indique um exemplo do que leu
27 respostas

Ensino básico
Ensino secundário
Licenciatura
Mestrado
Outro

46,9%

46,9%

Sim
Não

96,9%



Grau de ensino
32 respostas

Questões à cerca do vídeo

1. Recorda-se ter visto algum texto no vídeo?
32 respostas

1.1 Caso se recorde, indique um exemplo do que leu
27 respostas

Ensino básico
Ensino secundário
Licenciatura
Mestrado
Outro

46,9%

46,9%

Sim
Não

96,9%

Eco-friendly packaging

Eco friendly products. 715 employers

Environment friendly techniques

Nao me lembro de nenhum especifico

850.000 pieces produced each month, Eco-friendly packaging, 715 employees, Each piece is unique

Natural raw materials

Nome dos processos

High Tech Machinery

Em diversas ocasiões, explicando e demonstrado dados da empresa

HIGH TECH MACHINERY

Número de funcionários, espaço da empresa, eco friendly, decoração feita a mão

since 1998

eco-friendly

O numero de pecas que sao produzidas diariamente na empresa

Ano de fundação da empresa

Several techniques of Manufacturing Process

UNIQUE

Eco friendly products

distribuition more than 50 coutries

materiais recicláveis

nº de empregados

internal manufacturing of cast molds

Eco Friendly

Each piece is unique

Each piece is unique

80.000m2



1.2 De que forma se comporta o texto no vídeo?
32 respostas

1.3 Na sua opinião, qual a ação do texto nas imagens que viu?
32 respostas

1

2

1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)

2 (7,4%)2 (7,4%)2 (7,4%)

1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%)1 (3,7%1 (3,7%1 (3,7%

O texto presente encontra-se
sempre estático
O texto surge de forma
animada
Não me recordo

93,8%

O texto tornou complicada a
perceção das imagens
Não notei qualquer influência
do texto nas imagens
O texto facilitou a
compreensão das imagens
Ajudou a ter contexto sobre o
que vídeo queria transmitir18,8%

78,1%



2. Recorda-se da presença da seguinte imagem no vídeo?
32 respostas

2.1 Caso se recorde, indique o que acontece no momento retratado na
imagem
26 respostas

O texto surge no material após o corte

Aparece texto encaixado no cilindro

Aparece texto

O cilindo é cortado e aparecem letras no lado circular

Apareçe texto quando é cortada uma fatia

Aparece uma indicação do tipo de materiais usados

Surgiu um texto, a explicar o tipo de materiais utilizados na produção, enquadrado com o material da
imagem, sendo auto-explicativo

Aparece texto após o corte

O barro é cortado e surge o texto no corte.

Aparece o texto - Natural Raw Materials

Apareceu um texto após o corte s argia

Natural materials something something

O texto apareceu acompanhando o movimento já existente na imagem, é apresentado de maneira
natural e não forçado perante o movimento da imagem

Aparece texto de forma animada

Sim
Não

93,8%



Aparece uma frase

Após o corte do material surgiu texto informático indicando a natureza da matéria prima.

O texto apareceu dentro do material

Raw materials

Quando abre aparece uma explicação.

materiais utilizados

raw materials surge na imagem

aparece texto na parte a ser recortada

Natural Raw Materials

Surge um texto a dizer "Natural Raw Materials"

O texto surgiu projetado no momento em que se deu o corte da peça.

Aparece um texto a dizer qualquer coisa na face do material

3. Tendo em conta cada uma das afirmações apresentadas,
indique o seu nível de concordância

4. Descreva qual foi o seu momento favorito do vídeo
32 respostas

Os eleme…

Considero…

Considero…

Considero…
0

5

10

15

20
Concordo totalmenteConcordo totalmenteConcordo totalmente ConcordoConcordoConcordo Não concordo nem discordoNão concordo nem discordoNão concordo nem discordo DiscordoDiscordoDiscordo DDD

Os elementos gráficos 
animados cativaram a 
minha atenção para as 
mensagens que 
transmitiam

Considero que o uso de 
elementos gráficos 
animados me distraíram 
do vídeo em si

Considero que simpatizei 
com os rostos dos 
colaboradores 
apresentados ao longo do 
vídeo

Após a visualização 
do vídeo, senti 
vontade de conhecer 
mais sobre a empresa

Considero que os 
elementos gráficos 
animados acrescentaram 
valor ao vídeo por o 
tornarem mais apelativo



A descrição através de video dos vários processos de fabrico da empresa, assim como a alegria dos
colaboradores da empresa

O texto no cilindro

A senhora a rir

O video estava bem editado no geral e tinha boas animações complementares. Não tive nenhuma parte
favorita.

Ver o processo do inicio ao fim da realização de uma peça de cerâmica

Os rostos dos empregados. Deu um toque humano ao vídeo e criou simpatia

os rostos dos colaboradores criam uma sensação de familiaridade incrivel

Todo o processo de criação da cerâmica

A parte que deu destaque aos funcionários

O vídeo todo

O texto a aparecer no corte do barro.

Os momentos dos colaboradores satisfeitos e sorridentes!

Gostei de ver como são feitas as alças das canecas

O meio

Todo o vídeo foi agradável, não tive um momento favorito

O momento favorito do vídeo foi ver o resultado final das peças.

Não tenho, a meu ver o video esteve sempre no seu auge pois nunca perdeu o interesse.

Quando apareceram os rostos cativantes e alegres dos colaboradores da empresa

O facto de mostrarem o processo de fabrico dos produtos e posteriormente o produto final.

O processo de fabrico desde o material até ao produto final

A representação de forma animada dos desenhos das várias peças

enchimento de moldes

A naturalidade dos trabalhadores (emoções verdadeiras)

O vídeo no geral está bem conseguido.

Apresentação dos colaboradores

conhecer o processo cuidadoso e único ds peças

o processo de fabrico

perceber como há diferentes tipos de moldes e de matérias primas para cada tipo de produto

A parte em que diz "Each Piece is Unique"

A parte dos moldes e pintura das peças



Ver a forma como as peças são pintadas e decoradas.

Pessoas a sorrir, achei curioso terem feito a intro com drone e terem animado

5. Após o visionamento do vídeo, o que entende que a empresa faz?
(Desenvolva a sua resposta)
32 respostas

A empresa dedica-se à produção de vários tipos de louça e outros acessórios. Exemplos: vários tipos de
pratos e canecas (retratado no video).

Design e produção de cerâmicas usando ingredientes eco friendly

Faz loiça em cerâmica

Peças de cerâmica

Produzem loiça

A empresa produz peças de cerâmica com material de alta qualidade. Cada peça é única e produzida
com o máximo de eficácia e carinho por parte de quem a manuseia. São também usados materiais
amigos do ambiente.

produz variados produtos de cerâmica

Criação de peças e acessórios de servir de cerâmica

A empresa produz objetos de cerâmica

Cenas

Cerâmica

Pelo que o vídeo transmitiu, entendi que a Grestel produz Produtos Eco friendly, sendo eles porcelanas
(artigos de mesa, acessórios de cozinha...). São feitos de raw materials e desenham e produzem tudo
nas suas instalações.

Loucas de diversas espécies.

Loiça Eco friendly

Desenvolve todo o processo de criação de uma peça, desde o projeto ao seu fabrico

A empresa produz peças de louça de uma maneira favorável para o meio ambiente como por exemplo o
uso de materiais reciclados.

Faz tudo, desde a criação do design, à fabricação, logística e distribuição.

Produção de variadas peças em série quer manualmente quer com a ajuda de maquinas

É uma empresa de louças com produtos feitos manualmente conferindo a cada peça um carácter único
e exclusivo.  
A empresa é de grandes dimensões e isso traduz-se na quantidade de países para os quais exporta os



seus produtos. 
Para além de tentar cumprir o seu objectivo principal, a obtenção de lucro, a empresa não deixa de parte
as suas preocupações a nível da responsabilidade ambiental, o que é algo que a valoriza.

Fabrico de produtos em cerâmica

Design de peças, louças

louça ceramica

Produz peças únicas de louça

Sim é uma excelente forma de explicar o que a empresa é capaz de fazer e desenvolver.

sim, produção de cerâmicas e gres

A Gres produz cerâmicas de qualidade para uso doméstico. Importa os seus produtos para todo o
mundo e destina-se a um segmento médio alto.

louça

é uma empresa de produção de cerâmicos "de cozinha" se assim se pode dizer, pratos, canecas, jarros,
etc.

A empresa fornece 850000 peças de cerâmica feitas de material reciclável por mês. Na formação
destas, há máquinas de alta técnologia envolvidas. Todo este processo é feito através de métodos que
não prejudicam o ambiente.

A empresa desenvolve vários tipos de loiça requintada, única e feita ainda de forma tradicional,
manualmente, na zona de Aveiro exportando para diversas zonas do mundo.

É uma empresa que cria peças em cerâmicas que podem ser usadas no dia-a-dia (canecas, taças, etc).
A empresa encarrega-se desde a concepção da peça, até à sua produção final.

produção de louça

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. Denunciar abuso - Termos de Utilização - Política de
privacidade

 Formulários



Anexo 6 – Link para vídeo resultado da presente dissertação 

 

O presente ficheiro contém o link para o vídeo promocional realizado para a empresa 

Grestel S.A. alojado na plataforma Youtube. 

Este projeto foi produto da dissertação A Influência Dos Motion Graphics Na Promoção 

Empresarial. 

 

 

Link: https://youtu.be/pxsyKXJGLmo 

 

https://youtu.be/pxsyKXJGLmo

