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RESUMO /
A forma como uma empresa se apresenta e age perante o seu público alvo ou a sua área de
atuação são fatores determinantes na ligação que se cria entre eles. Deste contacto entre a empresa
e o público alvo, é esperado que se desenvolva uma clara compreensão daquilo que a empresa
representa, daquelas que são as suas soluções e inovações tecnológicas e daquilo que diferencia a
empresa perante os restantes concorrentes de mercado. Para se alcançar novas oportunidades de
projetos, e apesar do potencial que a Parkware apresenta como empresa focada na investigação e
desenvolvimento de soluções tecnológicas para desafios de mobilidade urbana, é necessário um
bom posicionamento no mercado onde a empresa se insere. Uma falha na transmissão das ideias e
objetivos corretos ao público-alvo da empresa pode significar um mau posicionamento no mercado,
sendo que isto pode traduzir-se num obstáculo ao crescimento e aproveitamento do potencial
apresentado pela empresa.
Tendo em conta que a marca que representa atualmente a empresa Parkware não só não a
destaca no mercado onde esta se insere, como também não transparece os valores e objetivos que
definem a empresa, é possível perceber que a falta de aproveitamento do potencial que a empresa
tem pode ter como causa estas falhas. A falta de certos materiais de divulgação e comunicação, como
manuais de normas de aplicação da marca, cartões ou até brochuras, e a fraca presença online (em
concreto a ausência em redes sociais e a falta de de um website com informação detalhada sobre a
empresa, os seus projetos e objetivos e até sobre os seus funcionários) são os principais problemas.
Estes prejudicam a empresa na procura por novos projetos ou na disseminação dos resultados atuais.
No entanto, e apesar de estes serem problemas evidentes e para os quais se procura
obter resposta com o desenvolvimento deste projeto, é necessário afirmar que estes problemas
tiveram origem na celeridade do processo de criação da marca que representa a Parkware devido à
necessidade desta para a realização de uma candidatura a financiamento europeu para PME com
tecnologia desenvolvida em consórcio. Esta celeridade na criação da marca levou a que um processo
complexo de compreensão dos objetivos, valores e do público-alvo para ser possível a criação da
marca adequada à Parkware, fosse transformado num processo simples que não foi capaz de criar
uma marca completa, considerando que uma marca completa é uma marca capaz de representar a
empresa em todos os meios com um elevado nível de qualidade e eficácia.
Este documento detalha o desenvolvimento desta marca capaz de representar a Parkware,
o que significa o desenho de um sistema de identidade visual que permita a aplicação da marca em
qualquer meio e que consiga apresentar de forma sucinta e clara os valores que rege a empresa. Para
validação do trabalho desenvolvido, o documento relata também a criação de documentos capazes
de explicar a marca e/ou a empresa, o desenho de aplicações da marca em meios físicos — brochuras,
roll-ups ou cartões de contacto —, o desenho de aplicações da marca em meios digitais — materiais
para redes sociais ou o desenho de um protótipo web que garantam um visual coerente com a nova
identidade. Aqui é importante também demonstrar as funcionalidades inovadoras das soluções da
Parkware para monitorização e gestão de lugares e áreas de estacionamento e para a otimização de
frotas de veículos de empresas e organizações.
PALAVRAS-CHAVE: logótipo, símbolo, sistema de identidade visual, branding, web, mobilidade urbana, empresa

ABSTRACT /
The way a company presents itself and acts before its target audience or its area of activity

are determining factors in the connection that is created between them. From this contact between
the company and the target audience, it is expected that a clear understanding of what the company
represents, what are its solutions and technological innovations and what differentiates the company
from the other market competitors is developed. In order to achieve new project opportunities, and
despite the potential that Parkware presents as a company focused on research and development of
technological solutions for urban mobility challenges, good positioning in the market where the
company operates is necessary. A failure to transmit the correct ideas and objectives to the company’s
target audience can mean a bad positioning in the market, and this can translate into an obstacle to
the growth and use of the potential presented by the company.
Bearing in mind that the brand that currently represents the company Parkware not
only does not stand out in the market in which it operates but also does not show the values and
objectives that define the company, it is possible to realize that the lack of use of the potential that
the company has may be caused by these failures. The lack of certain publicity and communication
materials, such as manuals for the application of the brand, cards or even brochures, and the weak
online presence (specifically the absence on social networks and the lack of a website with detailed
information about the company, their projects and objectives and even about their employees) are
the main problems. These hinder the company in the search for new projects or in the dissemination
of current results.
However, and although these are evident problems and for which we seek to obtain an
answer with the development of this project, it is necessary to affirm that these problems originated
in the speed of the creation process of the brand that represents Parkware due to its need for the
application for European financing for SMEs with technology developed in the consortium.
This speed in the creation of the brand led to a complex process of understanding the objectives,
values and the target audience to be possible to create the appropriate brand for Parkware, to be
transformed into a simple process that was not able to create a complete brand, considering that
a complete brand is a brand capable of representing the company in all media with a high level of
quality and effectiveness.
This document details the development of this brand capable of representing Parkware,
which means the design of a visual identity system that allows the application of the brand in any
medium and that is able to present in a succinct and clear way the values that govern the company.
To validate the work developed, the document also reports the creation of documents capable of
explaining the brand and / or the company, the design of brand applications in physical media —
brochures, roll-ups or contact cards —, the design of applications of the brand in digital media
— materials for social networks or the design of a web prototype that guarantees a visual coherent
with the new identity. Here it is also important to demonstrate the innovative features of Parkware
solutions for monitoring and managing parking spaces and areas and for optimizing vehicle fleets for
companies and organizations.
KEYWORDS: logotype, symbol, visual identity system, branding, web, urban mobility, company
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1. INTRODUÇÃO /
No ecossistema empresarial e tecnológico onde as dinâmicas de mercado estão em constante
mudança, uma concorrência crescente e um enorme potencial para aproveitar novas metodologias,
tecnologias e o potencial de crescimento da empresa, a marca assume uma importância elevada.
A marca que representa ou identifica uma empresa perante o seu público-alvo ou dentro do
ecossistema onde atua, é essencial para a sua sobrevivência e prosperação. O crescimento e
reconhecimento da empresa estão diretamente relacionado com a qualidade das suas soluções, a
mentalidade que assumem e a confiança que a marca que representa a empresa transmite. Assim,
um bom posicionamento num mercado competitivo significa a apresentação de uma marca forte e
confiante. Consequentemente, isto significa o encontro de novas oportunidades de projetos e sucesso
para a empresa (Sampaio, 2016).
Tendo em conta que a Parkware é uma empresa que desenvolve software e tecnologia para
melhorar a mobilidade urbana (optimizando a procura e ocupação de estacionamento e optimizando
a partilha e a ocupação de veículos de frotas corporativas). Esta procura aceder ao potencial que
apresenta, a marca que representa as empresas é fulcral para se conseguir obter um impacto positivo
no mercado e na forma como o público e objetos interagem entre si.
Como a Parkware é uma spin-off da Ubiwhere, existe uma elevada partilha de valores,
espirito e recursos entre ambas as empresas. A Ubiwhere é uma empresa de investigação e
desenvolvimento de software que tem como objetivo principal melhorar a sustentabilidade e
qualidade de vida das pessoas através de inovação tecnológica, em áreas como Smart Cities, IoT e
telecomunicações do futuro. Como empresa que procura e continua a crescer, esta conta já com
mais de cinquenta colaboradores das mais variadas áreas. Prima pela investigação e desenvolvimento
de novas tecnologias para dar resposta às necessidades dos dias atuais, sendo também responsável
pelo desenvolvimento de ideias para novos produtos, mobilidade, aplicações móveis, soluções para a
energia, comunicação, educação, entre outras.
Para se alcançar, tanto a nível de marca como de empresa, o nível de reconhecimento e
força objetivada e necessária para serem sucedidas, a marca necessita de ser constituída por bem
mais do que um símbolo visual ou tipográfico. Para alcançar os pontos mencionados, a marca
necessita de uma identidade visual consistente, onde todos os objetos resultantes desta comunicam e
transmitem o espírito e valores que a empresa representa, independentemente do meio por qual esta
é transmitida (Wheeler, 2013).
Seja a comunicação feita através de um meio físico — presença em eventos tecnológicos
da área de atuação da Parkware — ou social — organização de eventos e externos que procuram
partilhar o estilo de vida e espírito interno —, ou digital — uso de redes sociais para criar brand
awareness —, é necessário garantir que a marca é clara, sucinta e capaz de representar a empresa
como um todo nos pontos de contactos com o público. Contudo, é importante perceber que a
Internet e a comunicação através do meio digital tornaram-se ferramentas universais, rápidas e com
elevada importância no processo de partilha de informação na sociedade atual (Sharma, 2013).
Consequentemente, é importante reter que a comunicação por meio digital possui uma importância
maior que os restantes meios, e por isso, uma marca na sociedade atual deve garantir que a
comunicação neste meio é possível.
19

Desta dissertação resultou uma identidade visual completa e capaz de representar
aqueles que são os objetivos, os valores, o potencial e impacto que a marca Parkware procura ter,
independentemente da situação ou material sobre o qual esta é observada. É objetivo a fomentação
e inovação do mercado onde a Parkware se insere, o que significa que esta proposta passará a ser o
novo meio de comunicação ou o novo caminho que ajudará a alcançar estes objetivos.
Da identidade visual concebida resultaram vários materiais, como um completo manual de normas,
para que num futuro seja possível a iteração desta identidade dentro de outros projetos ou na própria
comunicação da empresa, à aplicação do mesmo em meios estacionários e sua transposição nos
restantes meios.
Em soma a esses materiais, foi também desenhado e projetados dos vários materiais
necessários para a sua presença online, ou seja, o desenvolvimento de um protótipo do website
da empresa. Nestes é esperado a aplicação de vários conhecimentos e métricas pré-estabelecidas
previamente pelas boas práticas associadas a design web, design de interação, design atómico e os
objetivos definidos internamente para o projeto.
Para garantir uma contextualização correta desta dissertação é apresentada a Parkware, em
simultâneo com a descrição do âmbito sobre qual surge este documento.
Após a apresentação do âmbito da dissertação, são apresentadas as motivações associadas
à realização deste projeto, tanto a nível pessoal como interno. De seguida, são apresentados os
objetivos estipulados pela empresa e por mim para a resolução deste projeto, concluindo esta
descrição com a enumeração destes mesmos. Por último, é apresentada a estrutura do documento,
assim como uma breve descrição dos tópicos e informação abordada em cada um dos capítulos que
dividem este mesmo documento.

20

1.1. PARKWARE /
A Parkware é uma empresa spin-off da empresa Ubiwhere, fundada em 2016 por três
entidades, e atualmente detida apenas pela empresa-mãe. Tal como a empresa-mãe foca-se no
desenvolvimento de software para auxiliar a redução de congestionamento, optimizar a gestão e
procura de estacionamento e maximizar a partilha e ocupação de veículos de frotas automóveis,
através de soluções integradas. Apesar do seu historial reduzido, tem potencial em oportunidades
de financiamento para startups com menos de cinco anos, para melhorar ou explorar as soluções de
mobilidade urbana da empresa (Smart Parking, Thumbeo Corporate e também Smart Traffic).
A empresa encontra-se atualmente sediada em Coimbra (Instituto Pedro Nunes) onde
mantém uma ligação muito próxima com a empresa da qual foi gerada, a Ubiwhere, através da
partilha de espaço, recursos humanos e valores.

21

1.2. ÂMBITO /
Esta dissertação é realizada no âmbito de estágio/dissertação do Mestrado em Design e
Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O projecto integrase nas áreas de design, com foco em tópicos como branding, identidade visual e web, e com o
intuito de desenvolver um novo sistema de identidade da marca da Parkware. E consequentemente
o desenvolvimento de um protótipo web que garanta um visual coerente com a nova identidade
desenvolvida e demonstre as funcionalidades inovadoras das soluções da Parkware para
monitorização e gestão de lugares e áreas de estacionamento e para otimização de frotas de veículos
de empresas e organizações.
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1.3. MOTIVAÇÕES /
Sendo a Parkware uma empresa que se enquadra com um enorme potencial em calls de
financiamento para start-ups através da inovação inerente às soluções de mobilidade da empresa,
tanto para gestão e optimização de ocupação de lugares e parques de estacionamento, como na
gestão e optimização de frotas de automóveis para organizações empresariais, este potencial não
tem vindo a ser aproveitado, devido à falta de confiança dos avaliadores das propostas na frágil e
incompleta marca que representa a Parkware desde os seus momentos embrionários.
O sistema de identidade atual é constituído apenas pelo logótipo, a sua aplicação num website
(parkware.eu) e em alguns documentos mais formais usados para apresentar a empresa em projetos
ou em relações com novos clientes com o intuito de encontrar novas oportunidades ou vender
o produto Smart Parking, como é possível de observar no ANEXO A, onde são apresentados os
elementos da marca existentes.
Esta primeira impressão da marca é confirmada pelo feedback recolhido da marca através dos
inquéritos distribuídos com os colaboradores da empresa, apresentados no capítulo de DEFINIÇÃO
DO PROBLEMA, e pela celeridade do processo de conceção da marca que não permitiu que esta
marca fosse trabalhada com o rigor e disciplina necessária para a construção de uma marca que fosse
aceite internamente por todos os envolvidos no processo e apresentasse as características para um
impacto positivo no seu posicionamento no mercado ou no seu público-alvo.
A marca frágil e incompleta em conjunto com o processo demasiado rápido que a originou,
tornaram a versão atual não reconhecível e sem capacidade de distinção perante as outras empresas
com objetivos semelhantes ou soluções que atacam o mesmo desafio de mobilidade urbana. Esta
dificuldade de reconhecimento é sentida por grande parte dos colaboradores da Parkware, e visível
em todos os aspetos da marca, desde a forma como comunicam, à forma como se apresentam até ao
seu website, que apesar de possuir pontos positivos que potenciam a marca, não representa de forma
correta a marca. É através do reconhecimento destes problemas que surge a principal motivação para
este projeto.
A principal motivação para este projeto passa pelo desenho e projeção de uma marca forte,
coerente e completa que, não só altere a situação atual referida nos parágrafos anteriores, mas
também que seja capaz de respeitar e transmitir os valores da empresa em simultâneo com a sua
disseminação pelo público alvo, clientes e oportunidades de projeto. Este desenho/projeção da
marca, significa não só a criação de um universo gráfico que representa a Parkware, que se estende a
uma nova plataforma que aumente a presença online da empresa e consequentemente a aplicação do
universo neste meio.
A nível pessoal, as motivações para a escolha desta dissertação nascem da vontade de como
pessoa e designer crescer e aprender através experienciação de novos ambientes tecnológicos e
empresariais onde exista potencial para lidar com novos problemas e diferentes projetos e da minha
vontade de trabalhar no desenho de uma identidade gráfica e as sua variadas aplicações, que será
disseminada através da interação da mesma com verdadeiros clientes e intervenientes num contexto
real de trabalho. É também motivação pessoal a aplicação dos variados conhecimentos e processos
adquiridos ao longo da licenciatura e mestrado em Design e Multimédia e dos estágios de verão
realizados em empresas tecnológicas na cidade de Coimbra no mesmo período de tempo.
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1.4. OBJETIVOS /
O objetivo principal deste projeto é a conceção de um rebranding total da marca da
Parkware. Este rebranding consiste no desenho do seu símbolo que representa a Parkware, dos
elementos que o completam e como estes se ligam entre si, dos materiais de comunicação e
divulgação, os seus protótipos web e a definição de regras que respeitem o crescimento e evolução
da empresa. Espera-se que todos estes elementos mencionados sejam desenvolvidos com extremo
cuidado e rigorosidade para que estes sejam capazes de mostrar o foco da empresa, de representar
as boas normas de design e de oferecer à Parkware um ar moderno e forte com o qual seja fácil
de criar uma ligação. Foco este, que como já apresentado na secção anterior, é direcionado ao
desenvolvimento de soluções para melhorar a mobilidade urbana, otimizando a ocupação de
estacionamento (e o tempo de procura associado) assim como o número de veículos nas estradas,
seja pela monitorização e contagem de veículos ou pela gestão de frotas de organizações.
Espera-se também que o símbolo e o sistema de identidade visual que se pretende conceber
venham responder aos problemas e tópicos mencionados na secção MOTIVAÇÕES, tendo estes a
capacidade de partilhar de forma correta os valores, missão e espírito que a organização transparece
e que marcam a sua posição dentro da sua área de ação. Procura-se ainda, num ponto de vista mais
técnico, o uso da cor, tipografia, grelha e outros elementos gráficos de forma cuidada e trabalhada
com o intuito de criar outputs visuais que respondam a altos níveis de contraste, de legibilidade, de
acessibilidade e de inclusão.
Passa finalmente por objetivo para esta dissertação o redesenho da plataforma atual da marca
que impulsione a presença online da empresa fazendo a sua modernização através da aplicação do
sistema de identidade visual concebido. Espera-se que os vários elementos definidos sejam capazes de
ser transpostos para um ambiente digital e que, ainda assim, mantenham a coerência e ligação com a
marca Parkware.
O processo para alcançar estes objetivos terá de ser capaz não só de facilitar o
desenvolvimento dos mesmos, mas também de ajudar e validar cada decisão tomada internamente
para garantir que, no momento final, se encontra uma nova cara para a Parkware. Esta nova cara
deve passar por várias interações e mudanças onde cada uma delas é validada e acompanhada com
um elevado nível detalhe pela equipa da Ubiwhere garantindo que o resultado final está de acordo
com a visão para o projeto.
Em suma, desta investigação espera-se que os seguintes pontos sejam cumpridos:
		
		
— A caracterização do problema em causa:
		
— Investigação dos conceitos e temas necessários para o desenvolvimento do
rebranding da marca;
		
— Análise de empresas de domínio idênticos;
		
— Análise da posição e marca atual da Parkware;
		
— Um sistema de identidade visual completo e de multimeios;
		
— Um manual de normas gráficas;
		
— Um protótipo para o website da empresa.
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1.5. ESTRUTURA DO DOCUMENTO /
Esta dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos.
Neste primeiro capítulo, INTRODUÇÃO, apresentaram-se o tema da dissertação, a sua
motivação, âmbito, objetivos e uma breve apresentação da Parkware.
No segundo capítulo, ESTADO DE ARTE, são analisados variados conceitos relevantes
para o desenvolvimento desta dissertação e que se definem como conceitos base para este projeto.
Conceitos como branding, sistema de identidade visual, design de interfaces, usabilidade, entre
outros, que não só se esperam que sejam importantes para a realização de um trabalho de qualidade
como fundamentais para a prática de design. Dentro deste mesmo capítulo, é feita a análise de um
conjunto de empresas que se equiparam à Parkware no seu domínio. Estas apresentam características
semelhantes ao objetivo pretendido pela empresa com este projeto, possuam semelhanças à estrutura
ou capacidade da empresa atual, possam ou não ter passado por um processo de rebranding desde
o momento de criação ao momento atual, ou apresentam soluções na área de mobilidade urbana
que encaixam no mesmo perfil das soluções desenvolvidas pela Parkware. Procura-se com isto
desbloquear novas formas e ideias de como passar valores e uma boa comunicação a partir da marca
desenvolvida, em simultâneo com a definição de bons processos e maus processos a serem usado ou
evitados, respectivamente. Por último, é foco deste capítulo a análise da empresa Parkware. Desta
análise espera-se que saía uma análise semelhante à feita à lista de empresas apresentada na secção
anterior. Com esta tarefa espera-se encontrar uma forma fácil de comparação entre a marca atual que
representa a Parkware e a marca de outras empresas que atuam de forma idêntica, tornando assim
possível a identificação de pontos positivos e pontos negativos ou problemáticas na marca existente,
sendo estes pontos negativos problemas que devem ser resolvidos e atacados no desenvolvimento
desta dissertação.
No capítulo METODOLOGIAS E PLANO DE TRABALHO são definidos processos e regras a
seguir ao longo do desenho e desenvolvimento do projeto bem como o planeamento temporal para
as várias tarefas necessárias para chegar ao objetivo proposto para este projeto.
No capítulo seguinte, DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, é feita, através do uso da análise feita da
marca no capítulo do ESTADO DA ARTE e das respostas aos inquéritos desenvolvidos e distribuídos
entre os funcionários da Parkware e da sua empresa-mãe Ubiwhere, um levantamento e reflexão
sobre os problemas que o projeto deve ser capaz de resolver. No entanto antes da realização desta
reflexão, é necessário apresentar como foram desenhados os inquéritos e o que realmente estes
questionam os funcionários de ambas as empresas, seguido da análise destas mesmas respostas para
que seja possível retirar destes inquéritos problemas reais com a marca existente. Problemas estes
que podem vir a confirmar, negar ou alargar a lista de problemas que tenham aparecido, como já
referido, no capítulo do ESTADO DA ARTE, onde foi feita a análise da marca da Parkware.
O quinto capítulo, DESENHO DO UNIVERSO GRÁFICO, inicialmente, foi feita a definição
do conceito. Em simultâneo com esta definição, não só se procurar recolher imagens representativas
deste mas também foram feitas explorações gráficos sobre esse. Este processo foi bastante iterativo, e
conforme mencionado neste mesmo capítulo, o conceito encontrado foi derivado de uma constante
evolução de cada experiência feita. Depois de encontrado um conceito, passou-se à concretização
deste em elementos como logo, tipografia, grelha e cor.
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De seguida, passou-se à aplicação desta identidade desenvolvida em aplicações da marca, sejam estas
materiais estacionários ou a prototipagem de um website para a empresa.
Por último, no capítulo CONCLUSÃO é feita uma reflexão sobre todo o trabalho que foi
feito ao longo do projeto e apontados os principais desafios/problemas que surgiram. São destacados
os resultados mais relevantes, é feita uma descrição do que deve ou pode ser realizado no futuro
para continuar ajudar o projeto a alcançar o seu potencial, e termina-se o este capítulo com a
apresentação de considerações finais do projeto.
No GLOSSÁRIO é apresentada a definição de uma lista de termos e abreviaturas que são
relevantes dentro do domínio de conhecimento explorado neste projeto.
Na LISTA DE FIGURAS, é apresentada uma descrição mais detalhada das várias figuras usadas
ao longo da escrita desta dissertação.
As REFERÊNCIAS apresentam todo o material teórico, desde livros, autores, artigos ou
dissertações antigas, que serviram como base para a escrita e desenvolvimento desta dissertação.
Nos ANEXOS são apresentados alguns materiais complementares que podem ser importantes
para um melhor entendimento do projeto.
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2. ESTADO DA ARTE /
Neste capítulo é feita uma definição dos conceitos bases necessários para o desenvolvimento
deste projeto, seja a nível do design gráfico, seja a nível do design web. Estes conceitos base passam
pela definição de termos como branding, símbolo, tipografia, grelha, cor, sistemas de identidade
visual e usabilidade. Estes termos para além de serem importantes para o projeto devido ao foco
que este possui, são também importantes para a prática do design quando se procura criar conteúdo
interessante e com qualidade. Apesar desta dissertação ter tanto uma fase de desenho gráfico como
uma fase de desenho web, a definição dos conceitos básicos do design gráfico, aqui mencionados,
tomam uma posição mais importante no projeto. O foco principal desta dissertação, que passa pelo
desenho de um novo logotipo e novo sistema de identidade visual para a Parkware, será respondido
através de uma prática consistente e uma aplicação coerente destes termos na sua totalidade e ao
longo de todos os materiais e elementos que sejam criados no desenvolvimento deste projeto.
Mais tarde nesta mesma fase, será também tópico de investigação usabilidade, com o intuito
de responder ao segundo foco desta dissertação, o redesenho de todo e qualquer protótipo web
que a Parkware possua ou necessite para que num futuro próximo alcance uma posicionamento de
mercado e crie a brand awareness necessária para aproveitar o potencial que possuem na sua área de
atuação. Tendo em conta isto, subtópicos como design de interação, usabilidade, e boas práticas no
que toca a design de interfaces serão explorados e analisados. Estes tópicos têm uma importância
elevada quando se fala no desenho de interfaces web e ajudaram na resposta ao segundo foco deste
projeto, já mencionado.
Ainda neste capítulo, é feita a análise de várias empresas que apresentam domínio igual
ao semelhante ao da Parkware. Esta a análise consiste na decodificação da marca das empresas
escolhidas através dos pontos/características definidas. Apesar de graficamente ser importante
perceber as escolhas feitas por estas empresas nas suas marcas, nesta análise prioriza-se o
entendimento do processo gráfico e lógico que originou a concepção da marca pelas empresas. Em
termos práticos, isto significa a definição de uma conexão lógica destas empresas com a Parkware,
que características e elementos apresentam as marcas, a forma como a marca é aplicada aos materiais
que a empresa necessita e se existe um nível de complexidade suficiente para a presença de uma
sistema de identidade visual completo e coerente. A escolha destes tópicos para a estruturação desta
análise, tal como visto para a escolha dos tópicos estudados na DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS BASE,
procura a fomentação de boas práticas e normas que se deva seguir ou ter em conta a quando o
desenvolvimento do novo universo gráfico que representará a Parkware. As empresas analisadas nesta
secção foram escolhidas devido à posse de soluções de cariz semelhantes às soluções desenvolvidas
pela Parkware, as características gráficas que apresentam nas suas marcas, a sua conexão à ERTICO
(parceria público-privada que reúne mais de 120 entidades com contribuições constantes para o
desenvolvimento de Serviços e Sistemas Inteligentes de Transportes na União Europeia) e/ou a
existência de um rebranding da marca que representa a empresa em algum momento temporal
desde a sua criação até ao momento atual. Para além destes tópicos, procurou-se a apresentação de
informações da empresa que sejam importantes para um melhor entendimento da mesma no seu
processo de análise.
Também neste capítulo e antes da reflexão sobre o mesmo, através dos mesmos parâmetros e
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com o mesmo objetivo, realizou-se a análise da Parkware. Nesta análise, espera-se que a proximidade
à empresa não seja tida em causa, possibilitando assim que a análise seja o mais semelhante possível
à análise feita às empresas analisadas na secção anterior. Com esta escolha na forma de analisar a
Parkware, é possível assim que as análises se encontrem no mesmo nível de detalhe e sobre as mesmas
características, e consequentemente, que seja possível uma comparação simples e fundamentada
entre o estado atual da marca da Parkware e outras empresas que se posicionam no mesmo mercado
devido às suas soluções com o mesmo domínio.
Por último, fez-se uma reflexão sobre os resultados obtidos em ambas as análises, o que torna
possível a definição de problemas que a marca da Parkware sofre no momento,a definição de boas e
más caracteristicas ou escolhas que se devem ter tidas em conta no momento de desenvolvimento do
universo gráfico e o levamento de motivos, objetivos ou causas que levam as empresas à realização de
exercícios de rebranding e a alteração da marca que por muitos anos representam certa empresa.
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2.1. DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS BASE /
Neste capítulo, e como já referido na introdução ao ESTADO DA ARTE, é feita uma definição
base de conceitos que se acreditam ser importantes para o desenvolvimento deste projeto. Estes
conceitos podem recaem sobre o design gráfico e web.
Inicialmente será abordado o tema de branding, desde a definição básica de conceitos que
são importantes na sua prática a termos mais complexos que representam um sistema complexo.
Inicialmente falar-se-á do elemento mais básico e com uma importância elevada quando se fala na
representação gráfica de uma empresa, o símbolo. A importância que este adquire com os avanços
visíveis na sociedade e a nível tecnológico ou social, o significado e valor que este ganha quando se
torna o elemento representativo de uma empresa, de uma ideia e/ou de valores são pontos que se
consideram importantes para o estudo deste mesmo. Ainda dentro do tema de branding, abordarse-á termos como Tipografia, Grelha e Cor. Estes tópicos não apresentam na sua estrutura atómica
uma importância elevada, no entanto, é através da prática destes termos que é possível assegurar
uma continuidade, coerência e lógica ao longo de todos os materiais desenvolvidos sob o nome
daquela empresa. Ou seja, ajudará a que materiais vistos num estado físico, por exemplo através de
publicidade na rua, e materiais vistos num estado digital, por exemplo através da existência de uma
website específico da empresa onde seja apresentada toda a informação sobre a mesma, apresentem
uma ligação visual entre eles e que ambos sejam facilmente associados à empresa que é representada
através destes materiais. Por último dentro deste tema, procurar-se-á definir com exatidão o que é
uma sistema de identidade visual. Ou seja, a importância que tem a existência de um, o que este
pode ajudar a empresa na sua comunicação e organização ou até como é que este sistema ajudará a
marca a comportar-se nos diferentes meios e materiais desenvolvidos ou necessários pela a empresa.
De seguida, será abordado o tema de design de interação, desde a sua definição e
apresentação dos objetivos que vêm associados à prática deste. Dentro deste tópico a divisão será
dividida entre a definição de usabilidade, onde se procurará apresentar a importância que este termo
tem, nos dias de hoje, no que toca ao desenho ou desenvolvimento de interfaces gráficas para o meio
digital e como é que este se encaixa no projeto, e a definição de design de interfaces, onde procurarse-á apresentar uma definição exata deste tópico antes do aprofundamento através da definição do
tópico design atômico, que é novo no ecossistema da prática do design e como e qual será o impacto
que a existência de uma design focado nesta abordagem pode ter na empresa, no seu futuro e nos
seus produtos.
É importante ainda afirmar que uma definição correta destes termos ajudará o desenho e
planeamento do projeto para que alcance os objetivos estipulados internamente pela empresa e os
objetivos estipulados a nível pessoal.
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2.1.1. BRANDING /
Através de uma abordagem literal, podemos afirmar que o branding consiste na aplicação e
gestão dos elementos visuais representativos de uma empresa nas várias frentes onde esta pode ser
reconhecida, tal como afirma Alina Wheeler na 4ª edição do seu livro, Designing Brand Identity,
onde ela define a brand identity como algo que usa e une elementos díspares num sistema completo
que se pode ver, tocar, segurar ou ouvir.
Através de uma visão inerente à prática de branding, é possível atribuir um diferente
significado a este termo. Este significado apresenta o branding como algo que a empresa não controla
diretamente, podendo apenas tomar iniciativas ou organizar ações que influenciam a percepção da
sua marca. Ou seja, e em concordância com Marty Neumeier, autor do livro Zag, o branding é o
sentimento imediato que o público retira sobre um produto, serviço ou empresa (Neumeier, 2006).
Esta visão leva a que o branding não se caracterize só pela aplicação da marca no seus diferentes
meios de comunicação ou nos diferentes pontos de contacto com o público-alvo ou o seu mercado,
mas também, pela correta representação e comunicação dos pilares na disseminação destas diferentes
aplicações. Uma marca completa que procure garantir que estes valores são transmitidos ao públicoalvo de forma clara e compreensível conseguirá influenciar o sentimento imediato que o público
retira de forma positiva. E consequentemente, influenciará também a sua posição no mercado onde
se inserem e o aproveitamento do potencial que a empresa possuí.
No entanto, e apesar do desenvolvimento de uma marca ser um processo associado
facilmente aos tempos primórdios de uma empresa, o processo de branding não se prende a um só
período temporal de uma empresa. Ou seja, é considerado um processo de rebranding, qualquer
ação ou processo que de forma geral ou detalhada afete ou questione a definição inicial de marca
feita pela organização, seja a um nível visual — por exemplo, através da mudança da palete de cores
associadas à marca, ou a um nível psicológico — por exemplo, com a mudança da mentalidade da
empresa. A reestruturação ou mudança da visão, a alteração dos objetivos ou até a perda de recursos
humanos da empresa podem ser pontos de ignição do processo de branding, apesar da existência de
um sistema que já representa a empresa. Quando este processo acontece quando já existe uma marca
representativa da empresa mas esta já não representa de forma fiel ou real aquilo que a empresa é,
denomina-se este processo como rebranding. (Merriles, Miller, 2006).
Uma má gestão ou aplicação da marca pode significar a captura de um sentimento
negativo pelo público-alvo. Este sentimento negativo causará, como já mencionado, um incorreto
posicionamento no mercado e, consequentemente, poderá ditar o sucesso ou insucesso da
organização.
Na sociedade atual, onde a evolução tecnológica é palpável e onde milhões de startups
nascem todos os anos com novas soluções ou com novas ideias para grandes soluções dentro do
enorme mercado tecnológico, é possível afirmar que captar e proporcionar um sentimento imediato
positivo no público-alvo é uma tarefa complexa. É uma tarefa que exige mais do que uma ideia
inovadora, um produto útil e acessível, ou até a abertura de mercado para alcançar um certo públicoalvo não é o suficiente para concretizar esta tarefa. A marca e a sua gestão alcançaram uma grande
importância no mercado atual. Não é só importante idealizar um produto, iniciativa ou ideia de
forma correta para ter sucesso, é necessário também garantir que os valores transmitidos são corretos
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e que a posição no mercado tomada os representa. Da mesma forma é necessário garantir que
visualmente esses mesmo valores são transmitidos e que o público é capaz de se relacionar e confiar
naquilo que a organização comunica (Neumeier, 2006).
Para garantir que são alcançados os objetivos associados à mudança ou reestruturação da
marca, é necessário estabelecer uma correta definição de marca, de sistema de identidade visual e dos
seus complementos, como cor, tipografia ou grelha. A forma como estes se vão interligar e espalhar
pelo sistema de identidade visual é importante. Existem várias ideias e normas que devem ser tidas
em conta para conceber a marca que, juntamente com os restantes objetivos, serão capazes de
estabelecer a posição da Parkware e o sucesso da sua nova marca.
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2.1.1.1. SÍMBOLO /
Um símbolo pode tomar várias aparências, ser simples ou complexo. Estas aparências,
por norma, são diretamente associadas ao pensamento que foi usado para a construção deste.
Ou seja, o pensamento e associações que são feitas pelo designer durante o processo definem que
categoria este vai ocupar — define se estes são literais, simbólicos, derivados de associações entre
palavras ou até derivados de associações de imagens. Estes símbolos estão em constante evolução,
seja pelo desenvolvimento de novos processos para este desenho, seja pela expansão das categorias
que definem que tipo de pensamento foi usado para aquele símbolo. Contudo, estas barreiras que
separam cada categoria são difíceis de estabelecer. No processo de construção de um símbolo que
representará uma empresa — carregará os seus valores, objetivos e espírito —, o designer controla
o processo e procura explorar todas as soluções e caminhos possíveis. Isto por vezes leva a que estas
linhas sejam quebradas para que se possa encontrar um símbolos que originaram de um pensamento
híbrido. Ou seja, um símbolo que é simbólico, seja qualquer que for o seu significado, este pode
também ser derivado de uma ou um conjunto de imagens. Wheeler, define que é tarefa do designer
entender e explorar as soluções para que seja encontrado o melhor símbolo para representar aquela
empresa.
Para que esta seja encontrado este símbolo e resolver o problema que lhe está associado, é
importante garantir que o símbolo possua características que o enaltece e que o significado que o
define é claro e representa os valores, objetivos e espírito da empresa.
Este dois fatores são as características que influenciam a forma com o símbolo é
percepcionado pelo público-alvo. Estes tornam-se importantes no momento de criação do símbolo
que representa uma empresa, mas também no momento em que o utilizador ou o público-alvo têm
contacto com a marca, atribuindo um significado à marca e influenciando o sentimento retirado.
Como uma sociedade, e como seres culturais, diferentes pessoas com diferentes histórias vão
absorver estes elementos visuais de forma diferente e atribuir-lhes diferentes significados. Por vezes, o
significado associado a muitos símbolos de empresas detém um valor de tal importância que estes são
capazes de ser distinguíveis e reconhecidos na sua mais pequena aplicação. Algumas empresas, como
a NIKE e o seu swoosh, alcançaram um reconhecimento tão elevado perante a sociedade que são um
ótimo exemplo de um sentimento imediato positivo. A marca obteve uma importância e um grande
impacto na sociedade que torna-se quase impossível não reconhecer a Nike num ponto de contacto
com a marca, e consequentemente o potencial e valor comercial associado à mesma (Wheeler, 2013).
No entanto, é esperado do símbolo de uma empresa que este seja capaz de responder ao
ambiente onde está inserido e de acompanhar os avanços tecnológicos. Esta capacidade ajuda a que
o símbolo, o sistema de identidade e, consequentemente, a marca o sentimento que esta transmite
seja algo mais mutável e orgânico. Uma marca que apresenta estas características, é uma marca que
acompanha a evolução natural da empresa e, que naturalmente, aproveitará melhor o potencial da
empresa que representa (Matos, 2014; Nes, 2013).
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Figura 1 — Swoosh, símbolo que representa a empresa Nike.
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2.1.1.2. SISTEMAS DE IDENTIDADE VISUAL /
Alina Wheeler define como um sistema de identidade visual como algo que é absorvido pelos
nossos sentidos, algo que, como já referido no secção de BRANDING, que podemos tocar, ouvir,
segurar e sentir.
Um sistema de identidade visual alimenta o reconhecimento, amplia a diferenciação e
faz com que grandes empresas, ideias ou ações ganhem um significado compreensível, com qual
podemos-nos relacionar e com qual podemos atribuir um valor emocional, física ou económica. Este
pega em elementos únicos e unifica-os num sistema completo (Wheeler, 2013). Ou seja, um sistema
visual é um conjunto de elementos, padrões, imagens, cores, fontes e regras que quando impostas
dentro do mesmo transportam os valores e ideias que representam a empresa. Para Van Nes, a relação
e a forma como estes elementos são explorados num sistema de identidade, vai afetar a capacidade de
comunicação da empresa e a qualidade do próprio sistema (Nes, 2013).
Um sistema pode tanto usar uma estrutura rígida, onde todos os elementos são imutáveis e
a sua comunicação assenta nessa base fixa, como usar uma estrutura dinâmica, onde os elementos
podem ou não ser imutáveis e a diversidade solidifica a coesão do sistema. Ambas as opções são
fiáveis e são resposta de diferentes formas de pensar e objetivar aquilo que um sistema devia ser, no
entanto, o trabalho e pensamento necessário para garantir que o sistema dinâmica é compreendido e
claro é mais elevado (Nes, 2013).
O processo de concepção de um sistema de identidade visual dinâmico ou rígido requer
destreza, habilidade e atenção por parte do designer. É necessário uma grande ponderação sobre a
ligação e regras que irão definir o nível de coerência do sistema de identidade visual. É um processo
que exige a validação e variadas iterações, e mudanças, nas ligações entre todos os elementos
constituintes do sistema até ser encontrado um sistema de identidade completo (aplicado a todos os
meios de contacto com a empresa) e claro (transmita a mensagem, objetivos e ideias ao público-alvo
de forma compreensível e acessível).
Como já referido, um sistema deve acompanhar o avanço da empresa, o avanço tecnológico
que acompanha a área onde a empresa se insere e a evolução dos meios de comunicação que
originam os pontos de contacto com o público. Isto significa que este processo pode não encontrar
um fim prático, ou seja, será alcançada uma versão final do sistemas (fim teórico) mas este
continuará a ser trabalhado, iterado e modificado para que continue a acompanhar os ideais da
empresa e do avanço da sociedade, e manter o sentimento imediato associado à marca positivo
(Ribeiro, 2013).
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2.1.1.3. TIPOGRAFIA /
Embora consigamos definir concretamente no que consiste a tipografia e o seu ecossistema,
a prática e a própria definição associada a este termo continua a transformar-se e a adaptar-se às
necessidades do mundo atual. A constante mudança e evolução que a nossa sociedade sofre devido
aos avanços tecnológicos, obrigam o artista e o designer à constante procura de novas formas de
representar as suas ideias, características ou objetivos. No entanto, a escolha desta é complexa porque
deve ver em si revistos os valores e ideias que este procura representar. Segundo Ellen Lupton, a lista
atual de tipos de letra é vasta e, por norma, é nesta lista que os designers baseiam as suas escolhas e
combinações de tipos de letra que responderam a um problema, necessidade ou audiência mas apesar
desta vasta lista, inúmeras fontes são criadas constantemente para serem usadas com propósitos bem
definidos (Lupton, 2004; De Soto, 2011).
Certas situações requerem específicas características para que o problema seja resolvido ou,
pelo menos, trabalhado. Esta constante criação de novas tipos de letra representam a resposta a este
mesmo problema que tanto designers como artistas sentem quando embarcam num novo projeto,
a definição correta da mensagem ou comunicação que é objetivada. A habilidade de se moldar ou
gerar uma tipo de letra que seja baseada no conceito ou pormenores de um certo projeto, garante
uma melhor comunicação daqueles que são os objetivos do projeto.
A tipografia é um dos elementos mais importantes na comunicação da marca e dentro do seu
sistema de identidade, seja devido à sua utilização para apresentar o nome da empresa ou devido à
sua capacidade para criar legibilidade e clareza dentro sistema de identidade e nos seus vários outputs
que servirão de pontos de contactos com o público-alvo (Lupton, 2004).
O correto uso da tipografia, não só garante legibilidade a todo o sistema, como permite
uma correta divisão e lógica à informação apresentada. A organização de conteúdo da página usa
a tipografia e a sua hierarquia para guiar o leitor pelo output para que este faça uma leitura correta
dos mesmos. No entanto, e apesar da tipografia representar grande importância neste processo,
é necessário também garantir que características como alinhamento, espaçamento e grelha sejam
também corretamente aplicados.
Atributos como legibilidade, flexibilidade ou agradabilidade de leitura são atributos
importantes não só na aplicação da tipografia num meio web, mas também na sua aplicação nos
vários meios, sejam eles físicos ou não. Estes atributos medem, respectivamente, a facilidade de
diferenciação dos caracteres, quão bem funciona o tipo de letras nos seus diversos formatos e quão
confortável é a sua leitura (Lupton, 2004).
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2.1.1.4. GRELHA /
Ellen Lupton afirma que a grelha é a quebra de espaço ou tempo nas unidades regulares.
É esta que cria os espaços que permitem que uma página web cheia de hiperligações e informação
respire e se apresenta ao utilizador com um alto nível de agradabilidade, ou seja, é através da grelha
que é possível a organização e distribuição do espaço pela página, ecrã ou ambiente onde esta é
aplicada (Lupton, 2004).
A informação, imagens ou qualquer elemento que seja disposto numa página, por norma,
deverá ser encaixado numa grelha que não só delimita o espaço deste elemento como garante que
a página, como um todo, é legível e clara. A definição de uma grelha no sistema de identidade
não significa o encontro de uma estrutura rígida que levará à repetição de outputs. A grelha em si
deverá responder a regras básicas que garantam sim uma estrutura rígida mas ajustável, desde que o
resultado encontrado seja facilmente observado e desconstruído com o intuito de entender e retirar
desta a mensagem que retém.
A grelha possui grande importância para o designer. O uso desta não se limita à organização
do conteúdo de um página, é um dos elementos mais importantes no design, seja no seu uso
para o desenho de símbolos/logótipos, tipos de letra ou até websites. Por exemplo, no desenho
de um novo tipos de letra, a definição da grelha é extremamente importante. Seja um tipo de
letra inspirada na caligrafia ou um tipo de letra modular criado a partir de diferentes módulos, a
grelha controla o espaço e tamanho que cada caractere deve ter, assim como as regras que ajudam a
construir e uniformizar-los. O seu uso ajuda a manter a coerência e disciplina ao longo do sistema de
identidade, independentemente desta ser fixa ou modular, simples ou complexa (Lupton, 2004).
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2.1.1.5. COR /
A função que a cor desempenha na representação de uma ideia é importante, tal como os
restantes tópicos já mencionados. Seja na globalidade do projeto, quando falamos da definição
de uma palete de cores que será aplicada no projeto, seja nos mais pequenos detalhados, quando
falamos no enfase a certo conteúdo numa página web ou, por exemplo, no título de um artigo
de uma revista, a cor é um elemento básico e dos mais importantes no design. Opara e Cantwell
simplificam, afirmar que a definição da cor tem de ser absoluta. A cor é das ferramentas de
distinção mais imediatas e fáceis de assimilar pelo ser humano (Opara, Cantwell, 2014). A cor
é um elemento que adquire determinados valores ou sentimentos. Quando esta é aplicada num
sistema de identidade, esta transmite ao sistema os seus valores e sentimentos, permitindo assim
associar estes mesmos valores no conteúdo de uma página para assim guiar e ajudar o utilizador na
sua percepção do conteúdo. Consequentemente, esta influencia e altera de forma positiva a forma
como a hierarquia e regras já definidas pelos outros elementos, como tipografia ou grelha, são
percepcionadas.
A escolha da cor ou conjunto de cores que representaram a empresa através da sua aplicação
na marca deve ser feita com o cuidado e atenção necessária. A paleta escolhida deverá representar
de forma clara os objetivos da empresa, garantir contraste suficiente nas criações visuais e apresentar
agradabilidade na sua visualização. Alcançar todas as características vai significar não só uma correta
comunicação por parte da marca mas também trazer diferenciação e exposição positiva para a marca
(Wheeler, 2013).
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2.1.2. DESIGN DE INTERAÇÃO /
Segundo a Interaction Design Foundation, o design de interação é uma importantes
secção do ecossistema que é o design focado na experiência utilizador, isto é, o design que coloca
o utilizador no centro das perguntas. É uma área que se fosse em criar produtos feitos à medida
das necessidades ou problemas do utilizador com o intuito de o ajudar a resolver os mesmos ou a
alcançar os seus objetivos da maneira mais natural e eficaz possível (IDF, 2018).
Como já referido, o design de interação é uma área que se foca no utilizador. É uma área
que procura entender, desenhar e concretizar através da reflexão e análise das possíveis formas de
interação do utilizador perante certo objeto de design. Consequentemente, encontrar o melhor
caminho para que o utilizador consiga usar o objeto de design de forma clara e fácil para alcançar
o seu objetivo. No entanto, para alcançar uma experiência ideal para o utilizador de um serviço ou
produto, é necessário a cooperação entre as várias áreas que se inserem e colaboram com o design de
interação. Só assim será possível garantir que o produto ou objeto de design desenvolvido represente
uma resposta ao problema do utilizador, e consequentemente, sejam criados produtos úteis e que
melhoram, a um alto ou baixo nível, a qualidade de vida daqueles que interagem com eles. Apesar
deste termo, ou esta área, estar associado, principalmente, ao desenvolvido de aplicações web ou
software, de acordo com a Interaction Design Foundation, este termo pode ser associado a qualquer
objeto interativo que surja da prática do design (IDF, 2018).
O design de interação é fulcral para a procura e definição de novos métodos de
interação que continuem a desafiar e incentivar o desenho de ecrãs, produtos ou objetos que
estimulem o utilizador e que sejam cada vez mais inclusivos para qualquer pessoa da sociedade,
independentemente do nível de educação, o seu social ou o seu potencial económico. Esta prática
potencia o estímulo da área do design de forma que ideias desde o desenho de sistemas de regras
que permitem uma fácil reprodução e expansão da marca, a aplicações e softwares adaptativos que
permitem que este se adapta às rotinas e objetivos do utilizador dentro desse sistema. Estas soluções
adaptativas consistem em soluções que se moldam ao utilizador e não o contrário, permitindo
assim ao utilizador ter algum controlo sobre a experiência, o que consequentemente significa uma
experiência mais agradável e uma maior sucesso na interação (Brown, Burbano, Minski, 2002). Estes
sistemas consistem num conjunto de regras que representam na sua totalidade o modo de pensar e
aplicar a marca da empresa em qualquer objeto de design para que dentro ou fora do ambiente da
empresa seja compreendido, que com ou sem o objetivo de aplicar a marca em novos objetos essa
seja feita com qualidade e coerência, ou que como objeto de apresentação da empresa, este seja claro
e objetivo sobre o que é a mentalidade que a marca comunica.
Em suma, o design de interação é fulcral no desenvolvimento web, e consequentemente
necessário o estudo mesmo nesta dissertação em prol dos objetivos do projeto, que levam ao desenho
de um protótipo web do website da empresa. Através deste conseguimos desenhar regras e princípios
que ajudam à construção de websites com uma estrutura correta e preparados para oferecer ao
utilizador as melhores interações possíveis (IDF, 2018).
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2.1.2.1. USABILIDADE /
Para o desenho de soluções ou outputs capazes de proporcionar ao utilizador uma boa
experiência é necessário que o desenvolvimento destas respeitem determinadas características. Estas
características moldam a interação e experiência que o utilizador retira do uso de um serviço ou
aplicação.
De acordo com a Interaction Design Foundation, estas características avaliam parâmetros
que se consideram ser importantes quando se fala de interação entre o humano e o computador.
Esta afirma também que para o desenvolvimento de soluções utilizáveis as 5 seguintes características
devem ser priorizadas e satisfeitas: effectiveness, efficiency, error tolerance, ease of learning (IDF, 2018).
EFFECTIVENESS consiste na eficácia com que o utilizador alcança a realização de uma tarefa
dentro de uma solução. Isto é, se o utilizador é capaz de fazer qualquer ação possível dentro do
sistema sem qualquer problema. EFFICIENCY consiste na rapidez com que o utilizador é capaz de
fazer qualquer ação. ENGAGEMENT consiste na experiência que o utilizador tira do uso daquele
objeto de design. Isto é, se o estilo do objeto é gratificante e agradável de usar pelo utilizador. ERROR
TOLERANCE consiste na minimização e a fácil recuperação de erros quando estes acontecem. Isto é,
se quando um erro aconteça, seja este culpa do humano ou do computador, o utilizador recebe toda
a ajuda que necessita para rapidamente resolver o erro e voltar ao uso normal do objeto. EASE OF
LEARNING consiste na facilidade que o utilizador tem em aprender a usar um novo objeto ou uma
nova característica desse objeto. Isto é, se este objeto já possui comportamentos e ações que possuem
semelhanças com ações já realizadas pelo utilizador em outros ambientes e se estas mesmo sendo
novas são naturais para o utilizador para que ele se adapte e habitue a eles de forma rápida (IDF,
2018).
Estas características moldam e definem a experiência de um utilizador numa página web,
contudo, se a usabilidade da página não cooperar com as escolhas feitas a nível gráfico e o desenho
estruturado da página, a experiência do utilizador será prejudicada. Consequentemente, esta falha
poderá fazer a diferença entre o sucesso ou insucesso no mercado onde a empresa se posiciona.
Shirley Becker, Professor of Computer Information Systems at Northern Arizona University, e
Anthony Berkemeyer, Director of Product Development and Supply Chain at Texas Instruments,
afirmam que ignorar da usabilidade, em qualquer momento do desenvolvimento da aplicação web
ou software, pode significar o não alcance dos objetivos determinados para este projeto (Becker,
Berkemeyer, 2002).
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2.1.2.2. DESIGN DE INTERFACES /
Como já referido, a experiência do utilizador quando utiliza uma página web ou uma
aplicação não fica completa sem a preocupação pelo estético e o sentimento visual que a aquele
ponto de contacto transparece. Ou seja, apesar desta preocupação se enquadrar dentro do design
de interação, esta pesquisa sobre as formas de tornar um objeto de design fácil de usar e agradável,
denomina-se como design de interface (IDF, 2018).
Uma interface de utilizador é um ponto de contacto entre o utilizador e os ecrãs que este
absorve. A interface ajuda o utilizador a compreender como é que se interage dentro de certo objeto
de design, quase como um filtro que descomplica e remove a informação desnecessária apresentando
ao utilizador apenas caminhos diretos e fáceis de se usar para alcançar um certo objetivo ou tarefa.
No entanto, este processo necessita de uma grande compreensão do utilizador, ou seja, quem serão as
pessoas que terão em contacto direto e diário com aquela página ou aplicação, só assim será possível
desenhar uma interface moldada às necessidades e hábitos daquele tipo de utilizador (IDF, 2018).
Gary Perlman, investigador principal em experiência do utilizador na OCLC Inc. (Online
Computer Library Center), afirma que uma interface deve transmitir ao utilizador durante a sua
experiência a sensação de à vontade, conforto e agradabilidade. No entanto, que esta não deve só
oferecer ao utilizador este tipo de sensação, mas também passar sentimentos que ajudem o utilizador
a confiar no objeto de design e o motivem a aprender, a jogar, a ser criativo e social (Perlman, 2002).
A Interaction Design Foundation define que para o desenho de uma boa interface de utilizador
é necessário: Definir de forma clara que botões ativam certas ações e que não exista nada que
contradiga esta norma para que os utilizadores consigam inconscientemente usa-las para chegar aos
seus objetivos; As interfaces devem ser simples e que todos os elementos apresentados devem ter
um propósito/função; O layout apresentado deve respeitar as normas e o olho do utilizador, não
sobrecarregando a página e usando as características do alinhamento, cor ou texto para ajudar o
utilizador a navegar pela página; Deve minimizar o número de ações necessárias para executar tarefas
e orientar os utilizadores para as ações preferenciais. Em simultâneo, cada página deve ter apenas
uma função principal e em caso de tarefas complexas, dividir estas sem fases para que seja mais
fácil para o utilizador de receber, entender e executar as várias partes da tarefa; Manter o utilizador
informado sobre a situação do sistema através de ações e resultados acompanhados de feedback sobre
a sua realização; Utilizador a informação já recolhida para reduzir a responsabilidade do utilizador;
E por último, apresentar consistência na marca ao longo de todo o objeto de design (IDF, 2018).
Em resumo, a IDF afirma que a melhor interface resulta da pergunta interna por parte do designer,
“Posso tornar as coisas mais simples?”. Isto é, uma interface que oferece ao utilizador a melhor
experiência possível deve-se focar em ser direta e concisa no conteúdo e forma como distribuí este
pelo objeto.
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2.1.2.3. DESIGN ATÓMICO /
Esta simplicidade necessária para que uma página web ou qualquer outro objeto de design
ofereça uma boa experiência ao utilizador acaba por refletir que o método normal para o desenho
destes não é o mais indicado. Isto é, o pensamento necessário para desenhar e imaginar dezenas de
páginas de um website para uma determinada empresa, trabalha a ideia como um todo, como se a
página fosse o único objeto resultante de tal processo. Esta forma de pensar, torna mais complicado
de dividir esta páginas em diferentes átomos que representam os vários pontos de contacto que o
utilizador tem com a plataforma. Brad Frost defende que para o desenho de uma interface deste
tipo, é necessário pensar, em simultâneo, em grande (página) e pequena (átomos) escala. Ou seja,
pensar no sistema como grandes pedaços de design que são divididos e simplificados para elementos
mais concretos que podem ser reutilizados em diferentes momentos. Por exemplo, se olharmos
para o mockup apresentado no capítulo MOCKUPS, conseguimos ter um sentimento geral daquilo
que é a página e comunicação da empresa, mas se explodirmos a página em pequenos elementos
conseguimos verificar que há uma relação e que estes pequenos elementos se repetem em outros
locais do mockup.
Este desenho que procura primeiro definir os elementos mais básicos que serão visíveis
numa página web, permite-nos definir exatamente, por exemplo, todos os tipos de botões e campos
de preenchimento necessários em forms para que quando se suba na escala e se procure organizar
estes elementos dentro de um componente (form de login) ou numa página estática (página de
contacto), exista uma coerência a nível de marca, uma maior rapidez de desenho e acima de tudo
uma consistência nas ações que cada elemento ativa quando o utilizador interage com eles. Esta
ideia transforma a coleção de páginas estáticas num sistema dinâmico de componentes adaptáveis
e mutáveis (Frost, 2016). O design atómico olha para o desenho de protótipos web como uma
abordagem modular.

Figura 2 — Gráfico representativo da ideologia do Design Atómico.
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A abordagem modular desconstrói a página em átomos, moléculas e organismos que em
conjunto e dentro de várias combinações, constroem um sistema que transparece a consistência e
coerência da marca ao longo do desenvolvimento em diferentes projetos ou em diferentes páginas
dentro do mesmo protótipo digital. As moléculas formam-se através da combinações de átomos e
os organismos formam-se através da combinação de várias moléculas. Esta abordagem é algo que
só recentemente foi transposta para o design web devido ao avanço tecnológico e à quantidade
de diferentes dispositivos e ecrãs onde estas soluções podem ser vistas ou usadas. No entanto, este
conceito de trabalho é algo que é observável na história da sociedade como a conhecemos, desde as
linhas de montagens desenhadas pelo Henry Ford.
Este tipo de abordagem traz consigo vantagens irrefutáveis para o desenho e desenvolvimento
de objetos de design. O design atómico dá-nos rapidez, liberdade criativa, flexibilidade, maior
capacidade de colaboração e uma qualidade acima da média (Frost, 2016).
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2.2. ANÁLISE DE EMPRESAS DE
DOMÍNIO IDÊNTICO /
Neste capítulo é feita a análise de um conjunto de empresas que se enquadram no mesmo
mercado que a Parkware, seja por possuírem soluções iguais ou semelhantes às soluções que esta
desenvolveu ou tem soluções associadas ao tema de trânsito e movimentação de recursos pela
cidade. Para além disso, e também como fator de escolha para as empresas analisadas, tal como a
Parkware, estas empresas são parceiras da ERTICO. A ERTICO — ITS Europe (ertico.com) — é uma
parceria público-privada que reúne mais de 120 entidades com contribuições constantes para o
desenvolvimento de Serviços e Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) na União Europeia. A
colaboração ativa entre os seus membros, a equipa da ERTICO dedica-se a um conjunto diverso
de atividades com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e implementação de ITS por todo o
continente europeu.
Apesar destes serem os dois principais fatores na escolha das empresas analisadas, foi
também tido em atenção a complexidade da marca/sistema de identidade que estas apresentam e a
semelhança em termos de estrutura interna, história ou objetivos que a que a Parkware se propõe.
Nesta análise espera-se a conhecer a história da empresa, quem foram os autores, se possível,
como estes fizeram o processo de branding ou rebranding, que características visuais a marca
apresenta e como é que essas características se disseminação por todo o sistema e objetos que derivam
deste. Nas características espera-se análise de cor, tipografia, grelha e dos restantes elementos básicos
associados aos sistemas de identidade já estudados no subcapítulo SISTEMAS DE IDENTIDADE
VISUAL. Na aplicabilidade, espera-se uma análise que contemple o tipo de objetos que derivam da
marca, a coerência e consistência da marca ao longo destes objetos e a facilidade de acesso a estes.
Na complexidade espera-se que resulta uma análise que revele como é a presença nos meios de
comunicação e a coerência da marca nestes. Apesar destes três pontos serem o foco principal da
análise feita, tanto a história como o autor do branding da empresa, como qualquer outra observação
sobre pontos positivos ou negativos de opinião pessoal, são importantes de ser mencionado, sem
isto, a análise seria incompleta e não refletiria o objetivo de encontrar boas escolhas e direções para o
projeto.
Por último, é necessário de transmitir que não é objetivo para este tópico a análise das
soluções em si. Isto é, o objetivo deste projeto passa pelo desenho de uma nova marca para a
Parkware e não pelo redesenho das soluções que a Parkware possuí. Logo, nesta análise não se terá
em conta a qualidade, competência ou estrutura das soluções/produtos da mesma.
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2.2.1. SOLUÇÕES DE MOBILIDADE UBER /
A Uber é uma empresa que nos seus tempos primordiais se focava apenas numa solução de
ridesharing e carpooling. No entanto e devido ao impacto que este pequena ação que eles dizem ter
começado com a simples ideia de “Tap a button, get a ride”, a Uber tornou-se numa empresa focada
em melhorar a qualidade de vida das pessoas e do ambiente. A marca da Uber desde a sua criação
que já passou por 3 rebrandings devido a mudanças de mentalidade, posição no mercado e/ou troca
de CEO da empresa.

Figura 3 — Logos resultantes dos 3 brandings efetuados pela Uber.

O último rebranding, e consequentemente, a marca atual da Uber foi da autoria de Wolff
Ollins (https://www.wolffolins.com/case-study/uber/), empresa focada em prestar consultoria na
criação de marcas fundado em Londres em 1965. A Wolf Ollins é uma empresa de renome com
trabalhos com empresas como a Google, a AXA, o TATE (National Museum of Modern Art, em
Londres) ou o The Met (The Metropolitan Museum of Art, New York).
O rebranding feito por eles consistiu na expansão de uma marca que tinha sido atacada
pelo seu público-alvo devido a más decisões de gestão e a escolhas gráficas que tornaram o logo e a
comunicação da empresa questionáveis, ou seja, os valores não estavam a ser transmitidos de forma
clara e direta). Este rebranding feito não só veio resolver esses problemas que tinham vindo a ser
apontados à marca, mas também tornar a marca da Uber, uma das mais culturalmente inclusivas
(https://www.uber.com/us/en/about/diversity/).
A Uber foi escolha para esta análise devido à semelhança da solução Uber Corporate com a
solução desenvolvida pela Parkware (Thumbeo Corporate), devido aos vários rebrandings já efetuados
pela empresa e à complexidade e alcance que a marca deles possui na sociedade atual.
A nível de cor, a Uber apresenta uma palete de cor bem definida. Como cores principais
e sempre apresenta ao longo da marca, o preto e o branco. Como suporte direto a estas duas,
apresentam o azul uber, que funciona como cor complementar à marca em geral. Para meio digital
em específico, e certos pormenores da marca, a Uber tem ainda um conjunto de 6 cores (verde,
amarelo, vermelho, castanho, laranja e roxo). Por norma estas cores são aplicadas a nível
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de publicações para redes sociais, documentos oficiais, fotografias e ilustrações. Estas cores são
diretamente aplicadas nos seus produtos e absorvidas em simultâneo quando o público-alvo contacta
com a marca.

Figura 4 — Palete de cores usada pela Uber.

A nível tipográfico, para a marca foi desenvolvida uma família tipográfica baseada na
construção do logotipo. Esta família possui uma variante para Display e para Texto, onde cada uma
das versões tem 4 pesos (Light, Regular, Medium, Bold). O uso de uma fonte construída dentro das
mesmas regras e ambiente que a restante marca em vez do uso de uma fonte já existente e vários
designers e ambientes tem acesso, permitiu que a marca vivesse também na tipografia. A tipografia
em vez de se tornar um elemento complementar do sistema de identidade, passa a ter um peso
semelhante como todos os outros elementos. Isto significa que a tipografia funciona sozinho, ou
seja, que mesmo que os objetos de design sejam simples conjunção de cor e fonte, estes objetos vão
continuar a transportar os valores e manter a coerência da marca. A fonte em si, apresenta linhas
geométricas, com uma linha-x alta e barrigas com muito espaço, aumentando assim o nível de
legibilidade da mesma.
Denota-se que a marca tem uma maior influência e presença no nível digital, seja porque o
produto desenvolvido pela Uber é uma aplicação móvel, seja porque, como referido no Estado da
Arte, o avanço tecnológico fez com que o meio digital fosse muito capaz de alcançar tudo e todos.
Outra razão que leva a afirmar que existe um foco maior para o meio digital, deve-se às regras e
estrutura que eles apresentam relativamente à aplicação da marca. Estas regras permitem também à
marca da Uber que continue consistente e coerente nos diferentes objetos desenvolvidos, seja a nível
digital ou físico. Um bom exemplo de uma regra desta é o uso do “u” do seu logotipo como base
para a estrutura regular de cada uma das suas publicações ou layout do website. Todas estas regras,
condições e explicações para o pensamento e aplicação da marca estão disponíveis no website da
marca, acessível para qualquer pessoa, seja um cliente, um investidor ou mesmo um funcionário da
própria empresa.
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A presença da Uber na sociedade, tanto a um nível físico como a nível digital, é enorme.
Para além do foco óbvio na sua presença digital, em consequência de serem uma empresa tech com
uma solução digital, denota-se uma preocupação pela disseminação da sua marca em todos os meios
possíveis. A presença física acentuada através da aplicação da marca em outdoors e mupis ao longo
das cidades onde estes atuam e a constante comunicação entre a empresa e os seus clientes seja
através das campanhas e informações por email ou pelo contacto direto com a aplicação a presença
da marca ajudam a mostrar os valores que a marca tem. Assim como, o cuidado e a preocupação para
que a marca seja culturalmente correta também potenciam o valor da mesma.

Figura 5 — Uber Move, família tipográfica desenvolvida para a identidade atual da Uber.

Figura 6 — Exemplo da aplicação do caracter U como grelha base para os objetos resultantes da
identidade.
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2.2.2. VIA VERDE /
A Via verde é uma empresa portuguesa focada em proporcionar métodos eficientes de
cobrança em serviços de mobilidade, como controlo de portagens, parques, gasolineiras, entre outros
serviços do mesmo cariz. A Via verde é uma das marcas nacionais mais emblemáticas do país e
posicionou Portugal como o primeiro país do mundo a possuir uma rede integrada de portagem non
stop electrónica. A Via Verde, tal como a Parkware, derivou da empresa mãe, Brisa. A Brisa neste
momento ainda detém 60% da empresa, apesar desta operar de forma autónoma.
A Via verde, desde o nascimento da empresa, sofreu apenas um rebranding devido à sua evolução
de uma empresa que representava apenas a ideia da rede integrada de portagens para uma empresa
focada em Mobilidade Urbana. Este rebranding foi desenvolvido pela Brand Practice (brandpractice.
pt) agência de branding portuguesa especializada em projetos como o desta dissertação. A Brand
Practice já trabalhou em projetos com empresas como a SANDEMAN (marca de vinhos do Porto
fundada a 1790) e a BRISA.

Figura 7 — Logos resultantes dos brandings efetuados pela Via Verde.

O rebranding desenvolvido (https://brandpractice.pt/via-verde) trouxe consigo grandes
mudanças na marca que agora passava a representar não só uma solução, mas um conjunto de
soluções focadas em Mobilidade Urbana.
A Via verde foi escolha para esta análise devido à semelhança entre a solução de
estacionamento desenvolvida por eles e a solução desenvolvida pela Parkware para o mesmo setor
de mobilidade urbana (Smart Parking), devido à flexibilidade e regras da marca que permitem a
aplicação e a mutação desta de acordo com o tipo de solução que estão a tentar representar (apesar
de manter as características principais do logo, este é complementado de forma diferente de acordo
com cada solução — Via Verde Estacionar, Via Verde Boleias, e restantes soluções) e devido à
estrutura interna semelhante à da Parkware.
A nível de cor, a Via Verde apresenta uma cor principal (verde), e 3 cores complementares
(verde escuro, preto e branco). Apesar desta palete ser visível, não foi possível encontrar nenhum
documento ou explicação para esta, e as conclusões que forem retiradas sobre este tópico foram
através da observação e análise das aplicações encontradas. A fonte é uma constante nas várias
aplicações da marca, no entanto é possível questionar algum dos usos dado a esta. As aplicações feitas
nos veículos da marca representa uma ótima aplicação da marca devido ao uso não só da cor mas
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também das linhas já visualizadas no logo e na estrutura da marca. É também nesta aplicação que se
observa o melhor uso das complementares com a introdução também de uma tonalidade mais escura
do verde e articulação desta com o verde original e a cor do próprio automóvel.
A nível de tipografia, e ao contrário do trabalho feito pela Uber na sua marca, a Via Verde
utilizou uma fonte de outro autor. Ou seja, uma fonte que é reproduzível em outros ambientes
e por outros designers. Esta decisão, não só impede que a sua marca seja reconhecível através de
objetos simples, em que apenas estejam presentes elementos tipográficos. No entanto, e apesar de
observar-se uma ligação óbvio entre os vários materiais relativamente à aplicação de cor, tipografia ou
outros elementos da marca, percebe-se que certos materiais, como cartões ou envelopes, estão pouco
explorados.
A necessidade de representar várias iniciativas e soluções tornou a marca escalável. Ou seja,
existe um enorme potencial para a continuação da expansão da marca para novas iniciativas. Este
potencial vem da estrutura adequada do seu sistema de identidade, ou seja, as regras que ajudam a
criar e manter coerência entre os objetos desenvolvidos impulsionam o reconhecimento da marca.
Apesar de ser possível fazer estas afirmações relativamente à marca, é difícil de fazer mais afirmações
sem a presença de um manual de identidade completo que explique e mostre o sistema na sua
totalidade.
A presença da marca a nível nacional é elevada. O constante uso da sua aplicação por parte
de condutores e a contínua inovação por parte da empresa na exploração de soluções de mobilidade
urbana tornam a marca facilmente reconhecível. No entanto, existem problemas nesta presença,
depois do rebranding feito à marca, esta não foi transportar para o meio físico onde esta tem maior
parte da sua presença. Ou seja, os sinais de trânsito característicos das portagem onde se usa a
solução principal da empresa, continuou a manter o estilo antigo, seja por decisão económica ou
executiva.

Figura 8 — Exemplo da aplicação da identidade da Via Verde, em algumas das suas soluções.
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2.2.3. SWECO /
A Sweco é uma empresa sueca focado em projectar e desenvolver comunidades e cidades
sustentáveis para o futuro. Isto é, é uma empresa focada em criar soluções que não só resolvam
problemas que a sociedade agora sofre, mas também que procuram melhorar a qualidade de vida e
o ambiente. Ao contrário das restantes empresas escolhidas para esta análise, a Sweco não apresenta
qualquer indício de já ter passado por um rebranding. A marca atual da Sweco, de acordo, com a
informação retirada através dos objetos encontrados sobre a empresa, foi desenvolvida por Gabor
Palotai Design (https://gaborpalotai.com/). Gabor é um designer, artista e tipógrafo sueco-húngaro.
Grande parte do seu trabalho reflete-se no lado mais artístico na área do design, onde desenvolve
variados posters que lhe permitiram ganhar inúmeros prémios de alto prestígio no seu país natal e na
Alemanha.

Figura 9 — Logótipo que representa a Sweco.

A Sweco, como referido no início do capítulo, tal como a Parkware (via a Ubiwhere,
empresa-mãe), possui uma relação direta com a ERTICO. Esta ligação não só prova o valor e
potencial da empresa, como mostra também o alcance que a marca possuí. É possível afirmar isso,
devido à presença da Ubiwhere (empresa mãe da Parkware) neste mesmo grupo de empresas ligadas
à ERTICO e à exploração da mobilidade urbana na Europa.
A Sweco foi escolhida para esta análise devido a esta ligação mencionada no parágrafo
anterior, devido às características e simbolismo que o seu símbolo carrega e devido ao tipo de solução
e problema atacam na sociedade (Controlo de tráfego).
A nível de cor, a Sweco apenas apresenta 2 cores principais (preto e branco). No entanto,
ao longo do seu website e das poucas aplicações da marca encontradas, percebe-se o uso de cores
complementares. Estas cores complementares apresentam tonalidades próximas às cores principais
e são usadas para dar ênfase ou criar contraste na apresentação de conteúdo em ambas as situações.
Existe ainda uma outra cor que foi vista em algumas versões do logo. Logo este que apresenta linhas
e características de um logo modular / geométrico. O logo, que como já mencionado, foi desenhado
por Gabor Palotai, é inspirado num antigo sinal de fixed point, e significa right here.
A nível tipográfico, tal como a Via Verde, a Sweco parece apresentar o uso de fontes genéricas
que são reproduzíveis por outros. No entanto, devido às características da fonte usada no seu
logótipo, não é possível afirmar se esta é também genérica, ou se foi criada apenas para o logotipo de
acordo com as regras para a construção do seu símbolo.
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Tal como já referido, foi difícil encontrar aplicações e objetos resultantes da marca. No
entanto, denota-se um foco grande no meio digital, devido à centralização de toda a informação no
seu website. Isto em si não significa que a marca está bem representada neste, mas sim que o é ponto
central de contacto para novas pessoas ou clientes conhecerem a empresa.
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2.2.4. DYNNIQ /
A Dynniq é uma empresa holandesa focada em soluções que ajudem a controlar energia e o
fluxo da mobilidade. A Dynniq, tal como a Sweco e a Ubiwhere, é parceira da ERTICO. Tal como já
referido, esta parceria confirma o potencial do alcance da marca e o valor da empresa.
O autor da marca atual que representa a Dynniq é desconhecido, mas devido à sua marca
sempre se ter mantido semelhante e a informação encontrada em algumas publicações informativas
da empresa relativamente à marca, conclui-se que este trabalho deve ter sido feito com recursos da
empresa. Ou seja, todo o desenho e desenvolvimento da marca deles, desde o seu logo, à aplicação
deste em outros objetos da marca, foi feito através dos recursos-humanos existentes na empresa. Por
norma, em empresas onde existem recursos humanos focados em design, isto é uma prática bastante
normal. Estes escolhem não recorrer a nenhum designer ou artista em específico, mas usar o trabalho
de confiança que eles entendem que a sua equipa pode fornecer. Este processo também aconteceu
com a criação da marca da Ubiwhere e da Parkware.

Figura 10 — Logótipo representativo da empresa Dynniq.

A Dynniq foi escolhida para a análise devido à sua ligação às soluções e ambiente de
mobilidade urbana, devido à sua ligação com a ERTICO e devido à aplicabilidade do seu logo e
a forma como desconstroem o seu logotipo com características geométricas para apresentar um
pequeno símbolo que representa a empresa.
A nível de cor, a Dynniq apresenta 1 cor principal (laranja) e 3 cores complementares
(vermelho, preto e branco). Estas cores são visíveis nos vários objetos resultantes da marca, no
entanto, o uso das cores complementares é baixo. Em muitas das aplicações e no próprio logotipo da
empresa, por vezes, é usado uma combinação entre o laranja e vermelho.
A nível tipográfico, acredita-se que a fonte utilizada pela marca seja feita de acordo com as
necessidades do projeto. Afirma-se isto devido às características mais peculiares do seu “y”, e como
este acaba por ser utilizado como símbolo. No entanto, no restante conteúdo dos seus objetos e
aplicações, não apresenta as mesmas características que a fonte usada no logo, portanto determina-se
que existe também o uso de fontes genéricas. Isto significa, que tal como a Uber, e com a presença
e abertura necessária, a fonte usada no logotipo podia ser explorada para atingir o impacto e
reconhecimento que a fonte Uber Move tem no sistema de identidade da Uber.
Tal como a Sweco, foi difícil encontrar aplicações da marca para além do que é visível no
website da empresa. No entanto, foram encontradas explorações desta em ambiente de feira com
a aplicação da marca em separadores e ambientes físicos. Aqui é evidente o uso das linhas mais
naturais do seu logo para a comunicação da marca.
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Quanto à presença da marca, e de novo, como é observado na Sweco, é difícil de estimar
qual é o foco ou objetivos da marca. A presença dela é fraca e o ponto central de contacto com a
empresa é o seu website, que apesar de possuir uma estrutura fácil de navegação, pode-se considerar
que fica aquém do possível de acordo com o potencial da marca.

Figura 11 — Captura de ecrã do feed de publicações no instagram da empresa.
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2.2.5. CONCLUSÕES /
A partir desta análise, é possível afirmar que foram recolhidos bons e maus exemplos a seguir
no desenvolvimento da marca. O simbolismo e a associação de um significado ao símbolo, como
a Via Verde e a Sweco, é um ótimo exemplo. Esta correlação torna a experiência do público-alvo
melhor, aproximando-os ainda mais da marca pois permite que estes criem não só uma relação visual
mas também uma relação significativa.
A forma como a Uber desenha a sua marca, seja na definição da sua grelha ou no desenho
de regras que definem a busca de uma marca culturalmente correta e ajustada ao espaço e ambiente
onde esta é exposta. A definição da grelha baseada numa versão modular do u da Uber Move, criou a
ligação entre todos os objetos desenvolvidos pela marca, permitindo assim que estes, tendo ou não o
nome ou símbolo no objeto, sejam reconhecíveis e facilmente associados à marca. A procura de uma
marca que seja culturalmente correta faz com que esta se torne inclusive, e consequentemente, que o
respeito, confiança e o impacto da marca sejam maiores. De forma geral, conclui-se que o processo
e organização da marca Uber são um exemplo a seguir, o qual permite afirmar que uma marca
semelhante a nível de estrutura, conceito, organização e estilo, é um exemplo dos objetivos para esta
proposta.
A nível negativo, e como exemplo a não seguir neste projeto, destacam-se as incoerências
a nível de marca retiradas da análise da Via Verde, dynniq e Sweco. Estas incoerências podem ser
subjetivas, mas acredita-se que é uma falha a nível de exploração gráfica, as apostas em elementos
únicos em certos objetos, tornando estes objetos reconhecíveis da marca apenas porque estes
possuíam o nome ou símbolo da empresa nos mesmos. Em termos de desenvolvimento, isto significa
a busca de elementos do sistema que sejam replicados em qualquer objeto, ganhando assim a
conotação de objeto ligador destes. Acredita-se que se pode alcançar isto, por exemplo, através do
uso de uma grelha modular inspirada no conceito da marca, tal como a Uber fez na sua marca, ou
através do desenho de padrões baseados no conceito que sejam reproduzíveis e reconhecíveis.
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2.3. ANÁLISE DA PARKWARE /
A Parkware é uma empresa portuguesa que, como já referido, derivou da empresa da
Parkware com a busca de aproveitar o potencial e as possibilidades das suas soluções de mobilidade,
em específico a solução de Smart Parking e da Thumbeo Corporate. Devido ao seu foco e ao
potencial das suas soluções, a Parkware tem uma maior facilidade em encontrar oportunidades de
financiamento para startups com idade reduzida. Apesar desta facilidade, assegurar financiamento
nestas oportunidades tem sido menos frutífero para a equipa da Parkware do que para a empresa
mãe, que tem conseguido investimentos nos seus produtos a planos de três a cinco anos.

Figura 12 — Imagem representativa do website de ambas as soluções.
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A marca atual da Parkware foi desenhada e desenvolvida sobre uma elevada pressão, devido
à celeridade necessária para cumprir prazos e à qualidade desejada para a marca. A celeridade fez
com que se optasse por algo que não representava a ideologia da empresa e com que o processo de
desenvolvimento desta fosse incompleto. Consequentemente, os objetos de design que derivaram
deste processo foram poucos e de baixa qualidade (Anexo A), em comparação com os objetos
desenvolvidos pela Ubiwhere. Como já referido, o autor da marca da Parkware foi um dos designers
residentes na empresa.

Figura 13 — Logótipo que representa a empresa Parkware.

A nível de cor, a Parkware apresenta 1 cor principal (azul claro) e 3 cores complementares
(roxo, preto e branco). Apesar disso, e como se pode observar no anexo A que apresenta todos os
objetos resultantes da marca, são usados ainda várias tonalidades do azul da marca para completar e
ajudar a contar a história presentes nestes objetos. A exploração destas tonalidades faz com que estes
mesmos objetos tenham baixo nível de contraste e apresentem um ar monótono.
A nível de tipografia, tanto a fonte usada no logotipo ou no conteúdo do seu website ou nos
slides informativos da solução, são fontes reutilizáveis. Estas não apresentam nenhuma característica
específica ou reconhecível, são ambas fontes regulares, e que como já visto, são reproduzíveis em
diferentes ambientes. Apesar de que por um lado, a fácil reprodução ajuda ao uso da marca por
outros quando necessário, o uso de uma fonte assim prejudica a interpretação e comunicação da
marca pelo público-alvo.
Os objetos existentes da marca são poucos devido à celeridade do processo de
desenvolvimento de marca e a falta da contínua de exploração. Como não existe uma documentação
sobre a marca e uma preocupação por desenhar um sistema que estruture e apoie o desenvolvimento
de novos objetos, os objetos que existem não apresentam coerência suficiente entre eles. O elemento
que liga, de forma irrecusável, todas as aplicações da marca é a cor. A nível digital, o próprio website
apresenta elementos que são únicos a este nível, não pela sua interatividade ou pela sua adaptação
ao ambiente onde este é exposto, mas sim porque houve uma necessidade de um elemento daquele
estilo ser usada naquele lugar e não existe nenhum set de regras que ajudem a manter a consistência
entre todos os elementos e os vários ambientes.
Todos estes problemas já apresentados, em conjunto com a falta de recursos, faz com que a
sua presença física e digital seja fraca e quase nula. Outra razão, e que não se verifica em nenhuma
das empresas analisadas, é a falta de exploração das redes sociais. Apesar deste ser um ponto que
pode sair fora do contexto de análise de marca, é importante referir que nos dias de hoje, o ambiente
digital, em concreto as redes sociais, são um ótimo meio de criar e incentivar brand awareness. Com
brand awareness procura-se definir o reconhecimento e disseminação da marca perante o seu públicoalvo ou reconhecimento no mercado.
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2.3.1. CONCLUSÕES /
A partir desta análise, conclui-se que a marca da Parkware se encontra longe de uma
marca reconhecível, seja a nível mundial como a Uber, seja a um nível do potencial que esta tem,
e completa, ou seja, que possua objetos suficientes para criar brand awareness ou para representar
corretamente e de forma clara aquilo que é a Parkware.
No entanto, existem pontos positivos e negativas a reter da marca atual da Parkware, que
devem ser tidos em conta durante o desenvolvimento deste projeto. A nível gráfico, a palete de cores
da empresa parece representar bem aquilo que é a empresa. Logo, esta palete deve ser usada como
referência e mantida na futura marca, seja na sua totalidade, com a presença das duas cores e/ou a
sua conjunção, ou parcialmente, com o uso de apenas uma das cores principais. A nível digital, é
necessário ter em conta a estrutura e fluidez do website atual, não porque este correto ou incorreto,
mas sim porque é representa o objetivo e conteúdo que é necessário no website da empresa. O
desenvolvimento de novo conteúdo para o website exige não pode ser feito apenas pelo designer
encarregue desta mudança, mas sim de toda equipa. Isto porque, para o site ser claro e transmitir de
forma correta tudo o que a empresa quer transmitir, é necessário a realização de exercícios específicos
e a recolha de informação em fontes que para o designer apenas podem ser inacessíveis.
Com esta análise, e a comparação desta com as análises feitas a empresas do mesmo domínio,
conclui-se que a marca e o impacto que este tem no reconhecimento de uma empresa ou de uma
solução é importante. Consequentemente, este facto confirma, tal como referido nas MOTIVAÇÕES,
que o desenho da marca é o plano correto para corrigir os problemas atuais, relativamente à falta de
aproveitamento do potencial da marca.
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3. METODOLOGIAS
E PLANO DE TRABAlHO /
Neste capítulo é feita a descrição da metodologia, processo de trabalho a ser seguido ao longo
do desenvolvimento desta dissertação, assim como uma explicação de como é que esta metodologia
encaixar-se-á com as tarefas necessárias. Numa fase seguinte serão apresentados o plano de trabalho
do projeto inicialmente desenhado, a sua comparação com o plano de trabalho gerado através do
tempo de execução de cada tarefa, e, por último, as mudanças necessárias ao restante plano de
trabalho para garantir que atrasos ou avanços feitos até ao momento não atrapalhem o restante
projeto.

61

3.1. METODOLOGIAS /
É necessário afirmar que o plano de trabalho apresentado é uma derivação do processo de
design usado por inúmeros designers e empresas, DESIGN THINKING. Contudo, apesar de derivado
da abordagem mencionada, o plano delineado é a reflexão sobre as tarefas necessárias para alcançar
os objetivos estabelecidos. Na sua maioria a estrutura deste plano é bastante linear, à exceção dos
momentos de realização de tarefas que precisem de passar por validação e testes internos.
Design Thinking consiste num processo iterativo que procura entender o utilizador,
questionar se os processos e assunções atuais são válidos e definir novos métodos para que seja
possível desenvolver novas alternativas e abordagens aos problemas que procuramos resolver.
Para este processo ser bem sucedido, é necessário que as soluções óbvias que seriam colocadas
automaticamente como primeira escolha sejam abandonadas.
Esta abordagem é composta por 5 fases: EMPATIZAR, DEFINIR, IDEALIZAR, PROTOTIPAR,
TESTAR (Figura 14). Estas fases no processo procuram, respetivamente, entender os utilizadores,
desde às suas necessidades às suas motivações e objetivos; definir quais são os problemas que estes
sofrem; desenhar uma solução que ataque os problemas encontrados através do contacto com os
utilizadores; transformar esta solução num protótipo real e submeter este a testes com utilizadores
reais com o objetivo de garantir que a solução desenhada é capaz de responder às necessidades dos
utilizadores da melhor forma possível (IDF, 2018).

Figura 14 — Gráfico representativo do processo de Design Thinking.

Este plano de trabalho para alcançar o objetivo apresentado no parágrafo anterior, está
dividido em 4 fases ao longo das duas etapas existentes para o desenvolvimento deste projeto, como
explicado na Figura 15. As duas etapas mencionadas correspondem aos períodos de trabalho até à
entrega intermédia e até à entrega final desta dissertação, 1º e 2º semestres, respectivamente.
Numa primeira fase, INVESTIGAÇÃO TEÓRICA, foi feita a investigação necessária para
recolher conhecimento necessário nos vários tópicos enquadrados nos objetivos do projeto, tópicos
como branding, web design, design de interação ou competidores. O levantamento do estado da arte
na área do branding inclui uma breve definição da mesma e onde se procura obter uma afirmação
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inicial sobre o que é necessário para o desenvolvimento de um branding completo. É também nesta
área onde procurarmos definir de forma concreta os vários elementos gráficos que são importantes
e necessitam de prévio estudo para uma melhor concepção ou para a realização de um rebranding
por parte da Parkware. Ainda no levamento do estado da arte, é feito um estudo sobre aplicação do
design ao meio web, onde se faz o levantamento de informação pertinente relativamente a tópicos
como design de interação com o intuito de responder a perguntas como porque é que é importante,
como é que se define os melhores padrões e regras para garantir que o projeto é bem sucedido.

Figura 15 — Cronograma elucidativo da metodologia adaptada para o desenvolvimento deste
projeto.

Numa primeira fase, INVESTIGAÇÃO TEÓRICA, foi feita a investigação necessária para
recolher conhecimento necessário nos vários tópicos enquadrados nos objetivos do projeto, tópicos
como branding, web design, design de interação ou competidores. O levantamento do estado da arte
na área do branding inclui uma breve definição da mesma e onde se procura obter uma afirmação
inicial sobre o que é necessário para o desenvolvimento de um branding completo. É também nesta
área onde procurarmos definir de forma concreta os vários elementos gráficos que são importantes
e necessitam de prévio estudo para uma melhor concepção ou para a realização de um rebranding
por parte da Parkware. Ainda no levamento do estado da arte, é feito um estudo sobre aplicação do
design ao meio web, onde se faz o levantamento de informação pertinente relativamente a tópicos
como design de interação com o intuito de responder a perguntas como porque é que é importante,
como é que se define os melhores padrões e regras para garantir que o projeto é bem sucedido.
Por último, nesta primeira fase foi ainda feita a análise de várias empresas que apresentam
uma ligação direta ou indireta com a Parkware, seja devido às suas soluções, estrutura ou objetivos
semelhantes. Esta análise não só dá um contexto a situação atual dessas empresas como também
mostra a ligação com a Parkware e com os objetivos que se estabeleceram para esta dissertação.
A segunda fase deste plano de trabalho, EXPERIMENTAÇÃO, procura conceber graficamente
os materiais necessários para representar a empresa, desde o seu logo ao manual de normas para
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a sua aplicação no restante sistema de identidade. Este momento do processo será a fase mais
longa do projeto devido à importância que representa quando se fala na resolução dos objetivos
propostos. Espera-se que nesta fase exista um acompanhamento bastante elevado por parte da equipa
responsável pela gestão desta dissertação pela parte da Parkware, com o intuito de garantir que do
projeto resulta o esperado por parte da empresa e que são feitos os ajustes e correções necessárias para
colmatar problemas ou erros que possam surgir no desenvolvimento.
Na última fase do plano, APLICAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIDADE, é planeado que
aconteça um processo bastante iterativo. É nesta fase que se procura aplicar os elementos gráficos
produzidos na fase anterior, não só para alcançar um sistema de identidade completo que procura
representar a Parkware, mas também para a criação dos materiais necessários para atingir um
aumento da presença online da Parkware. Este grupo de materiais incluem objetos como o protótipo
da plataforma e da dashboard e um guia de estilos.
Para além das tarefas listadas em cada uma das fases descritas anteriormente, espera-se que
em cada uma das fases as várias tarefas sejam colocadas sobre validação e testes. Isto será um fator
importante tanto na gestão do tempo de trabalho mas também para o controlo da qualidade do
resultado diferente.
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3.2. PLANO DE TRABALHO /
3.2.1. 1º SEMESTRE /
No primeiro semestre decorreu toda a investigação teórica que antecede a exploração e
design do novo universo gráfico. Inicialmente foi feito um estudo sobre os temas relevantes para o
funcionamento correto do projeto, analisando-se em primeiro lugar o conceito de branding e dos
restantes tópicos associados a este tema. Tópicos como cor, grelha e sistema de identidade visual
entre outros do mesmo cariz teórico são alguns dos tópicos importantes a estudar.
A par com parte desta investigação, foi desenvolvida uma análise com um nível médio de
detalhe. Esta análise procurava objetivar boas condutas e escolhas a serem feitas ao longo do projeto.
Para além disso, esta análise foi parte importante no processo de validação dos objetivos estabelecidos
e se estes foram cumpridos. A amostra para esta análise consistiu num conjunto de empresas que se
enquadram na mesma área do mercado, possuem os mesmos objetivos ou soluções semelhantes ao
da Parkware. A ligação à ERTICO, apesar de ser um fator extra à escolha, foi também importante a
se ter em atenção na amostra. Em simultâneo efetuou-se também a análise da Parkware dentro dos
mesmos parâmetros e normas que as empresas da amostra recolhida. Escolheu-se fazer uma análise
com as mesmas características para que se possa fazer uma comparação direta entre todas elas e
retirar assim, as conclusões necessárias sobre a situação da marca e sobre a validação dos objetivos.
De seguida, e de acordo com um dos objetivos estabelecidos para o projeto, foram
estudados temas referentes ao desenho de protótipos web com o intuito de desenvolver protótipos
que cumpram as diretrizes e bons princípios de design. Estes tópicos como Design de Interação e
Usabilidade foram importantes para encontrar o conhecimento necessário para no segundo semestre
ser possível efetuar um bom desenho das aplicações da identidade ao meio digital.
Num momento seguinte, e com o objetivo de validar os problemas já encontrados na marca
da Parkware, foram partilhados inquéritos pelas equipas da Parkware e da Ubiwhere. Estes inquéritos
questionavam os membros de ambas empresas a avaliar a identidade atual e as escolhas feitas até
então a nível gráfico. Apesar do output recebido ser importante e valioso para o projeto, depois
da conclusão desta fase, é possível afirmar que este momento do projeto devia ter acontecido num
período mais embrionário da dissertação.
No entanto, apesar de ter sido possível a finalização de todas as tarefas apontadas
como necessárias para o primeiro semestre, nem sempre estas foram realizadas no período de
tempo esperado. Na sua maioria, estas alterações feitas ao planeamento aconteceram devido à
compatibilidade da sua execução em simultâneo com outra tarefa, isto é, as tarefas possuíam
características ou tema em comum e a sua execução em conjunto era importante para garantir
que se retirava de ambas as tarefas o melhor desempenho possível. Em termos de planeamento,
isto significou que durante a recolha de informação sobre branding e contextualização do projeto,
foi possível retirar o melhor proveito através da análise. A tarefa de DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
necessitou de um maior período de tempo para a sua realização devido à apresentação de um
inquérito interno para a recolha de feedback relativo à marca. A tarefa ESCRITA DA DISSERTAÇÃO
foi realizada ao longo de todo o semestre, apesar de esta ter sido intensificada nos períodos finais do
semestre.
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3.2.2. 2º SEMESTRE /
No segundo semestre, a primeira tarefa passou pela recolha de exemplos visuais que
transmitem as linhas e escolhas gráficas que tornem os objetivos deste projeto possíveis. Estas
escolhas tinham de transmitir os valores que a Parkware tem no seu núcleo. Esta recolha não servirá
como uma forma de encontrar o novo branding, mas sim como um conjuntos de imagens que
possuem valores ou detalhes interessantes para o projeto e através do qual é possível definir que tipo
de direção seguir e que regras devo definir para o que é concebido por mim na fase seguinte.
Devido a problemas encontrados na análise feita no primeiro semestre, em simultâneo com a
investigação teórica, procurou-se refazer o processo de análise, adicionando contexto e melhorando a
estrutura da análise às empresas de domínio idêntico.
A próxima tarefa, passou pela CONCEPÇÃO DO UNIVERSO GRÁFICO. Esta tarefa é a tarefa
mais importante do projeto. Devido às dificuldades em encontrar um resultado que cumpra não
só os objetivos do projeto mas também os objetivos normais para uma dissertação deste carácter.
Esta tarefa foi dividida em várias fases de acordo com as reuniões estabelecidas de feedback, tanto a
nível interno com reuniões com a equipa de design da Ubiwhere, tanto a nível mais genérico, com
as reuniões com ambos os orientadores por parte do departamento e por parte da empresa. Cada
uma destas fases significou uma diferente experiência e diferente caminho a seguir a nível gráfico.
Nenhuma destas experiências era completamente dispara da anterior, mas significou pequenos
ajustes na linha de pensamento e de conceito por trás da marca desenvolvida.
De seguida, começou-se a efetuar a aplicação deste universo gráfico nos vários meios
possíveis, desde material estacionário da empresa como exploração da modularidade do logo em
ambientes 3D para possíveis presença em feiras de mobilidade por parte da empresa. Esperavase ter mais tempo para esta fase de aplicação da marca, mas devido aos problemas encontrados e
ao número de iterações feitas na fase anterior até ser encontrada o resultado final para a marca da
Parkware, não foi possível ocupar o tempo objetivado para a tarefa. Ao longo de todo o semestre, a
ESCRITA DA DISSERTAÇÃO foi tarefa sempre presente, não só devido à necessidade de documentação
deste segundo semestre mas também para revisão e reestruturação de secções do documento que
foram foco de comentários.
Tal como já mencionado no capítulo METODOLOGIAS, as várias tarefas desta segunda etapa
passaram por uma fase de validação interna para garantir que as escolhas e decisões feitas estão de
acordo com a visão imposta pela Parkware. Esta validação foi feita, não só pelos orientadores do
Departamento de Engenharia Informática que acompanham o meu processo, mas também pelo
orientador da Parkware e alguns membros dos departamentos da empresa que têm uma relação
direta com a área em que esta dissertação é inserida, ou seja, design gráfico/design web e marketing/
comunicação.
É importante também de mencionar que grande parte desta segunda fase de trabalho foi
feito remotamente. Isto deveu-se aos problemas de saúde que aconteceram durante esta mesma
fase, a nível mundial. Contudo, a realização do trabalho remote não afetou em nada o plano de
trabalho do projeto. Este tipo de trabalho já tinha sido realizado em experiências extra-curriculares
anteriores, o que facilitou a adaptação e a definição de uma rotina propícia a um bom desempenho
neste projeto. A obtenção de feedback interno, relativamente às escolhas feitas e ao visual encontrado,
assim como a realização de reuniões seja internamente, seja com todos os envolvidos neste projeto,
continuou a ser possível através da utilização de meios de comunicação online, como o slack
— ferramenta utilizada pela empresa para comunicação interna — e/ou zoom ou outro serviço
semelhante.
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Figura 16 — Diagrama de tempo estimado para cada tarefa no desenvolvimento do projeto.

Figura 17 — Diagrama de tempo real para cada tarefa no desenvolvimento do projeto.
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4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA /
Neste capítulo é feita a definição final dos problemas que se pretendem resolver com a
realização deste projeto. Esta definição faz-se com a partir da análise e comparação da Parkware e das
restantes consoante as características definidas na análise e os conteúdos estudados na DEFINIÇÃO
DOS CONCEITOS BASE, e da análise dos inquéritos realizados a nível interno na empresa. Esta
definição permite especificar que características a marca deve ter, e consequentemente, perceber o
que deve ser mantido, redesenhado ou abandonado por completa da marca atual.
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4.1. INQUÉRITOS /
Para melhor compreender os problemas e limitações que estão associados à marca Parkware
e que são obstáculos ao potencial da empresa e ao trabalho dos seus colaboradores, foi desenhado
um inquérito que procurava oferecer aos colaboradores da empresa uma oportunidade de avaliar e
discutir o momento atual da marca Parkware, objetivando sempre que decisões ou direções devem
ser tomadas num futuro próximo no qual a marca será desenhada e desenvolvida novamente.
As perguntas que compõem este inquérito são gerais e foram pensadas com o intuito de não
só garantir que o feedback recebido é coerente ao tema ou tópico deste projeto, como também de
definir exatamente quais são os problemas que a marca atual traz consigo e que características devem
ser mantidas, alteradas ou abandonadas. O inquérito foi criado através do Google Forms (https://
forms.gle/bqpS7LiMUMNP9bh47) e partilhado com os colaboradores da empresa através do meio
usado pelos mesmos para comunicar internamente, Slack. Esta partilha não aconteceu apenas com
colaboradores da Parkware mas também com os colaboradores da Ubiwhere que tiveram contacto
com a marca e fazem parte da equipa de Smart Cities.
Este inquérito está dividido em 5 secções distintas:
SECÇÃO 1,

nesta secção é recolhido o departamento interno de cada pessoa que respondeu a
este inquérito. Esta secção possui apenas uma pergunta:
		
Quais são os papéis que por norma desempenhas nos vários projetos da empresa?
SECÇÃO 2,

nesta secção são recolhidos os problemas gerais associados à marca, assim como as
razões para que sejam considerados problemas. Esta secção possui quatro perguntas:
		
Que problemas encontras na marca atual da Parkware?
		
Porque é que consideras o que referiste como um problema?
		
Que pontos positivos encontras na marca atual da Parkware?
		
Porque é que consideras o que referiste como um ponto positivo?
SECÇÃO 3,

nesta secção são definidos que adjetivos que são associados à marca pelos seus
colaboradores. Esta secção possui sete perguntas avaliação e uma pergunta longa:
		
Como classificas a marca atual da Parkware?
		
Se respondeste a alguma pergunta com 3 ou a baixo de 3, explica aqui as razões por
trás dessa escolha.
SECÇÃO 4,

nesta secção é recolhida a forma como os colaboradores classificam a presença
online da empresa e a razão para a classificarem de tal forma. Esta secção possui duas
perguntas:
		
Como é que classificas a presença online da Parkware?
		
Porque é que a classificas dessa forma?
SECÇÃO 5, com esta secção procura-se obter por partes dos colaboradores que responderam a
este questionário uma lista de objetos ou outputs da marca ou identidade visual que sejam
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importantes para garantir que as posições ocupadas por esta pessoa consiga aproveitar a marca
para alcançar os melhores resultados possíveis para a empresa. Esta secção possui quatro
perguntas:
		
Que outputs da marca são importantes para garantir uma boa apresentação da marca?
		
Que outputs da marca são importantes para a relação com os vários clientes ou
projetos?
		
Que outputs da marca são importantes para garantir a comunicação da empresa?
		
Se tiveres sugestões ou informação para partilhar para o desenho da nova marca para
a Parkware, deixa-as aqui.
O ambiente onde este inquérito foi disseminado é composto por 48 pessoas. Deste ambiente
foi possível de recolher 9 respostas divididas de forma igualitária pelos vários departamentos
internos da empresa. A amostra obtida, quando comparada com o número total de pessoas inseridas
no ambiente de divulgação, pode ser considerada insuficiente. No entanto, através de conversas
informais, recolha dos vários departamentos em que cada resposta se insere e discussão interna é
possível determinar que apesar de uma amostra pequena, esta amostra é representativa da população
inquirida.
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4.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
DAS RESPOSTAS OBTIDAS /
Os primeiros resultados a destacar-se na SECÇÃO 1, e como referido anteriormente, foram os
departamentos/papéis que os inquiridos representam dentro deste ambiente: 44.4% dos inquiridos
representam o departamento de Desenvolvimento, 33.3% representam o departamento de Design,
22.2% representam os departamentos de MKT (Marketing) e R&I (Research and Innovation) e cada
um dos seguintes departamentos, Sales, COM (Comunicação), PMO (Project Manager Officer) com
12.5%. É preciso afirmar que os restantes departamentos sem respostas são departamentos que têm
pouco contacto com a marca no seu trabalho diário.

Figura 18 — Gráfico representativo que áreas da empresa foram alcançadas com o inquérito desenvolvido.

No que toca às perguntas feitas ao longo da SECÇÃO 2, perguntou-se quais são os principais
problemas e que aspetos positivos da marca atual e porque razão é que os pormenores apontados
são considerados problemas ou pontos positivos para a marca e a sua interação com todos os que
observam ou interagem com a mesma. Muitos dos inquiridos referiram que a marca atual, para além
de bastante genérica em comparação com outras, ou até mesmo em comparação com a empresa mãe,
é também bastante estática, fraca e da qual se denota que não possui o potencial que é preciso para
alcançar os objetivos da empresa. Estes problemas, para os inquiridos, resultam da falta de dinâmica
na comunicação e sistema visual da empresa, do feedback recebido por clientes ou projetos que não
foram possíveis de adquirir e da falta de elementos característicos que face a empresas concorrentes
façam a diferença e sejam capazes de diferenciar para positivo a Parkware. Nesta mesma secção é
possível perceber que, para os inquiridos, a palete de cores aplicada na marca atual é um aspecto
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positivo, devido à sua suavidade e nível de contraste.
Na SECÇÃO 4, procurou-se avaliar a marca atual através da sua posição em escalares lineares.
Como resposta às perguntas inseridas nesta secção, esperava-se que o inquirido avaliasse a marca
atual num sistema de 5 valores, onde foram associados aos valores extremos adjetivos / atributos que
foram sendo recolhidos através de conversas formais ou opiniões formadas por pessoas que tiveram
a oportunidade de observar ou interagir com a marca. Nesta secção, é importante mencionar os
resultados obtidos nas últimas 4 perguntas de escala linear (Figura 19, 20, 21 e 22). Da população
inquirida, 55.6% afirmou que a marca atual é simples, em simultâneo com a classificação da marca
como inconfiável, olvidável e fraca. Por si só, estes adjetivos podem não possuir uma relação direta,
no entanto, é possível afirmar que a falta de outputs que representam a marca não são capazes de
cumprir a função para qual foram desenvolvidos. Esta afirmação é comprovada com a análise das
respostas à última pergunta desta secção onde é dada a oportunidade ao inquirido de explicar as suas
classificações negativas nas várias escalas lineares.

Figura 19 — Gráfico da classificação qualitativa da marca da Parkware, atribuída pelos inquiridos
— grau de complexidade.

Figura 20 — Gráfico da classificação qualitativa da marca da Parkware, atribuída pelos inquiridos
— grau de confiança.
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Figura 21 — Gráfico da classificação qualitativa da marca da Parkware, atribuída pelos inquiridos
— grau de reconhecimento.

Figura 22 — Gráfico da classificação qualitativa da marca da Parkware, atribuída pelos inquiridos
— grau de impacto.

Na SECÇÃO 5, procurou-se entender de que forma era avaliada a presença online da Parkware
pelos inquiridos. Todas as respostas nesta secção determinam que a presença online da empresa
é basicamente nula, seja pela falta de um website com uma excelente estrutura e com constante
conteúdo novo, seja pela falta de comunicação em redes sociais ou plataformas de divulgação, seja
pela falta de complexidade gráfica no seu universo visual. Contudo, nesta secção, foi apontado como
positivo a tentativa de utilização de blocos de informação interativos que para além de representarem
o produto que a Parkware procura disseminar perante os interessados, são também interativos e
apelativos para o utilizador.
Na última secção deste inquérito, o objetivo passava pela reflexão por parte dos inquiridos
sobre que tipo de material ou output é importante que a nova marca desenvolva para a execução
das tarefas deste mesmo departamento e pela possibilidade de apresentar sugestões relativamente
ao projeto. Sendo esta uma secção que não procurava motivar os inquiridos a refletir sobre a
marca atual, mas sim pela exploração do que seria necessário para fazer uma marca funcionar na
sua totalidade, não existe nenhum resultado importante a mencionar. No entanto, esta secção é
importante para perceber que tipo de direção se espera internamente que seja tomada com este
projeto. As respostas obtidas aqui, seja nas perguntas de desenvolvimento, seja na pergunta de
sugestão, refletem e validam os objetivos estabelecidos previamente e os problemas encontrados na
análise da marca feita nesta dissertação para o desenvolvimento do projeto.
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Módulo

Resultado obtido

Validação através das respostas

Pontos negativos marca
atual

Marca genérica, fraca;
Identidade antiquada;
Não transparece confiança;

— "Bastante genérica, nota-se pouco esforço para
puxar por ela (comparativamente à Ubiwhere)",
— "Outdated design", "Parece muito retrógada e
ambígua, (...)",
— "(...), marca desatualizada, (...)",
— "Muito minimalista, just text in a website",
— "Porque vivemos num época de edge tecnologies
e parece que o produto foi feito nos mid 2000s. /
Precisamos de inovar a vários níveis",
— "A marca não tem um branding associado e nesse
sentido não permite que seja bem comunicada. (...)",
— "É tão genérica que se torna esquecível e assim
sendo acaba por ser fraca",
— "Parece-me que realmente a marca está muito
abaixo do seu potencial. Precisa de refletir os valores
em que assenta e neste momento isso não
acontece."
— "Basicamente, devido a ser tão simples a nível
visual, torna a marca tanto esquecivel como
inconfiavel. Qualquer marca parecida seria labelled
como scam, ou simplesmente uma marca a começar,
(...)"

Pontos positivos marca
atual

Palete de cores;

— "Parece-me adequado ao tema. Apenas precisam
de ser mais bem trabalhadas em conjunto"
— "(...) as cores inspiram confiança"

Fraca;
Inexistente;

— "Vejo-a em poucos sítios que não seja na porta
dos escritórios do IPN"
— "0 redes sociais, 0 publicidade, etc"
— "Website desatualizado. O logótipo parece ser
meramente um tipo de letra que foi escolhido para a
construção do site. Falta de divulgação noutros
canais de comunicação (LinkedIn e Twitter)"
— "Falta de divulgação de mais use cases que
suportem a marca. Imagem desatualizada. Canais de
comunicação praticamente sem atualização."
— "(...) aparecer no browser como "not secure" não
inspira confiança; Não haver contactos no site é uma
oportunidade perdida --> se alguém vê a solução
está interessado não tem como contactar-nos"

—

— "Falta de divulgação de mais use cases que
suportem a marca."
— "Tem que ser apelativa, apesar de para os
clientes alvo (research, cidades) (...)"
— "Existirem mais elementos visuais distintivos e
únicos que ajudem a comunicação não verbal"
— "Design diferenciador. Tom de comunicação
assertivo e "amigável. Comunicação consistente, na
vertente offline e online."
— "Demo (em filme), clientes actuais
(implementações já feitas), testimonials, brochura,
site de confiança com contactos directos (incluindo
pessoas)"
— "Apresentação comercial que contenha a proposta
de valor da marca, bem como deploys/projetos
implementados com sucesso."
— "Acho que também seria interessante estabelecer
uma relação entre a Parkware e outros produtoschave da Ubiwhere, como o Urban Platform (nos dois
sentidos), para potenciar upselling"
— "Tem que ser memorável de alguma maneira, se
não cai no esquecimento"

Presença online

Informação a reter para
próxima fase

Tabela 1 — Tabela com os resultados obtidos com o inquérito e a sua validação com respostas dos
inquiridos.

75

4.3. CONCLUSÕES /
Em suma, e com base nas respostas obtidas nos inquéritos, a análise destas respostas, a
comparação com as empresas de domínio idêntico e análise da marca atual, foi possível determinar
o caminho a seguir na realização da tarefa de re-desenho do universo visual da Parkware. Isto é, foi
possível definir exatamente o que transitar, o que re-pensar ou o que abandonar por completo da
marca atual para a nova marca a ser desenvolvida.
Assim, resulta o seguinte conjunto de condições que se esperam que sejam respeitadas
durante o desenvolvimento da novo sistema de identidade visual:
		
— Reutilização e aplicação de uma palete de cores idêntica ou semelhante;
		
— Construção do restante sistema de identidade visual a partir do zero;
		
— Foco na aplicação desta identidade nos vários materiais necessários para que os
vários departamentos conseguiam realizar as suas funções no seu potencial máximo;
		
— Possibilidade de reaproveitamento dos elementos interactivos do atual website da
Parkware;
Citando uma das respostas recebidas como sugestão por parte de um dos inquiridos, “...
penso que há pouco para aproveitar do que já existe, começava do ground-up.”, encontra-se aquele
que é o mote base para o desenho da nova identidade visual para a marca Parkware. Este plano,
como apresentado neste mesmo capítulo, consiste no abandono total de tudo o que é a marca atual
da empresa, à exceção da sua palete de cores e os elementos interativos presentes no website da
empresa. Esta decisão não é só feita através do feedback recebido através do inquérito, mas também
devido ao meu reconhecimento e confiança que as opiniões analisadas neste inquérito são a reflexão
da opinião geral sobre a marca atual, e que esta decisão é necessária para encontrar a solução que será
a resposta aos problemas e objetivos expostos para este projeto.
Contudo, a decisão tomada não deve ser considerada final, visto ter sido projetado um plano
com várias fases de iteração aos materiais e escolhas feitas por mim ao longo do projeto. O que
significa que será possível, caso seja necessário e determinado em discussão interna, fazer mudanças
no plano e no rumo definido para este projeto em qualquer momento do processo.
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5. DESENHO DO UNIVERSO GRÁFICO /
Neste capítulo, é descrito todo o processo de construção da marca que agora passará a
representar a Parkware. Neste processo está presente toda a pesquisa visual feita, todas as iterações
feitas ao logo/logotipo e todas as suas aplicações, a construção do manual de regras que ajudaram a
manter e evoluir a marca e o desenvolvimento do protótipo web para o novo website da empresa.
Inicialmente, é descrita a pesquisa gráfica e as experiências iniciais para o desenvolvimento da
marca. Aqui é também apresentada a evolução do conceito de acordo com as alterações feitas e com
as reuniões efetuadas internamente para validar ou rejeitar o estado atual do projeto. Esta fase acaba
com a apresentação do momento inicial da proposta de marca, onde se apresenta a lógica e razão
para as escolhas feitas.
De seguida, começar-se-á a apresentar todos os elementos constituídos do sistema de
identidade da proposta desenvolvida, desde o logótipo/logo, ao layout e grelha, cor, tipografia e
elementos complementares. Na apresentação destes elementos, fará-se uma introdução que explique
a evolução do elemento até ao seu estado atual, seguida da visualização do elemento e terminando
com a apresentação sucinta das regras que sustentam o elemento dentro do sistema.
Na fase seguinte, repete-se o processo para fazer a apresentação dos elementos digitais
desenvolvidos para a marca, em específico, os wireframes e protótipos desenvolvidos para o website
da empresa. Também nestes, procurar-se-á apresentar um contexto para o atual formato dos mesmos,
seguido da visualização destes.
Em último, serão apresentadas todas as aplicações da marca que foram desenhadas, sejam
estas físicas ou digitais. Ao acompanhar a visualização de cada uma das aplicações, apresentar-se-á o
contexto e razão para a necessidade de tal objeto na vida da empresa. Ou seja, em que sentido ou de
que forma é que o tal objeto vai ser utilizado, e porque é que este é importante para a resolução do
problema da empresa, mencionado nas MOTIVAÇÕES do projeto.
As condições e regras que são descritas neste capítulo, devido à sua presença nos resultados
obtidos com o desenvolvidos da identidade, são também apresentadas e detalhadas no anexo B,
MANUAL DE IDENTIDADE.
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5.1. EXPLORAÇÃO GRÁFICA —
PRIMEIRAS ABORDARGENS /
Dado que a Parkware é uma empresa que se enquadra no ecossistema da mobilidade
urbana como uma empresa tecnológica, foi importante efetuar uma recolha de exemplos de
marcas de empresas que se enquadram no mesmo ecossistema e de exemplos que apesar de não
serem representativos de empresas ou marcas da mesma área, estas refletiam os valores e objetivos
gráficos que se definiu como foco para esta dissertação. Pode-se afirmar que estes objetivos gráficos
apresentam características de modularidade, linhas e estruturas geométricas e com presença de fontes
personalizadas e/ou construção do logótipo a partir de uma grelha universal ao sistema. Desta forma,
foram recolhidas várias imagens e objetos de design que refletiam isso mesmo. Esta recolha originou
a criação de moodboards para o projeto, como é possível observar na figura 23.

Figura 23 — Moodboard representativa do conceito alcançado para o desenvolvimento do
Universo Gráfico.

Moodboards consiste na organização visual de imagens ou objetos que representam os
objetivos estabelecidos, ou seja, se a marca devia apresentar um ar moderno e fluido, a recolha devia
passar por organizar imagens que apresentem estes mesmos traços, seja devido às características que
elementos concretos transmitem, seja devido ao sentimento que a marca em geral comunica.
Esta fase permitiu não só a compreender as possibilidades gráficas que existiam na
representação de uma marca do género, mas também a começar a definir o estilo e características
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que as experiências deviam refletir. Da mesma forma, que tornou também visível a definição de
limites, “do and dont’s” para o projeto. Apesar de maior parte deste processo de exploração ter sido
feito nesta segunda fase do projeto, como visível no plano de trabalho, foi também feito trabalho,
relativamente a este ponto, no primeiro semestre. Com o objetivo de tornar esta exploração mais
objetiva e validar os objetos recolhidos, foram feitas experiências visuais que refletiam o recolhido.
Nesta fase, passou por objetivo também definir exatamente que tipo de objetos é que deviam
ser desenhados através do sistema de identidade. Visto que, como já referido, a Parkware ser uma
empresa tecnológica, deu-se um foco principal ao meio digital e às possibilidades de objetos que
isso traz consigo. Definiu-se assim, que o desenho de manual de normas seria importantíssimo
para a marca, pois seria este que iria garantir que a transposição da marca para o meio digital, ou
qualquer outro meio, era feita corretamente e mantia a consistência e coerência para os restantes
materiais físicos. Com esta fase definiu-se também, que o material estacionário da empresa seria
de importância elevada. Isto deve-se à constante presença de membros da Parkware e Ubiwhere
em eventos e feiras da área. O impacto que o material estacionário tem nestas presenças e no
reconhecimento da empresa é crucial para a resolução do problema mencionado nas MOTIVAÇÕES,
relativamente à falta de presença e de brand awareness sofrida com a marca atual da Parkware.
Por último, definiu-se que qualquer experiência gráfica num ambiente real, por exemplo
aplicação da marca em stands de feiras, e/ou a exploração da aplicação da marca em slides e
documentos de apresentação da marca ou das soluções da empresa são também importantes para o
aproveitamento do potencial da empresa.
A nível web e com o desenho do protótipo para o website da empresa, nesta fase de
exploração foi importante também recolher referências visuais sobre este tópico, e em simultâneo, a
análise e definição da estrutura que definirá a apresentação do website.
Como já referido, ao longo da exploração foram feitas abordagens gráficas que não só
refletiam a moodboard construída mas também que respeitavam o conceito estabelecido que levou
aquela recolha. A definição do conceito que reflete de forma apelativa a empresa é um dos pontos
fulcrais para a construção de um bom sistema de identidade ou marca. Pensar num conceito é criar
ou enfatizar associações entre a empresa e os objetos visuais que a vão representar. Foi necessário
priorizar a busca por uma razão lógica, uma ligação/associação que não só ajudasse a conectar os
elementos do sistema de identidade mas também representasse os objetivos da empresa. No caso
do desenvolvimento de uma marca, é importante ter em conta que este conceito necessita de ser
transversal tanto à identidade visual, como à aplicação da marca em meios digitais em constante
evolução, em objetos de todo o dia a dia que podem disseminar a marca, até à própria forma de
expor informação mais técnica em qualquer meio.
A Parkware é uma empresa tecnológica focado no desenvolvimento de soluções focadas em
mobilidade urbana que tem como objetivos o contínuo desenvolvimento e aproveitamento das suas
soluções mas também a contínua procura pela melhoria do ambiente e qualidade da vida daqueles
que vivem no ecossistema onde a Parkware atua. Tendo isto em conta, para a identidade da marca da
Parkware, numa fase inicial, foram pensados alguns conceitos e realizados já alguns estudos baseados
nos imagens que foram sendo recolhidas para criar as moodboards. No entanto, estes conceitos/
estudos, embora não tenham sido utilizados na sua totalidade, fizeram parte do processo de criação,
ajudaram a moldar o conceito e a guiar a identidade para alcançar os objetivos definidos. Devido
à importância desta repetida iteração sobre o conceito e a transposição do conceito para elementos
visuais no resultado final da marca da Parkware, considera-se importante a descrição deste processo
na dissertação.
Assim sendo, o primeiro conceito explorado nasceu do significado óbvio associado ao nome
da empresa, a procura de estacionamento. Em termos visuais, isto significou a desconstrução do
normal ambiente e local de estacionamento, seja em grandes parques ou ao longo das ruas de uma
cidade, para 3 módulos diferentes. A partir destes módulos, formaram-se dois caminhos possíveis.
O primeiro caminho desenvolvia uma fonte modular que procurava representar a marca
através da associação direta ao ambiente de estacionamento. Esta fonte tinha um peso forte, traços e
ângulos retos.
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Figura 24 — Primeira experiência tipográfica feita, no primeiro conceito definido.
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O segundo caminho desenvolvia a exploração do padrão associado ao estacionamento.
Ou seja, foi feita desenhada uma grelha que respeitava o normal padrão de uma grande parque
de estacionamento. De seguida, definiu-se os estados normais para a ocupação de um lugar de
estacionamento — ocupado, em ocupação/a ser desocupado e não ocupado — com o uso do
módulo básico, módulo rectangular que ocupava na totalidade o espaço de estacionamento. Os
estados ocupado, em ocupação/a ser desocupado e não ocupado, quando transpostos para o módulo,
significava ocupação total do espaço, ocupação de metade do espaço e ocupação de zero espaço do
estacionamento, respectivamente. Estes três diferentes estados permitiram criar os padrões visíveis
na figura 25. Através destes padrões, tentou-se novamente chegar a uma fonte capaz de representar
a empresa. No entanto, o nível de legibilidade da fonte alcançada era fraco, o que levou ao seu
abandono.

Figura 25 — Padrão gerado através dos módulos retirados da normal estrutura de um
estacionamento.

Figura 26 — Proposta de logo para a identidade.
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Figura 27 — Proposta de tipografia com base nos padrões apresentados.

Contudo, neste processo de padronização da ocupação do espaço de estacionamento, foi
encontrado um símbolo que tinha o potencial para representar a empresa. Este símbolo representava
de forma correta o conceito e a sua estrutura, indiretamente, tinha semelhanças com o caracter P,
como é possível observar na figura 26. Esta estrutura do P era alcançada através do espaço negativo
associado ao símbolo desenhado.
Os objetos de design resultantes de ambas estas direções dentro deste primeiro conceito
explorado tinham alguns problemas. Estes problemas refletiam os baixos nível de legibilidade,
a fragilidade da fonte e do símbolo, e até mesmo a dificuldade de percepção do significado que
o símbolo representa. Apesar dos problemas enumerados, houve aspectos positivos a reter desta
exploração. A nível de conceito, a ideia de estacionamento falhou, mas encontrou-se potencial
no movimento do recurso através da representação de diferentes estados que representam um
movimento. A nível de elementos visuais, a característica modular e geométrica dos traços usados e a
própria desconstrução do conceito para módulos básicos, foram escolhas que tornaram apelativos os
objetos resultantes. Consequentemente, acredita-se que estes deviam continuar a ser procurados na
exploração de novos conceitos.
Abandonando a primeira ideia, o segundo conceito passava por outra representação literal
do nome da empresa. Este conceito, em vez de se focar no estacionamento, passou a focar-se no
movimento, na procura de estacionamento — de uma direção. Tendo em conta que a Parkware
possui uma solução de gestão e controlo de estacionamento e uma solução de ridesharing, este
conceito representa um elemento comum a ambas as soluções — o movimento/direção a seguir.
Nesta exploração, o foco era o encontro de um símbolo que representasse a marca, em
vez do foco em encontrar os elementos básicos e construir o restante sistema a partir disso. Isto
levou à rápida definição de uma fonte já existente que possuísse características semelhantes à
fonte desenhada no conceito anterior, em prol de mais tempo e atenção para a construção do
logo. Esta fonte acaba por, consequentemente, com pequenos ajustes feitos aos seu traços, ser a
grelha de definição do símbolo que se procurava. Este símbolo emerge da junção das letras K e W,
consequentemente a junção das duas soluções da empresa, o estacionamento e o movimento. Para
isto ser possível, a extremidade esquerda do W, foi ajustada e acoplada ao K, criando assim o símbolo
— seta direcional (Figura 28).
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Figura 28 — Grelha de construção e conjunção dos caracteres K e W — seta direcional.

Os objetos de design resultantes dessa exploração, apesar de terem características positivas,
não são suficientes para tornar esta proposta representativa da marca. A fonte não característica
da marca e reprodutível, os ajustes feitos aos caracteres — K e W — para se encontrar o elemento
direcional / de movimento e que fazem a fonte perder a lógica que esta tem para a construção
dos caracteres prejudicam o reconhecimento da marca. Contudo, como mencionado, há aspectos
positivos, como a boa representação do conceito de movimento no logo ou as características
geométricas da fonte, apesar dos problemas já mencionados relativamente ao seu uso. Os problemas
encontrados com esta exploração levarão ao seu abandono, no entanto, é importante relembrar,
que nenhuma destas explorações foram abandonadas na sua totalidade, e que em cada iteração do
conceito tentava-se sempre ter em mente e utilizar os aspectos positivos da iteração anterior.
O terceiro conceito explorado consistia na visão aéria do movimento dos recursos pela
cidade, seja este o movimento feito para encontrar um lugar ou o movimento feito para partilhar um
veículo com outra empresa. Nesta exploração, começou-se pela construção de uma fonte baseada no
conceito, e consequentemente o encontro de diferentes módulos básicos que ajudem o processo de
desenvolvimento da fonte.
Estes módulos foram uma abordagem geométrica ao normal formato das ruas numa
cidade, ou seja, foram observados mapas de cidades europeias, incluindo o de Coimbra, para ser
possível identificar padrões nas cidades e nos formatos da ruas. A fonte procurava representar a
normal organização da cidade, se fosse possível observar a cidade numa vista aérea, para isso foram
desenhadas várias versões de caracteres com barrigas e olhos de diferentes tamanhos, assim como
traços geométricos com muito foco em linhas retas. O objetivo para este desenho de diferentes
barrigas e olhos, que tornou possível a conjunção de caracteres das diferentes versões, era de
representar o paralelismo e a normal estrutura de uma cidade.
Nesta proposta não havia qualquer símbolo representativo da marca, e no seu sistema era
compensada esta falta com o desenho de elementos complementares baseados nas marca rodoviárias
e possíveis de serem observados, caso fosse possível a visão aérea da cidade como é possível de ser
feito com mapas. A fonte apenas possuía caracteres maiúsculos à excepção do E. Esta excepção foi
criada para que, num possível futuro, fosse possível o desenho de um símbolo baseado nesse caracter
ou mesmo a transposição direta deste caráter para o símbolo da marca.
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No entanto, apesar da fonte ter as características necessárias para os objetivos do projeto
— boa legibilidade, reconhecível e modular —, o foco nas linhas retas tornou a fonte demasiado
rectangular. Outro problema, e mesmo sabendo que a diferença do E para os restantes caracteres
podia ser o necessário para tornar este reconhecível, o uso do E minúsculo quebra a leitura e o
sentimento que o logótipo tentava comunicar.

Figura 29 — Slide representativo do conceito e da tipografia desenvolvida.

Por último, depois do estudo feito com este conceito, percebeu-se que esta ideia da visão
aérea do movimento pela cidade não era perceptível. A ideia do movimento foi perdida pelo foco
pelas linhas mais retas, como já referido e pelo facto de ser uma visão aérea — falta de movimento
nos traços da fonte. Optou-se aqui pelo abandono deste conceito.
Neste momento, e devido a todo o trabalho e hipóteses criadas, foi necessária uma pausa
e reflexão sobre os conceitos explorados. O objetivo desta reflexão — documentação de todo o
processo, organização visual das escolhas feitas e recolha das características positivas em cada uma
das propostas — era a de encontrar um novo conceito que unisse todo o trabalho, e principalmente,
fosse representativa dos objetivos desta dissertação. Este momento e as discussões geradas
internamente com os orientadores foram fulcrais para o desenrolar deste projeto.
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5.2. CONCEITO /
O último conceito — o escolhido para representar a empresa — passou pela visão de
dentro de um veículo no seu movimento pela cidade. Este conceito continua a evolução natural
procurada nos conceitos até agora, não só este também procura representar a ideia de movimento,
como também a ideia do movimento feito pela cidade pelos recursos — pessoas e veículos. Com
este conceito espera-se representar a mobilidade, que é o foco da Parkware, a ideia de movimento
que se denota ser uma variável presente em ambas as soluções desenvolvidas pela empresa e a ligação
ao utilizador, com a incorporação da visão que este tem enquanto se movimenta pela cidade. Nesta
exploração, e de acordo com os bons resultados encontrados quando havia um foco na construção
de uma fonte própria à marca e à empresa, começou-se pela recolha de diferentes módulos baseados
no conceito. Para esta recolha, procurou-se elementos que estejam na visão do condutor mas que
fossem permanentes em qualquer ambiente ou local que este tivesse. Para isso, a atenção foi focada
no interior do carro e nos elementos deste que são comuns as ações mais rudimentares sobre quais se
baseiam as soluções da empresa — movimento, condução, estacionamento.

Figura 30 — Fotografias e imagens usadas como referência para definição dos módulos e
conceito.

A forma como este conceito era representado nos vários elementos do sistema de identidade
da marca varia de acordo com o elemento em que se aplica a marca. Ou seja, por exemplo, se
falarmos de tipografia, a transposição deste conceito é feito de forma direta devido ao uso dos
módulos na construção da mesma. No entanto, se o elemento for a grelha/layout, este conceito já
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é revisto através da aplicação de padrões construídos através dos módulos — recolhidos para a
fonte —, ou então através da aplicação destes módulos em grande escala no objeto. Apesar da
aplicação se adaptar a cada elemento, para que exista uma consistência e coerência entre os vários
objetos desenvolvidos, é necessário que haja um conjunto de regras ou condições que precisam ser
estabelecidas entre eles, sejam estas a nível de cor ou grelha ou qualquer outro dos tópicos que serão
mencionados nos seguintes tópicos.

88

5.3. TIPOGRAFIA /
Aquando da escolha de uma tipografia que representasse a empresa, foram tidas em
consideração os fatores como a personalidade, a legibilidade, flexibilidade e adequação desta ao
conceito das mesmas. Inicialmente, o foco passou pela busca da fonte que revelasse o espírito
da empresa e pudesse ser utilizada no logótipo da marca. Uma vez que o conceito já tinha
sido escolhido, e que a partir foi possível definir que referências visuais podem ser recolhidas.
Consequentemente, tornando possível definir através dessas módulos que podem ser usados
para estruturar a grelha modular que poderá moldar o sistema de identidade. Com os módulos
encontrados e esta grelha ajustada a esses mesmos módulos, a trabalharem em sintonia, foi possível
desenvolver a fonte usada para o logótipo. Este módulo mais reto, e base para a criação da grelha,
respeitava o conceito do projeto e conceitos como o do two by four, ou seja, uma proporção de
2/4, que é uma proporção muito conhecida pelo seu forte uso no mundo da construção. Estas
peças funcionavam como os átomos que constroem um sistema inteiro, peça a peça. Em suma, esta
proporção foi também transposta diretamente para a definição de alturas dos caracteres.
Com esta definição alcançada, passou-se então o foco para o encontro da fonte ou fontes
que seriam usadas em conjunto com a tipografia desenvolvida. Neste ponto foi definido que a
possibilidade de desenvolver uma família inteira baseada no já criado seria uma alternativa bastante
apelativa, devido às possibilidades e nível de personalização da fonte em acordo com as necessidades
que fossem encontradas. No entanto, percebeu-se também que a própria construção de uma família
tipográfica inteira exige demasiada atenção e tempo, e que para a possibilidade de alcançar os
objetivos definidos para o projeto, esta tarefa prejudicaria o foco nos restantes elementos necessários.
Consequentemente, prejudicam o projeto e a qualidade dos restantes elementos do sistema de
identidade.
Posto isto, optou-se então procurar por uma tipografia já existente, que ao máximo,
representavam os objetivos em cima descritos, e que preservassem direitos de autor. Com isto em
mente, procuram-se tipografias com características modernas e que revelassem o espírito tecnológico
que se tinha objetificado. Optou-se por recolher fontes monospace e/ou fontes geométricas, devido à
sua rápida associação à tecnologia e as suas características modulares que combinam exatamente com
as necessidades e escolhas feitas em termos de conceito para este projeto.
Depois de alguma pesquisa, percebeu-se que a fonte que mais se parecia enquadrar no
projeto era a IBM Plex Mono. Esta faz parte da família IBM Plex, que foi desenhada por Mike
Abbink, IBM BX&D e Bold Monday. Esta fonte não só possui características em comum com a
fonte desenhada em prol deste projeto, como também representa o espírito da empresa.
Para equilibrar e completar o uso desta fonte modular, foi escolhido também uma fonte
geométrica — Inter. Esta fonte foi desenhada por Rasmus Andersson. A fonte tem uma variada
família que funcionará bem em contraste com o uso da tipografia modular. Para além disso, o seu
range de glifos, versaletes e a sua criação focada no meio digital fazem desta uma fonte ideal para esta
identidade.
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Figura 31 — Tipografia IBM Plex Mono, pesos utilizados.

Figura 32 — Tipografia Inter, pesos utilizados.
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5.3.1. FONTE PERSONALIZADA /
Relativamente à fonte personalizada, referida na secção anterior, é importante fazer um
detalhe do processo do seu desenvolvimento, devido à importância que esta tem tanto para o
logótipo criado como para o sistema de identidade em geral. Como já foi introduzido neste
documento, a construção desta fonte baseou-se nos módulos retirados de imagens recolhidas devido
à sua capacidade de representar o conceito estabelecido — visão do condutor no seu movimento
pelo ambiente urbano.
Para efetuar a escolha destes módulos, foram procuradas nas várias imagens de referência
certos traços ou ângulos que remetiam para as linhas geométricas e modernas que se procurava.
Depois de encontrados, esses módulos foram sublinhados e retirados na sua forma base, passando
logo de seguida por um ajuste para que estes sejam compatíveis em termos de tamanho e proporções.
Este processo de tratamento dos módulos é importante para que depois, estes sejam possíveis de
combinar e interagir entre si quando vistos nessa posição. Através destas combinações alcançou-se os
primeiros indícios de como iria ser a fonte, estes módulos atuam como peças do puzzle que é a fonte,
a junção destas peças de certas formas completam este puzzle, apesar de realmente não haver uma
correta forma de as juntar.

Figura 33 — Módulos e combinações destes, usados na construção da fonte personalizada.

Depois dos módulos retirados, era necessário definir qual é que seria a altura e proporções
para cada caracter. Para isso, foi desenha a primeira letra — o S —, pois através deste é possível
definir a linha base e a linha de ascendentes, e consequentemente, definir a altura do caractere
maiúsculo. A partir deste passo foi fácil definir tanto a largura da maioria dos caracteres como
as restantes guias visuais necessárias na construção de uma tipografia — a altura x e a linha
descendente.
Apesar do desenho normal de uma tipografia envolver tanto o desenho de caracteres
minúsculos como maiúsculos, para o objetivo da fonte apenas é necessário o desenho de maiúsculas.
No entanto, foram feitos estudos para o desenvolvimento dos caracteres minúsculos, pois acredita-se
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que para a fonte atingir todo o seu potencial, não só deviam ser desenhados os caracteres maiúsculos
e minúsculos, como também outras versões em diferentes pesos e estilos — itálico e monospace.
Depois do S, foram desenhados os restantes caracteres maiúsculos, incluindo os números,
os símbolos e glifos base. Ao longo deste desenho, foram desenhadas várias iterações e diferentes
abordagens de cada caractere, para que fossem testados um grande número de combinações dos
moldes, em prol de encontrar as melhores combinações, as melhores representações de cada
caractere.

Figura 34 — Grelha tipográfica e disposição dos caracteres.

Figura 35 — Diferentes iterações do carácter I.

Depois de alcançadas as melhores combinações, foram feitos micro ajustes à fonte para esta
mantivesse coerência de caractere para caractere e eram corrigidos pequenos problemas encontrados,
como por exemplo traços que transpareciam quebrar o espírito que se esperava encontrar com a
fonte.
92

Figura 36 — PARK, versão final da fonte desenvolvida.
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5.4. LAYOUT E GRELHA /
Em termos de grelha, o seu desenho foi baseado também no módulo básico recolhido para
a construção da fonte, tanto aquando o seu uso para a construção da tipografia como o seu uso na
organização de conteúdo em páginas, na construção de elementos extra e/ou regras de espaçamento.
Em todos os seus usos a grelha não só ajuda na coerência e consistência dos objetos, como também
ajuda na organização, estrutura e disseminação das características da marca ao longo do sistema.
No seu uso na construção da tipografia, a grelha era baseada na ideia do modularidade —
a construção do elemento mais básico para um sistema completo e fácil ajuste de tamanhos. Isto
significou o uso do módulo rectangular mais básico para construir uma grelha formada por 3 destes
módulos na horizontal de largura e 7 módulos na horizontal de altura, tornando também esta
proporção semelhante a usada para a construção do módulo reto. Foi impossível usar exatamente a
mesma proporção para referência devido ao espaço necessário para o que o caractere S tivesse uma
estrutura correta e funcionasse a nível de legibilidade e apelatividade.
No desenhos dos padrões e elementos complementares à marca — setas direcionais e marcas
rodoviárias apropriadas para este projeto —, a estrutura da grelha mantém-se. Isto não significa que
a proporção dela se mantém, mas sim que ela continua a ser constituída por blocos horizontais — os
módulos retos — empilhados, até que este ocupe todo o ecrã, página ou tamanho que seja preciso. A
grelha nesta situação funciona como estrutura base para a conjunção dos módulos mas também para
manter uma coerência a nível de tamanho e traço.
Devido à construção da fonte ser baseada no elemento básico desta grelha, o uso desta como
elemento que define a grelha é uma solução possível, e que apresenta enorme potencial como vista
com a análise feita à marca da Uber.
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Figura 37 — Variações na grelha da identidade.
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5.5. COR /
A definição da palete de cor para este projeto foi baseada nos inquéritos de feedback feitos,
na simbologia da cor escolhida e o nível de contraste que estas providenciam à identidade. Apesar
disso, esta escolha teve também como base fatores subjetivos como a apelatividade, agradabilidade e
espírito da cor.
De acordo com o feedback, ambos as cores usadas — azul e roxo — eram recebidas de
forma positiva por aqueles que a observavam. Segundo os inquiridos, estas cores transmitiam
os sentimentos de confiança e segurança, valores estes que também eram revistos no espírito da
empresa. Apesar deste feedback ter sido usado na escolha, optou-se por abandonar o uso da cor
azul e basear o sistema num sistema de cores mais vivas, que provocam um impacto maior quando
observadas. É nesta escolha de abandono da cor azul que se verifica a presença dos restantes factores
que tiveram influência nesta escolha. O roxo como cor principal da identidade, e em contraste com
o branco e o preto, transmitiam não só o sentimento de confiança e segurança, mas também o ar
moderno que se procurava para a marca proposta.
A cor será utilizada em todos os restantes elementos do sistema de identidade à exceção do
tratamento de cor de imagens ou vídeos. Este tratamento deve ser feito de acordo com a necessidade
da aplicação destes mesmos elementos no objeto, no entanto, espera-se que se priorize a utilização
das cores reais desses elementos. Ou seja, que estas não sejam apresentadas em monocromia. A
utilização nos restantes materiais, seja aplicada a texto, padrões, elementos complementares ou
mesmo a fundo de objetos, necessita que seja sempre mantido em consideração o nível de contraste
tanto a nível de leitura como de agradabilidade.
Para complementar a cor roxa escolhida, foram também definidos dois tons mais claros
desse mesmo roxo. Estes tons ajudam a criar profundidade e diversidade a nível de objetos gráficos,
e a gerir a hierarquia e ênfase de conteúdos a nível web. Encoraja-se futuramente, caso haja a
necessidade de desenho de alguma plataforma com um nível de complexidade maior do que o do
desenho de um website de empresa, que sejam introduzidas nesta palete as cores apresentadas na
figura 39. E consequentemente, cingir o uso dessas cores à sua utilização a nível web.
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Figura 38 — Palete de cores da identidade proposta.

Figura 38 — Palete de cores da identidade proposta.
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5.6. LOGO/LOGOTIPO /
Tanto o logo como o logótipo desenvolvidos para a marca derivam diretamente da tipografia
desenvolvida no projeto. No entanto, a quando a criação destes, a tipografia sofreu ajustes para que
fosse mais evidente o conceito que se queria comunicar.
Estes ajustes envolveram a modificação do caractere W no logótipo. Em vez do seu formato
normal, como é observado no caractere esquerdo da figura 40, a perna esquerda do W foi diminuída
e altera para que tivesse um traço horizontal na sua forma (caractere direito na figura 40). Devido a
este ajuste, o desenho do W foi revisto e várias vezes iterados até se encontrar uma versão que fosse
legível, perceptível, atuasse como elemento ligador dos dois termos presentes no nome da empresa
e que ainda comunicasse o conceito desenvolvido — a ideia de movimento e visão que o condutor
tem durante este movimento em meio urbano.

Figura 40 — Caracter W desenvolvido, na esquerda, e caracter W adaptado, na direita.

Consequentemente, desta ligação e trabalho feito sobre a conjunção entre o K e o W,
surgiu o logo para esta proposta de identidade — a seta direcional. Como este é o resultado do
trabalho feito na tipografia e, agora, com os ajustes feitos no logótipo à tipografia, o logo adquire
as características modulares presentes no restante sistema. Para impedir que o logo, no seu formato
original, ganhe uma conotação negativa devido à sua orientação, este foi refletido e orientado
verticalmente. Assim, este não só relembra as marca rodoviárias que o condutor absorve durante
o seu movimento, mas também representa melhoria, uma direção positiva a seguir. Com estas
alterações, em conjunção com a aplicação de cor e a ideia de movimento, o símbolo transparece a
confiança e ar moderno que se esperava da proposta.
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Figura 41 — Logo, Logótipo e combinação de ambos.
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5.7. ELEMENTOS ACESSÓRIOS
PADRÕES GENERATIVOS /
Relativamente aos elementos acessórios, estes foram desenvolvidos com dois objetivos —
representação do conceito desenvolvido e complementar e potenciar os objetos de design que podem
ser desenhados para a marca. Ou seja, estes elementos não só deviam ter uma ligação direta com a
ideia de visão do condutor no seu movimento pelo meio urbano, mas também aumentar o nível de
diferentes e coerentes objetos que se podiam desenvolver.
Num momento inicial, estes elementos eram baseados nas marcas rodoviárias e sinais de
trânsito que o condutor observava no seu movimento. Para isso foram criadas apropriações de
algumas marcas rodoviárias e sinais de trânsito conhecidos. As marcas rodoviárias recolhidas têm
uma direta associação a ideia de movimento, seja através das setas direcionais ou mesmo através de
elementos como a passadeira, que remetem para assinalar uma local de movimentação para os peões.
Os elementos baseados nas marcas rodoviárias mantiveram-se como elementos complementares da
identidade proposta. No entanto, os elementos que baseados nos sinais de trânsito foram retirados.
Esta escolha de remover estes elementos deve-se à sua difícil associação à ideia de movimento, sendo
estes muitas vezes associados como a razão de quebra de movimento para os condutores em meio
urbano.
Contudo, antes do abandono, e devido à necessidade de elementos que completassem o
website a nível visual, foram feitas 3 diferentes ilustrações com o uso destes elementos sinaléticos.
Para o desenvolvimento das ilustrações, objetivou-se que estas deviam não só usar estes sinais para
serem facilmente associadas às marcas, mas também que deviam, inerentemente, representar algum
objeto ou ideia que são facilmente associados à área tecnológica em que a empresa se encontra.
Relativamente aos padrões, estes surgiram devido ao abandono mencionado nos parágrafos
anteriores. A necessidade de ter elementos que ocupem uma posição mais decorativa é elevada.
Estes elementos não só funcionam como um contrapeso para a conteúdo disposto em documentos
da empresa ou documentos descritivos das suas soluções, como também ajudaram a completar e a
diferenciar objetos do meio digital.
A criação destes padrões generativos, inicialmente, foi feita manualmente. Este processo foi
constituído por uma fase de combinação dos módulos recolhidos para a tipografia, seguida do ajuste
destas combinações a um quadrado, seja através do corte ou alteração de módulos. Depois disto
foram combinados variados componentes — blocos quadrados com as combinações de módulos —
para que fosse alcançando uma grande sistema de módulos, que transmitiam a marca mas também
a ideia da cidade, e do meio urbano onde a empresa é o símbolo do movimento e do avanço na
qualidade de vida.
Devido à dificuldade de combinações e ao limite físico para fazer estas explorações de
combinações possíveis, esta ideia foi transcrita para o processing. Ou seja, foram feitas cerca de
10 combinações básicas através da adaptação da grelha tipográfica a uma proporção de 1/1 — um
quadrado —, e depois disso, foi desenhado em processing um programa que, de forma aleatória,
colocava estas combinações dentro da janela definida. Isto permitiu, de forma rápida, alcançar
muitas mais alternativas de padrões. Para além disso, acredita-se que a aplicação desta ideia em
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Figura 42 — Ilustrações desenvolvidas como experiência.
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processing permite não só elevar a complexidade deste projeto mas também elevar a qualidade dos
objetos que deles saem, através deste processo mais generativo.

Figura 43 — Módulos usados nos padrões generativos desenvolvidos em Processing.

Figura 44 — Padrão representativo de todos apresentados (mais detalhe no anexo F).
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5.8. MAPA DO WEBSITE
WIREFRAMES /
Antes de descrever qualquer que seja a tarefa feita nesta fase, é necessário afirmar que, apesar
de ser um ponto importante na disseminação da marca, o desenvolvimento de um protótipo de
website da empresa, foi um processo que considero incompleto. Ou seja, neste projeto focou-se em
mostrar uma aplicação possível da marca num website, mas acredita-se para que este site se torne
realmente um forte ponto de contacto entre a empresa e o público-alvo, deve existir um exercício
por parte da empresa para a reestruturação e análise da forma correta e eficaz de apresentar conteúdo
e transmitir informação no website. O objeto web que é resultado desta dissertação, apesar de
ser apenas uma forma de mostrar o valor da identidade aplicada a um meio digital, possuía uma
estrutura semelhante ao website da empresa-mãe — Ubiwhere —, e consequentemente significa que
a estrutura definida, por si só, já é uma estrutura com uma conotação positiva.

Figura 45 — Mapa website usado como base para o protótipo.

Nesta fase do projeto, as primeiras tarefas foram a recolha e transformação do mapa do
website da Ubiwhere — empresa de onde derivou a Parkware —, para ser usado como estrutura base
para o website que foi desenho nesta dissertação. Como já referido, este website desenhado funciona
como uma prova de conceito para a identidade aplicado ao meio digital, concretamente, num
website de empresa. Depois de definido o mapa do website, iniciou-se a tarefa de desenvolvimento
dos wireframes, primeiro definição visual do mapa do website. Ou seja, um protótipo de baixa
fidelidade, que representa uma forma como o conteúdo pode ser distribuído pelo website e a
identidade pode ser aplicada. Estes primeiros desenhos não possuíam cores, imagens ou conteúdo
definido. Foram desenhos feitos em papel e por isso o nível de detalhe apresentado é baixo,
consequentemente, estes wireframes não são definitivos e apenas uma guia visual de como podem ser
desenvolvidos os protótipos de alta fidelidade.
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Figura 46 — Wireframes do protótipo.
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5.9. MOCKUPS /
Os mockups desenhados (https://www.figma.com/file/xuSaQ8ZezeMQ9tnHTd19eX/
Medium-to-High-fidelity-mockups?node-id=0%3A1) foram baseados, como já referido, nos
wireframes e estrutura ou mapa de site da empresa mãe. As primeira tarefas desta fase, e como
visto com a exploração do tema design atómico, foram o desenho dos átomos e componentes que
precisava para a transformação dos wireframes num protótipo real. Ou seja, o desenho de átomos
como inputs, labels ou links, e o desenho de componentes, como navbar ou botões. Nesta parte
também se procurou definir tópicos como variáveis de cor ou tamanhos de texto para cada título.
Estes componentes foram sendo desenvolvidos de acordo com a sua necessidade para acelerar o
processo de desenvolvimento. No entanto, percebe-se que esta escolha prejudicou a qualidade deste
mesmo desenho da design language, apesar deste cumprir o seu objetivo como prova de conceito.
Para a apresentação da página, de um total de 4 páginas que foram delimitadas naquele que
é um mapa de site simples e reflexo do mapa de site da Ubiwhere, 3 destas páginas foram incluídas
nestes desenhos. A página de produtos não foi desenhada, devido à necessidade da aplicação do
branding dos próprios produtos nessas páginas e à diferentes estrutura que esta página pode vir
a ter relativamente a cada produto. Define-se no entanto que esta página, apesar de apresentar a
identidade específica do produto, deve seguir as regras de espaçamento, hierarquização e de layout
definidas para o website — por exemplo, as margens horizontais que a página deve ter.
Para o desenho das restantes páginas, o exercício consistiu na transposição dos vários
componentes e átomos já desenhados para a página que se desenhava. Ou seja, com base nos
wireframes, percebeu-se exatamente que posição e destaque que cada componente deve ter na página.
Isto facilitou o processo, apesar de esta disposição, previamente definida com os wireframes, ter
sofridos alterações no seu processo. Estas não foram as únicas alterações feitas ao previsto, pois tanto
a nível de componentes como a nível da organização da página foram feitas alterações constantes
para que o resultado encontrado fosse o melhor possível. Esta contínua evolução é algo que se
espera de uma design language — sistema de guidelines web que ajudam a desenvolver e aplicar
a identidade de uma marca ou produto num certo website ou aplicação. Estas alterações foram
feitas, principalmente, para encontrar mais espaço entre os vários elementos constituintes de uma
página ou para garantir que os tamanhos dos componentes tinha uma proporção mais adequada em
comparação com os restantes elementos da página ou para melhorar o nível de agradabilidade da
página. É importante mencionar que este fator de agradabilidade é subjetivo, e que este envolve a
opinião direta do designer.
Por último, apesar deste não ser objetivo para este projeto, foi ainda feita alguma
desenvolvimento inicial de um protótipo web — https://parkware-prototype.herokuapp.com/. Este
desenvolvimento está inacabado e foi feito devido a algum espaço livre encontrado no plano de
trabalho devido à celeridade das restantes tarefas. Este protótipo real traz consigo maior valor para
esta proposta, pois é uma prova física de que, apesar de se acreditar que estes mockups e estrutura de
website ainda precisem de ser trabalhados, que a aplicabilidade da identidade a nível web é possível.
Para este protótipo real, no seu desenvolvimento, foram usadas tecnologias básicas, como
HTML e SASS. O uso destas tecnologias significa que se trata de um website estático — sem
qualquer alteração em tempo real ou ligação a uma base de dados. Todo o código e controlo de
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versões feitos neste protótipo foram geridos e guardados num repositório criado no gitlab —
ferramenta usada pela empresa no desenvolvimento dos seus projetos.

Figura 47 — Mockups do protótipo.
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Figura 47 — Mockups do protótipo.
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5.10. APLICAÇÕES DA MARCA /
Para o desenho das aplicações de marca foram tidas em conta que tipo de ambientes e pontos
de contactos é que a empresa estabelece com o seu público alvo. Ou seja, de forma física como é que
a marca pode ser disseminada pelos seus clientes ou mercado. São vários os fatores que concedem
relevância a estas aplicações e à escolha correta de que aplicações desenvolver.
Como descrito anteriormente, a Parkware é uma empresa tecnológica no ecossistema da
mobilidade urbana. Esta área encontra-se em constante evolução e com grande foco na partilha de
conteúdo e soluções para garantir que esta evolução é constante. Consequentemente, a partilha de
espaço físico com outras empresas semelhantes ou clientes é extremamente importante, seja através
da presença em feiras de mobilidade urbana, seja através da partilha de materiais de divulgação —
t-shirts, porta-chaves ou até cartões —, ou seja através da presença em qualquer outra evento de teor
tecnológico. Para além da partilha de espaço físico, muitos destas aplicações não só apresentam a
marca como transmitem conteúdo que é importante, seja os contactos num cartão de empresa ou a
descrição de uma solução num documento da empresa.
Estas aplicações para além deste valor físico que dá ênfase à presença da empresa naquele ambiente,
estes materiais atuam também como objetos que impulsionam e criam entusiasmo por parte do
público.
O desenvolvimento destes elementos no sistema de identidade consistiu na aplicação
de elementos como a tipografia, módulos, iconografia e padrões em diferentes contextos. Estes
contextos criam o conjunto de materiais que deviam ser feitos — aplicações 3d para exposições e
objetos físicos para estas mesmas exposições ou até para a decoração do ambiente de trabalho da
empresa, cartões, cartas, templates para documentos, banners e fotos de perfil para redes sociais,
t-shirts, porta-chaves, autocolantes, tote bags, cadernos, mupis e outdoors.
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Figura 51 — Materiais desenvolvidas para a identidade proposta.

116

117

118

6. CONCLUSÃO /
Neste último capítulo é feita a reflexão sobre todo o trabalho de investigação e todo o
trabalho prático realizado ao longo do desenvolvimento desta dissertação. São apresentados os
resultados mais relevantes alcançados e reflete-se sobre trabalho e considerações finais a ter sobre o
futuro da marca, para que esta se mantenha atual, relevante e completa.
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6.1. TRABALHO REALIZADO /
No início deste projeto deu-se a introdução aos temas que são foco desta dissertação, e
procurou-se definir melhor a razão e os problemas que motivam a realização deste trabalho: a falta
de uma marca capaz de representar e disseminar os valores, projetos e objetivos a que a Parkware
se rege, nos momentos de contacto com o seu público-alvo, clientes ou novas oportunidades para
projeto ou para financiamento. Esta introdução desbloqueou o primeiro olhar para aquilo que é o
projeto, com a definição do âmbito, áreas e temas em que ele se encaixava, e consequentemente,
que tópicos deveriam ser investigados, que comparações e escolhas deveriam ser feitas para que fosse
possível a resolução dos problemas em causa.
Em simultâneo com este momento embrionário do projeto, para garantir que todo o
processo de trabalho decorria faseadamente e passava por várias fases de iteração, fosse na metade
mais teórica ou na parte mais prática do projeto, foram delineados os objetivos, metodologias e
plano de trabalho a seguir.
Finalizando o momento inicial, iniciou-se a investigação destes tópicos definidos
previamente e apresentados no capítulo do ESTADO DE ARTE desta dissertação. Através desta
investigação foi possível adquirir o conhecimento necessário para a realização deste projeto. Esse
conhecimento passa pela definição de conceitos base como símbolo, cor, grelha, tipografia e
como estes funcionam dentro de uma marca. Passou também pela definição de conceitos como
Usabilidade, Design de interfaces e Design Atómico. Foi importante também, neste momento,
o encontro de normas, diretrizes e boas práticas pelas quais nos devemos guiar ao longo do
desenvolvimento deste projeto.
Nesta fase ainda foram analisadas empresas de domínio idêntico ao da Parkware. Esta
análise ajudou a perceber melhor que direções, escolhas e linhas gráficas é que deviam ser feitas
para o desenvolvimento da marca. A análise consistiu na contextualização da empresa e a marca
da mesma, falando um pouco do seu impacto e autores, seguida da descrição da marca dentro de
três tópicos: Características, Aplicabilidade, Complexidade. Este processo ajudou a perceber que
características a marca deveria ter para diferenciar a Parkware dos seus possíveis concorrentes, e até a
recolha de um conjunto de características, ou atributos que o branding de uma empresa deve possuir
independentemente da sua área, reconhecimento ou sucesso no mercado.
De seguida, efetuou-se a análise da marca atual da Parkware. Inicialmente esta análise seguiu
a mesma estrutura da análise às empresas de domínio idêntico. Esta escolha tornou possível uma
comparação direta entre as empresas recolhidas e a Parkware. Uma comparação direta deste tipo,
permite-nos tirar conclusões sobre as escolhas feitas em ambos os lados e perceber quais destas é
que serão benéficas para o desenvolvimento da marca. Numa segunda fase, começou-se a definição
do problema. Aí, aprofundou-se ainda mais a análise da marca da Parkware através da realização e
distribuição de inquéritos numa população constituída por membros da Parkware e da Ubiwhere
que estão em contacto direto com as várias soluções e equipas de Smart Cities. Foi possível recolher
feedback interno do atual funcionamento da marca, o seu significado para o aproveitamento da
empresa, e a validação dos objetivos e problemas definidos previamente neste projeto. Esta tarefa e o
inquérito que dela surgiu, foram importantes para garantir que qualquer que fosse a afirmação final
sobre que problema se pretende estudar e resolver, era a mais verdadeira e real possível sobre
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a situação atual pela qual a empresa passa.
Contudo, e como referido no capítulo APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS
OBTIDAS, apesar de se considerar que o número de respostas recebidas é representativo da população
inquirida, acredita-se que um maior número de respostas poderia ter sido símbolo de uma melhor
análise da marca. No entanto, esta análise foi de encontro aos problemas e objetivos determinados
no momento embrionário desta dissertação, o que significa que foi retirado desta tarefa o resultado
que se procurava.
Ainda numa primeira fase, e apesar de não constar no planeamento inicial, foi possível
começar alguma da exploração gráfica planeada para a segunda fase deste trabalho, através da criação
de uma primeira versão de uma fonte tipográfica personalizada para uso na marca da empresa.
(Anexo C). O desenvolvimento desta experiência tornou-se uma boa forma não só de fazer uma
validação inicial das possibilidades para a marca, mas também de recolher feedback interno daquilo
que a empresa espera como resultado final do projeto.
Na segunda fase deste projeto, a primeira tarefa realizada foi a reestruturação do documento e
correções a nível de escrita do mesmo.
Em simultâneo, continuou-se a exploração gráfica que se tinha começado no final do
primeiro semestre. Inicialmente, e como já referido, procurou-se imagens e exemplos gráficos que
representassem o estilo e linha gráfica que a empresa (figura 25), e de acordo com os objetivos, seria
o ideal para a marca da Parkware. Daqui resultaram moodboards que representavam um estilo que
se procurava que fosse uma representação dos nossos objetivos. No entanto, e antes de continuar o
processo de experimentação gráfica e chegar a uma resultado final, foi importante refletir sobre que
valores e ideias estavam por trás da marca que em desenvolvimento.
A definição do conceito por trás da identidade gráfica foi um passo inicial importante na
tarefa de desenho de universo gráfico. Para chegar a este conceito foram feitas inúmeras experiências,
tanto a nível tipográfico como gráfico, para se alcançar algo que realmente representasse a empresa.
Inicialmente o foco foi no desenvolvimento de um tipo de letra que representasse diretamente a
empresa, para que se pudesse manter um pouco das características da marca atual com o uso de
um logotipo acompanhado com um símbolo, em vez de só um símbolo. Toda a exploração gráfica
e escolhas feitas a nível visual passaram a basear-se neste conceito, oferecendo assim à marca da
Parkware uma lógica e uma razão óbvia para ser como é. Durante toda a experiência gráfica, foram
efetuadas várias reuniões internas com membros da empresas encarregues desta área, para que fossem
feitos pequenos ajustes de direção gráfica e pequenos ajustes a elementos já definidos, como por
exemplo a fonte personalizada que se usaria no logotipo.
Mais próximo do final desta fase, iniciou-se a tarefa de aplicação da marca. Esta tarefa foi
abordada em simultâneo com o final da experiência gráfica, para que a marca fosse facilmente
ajustada de acordo com necessidades ou problemas que apareceriam na aplicação desses elementos a
novos objetos de design. Aqui procurou-se desenvolver os materiais estacionários, aplicações a nível
de redes sociais, exemplos de documentos oficiais e slides de apresentação, e outras aplicações mais
específicas, como a exploração da marca em formatos 3D para o seu uso em ambientes físicos. Tal
como na fase anterior, esta também passou por várias interações e reuniões internas de projeto, seja
com membros da empresa ou apenas membros deste projeto.
Depois de alcançados resultados que significaram o encontro dos objetivos propostos no
momento inicial do projeto e apesar desta tarefa estar sempre presente ao longo de todo o semestre,
o foco do projeto passou para a documentação do mesmo. No entanto, apesar de não ser o foco,
nesta última fase ainda foram feitas alterações e ajustes à marca, às regras que acompanhavam o
sistema de identidade e aos documentos que transmitem estas regras dentro e fora da empresa.

121

6.2. RESULTADOS RELEVANTES /
Todos os objetivos delineados no início desta dissertação foram atingidos. No entanto é
importante destacar alguns dos resultados obtidos.
Na segunda fase do projeto, a nível gráfico, é importante mencionar a importância
do desenvolvimento de um manual de identidade — guidelines necessários para aplicação e
disseminação da marca —, das aplicações 3D feitas — potenciação da presença e momentos
em eventos de alto ou baixo nível de reconhecimento — e padrões generativos desenhados e
desenvolvidos para a identidade proposta.
A importância de um manual de identidade é importante para a compreensão do conceito e
marca. O seu desenvolvimento foi o maior foco desta dissertação, pois consequentemente significa
o desenho e uma compreensão de todo o sistema de identidade. Tendo em conta que pode existir
a necessidade de desenvolvimento da identidade por outros, este manual é um ponto de contacto
fulcral. É através dele que será possível garantir que a mensagem, espírito e linhas visuais da marca
são apreendidas e trabalhadas com facilidade.
O desenvolvimento das aplicações 3D foi uma tarefa que envolveu a aplicação de conteúdos
já abordados no Mestrado em Design e Multimédia, no entanto, o desenvolvimento destes significou
o desenvolvimento destes mesmos conteúdos. Também importante mencionar que, apesar do foco
em específico nos objetos 3D da identidade, para ser possível apresentar os mesmos foi também
necessário modelar o espaço onde eles seriam encaixados. Este modelo foi baseado em stands de
feiras previamente utilizados pela Ubiwhere. Tal como visto com as aplicações 3D, foi possível
desenvolver os padrões generativos com base em conteúdos previamente abordados no MESTRADO
DE DESIGN E MULTIMÉDIA.
A nível web, o estudo efetuado sobre o design atómico, em conjunção com todo o conteúdo
e experiência obtida com as várias cadeiras sobre o tema de desenvolvimento web e com os estágios
feitos em anos anteriores, proporcionou uma rápida definição e desenho do universo web. Esta
rapidez não significou uma desprezo à qualidade do resultado final. Contudo, e como já referido
no capítulo de Desenho do Universo Gráfico, este funciona apenas como uma prova de conceito da
proposta de marca apresentada. Ou seja, ainda será necessário realizar vários exercícios de análise,
estruturação e desenho web para alcançar um website funcional e apelativo. As tecnologias usadas
devem também ser ajustadas à tech stack da empresa — tecnologias comuns usadas pela empresa no
desenvolvimento de novos produtos.
As alterações feitas ao plano de trabalhos (Figura 16 e 17) facilitaram o desenvolvimento
necessário, tanto a nível teórico como prático, para esta dissertação. As alterações feitas, em ambos
os semestres, facilitaram não só a ligação entre tarefas como também a sobreposição de tarefas
para que fosse fácil transportar os conteúdos necessários de tarefa para tarefa. Um exemplo prático
disso foi a sobreposição do DESENHO DO UNIVERSO GRÁFICO com as APLICAÇÕES DA MARCA.
Esta sobreposição permitiu desenvolver ainda mais o universo gráfico, devido à necessidade de
elementos específicos para a aplicação da identidade, como por exemplo as aplicações 3D. Este tipo
de aplicações não foi pensado nem definido inicialmente, e o seu tardio aparecimento obrigou a
desenvolver objetos do universo gráfico que alcançassem esse objetivo.
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6.3. TRABALHO FUTURO /
Apesar de terem sido cumpridos todos os objetivos propostos, esta proposta não é final. A
marca ainda necessita de muito trabalho e exploração para ser possível aproveitar o seu potencial.
A proposta apresentada encontra-se neste momento no estado que permite o seu uso a nível
empresarial, por se considerar que foram encontradas as características e níveis de agradabilidade
e apelatividade necessários para uma marca funcionar fora do ambiente de desenho. No entanto,
tal como referido no ESTADO DE ARTE, a marca é um organismo em constante mutação.
Consequentemente, ainda existe muito que pode ser desenhado, tanto a nível gráfico como a nível
web, para elevar ainda mais o potencial e reconhecimento da marca.
A expansão do manual de normas para conter ainda mais situações específicas do uso da
marca, o desenvolvimento de mais padrões / combinações dos módulos usados na tipografia ou até a
exploração do uso da PARK como elemento que define e organiza o conteúdo são tarefas que devem
ser realizadas. A expansão da identidade a nível gráfico, por si só, significa encontrar formas cada
vez mais claras de comunicar com o público-alvo e uma mais rápida adaptação a novos meios de
comunicação existentes ou que venham a existir.
A possibilidade do desenho de um manual de implementação para ajudar a aplicação da marca
a nível web, ou mesmo a transposição do manual de normas para uma plataforma online são
ótimos objetos para ajudar nestes objetivos mencionados. O caso da transposição da marca para
uma plataforma, em específico, torna o acesso e a compreensão da marca a qualquer pessoa,
independentemente do seu ambiente ou do porquê de necessitar de saber mais sobre a marca, algo
acessível. Por si só, isto significa uma maior disseminação e reconhecimento da marca.
A nível web, existe bastante trabalho que pode e deve ser feito para tornar o protótipo atual
utilizável e com bons níveis de usabilidade e agradabilidade. Estas tarefas envolvem o estudo sobre
a estrutura do website, o conteúdo que cada página e secção deve ter, que informação é importante
de ser apresentada e em que posição de destaque no website. Para além disso, a exploração de novos
layouts e a própria adaptação da tecnologia usada são tarefas que são importantes para a evolução do
protótipo real.
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6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS /
Apesar de terem sido cumpridos todos os objetivos propostos, esta proposta não é final. A
marca ainda necessita de muito trabalho e exploração para ser possível aproveitar o seu potencial.
A proposta apresentada encontra-se neste momento no estado que permite o seu uso a nível
empresarial, por se considerar que foram encontradas as características e níveis de agradabilidade
e apelatividade necessários para uma marca funcionar fora do ambiente de desenho. No entanto,
tal como referido no ESTADO DE ARTE, a marca é um organismo em constante mutação.
Consequentemente, ainda existe muito que pode ser desenhado, tanto a nível gráfico como a nível
web, para elevar ainda mais o potencial e reconhecimento da marca.
A expansão do manual de normas para conter ainda mais situações específicas do uso da
marca, o desenvolvimento de mais padrões / combinações dos módulos usados na tipografia ou até a
exploração do uso da PARK como elemento que define e organiza o conteúdo são tarefas que devem
ser realizadas. A expansão da identidade a nível gráfico, por si só, significa encontrar formas cada
vez mais claras de comunicar com o público-alvo e uma mais rápida adaptação a novos meios de
comunicação existentes ou que venham a existir.
A possibilidade do desenho de um manual de implementação para ajudar a aplicação da marca
a nível web, ou mesmo a transposição do manual de normas para uma plataforma online são
ótimos objetos para ajudar nestes objetivos mencionados. O caso da transposição da marca para
uma plataforma, em específico, torna o acesso e a compreensão da marca a qualquer pessoa,
independentemente do seu ambiente ou do porquê de necessitar de saber mais sobre a marca, algo
acessível. Por si só, isto significa uma maior disseminação e reconhecimento da marca.
A nível web, existe bastante trabalho que pode e deve ser feito para tornar o protótipo atual
utilizável e com bons níveis de usabilidade e agradabilidade. Estas tarefas envolvem o estudo sobre
a estrutura do website, o conteúdo que cada página e secção deve ter, que informação é importante
de ser apresentada e em que posição de destaque no website. Para além disso, a exploração de novos
layouts e a própria adaptação da tecnologia usada são tarefas que são importantes para a evolução do
protótipo real.
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GLOSSÁRIO /
3D — Três dimensões.
Brand awareness — Termo que descreve o grau de reconhecimento de um produto,
empresa ou organização pelo seu nome. Fonte: https://www.investopedia.com/terms/b/
brandawareness.asp, visitado a 16 de Janeiro 2020.
Carpooling — Termo que descreve a partilha de um veículo próprio e as despesas numa
viagem para o mesmo destino. Fonte: https://www.e-konomista.pt/carpooling/, visitado a
16 de Janeiro 2020.
CEO — Chief Executive Officer.
CTA — Termo utilizado para definir a ação que se espera que o utilizador realize a seguir.
Fonte: Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/c/call-action-cta.asp, visitado a
14/01.
Desgin Language — Conjunto de padrões, metotodologias e técnicas que garantem que
existe consistência entre o diferentes aplicações de design.
Dos and Dont’s — Regras de comportamento, o que não fazer ou fazer em determinadas
situações. Fonte: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dos-and-donts,
visitado a 16 de Janeiro 2020.
Feedback — Reação ou resposta a alguma coisa.
From the ground-up — Começar algo do início, começar algo através das ações mais
básicas necessárias, a estrutura base. Fonte: https://www.macmillandictionary.com/
dictionary/british/from-the-ground-up, visitado a 16 de Janeiro 2020.
Guidelines — Conjunto de normas que definem um correto funcionamento de algo.
Mockups — Desenhos, geralmente de alta fidelidade, que demonstram como será o design
da interface final de um produto.
Outputs — Termo que descreve os resultados obtidos no final de alguma ação, processo ou
tarefa realizada.
Ridesharing — Termo que descreve a partilha de um sistema de transportes de ponto a
ponto e as despesas da viagem para o mesmo destino.
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Software — Conjunto de programas, processos e regras relativos ao funcionamento de um
conjunto de informação.
Startups — Termo usado para definir uma empresa que ainda se encontra numa fase
embrionária do seu desenvolvimento. Empresa normalmente focada em capitalizar, após a
percepção das exigências do mercado, através do desenvolvimento de um produto, serviço
ou plataforma viável. Fonte: https://www.startups.com/library/expert-advice/what-is-astartup-company, visitado a 20 de Janeiro 2020.
Templates — Modelo ou estrutura fixa para a reprodução rápida de certos documentos,
página ou outros.
Wireframes — Desenhos, geralmente de baixa fidelidade, que demonstram as
características bases do design da interface de um produto.
HTML — Hypertext Markup Language.
SASS — Syntactically Awesome Style Sheets.
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ANEXO A /
Este anexo contém todos os objetos desenvolvidos para a marca que representa
a Parkware atualmente.

ANEXO B /
Este anexo contém uma apresentação de todos os objetos resultantes, em
simultâneo com regras que se acreditam que devem ser seguidas por um bom
uso da identidade desenvolvida nesta dissertação.

© Parkware
José Gomes / 2020
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Apresentação /
Parkware

O conceito que representa esta
identidade consiste na visão de dentro de
um veículo no seu movimento pelo meio
urbano.
Com este conceito espera-se
representar a mobilidade, que é o foco da
Parkware, a ideia de movimento que se
denota ser uma variável presente em ambas
as soluções desenvolvidas pela empresa e a
ligação ao utilizador, com a incorporação
da visão que este tem enquanto se
movimenta pela cidade.
Tanto o logo como o logótipo
desenvolvidos para a marca derivam
diretamente da tipografia desenvolvida no
projeto. No entanto, a quando a criação
destes, a tipografia sofreu ajustes para
que fosse mais evidente o conceito que se
queria comunicar.
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Manual de Identidade
da Parkware /
Apresentação /
Seta

A seta usada como símbolo, procura
representar o conceito definido. A ideia
de movimento, mobilidade inerente a este
símbolo é universal. Com isso espera-se
que torne de fácil compreensão os
objetivos e valores da empresa.
O símbolo é geométrico e é retirado da
conjunção dos caractéres K e W da
tipografia desenvolvida para este projeto.
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Logotipo

Para a representação da empresa,
espera-se que sejam utilizados um dos três
elementos apresentados. O seu uso deve ser
ajustado com o contexto e objetivo da sua
utilização.
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A Park, é a familia desenvolvida para
este projeto. É uma fonte geométrica
experimental e tem por base três módulos
diferentes retirados de imagens
referências do conceito definido.
No contexto do projeto, apenas foi
desenvolvida o peso bold e desenhados os
caractéres maiúsculos, números e alguns
símbolos base.

Manual de Identidade
da Parkware /
Apresentação /
Fonte personalizada /
Módulos

Manual de Identidade
da Parkware /
Apresentação /
Fonte personalizada /
Módulos

Os módulos recolhidos para a
construção da Park, foram baseados em
elementos presentes na visão do condutor
no seu movimento pelo meio urbano, ou em
elementos que, inerentemente, são
associados ao movimento.
Todos estes módulos foram ajustados
para que a sua combinação fosse possível.
Os módulos são geométricos e
conjugados numa grelha modular.
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A grelha usada, tanto a nível
tipográfico como a nível de layout para
muitos dos objetos resultantes desta
identidade, é baseada no módulo mais
básico recolhido — módulo reto.
Este módulo tem uma proporção de 2/4,
e na grelha é disposto com uma orientação
horizontal.
A grelha tipográfica tem uma proporção
de 3/7, mas quando transposta para outros
ambientes e com diferentes objetos pode
tomar qualquer proporção, desde que se
mantenha como base o módulo reto na
horizontal.
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Para a construção de cada caracter,
foram feitas combinações dos módulos
recolhidos. Estas combinações foram
dispostas na grelha tipográfica até se
encontrar a melhor versão de cada letra.
A grelha tipográfica manteve-se igual
para todos os caractéres, excetos
caracteres que naturalmente ocupam mais
espaço horizontal que outros — por
exemplo, W e M. Para estes casos
especificos, a grelha foi duplicada na
horizontal, mas mantido a coerência nos
ângulos das diagonais, mesmo que isso
signifique não utilizar todo o espaço
horizontal disponível.
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4 Cor
5 Tipografia
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Que logótipo usar

Nível 1
altura miníma.

Nível 2
altura miníma.

Nível 3
altura miníma.
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Como já referido, cada nível deve ser
utilizado em diferentes situações. Estas
situações variam o tamanho, local e
objetivos por quais estes estão a ser
utilizados.
O uso do nível 2 e 3 deve ser
principalmente em tamanhos mais pequenos.
O nível 2 é prioritizado para tamanhos
onde se perca a legibilidade do logótipo
ou do símbolo.
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20mm de altura

15mm de altura

10mm de altura,
altura miníma.
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35mm de altura

25mm de altura

15mm de altura

5mm de altura,
altura miníma.
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10mm de altura

5mm de altura

2mm de altura,
altura miníma.
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Cada um dos níveis tem dimensões
minimas a serem respeitadas, O nível 1
pode ser usado até 10mm de altura. o nível
2 pode ser usado até 2mm de altura. O
nível 3 pode ser usado até 5mm de altura.
Relembrar que todos estes elementos
tem situações onde devem ser usados ou
evitados, e que deve fazer parte do
processo do designer de entender qual é a
melhor versão para cada situação.
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Cada um destes elementos possuí uma
área de proteção para que mais nenhum
elemento prejudique a percepção destes.
A área de proteção é construída
através da largura e altura da perna do
caracter P no tamanho em que o elemento
está, como se pode ver no exemplo. Esta
área deve ser sempre respeitada.

Manual de Identidade
da Parkware /
Regras de utilização /
Cor

#1C1C1C

#20C66F

#FAFAFA

#6D45FF

#FFDB45

#A290FC

#EA3224

#E2DEFF

#FF7B39
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A paleta de cores usada para a
identidade é focada em três cores — preto,
branco e o roxo parkware. Esta paleta
básica é complementada com mais dois tons
de roxo.
A nível web, a paleta é aumentada para
incluir cores usadas para a apresentação
de erros e estado da plataforma ou ações.
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IBM Plex Mono Light
IBM Plex Mono Semi Bold
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A nível tipográfico, para além do uso
fonte desenvolvida para títulos e grandes
tamanhos, a identidade é regida por duas
fontes. A IBM Plex Mono é a fonte
principal devido às suas características
modulares e fácil associação à tecnologia.
A Inter é usada como fonte complementar e
é usada maioritariamente em situações onde
a a fonte principal perca legibilidade ou
percepção.
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Estes módulos dos padrões generativos
são baseados, também, no módulos usados na
fonte tipográfica. Estes módulos procuram
combinar a modularidade com a visão de uma
mapa de uma zona urbana.
A proporção destes é de 1/1 para que
os padrões possam ter diferentes tamanhos
e diferentes quantidades de módulos. Torna
assim os padrões ainda mais imprevisíveis
e com maior potencial.
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A grelha para a construção destes
padrões é uma variação da grelha
apresentada inicialmente. Esta grelha
desde que mantenha uma proporção de 1/1,
pode apresentar qualquer quantidade de
módulos básicos.
A quantidade de módulos está
diretamente associado à quantidade de
módulos que são encaixados e combinados no
padrão.
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Os padrões foram desenvolvidos através
de um programa de processing que organiza
os módulos de forma aleatória pela grelha
criada. Por agora, como prova de conceito,
o grupo de módulos é constituido por 10
diferentes. No entanto, a exploração de
mais módulos é aconselhada, e quantos mais
módulos o programa conseguir ter na sua
informação, mais únicos e diferentes serão
os padrões resultantes.
Todos os padrões, apresentam também um
local na grelha onde é apresentado o
símbolo da empresa. Este local, tal como
na organização dos módulos, é escolhido
aleatóriamente pelo programa.
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ANEXO C /
Este anexo contém o resultado visual de uma primeira experiência no desenho
da fonte tipográfica que seria usada na identidade desenvolvida.

ANEXO D /
Este anexo contém a prova de conceito desenvolvida para validação do
contexto e marca perante empresa e orientadores.

urban mobility/
modular grid/
streets/ driving/
movement/ city/

MARCA
A marca é constituída por um símbolo e tipografia.
No símbolo está representada o conceito de
direção, através da representação gráfica de uma
“seta”. Esta para além de transmitir a imagem de
movimento/indicação de caminho, também pode
remeter o leitor para a ideia de mobilidade, em
especifico o tipo de soluções produzidas pela
Parkware. É possível identificar-se uma réplica do
ícone no logótipo, através da ligadura criada entre
o “K” e o “W”. A cor roxa usada no ícone e no
sistema de identidade por trás da marca, procura
remeter o leitor para a ambição e criatividade que
levam ao desenvolvimento realizado pela
Parkware. Juntamente com o símbolo surge o
nome da empresa, representado pela fonte
personalizada, desenvolvida no âmbito deste
mesmo projeto.
A marca possui duas assinaturas secundárias: uma composta
pela tipografia monocromática e outra apenas com o ícone,
sendo que cada uma delas terá que ser utilizada tendo em
conta o contexto e as dimensões do espaço onde será
aplicada.

Versão principal

Versões secundárias

ELEMENTOS COMPLEMENTARES
Para o alcance de uma melhor
representação da marca foram desenhados
vários elementos complementares
à mesma. Estes elementos pretendem
representar não só o ambiente onde
a empresa está inserida mas também
os objetivos e o tipo de soluções
desenvolvidas por eles.
Os elementos são desenvolvido através da
apropriação dos módulos usados para a
criação da fonte para representar objetos e
padrões que relembrem o ambiente urbano
ou a condução neste mesmo ambiente.

Elementos complementares — Sinais de estrada

GRELHA / TIPOGRAFIA
PERSONALIZADA
Para a construção da fonte personalizada
foram usados 3 módulos distintos retirados
de fotografias sem direitos de autor que
representam o conceito do projeto.
É construída sobre uma grelha modular
baseada num dos módulos mais básicos
entre os retirados. Para certos caractéres
que apresentam uma maior complexidade,
a largura da grelha foi duplicada para
manter os mesmos espaçamentos
e espaço branco.
A fonte depois de modelada recebe um
contorno para enfatizar as características
e peso da mesma.
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OBRIGADO.

ANEXO E /
Este anexo contém os resultados das respostas ao inquérito desenvolvido na
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA. A escala utilizada para classificar cada afirmação
vai de 1 a 5, sendo que as extremidades desta escala correspondem a um termo
específico, que por norma apresentam sentidos opostos.

ANEXO F /
Este anexo contém a apresentação do código desenvolvido, em Processing,
para o desenvolvimento dos padrões generativos, os módulos que compõem
estes padrões e vários dos padrões desenvolvidos.

ANEXO G /
Este anexo contém todos os mockups, componentes e átomos desenhados
para o protótipo do website da Parkware.

ANEXO H /
Este anexo contém um visão geral de toda a exploração gráfica. Alguns dos
elementos não são mencionados no documento devido à sua pouca exploração
ou a por representarem um passo intermédio das explorações mencionadas.
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