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III Resumo

O presente relatório surge no âmbito de projeto, concretizado a partir de uma marca
recente de Swimwear.
 No decurso da exposição, serão enumerados diversos aspetos relacionados com o trabalho de
produção, o marketing propriamente dito, a exploração de mercados e marcas concorrentes e
outros aspetos importantes a ter em conta para chegar ao que inicialmente era um problema e
se tornou o objetivo final deste projeto.

É essencial  compreender a origem da marca e os seus objetivos futuros para a sua
evolução, tanto na parte do conforto e design, como nas formas/estratégias de marketing, para
que esta possa produzir conforme as necessidades do mercado, e principalmente, com bons
resultados financeiros. Por estes motivos, será feita uma pequena introdução sobre a marca e
suas inspirações/coleção a ser apresentada e os meios que a marca usa como forma de venda.

Estes estudos prévios serão também essenciais para a criação de dois Lookbooks finais.

Palavras-Chave: 

Produção; Rebranding; Marketing; Lookbook; Swimwear
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IV Abstract

The present report comes within the scope of the project, materialized from a recent
brand of Swimwear.
In the course of  the exhibition,  various aspects related to the production work, marketing
itself, the exploitation of markets, competitors and other important aspects will be taken into
account in order to reach what was initially a problem,  as an ultimate goal of this project as a
solution.

It  is  essential  to understand the origin of the brand and its future objectives for its
evolution, both in the comfort and design part, and in the ways of marketing/strategies, so
that it can be produced according to the needs of the market, and especially with a good profit.
For  these  reasons,  a  small  introduction  will  be  made  about  the  brand  and  its
inspirations/collection  to  be  presented and  the  methods  that  the  brand  uses  as  a  way of
selling.

These prior studies will also be essential for creating a final Lookbook.

 

Keywords: 

Production; Rebranding; Marketing; Lookbook; Swimwear
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1. Introdução

O  presente  relatório  visa  o  estudo  de  uma  marca  de  vestuário  feminino  criada
recentemente, “Sueli More”, focando-se na coleção Swimwear 2017.

Numa época em que estamos a ser constantemente bombardeados com informação visual,
principalmente em redes sociais, é importante perceber de que forma a imagem afeta o nosso
ser e quais as razões que nos levam, muitas  vezes à compra de um certo tipo de produto.  

Para uma maior compreensão de todo o processo comunicativo através da fotografia na
moda, será feita uma contextualização da própria marca e dos meios que esta utiliza como
forma de venda do produto em questão.

Inicialmente, é importante consciencializarmo-nos relativamente às redes sociais e que
estas,  hoje  em  dia,  são  um  método  de  propaganda  e  venda  de  muitas  marcas  e  que  o
consumismo (onde eventualmente se pode incluir  a  moda)  é  uma constante  presente  nas
nossas  vidas.  Para  isso,  é  importante  referir  os  principais  termos  associados  à  moda,  à
produção e aos meio gráficos envolventes.

Desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Projeto de Design de Moda e Têxtil,
este projeto tem como intuito, não só pôr em prática toda uma aprendizagem adquirida ao
longo dos três anos de curso, mas também a possibilidade de explorar novos conteúdos a nível
da área da moda.

Assim sendo, decidiu-se explorar esta proposta de projeto em específico, focando-se
mais  na  parte  de  Produção,  como a  concretização de  uma sessão fotográfica  e  criação de
Lookbook, explorando a parte de personalização de conteúdo (Marca de Swimwear), de modo
a ter a possibilidade de assegurar uma saída no mercado profissional. 

8



Ana Filipa Miranda

2. Objetivos do Projeto

Com este projeto, e como referido, o principal objetivo consistiu num “rebranding” de
uma marca recente de Swimwear e consolidar os conhecimentos a nível de produção de moda,
com  os  conhecimentos  a  nível  do  marketing  de  moda,  ou  seja,  a  venda  de  um  produto,
relativamente à sua imagem, o que esta transmite, tendo como foco as redes sociais.

A nível do tópico de investigação,  o objetivo incide na perceção de todo o processo
inerente à criação de um conjunto de fotografias,  que serão colocadas nas redes sociais  e
devidamente inseridas num suporte físico, nomeadamente o Lookbook, e a forma como este se
baseia na cultura visual que envolve a sociedade e o consumo. 

Desta forma, um dos objetivos em especifico, será de fazer com que a marca evolua a
nível de imagem, tornando-se mais apelativa e pronta para uma conquista de novos públicos,
com o correspondente aumento dos lucros.

9



Sueli More Swimwear

3. Metodologia do Projeto

1) Pesquisa de Marcas online de Swimwear – Populares e Recentes

2) Escolha de uma Marca recente, com uma coleção de Swimwear - Venda online

3) Identificação do Problema

4) Identificação do Projeto a realizar

- Solução: Produção

                    Lookbook da marca

5) Entrar em contacto com a Marca – Proposta e pedido de peças para a sessão

6) Conhecer a Marca – Inspirações, Conceito e Coleção

7) Estudo de Marcas com sucesso, principalmente nas redes sociais

- Estratégias que a marca usa a nível de imagem

- Público-Alvo

- Métodos a nível do gráfico

- Tipo de fotografia/Poses, luz e enquadramentos

8) Contactar a modelo e fotógrafo 

9) Preparação para a sessão fotográfica – Estudos Iniciais em busto 

10) Preparação para a sessão fotográfica – Modelo e equipamento fotográfico

11)  Seleção de possíveis fotografias finais (5-6 fotografias de cada modelo de fato de
banho)

12) Conceito e Moodbrad para cada um dos Lookbooks

13) Estudo de cores e fundos a serem usados

14) Pós-produção

- Edição das fotografias – Para os Lookbooks e versão para Facebook e Instagram

15) Ceder fotografias à marca, nas duas versões, para partilha online

16) Recolha de imagens para os Lookbooks – Questões estéticas/gráficas

17) Escolha de “templates” e formatos para os Lookbooks

18) Realização dos dois Lookbooks – Gráfico

19) Impressão de um só Lookbook – Cálculo de custos

20) Impressão de exemplares necessários

- Para a apresentação de projeto e para a Marca
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4. A Marca

Sueli Moreira é a criadora/designer da recente marca portuguesa  "Sueli More", com
colecções de vestuário feminino e masculino, formal e casual , e com a particularidade de uma
colecção  de  Swimwear única  com  os  mais  variados  estilos  e  formas,  incluindo  variados
padrões e cores e modelos reversíveis. Nas suas página de Facebook e conta de Instragram,
iremos encontrar produtos “handmade” disponíveis para compra imediata. A marca também
oferece  a hipótese de os  próprios clientes  proporem  a sua ideia para  a criação de  peças
únicas,  consoante a escolha particular de cada entidade,   uma vez que poderá usufruir de
vários tamanhos padrão e feitos a medida.

4.1. A Designer

Sueli Moreira é uma jovem fatimense,  cuja sua formação enquanto  designer, passou
pela Universidade da Beira Interior, onde concluiu a licenciatura em Design de Moda e onde
continua os estudos com um mestrado na mesma área.

Sendo a sua mãe modista, desde muito cedo, Sueli aprendeu a costurar e a  mostrar o
seu  interesse  pela  confeção,  começando  por  criar  peças  para  bonecas.  Foi  com  esse
entusiasmo  que  decidiu  dedicar-se  a  moda,  desenhando,  confecionando  e  usando  as  suas
próprias criações, o que levou a pedidos de encomendas por medida, surgindo cada vez mais a
possibilidade de criar a sua própria marca.

4.2. A origem

Ao acabar a licenciatura, Sueli Moreira decidiu criar a página do Facebook, com o nome
de “Sueli More”, na qual pretendia apresentar trabalhos/coleções realizadas na Universidade.
Começou por criar peças em grandes quantidades, com o intuito de alcançar um número de
vendas maior, tendo a possibilidade de as enviar para todo o país.

Inicialmente a marca apresentava apenas peças simples como “Crop Tops” e “Kimonos”,
lançando este ano a linha de Swimwear, assim como pedidos específicos, tais como vestidos de
gala e fatos para homem, feitos à medida.
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4.3. Inspirações/Moodboard

Figura 1 – Moodboard de inspiração para a colecção de Swimwear da marca “Sueli More”
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A inspiração para a coleção de  Swimwear foi desenvolver peças para público jovem,
originais  e  diferentes  das  já  existentes  no  mercado  nacional,  com  a  vantagem  do  cliente
adquirir   peças únicas,  pois  apenas existem no máximo três modelos de cada tamanho.  A
marca prima pela diferença,  com cortes e  decotes  distintos dos  fatos de banho e biquinis
convencionais. 

4.4. Objetivos como Marca

Sueli tem como objetivo de lançar todos os anos uma nova coleção de Swimwear. Sendo 
uma marca recente na produção de linha de fatos de banho e biquinis. Esta primeira coleção 
serve como base para conhecer e compreender as escolhas do público, quais as peças mais 
adquiridas, com o objetivo de melhorar coleções futuras.

4.6. Imagem de Campanha Swimwear 2017 da Marca

Figura 2 – Imagem de campanha da coleção de Swimwear da marca “Sueli More” -
https://www.facebook.com/SueliMore.fashion/

Redes sociais nas quais a marca se insere:
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5. Modelos

Na história da moda e da própria sociedade, o biquini contribuiu com a revolução de
comportamento,  tornando-se  cada  vez  mais  ousado,  desde  a  sua  criação.  Dessa  forma,
possibilita e até requer ideias inusitadas para se manter como peça revolucionária. 

Durante a década de 50, o biquini de cintura subida foi muito popular entre as atrizes
de cinema,  entre  elas,  Brigitte  Bardot e  Marilyn  Monroe, que  escandalizaram o mundo  ao
vestirem essas peças.

Só nos anos 60 é possível ver um biquini mais provocante e parecido com aquele que
conhecemos atualmente.

Desde o ano 2000, as mulheres podem escolher entre diversos tipos de biquinis e fatos
de banho que vão dos mais reduzidos até aos mais compostos, de cores variadas que vão das
mais simples até aos estampados. Tudo se resume ao tipo de corpo e estilo pessoal.

A marca apresenta vários modelos de biquinis e fatos de banho.

5.1. Tipos de fatos de banho que a marca usa

Fato de Banho

Peça inteira que normalmente cobre as regiões do peito e abdómen, sendo este usado,
primeiramente  para  o  desporto,  nomeadamente  a  natação.  Ao  longo  dos  anos,  adotou
diferentes tipos de corte, com maior ou menor abertura no peito, corte nas costas e pequenos
pormenores no abdómen. A marca “Sueli More” opta por fatos de banho reversíveis, que pode
ou não ter padrão e ser usado de uma só cor. Também são usados longos decotes e diferentes
cortes na zona das costas e laterais. 
 
Biquini

Peça com mais variedade de escolha, sendo constituído por duas peças, com o objetivo
de cobrir apenas as zonas íntimas do corpo. A marca opta por longos cortes em V, diferentes
tipos  de  tiras,  principalmente  nas  laterais,  e  combinação  de  diferentes  materiais,  cores  e
padrões.  
 

Neste projeto, será somente explorado os vários modelos da linha de fatos de banho
que a marca apresenta. 
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5.2. Cores e padrões 

A marca  “Sueli More”, conta com um total de nove modelos de fatos de banhos, dois
deles reversíveis, e com sete biquinis. Neste projeto, serão explorados apenas sete dos fatos de
banhos da coleção da designer para este verão.  Para um melhor resultado final,  tanto das
fotografias, como dos Lookbooks,  é essencial uma seleção de cores e os devidos padrões que
as peças apresentam.

Figura 3 – Cores e Padrões dos fatos de banho da marca “Sueli More”
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5.3. Tamanhos

Quando  toca  à  escolha  de  um  biquini  ou  fato  de  banho,  existe  sempre  alguma
dificuldade  por  parte  do  consumidor,  em  particular  no  que  diz  respeito  aos  modelos  e
principalmente  aos  tamanhos,  que  variam  de  marca  para  marca  ou  consoante  o  país  de
origem. 

A opção de fato de banho é muitas vezes procurada para esconder uma zona com que a
mulher se sente menos confortável.  Para tal,  cabe ao designer estudar ou conhecer vários
tipos de silhuetas e fazer uma adequação do produto.

No entanto,  muitas marcas nacionais  usam uma tabela de medidas convencional   a
nível Europeu. Na marca “Sueli More”, como já foi referido, os clientes têm a possibilidade de
adquirir peças feitas por medida. A marca ainda facilita na sua página de venda, deixando uma
tabela de medidas pré-definidas para os modelos de biquinis e fatos de banho.

Imagem 4 – Tabela de medidas da marca “Sueli More”, referente aos biquinis e fatos de banho
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5.4. Materiais

A marca  opta  por  malhas  nas  cores  branco  e  preto,  conhecidas  como lycras  “Mate
Veneza”, próprias para vestuário e confeção de fatos de banho, a sua composição é 80% nylon,
20% spandex. 

Os padrões contêm percentagens de algodão, para além de lycra. Os cordões usados
como alças e tiras decorativas, são 100% algodão.

5.5. Modelagem 

A modelagem de  Swimwear,  é  uma modelagem mais simples,  pois  não necessita de
pinças para a sua confeção. No entanto, o que a torna mais complexa é que, para cada tipo de
malha, será preciso reduzir medidas, de acordo com a elasticidade do tecido, esta que deve
estar entre os trinta a cem por cento e possuir uma excelente recuperação.

Á semelhança da modelagem de lingerie, a de  Swimwear deverá ser uma modelagem
delicada, derivado ao facto de estar em contacto direto com zonas íntimas e sensíveis do nosso
corpo.  Por  esse  motivo  deve-se  ter  em  consideração  alguns  aspetos,  tais  como  costuras
indesejadas, a delineação dos eixos de modo a permitir os movimentos, e de modo a evitar
desconforto.  Qualquer  produto na linha de  Swimwear precisa  ser  testado em três  aspetos
importantes: testado para retenção de água, para o tempo de secagem e testadas ao cloro.

O molde base do fato de banho pode partir dos moldes base do top de malha, do molde
base do corpo sem pinça. Para a elaboração dos moldes são necessárias as medida da cintura,
da anca e a altura do gancho.

Figura 5 - “La Tecnica dei Modelli Donna-Uomo Vol .1 - Libro”, plataformas Issuu e Pinterest
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6. Definição do problema

A realização desta produção surgiu com a necessidade de divulgação da marca “Sueli
More”, focando-se na coleção de Swimwear, onde foram encontrados vários aspetos negativos
a nível da própria Produção e Marketing - propaganda da marca.

Tento a fotografia como o único meio de divulgação, a marca tende em cometer alguns
erros  técnicos,  detetados  pela  aluna,  surgindo  assim a  iniciativa  de  criar  uma  proposta  a
designer, para uma renovação de imagem.

6.1. Métodos que a marca usa como divulgação

6.1.1 Fotografia

Figura 6 – Fotografias da página de Facebook “Sueli More”
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7. Público-Alvo

A definição de público-alvo  prioriza os objetivos da marca e as ações de comunicação
em relação ao cliente, mostrando, através da imagem, os principais produtos como uma futura
marca líder de tendências nas redes sociais. 

Assim como a marca,  este projeto pretende atingir uma faixa etária jovem, com grande
influência social e com grande preocupação com a sua própria imagem, algo comum a muitas
das marcas de Swimwear que atingiram o seu auge através de conteúdos online. 

Perfil, segundo as variáveis de segmentação:

Variáveis Demográficas
Sexo: Feminino 
Idade: 17-25 
Geração: Y (90) 
Estado Civil: Solteiro/Numa relação 
Educação: Superior 
Profissão: Fashion Enthusiast/Blogger – Dedicada às redes sociais (Instagram) 
Nível financeiro: Médio-Alto

Variáveis Psicográficas e Comportamentais
Interesses: Viajar/Eventos de Moda/Vida Social 
Motivos e Comportamentos de Compra: Personalidade/estilo de vida. Grande influência das
redes sociais/eventos relacionados com moda
Imagem: Grande preocupação com a imagem e o que esta possa transmitir. Pretende atingir
uma comunidade significativa de “seguidores” - Imagem social
Estilo de vida: Moderno/Seguir tendências

Variáveis Geográficas
Zona/Região: Urbana/Grandes cidades – Sul/Litoral 
Tipo de habitação: Vivenda/Apartamento 
Clima: Subtropical/Continental
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7.1. Moodboard Público-Alvo

Figura 7 – Moodboard Público-Alvo, Pinterest
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8. Marcas Concorrentes

Seja na moda ou noutro setor, uma marca tem sempre a  tarefa de criar produtos com
base nos desejos do público consumidor. Neste sentido, deve haver uma  busca de inovação e
valores que façam destacar-se da concorrência.

Como exemplo, foram apenas selecionadas marcas nacionais, estudadas por estarem
bem implantadas no mercado, tanto a nível nacional, como internacional, servindo, também,
de exemplo para a obtenção de resultados finais do projeto.

8.1. Oiôba

A “Oiôba” é uma marca portuguesa que nasceu no Rio de Janeiro, fundada em 2011. A
marca descreve-se com palavras como: “Alegria, energia , movimento, cor, natureza tropical,
sol e samba”, de onde nascem as criações de Swimwear e Fitwear (roupa desportiva). A marca
tem como missão focar sempre a qualidade, o pormenor e a criatividade dos produtos com a
sua ideologia resumida em três conceitos:  cidade, natureza e positividade.

As suas inspirações surgem de um ambiente relaxado, com caracteristicas únicas para a
criação  de  novas  tendências,  inspiradas  nas  praias  de  Copacabana,  Arpoador,  Ipanema  e
Leblon, de onde surgem as cores e padrões tropicais.

Figura 8 – Oiôba, Instagram - Loja online - www.oioba.com 

Redes sociais: 
8.2. b.kini

A marca “b.kini” surge em 2012, quando as criadoras, Margarida Egea e Ana Silveira, se
depararam  com  a  falta  de  originalidade  das  marcas  de  biquinis  presentes  no  mercado
nacional,  sendo  que,  para  as  designers, as  marcas  que  se  destacavam  mais  eram
principalmente brasileiras e colombianas, muitas vezes inacessíveis ao público português.
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O conceito de “b.kini” baseia-se na combinação única e improvável de padrões, criando
modelos de biquinis e fatos de banho, com um design moderno e criativo. 

As  lycras  são  brancas  e  depois  impressas  com  os  próprios  padrões,  produzidos  e
trabalhados exclusivamente para a marca.

Figura 9 - “b.kini” Swimwear, Facebook – Loja/Showroom: Lisboa
Loja online - https://www.bkini.pt

Redes sociais: 

8.3. Frambooesas 

Fundada em 2015, “Frambooesas” é uma marca, não só de Swimwear, mas também de
vestuário casual, adequado para todas a épocas. 

A marca descreve-se como uma “essência da felicidade” e “frescura de um refresco no
verão, e o aroma de um chá quente no inverno”. Com este tipo slogan, a marca tenta atrair um
público-alvo  muito  feminino,  com  um  gosto  particular  pelas  suas  coleções,  cheias  de  cor,
folhos e padrões com motivos florais com a junção de frutas tropicais.

Figura 10 - “Frambooesas”, Facebook – Loja online - http://frambooesas.com

Redes sociais: 
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9. Proposta

Perante  os  problemas  identificados  e  uma  análise  de  público-alvo  e  mercado,  foi
possível  chegar  a  uma  proposta  de  solução,  que  resultou  numa  sessão  fotográfica,  para
melhoramento da imagem de marca  “Sueli  More”  e a realização de dois  Lookbooks,  como
forma  de  publicidade,  estando  esta  presente  em formato  físico  e  digital,  para  uma  maior
visibilidade.

Foram idealizadas algumas soluções apresentadas à marca via email em versão PDF,
com uma resposta positiva. Seguem-se exemplos nos quais se exploram as particularidades de
cada fato de banho, com poses e enquadramentos adequados, devidamente estudados.

9.1. Inspiração para Produção

Figura 11 – Proposta de Pós-produção
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9.1.1. Poses

Figura 12 – Poses a serem usadas e proposta de Produção e Pós-produção
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9.1.2. Características da modelo 
 

A escolha da modelo foi influenciada, não só pelos produtos que a marca tem a oferecer,
mas  também  pelo  público-alvo.  Não  tendo  a  possibilidade  de  contratar  uma  modelo
profissional, foi feita uma pesquisa consoante as ideias iniciais em que consta numa modelo
com medidas de um 36, ou seja, um tipo de corpo que se enquadra na realidade do público-
alvo, numa faixa etária já referida anteriormente (17-25).

9.1.3. Tom de Pele

                                               Normal                         Tan                          Exotic

Figura 13 – Tons de pele conforme a modelo

Pretendo dar um aspeto de envolvência em ambiente tropical, evidenciar o brilho na 
pele da modelo foi um aspeto importante, tendo este sido trabalhado também em pós-
produção.

Figura 14 – Aspecto pretendido para realçar o tom de pele da modelo – 
Metodo usado: Óleo/Loção corporal
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9.1.4. Tipo de corpo

Os “tipos de corpo” consistem em pegar nas características físicas gerais de cada pessoa
e organizar num determinado grupo. Existem guias de orientação conforme as silhuetas, não
há duas pessoas iguais, e o como tal, nem todas as pessoas se enquadram numa só categoria,
bem como estas devem ser aplicadas à sua realidade única e pessoal. 

Cinco  tipos  de  silhuetas  foram  identificados:  triângulo  invertido,  ampulheta,
triângulo ou pêra, retângulo e oval. O tipo de corpo idealizado para a esta produção seria a
silhueta retângulo, devido aos cortes que os fatos de banho apresentavam,  em que a  parte
superior e a inferior, estão unidas mas de uma forma mais subtil do que no tradicional fato de
banho.

Figura 15 – Corpo retângulo e respetivos fatos de banho – 
Observador http://observador.pt

Os fatos de banho diferentes dos convencionais e triquínis são ideais para quem tem as
ancas da mesma largura dos ombros, a cintura fina ou o peito pequeno, uma vez que dão
a sensação de curvas harmoniosas no corpo. 

Figura 16 – Exemplos reais de corpos em forma retângulo
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10. Enquadramentos e Luz

Enquadramento

Existem três elementos visuais fundamentais num enquadramento: nomeadamente a
luz, sombra e volume. Consoante o objetivo fotográfico, o tipo de corte foi fundamental para
obter  o  resultado  pretendido,  apoiando  sempre  o  corte  entre  articulações,  e  não  nas
articulações. Os cortes mais usados foram o corte acima do joelho e o corte de rosto acima do
nariz.

Plano

Conhecido por Plano Médio (“Medium Shot”) – a câmara está a uma distância média do
objeto, de modo a ocupar uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua
volta. É um plano de posicionamento e movimentação. 

Altura do ângulo 

Chamado de ângulo normal – quando a câmara está no nível dos olhos da pessoa que
está sendo fotografada. 

Luz

Com o fundo de estúdio branco, é importante a configuração de três luzes:
– Luz principal 45 graus para a esquerda ou para a direita da modelo ou a 45 graus

vindo de cima. Em seguida, são colocadas duas luzes na parte de trás, uma para o
lado esquerdo e outra para a parte de trás, à direita, apontando para o fundo.

–  Normalmente,  a  luz de fundo deve ser duas vezes mais brilhante do que a luz
principal. 

Figura 17 – Esquema de iluminação em estúdio, por Qhphotography.com
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11. Produção/Backstage

11.1. Cenário

Figura 17 – Estúdio utilizado para a sessão fotográfica, Escola Superioir de Artes Aplicadas – Aplicação de
fundo/painel branco

11.2. Testes de Luz

Figura 18 – Testes de luz efectuados

11.3. Camara Fotográfica usada
              Foi utilizada um Canon EOS 60D.

Epecificações: ISO - 100
   F-stop/Abertura: f/14
   Tempo de exposição: 1/200 sec.
   Modo de flash: Sem flash obrigatório
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11.4. Resultado Fotografia final

Figura 19 – Resultado final das fotografias em estúdio, sem edição

É de salientar que a preparação da modelo foi feita antes da realização dos estudos
fotográficos, para um “fitting” das peças. Usou-se ainda um óleo, aplicado por várias zonas do
corpo, para um resultado mais eficaz de pele bronzeada, o que facilitou a pós-produção.

Após  a  sessão  terminada,  realizou-se  uma  verificação  das  peças  e  prosseguiu-se  à
entrega, da mesma forma como foram recebidas, com todos os cuidados.  
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12. Conceitos

Inicialmente, o projeto pretendia realizar apenas um Lookbook, mas com a seleção das
fotografias finais a serem usadas no projeto e os estudos para a pós-produção, apercebeu-se
de que os fatos de banhos tinham cores e padrões muito distintos, o que levou ao desenvolver
de dois Moodboards e, eventualmente a dois Lookbooks finais.

12.1. Conceito Lookbook 1

Figura 20 – Moodboard, Lookbook 1 

O primeiro Lookbook conta com três modelos de fatos de banhos, dois quais, um deles é
reversível.  São cores  básicas  como o preto,  branco e  tons  de  azul,  representando por  um
padrão com inspiração no azulejo  português.  Este  Lookbook vai  ao  encontro de grafismos
(representação  visual  de  uma  ideia  a  nível  do  design) minimalistas,  com  cores  pastel  e
elementos  contemporâneas  na  utilização  de  fundos.  (ex:  textura  de  mármore;  folha  de
palmeira ou folha de adão; “Caustics” - padrão que a água do mar reproduz quando calma).
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12.2. Conceito Lookbook 2

Figura 21 – Moodboard, Lookbook 2

O segundo  Lookbook,   conta com quatro modelos de fatos de banhos, dois quais, um
deles é também reversível.  Têm cores base como o preto e o branco,  mas combinação de
padrões  com  cores  mais  vivas,  como  os  rosas,  amarelos  e  verdes.  Este  Lookbook vai  ao
encontro de grafismos (representação  visual de uma ideia a nível do design) tropicais, com
cores vibrantes e quentes (ex: gradientes; palmeiras; “Caustics” -  padrão que a água do mar
reproduz quando calma em tons de rosa; pôr-do-sol; frutas).
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13. Concepção Gráfica

13.1. Seleção de Templates

Um ”template”é um modelo a ser seguido, com uma estrutura predefinida que facilita o
desenvolvimento e criação do conteúdo a partir de algo construído posteriormente. A escolha
é  muito  diversificada,  e  existem  inúmeros  modelos,  dependendo  do  tipo  de  projeto.  São
adquiridos online e a maior parte são para venda, podendo existir gratuitos.

Para  os  dois  Lookbooks  foi utilizado  o  mesmo  modelo,  variando  um  pouco  entre
páginas. Porém, houve uma seleção prévia, entre quatro “templates” próprios para Lookbooks
de moda, onde a opção de escolha foi uma estruturar “clean” e fácil de conciliar com o tipo de
fotografia e grafismo do projeto.

13.1.1. Exemplos

Figura 22 – Exemplos de “Templates” - Site: https://graphicriver.net/
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13.2. Estudos de cores e padrões para fundos

Como tem sido referido em páginas anteriores, foi feito um estudo prévio dos fatos de
banho recebidos, fotografados em bustos, com o propósito de analisar padrões e cores, para o
respetivo trabalho que envolve a criação de dois Lookbooks.

As figuras indicadas, representam estudos relacionados com as combinações de cores e
padrões para fundos, seguindo essencialmente os conceitos de cada Lookbook.

13.2.1. Lookbook 1

Figura 23 – Fatos de banho, cores e padrões, Lookbook
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13.2.2. Lookbook 2

Figura 24 – Fatos de banhos, cores e padrões, Lookbook 2
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14. Análise de Resultados

Esta produção,  apesar do curto tempo de realização,  conseguiu atingir  os objetivos
desejados e foi de encontro ás idealizações iniciais. Ter uma boa organização e metodologia de
trabalho, tornou-se um elemento fundamental para os resultados deste projeto final.

Uma das únicas advertências terá sido entrar em contacto com a marca, após várias
tentativas,  sem resposta  e  deixando  os  prazos  limite  estipulados  para  a  concretização  da
sessão fotográfica e dos membros pertencentes cada vez mais escassos. Após a aceitação e
demonstração de interesse por parte da designer da marca “Sueli More”, o projeto e avançou
conforme planeado e sem quaisquer outras dificuldades.

14.1. Fotografia/Pós-produção – Resultado Final 

  

Figura 25 – Fotografias utilizadas
pela marca, como forma de venda
do produto

Figura 26 – Fotografias resultantes da
sessão fotográfica do projeto sem edição

Figura 27 – Pós-produção 
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14.1.1. Lookbooks Finais – Exemplo em Mock-Ups

Figura 28 – Mock-up Lookbook 1
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Figura 29 – Mock-Up Lookbook 2
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15. Meios de divulgação

A comunicação de uma marca é fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo
de negócio.  Tendo um “smartphone” com acesso imediato à Internet, existem aplicações que
permitem criar, editar e divulgar conteúdos com fotos, vídeos e textos instantaneamente.

Comprado pela plataforma Facebook, o Instagram é uma rede social de fotos e vídeos
que  chega a um bilhão de usuários ativos todos os meses. Segundo um estudo recente da
empresa  “Emarketer”  (Data  and  Research  On  Digital  for  Business  Professionals)  as  marcas
americanas utilizam as redes sociais como forma de promover os seus produtos: 74,2% dessas
marcas pretendem usar o Instagram como único meio de divulgação em 2017, valor que perde
apenas para a plataforma Facebook, que conta com 85,8%. 

Para a divulgação desde projeto, foram selecionadas duas redes sociais principais (já
usadas  pela  marca  –  Facebook  e  Instagram)  e   um  suporte  físico,  em  formato  livro,  A4
(Lookbook):

15.1. Redes Sociais

As  fotos  foram  preparadas  devidamente  para  cada  tipo  de  plataforma  a  nível  de
formatos, para serem divulgadas:

Características (Facebook)

Dimensões:  3456x5184
Resolução Horizontal e Vertical: 72 dpi

Características (Instagram)

Dimensões:  2347x2347
Resolução Horizontal e Vertical: 96 dpi
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Figura 30 – Rede Social Instagram da marca “Sueli More”  

Figura 31 – Página de Facebook da Marca “Sueli More”
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15.1.1. Suporte Físico - Lookbook

Outro meio de divulgação proposto foi a apresentação da coleção em suporte físico, que
pudesse ser utilizado em loja, oferecendo a clientes e futuros compradores, como fonte de
propaganda, uma vez que. para além de dar a conhecer a coleção de Swimwear 2017, o público
tem a possibilidade de conhecer um pouco, através de uma das páginas inseridas no Lookbook,
a própria marca.

Características (Lookbook 1)

Formato: A4 
Dimensões: 297x210
Número de fotos utilizadas: 21
Número de páginas: 19

Características (Lookbook 2)

Formato: A4 
Dimensões: 297x210
Número de fotos utilizadas: 24
Número de páginas: 23

Figura 32 – Capas de Lookbooks
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16. Custos

16.1. Estimativa de custos em contexto profissional - (estes são os valores dados
por profissionais, seguindo a ordem de trabalho)

Custo da produção

Fotógrafo: 300€ - 40 fotos não editadas, 2h de estúdio
Inclui:

– Styling (sete peças biquini)
Não inclui:

– Cabelo e maquilhagem (não é necessário para este tipo de fotografia)

Modelo: Biquini – 60€ por hora – 2h: 120€
Comissão cobrada pela agência: 20%

Custo da pós-produção

Designer Gráfico: 10€/hora – 15h de trabalho: 150€
Preço to “Template” do Lookbook: 17,58€
Lookbook: 6€/hora – 10h de trabalho: 60€

Custo Total: 647,58€

16.1.1. Custos do Projeto

Transporte dos fatos de banho via CTT Registado – Vinda: 7,58€
                                                                                                   Retorno: 6,60€

Impressões Lookbook

Lookbook 1: 17,65€ 
– Fotocópia cor: 6,30€
– Papel Especial A4: 1,35€
– Encadernação: 10€

Lookbook 2: 19,35€
– Fotocópia a cor: 7,70€
– Papel Especial A4: 1,65€
– Encadernação: 10€

Total de Custos: 51,18€
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17. Objetivos Futuros

As perspetivas futuras recaem na utilização das aprendizagens adquiridas no decurso
dos três anos de licenciatura e na prática de futuras experiências profissionais, tendo já em
vista um estágio que se irá realizar através do programa de mobilidade ERASMUS. 

Este projeto demonstra  uma particularidade pela produção de moda e  editorial, com
expectativas de trabalho em revistas de moda e uma possível pós-graduação em  Design de
Editorial e Branding.
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18. Conclusão

A revolução da tecnologia e o crescimento das redes sociais causaram mudanças a nível
do  marketing e criou novas ferramentas fundamentais para comunicação entre a marca e o
público-alvo/cliente.

Este projeto conseguiu demonstrar  que para essa comunicação ser positiva, a marca
deve apostar numa boa produção, de forma a valorizar, não só a própria imagem, mas também
os seus produtos. A competição entre marcas nacionais de Swimwear tem vindo a aumentar,
na tentativa de se destacar com peças inovadoras, sendo imprescindível uma boa comunicação
visual. 

Como  idealizado,  o  projeto  concretizou  todas  as  etapas  estabelecidas  e  com  os
resultados pretendidos, o que fez com que o desempenho pessoal fosse gratificante.   
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