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Resumo 

 
O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma estratégia de 

comunicação, que inclui a criação de uma linha gráfica para eventos e uma publicação 
para o H2Tuga. Este projeto tem como objetivo dar mais visibilidade ao H2Tuga no 
mercado, bem como para acompanhar o desenvolvimento e implementação da nova 
identidade visual. 
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Abstract 

 
This project consists of the development of a communication strategy, which 

includes the creation of a graphic line for events and a publication for H2Tuga. This 
project aims to give more visibility to the H2Tuga in the market, as well as to follow 
the development and implementation of the new visual identity. 
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Introdução 

 

O presente relatório de projeto de Final de Curso, apresenta o primeiro trabalho 

realizado na área em que tenho vindo a adquirir conhecimentos nos últimos três 

anos, Design de Comunicação e Produção Audiovisual. Com este projeto tenho a 

possibilidade de lidar diretamente com todos os obstáculos que um projeto real 

implica, e também de ir ao encontro de uma concretização pessoal e amplificação dos 

meus conhecimentos, especificamente nas áreas do Design de Comunicação a que me 

propus. 

Numa primeira fase, pretendo analisar e fundamentar o meu projeto, com objetivo de 

adquirir os conhecimentos necessários para a elaboração da Estratégia de 

Comunicação mais adequada ao H2Tuga, para que atinja os objetivos delineados, 

neste caso aumento do seu público alvo e realização de novos eventos e iniciativas 

que projetem a Cultura Hip Hop em Portugal. 

No processo prático, pretendo fomentar as minhas capacidades no Design Gráfico, 

com a elaboração de novos suportes, resultantes da estratégia de comunicação. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Contextualização do Projeto 

 
Escolher o H2Tuga enquanto projeto de final de curso, advém de duas principais 

motivações: ter a possibilidade de trabalhar em algo relacionado com o mundo da 

música e a criação de uma publicação relacionada com a cultura Hip Hop portuguesa, 

que é um gosto pessoal meu, de largos anos. Trabalhar com o H2T em específico, 

surgiu da necessidade de reafirmar a presença dos mesmos na cultura Hip Hop em 

Portugal. Estes já se encontram ao serviço desde 2003, no entanto, com o 

aparecimento de novos projetos relacionados, foram perdendo alguma visibilidade e 

posicionamento. O meu objetivo é permitir ao H2T recuperar os pontos mencionados, 

bem como entrar no mercado e começar a obter rendimentos, de modo a ter 

possibilidade de realizar eventos relacionados com a cultura Hip Hop.  

Um dos objetivos que pretendo também concretizar é valorizar a importância da 

Cultura Hip Hop enquanto forma de expressão e, de alguma maneira, contribuir para 

a eliminação de preconceitos sobre a mesma, um dos principais motivos que não 

permitem a sua evolução. 
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1.2 H2Tuga 

 
“O H2T é um website de divulgação da cultura Hip Hop, expressa no Graffiti, 

MCing, Djing, Bboying, Beatbox e Produção. Online desde 28 de Julho de 2003, o H2T 

tem já uma história ativa no movimento bem como uma extensa lista de projetos. 

Com vínculo à Associação Juvenil M.Jovens, o H2T tem como foco a divulgação do Hip 

Hop e partilha dos seus princípios fundamentais: respeito, paz, amor, união, diversão. 

O H2Tuga pretende que estes objetivos fundamentais possam fazer parte do dia a dia 

da sociedade e, principalmente, enraizar-se no crescimento e educação dos jovens, 

valorizando a arte como meio de expressão fundamental. 

No website procura-se a constante atualização de notícias, agenda, destacar novos 

valores e acompanhar os principais eventos através do registo fotográfico, vídeo ou 

texto. Para isso, conta com o apoio de vários colaboradores voluntários, de norte a sul, 

em diversas áreas, o que torna também o H2T numa plataforma de lançamento e 

exposição para jovens à procura de experiência profissional e portefólio. 

Podem encontrar-se estes colaboradores, que apreciam, procuram e consomem, mas 

também no seio do movimento, onde alguns participam ativamente. Em comum, têm 

o interesse pelo Hip Hop (português em especial) e a vontade de fazer algo mais para 

promover as suas 4 vertentes, Rap, Arte Urbana, Djing e B-boy. e elevar a arte que lhe 

está subjacente. 

O H2Tuga pretende expor o que é, como evoluiu e se encontra atualmente o Hip Hop 

português (“tuga”, na gíria). Obviamente, quem quiser conhecer esta cultura na sua 

plenitude, terá de enveredar pela pesquisa direta: à música, às letras, à dança, à 

pintura, à técnica, à interação constante entre as 4 vertentes e os seus praticantes, à 

mensagem inerente e aos seus princípios. O H2T também pretende ser uma forte 

ajuda à quebra de alguns preconceitos. Pretende promover e incutir a filosofia do Hip 

Hop, as suas bases, como a liberdade de expressão, o estilo aberto (largo em 

pensamento), a visão atenta e interventiva, o respeito pela arte, a sede de 

aperfeiçoamento. Como cultura urbana que é, tem o seu lado simples, acessível, 

muitas vezes gratuito e, talvez por isso, facilmente “sabotado” ou mal interpretado.” 
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1.3. Definição do problema 

 

Embora o H2T tenha notoriedade em Portugal, como plataforma digital de notícias 

e intervenções sociais, registou-se um decréscimo na procura desta plataforma, 

causando uma menor intervenção da mesma ao longo dos anos. 

Alguns dos problemas identificados e que podem contribuir para o decréscimo de 

público são: a Identidade Visual apresenta problemas de coerência e adequação; falta 

de comunicação dos eventos; falta de uma estratégia adequada de comunicação nas 

redes sociais. 
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1.3.1. Enquadramento do problema 

 

O H2T já opera na cultura Hip Hop portuguesa à cerca de 14 anos e sempre foi 

conhecido pela intervenção e dinamização de atividades em contexto social, bem 

como na divulgação continua de novos talentos dentro da cultura. Nos últimos 3 anos, 

tem-se vindo a notar um decrescer no número de pessoas usuárias da plataforma 

online, o que começou a influenciar as atividades incentivadas pelo H2T.  
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1.4. Delimitação do Projeto 

 
É necessário criar uma estratégia de comunicação de modo a que o H2Tuga possa 

redefinir o seu posicionamento no mercado atual, da forma mais adequada e com o 

fim de começar a gerar receitas para retomar as atividades em contexto social, sendo 

que é essa a principal missão do H2T. 
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1.5. Objetivos Gerais 

 
O H2T pretende, essencialmente, ganhar visibilidade junto do público perdido e 

angariar novos públicos, amantes do Hip Hop, e chegar também a pessoas que não 

acompanham este mundo, disponibilizando assim informação constante e atualizada 

relativa a esta cultura.  

Pretende-se desenvolver uma estratégia com objetivos e metas para comunicação da 

marca. 

 

 

 

1.5.1. Objetivos Específicos 

 
Ao longo dos anos o H2T tem vindo a lutar contra os preconceitos da sociedade, 

procurando romper com os preconceitos associados ao movimento Hip Hop. 

Considerando a missão do H2T - desenvolvimento de atividades em contexto social - 

este projeto pretende também dar a conhecer ao público em geral a importância da 

presença da cultura Hip Hop independentemente da classe social, pois o gosto pela a 

arte e pela música é algo muito positivo e as atividades que se podem criar ligando 

estes dois mundos serão benéficas para todos os envolvidos. 

- Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação; 

- Desenvolvimento de linha(s) gráficas para a comunicação de eventos; 

- Otimização das Redes Sociais; 
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1.6. Metodologia Projetual 

 

 
 

Tabela 1 Metodologia Projetual 
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1.7. Calendarização 

 

De modo a conseguir realizar uma boa gestão de tempo e recursos, foi elaborada 

uma calendarização de todas as tarefas: 

 

ANÁLISE 

FASE 1 – Junho a Dezembro 

Pesquisa e análise de dados relativamente à Cultura Hip Hop em Portugal  

FASE 2 – Janeiro a Março 

Fundamentação Teórica  

Estudos de Caso 

 

INTERVENÇÃO  

FASE 3 – Abril e Maio 

Brand Personality  

Arquétipos Emocionais 

Definição do Público Alvo 

Personas 

Definição da Estratégia de Comunicação 

 

INVESTIGAÇÃO ACTIVA 

FASE 5 – Junho 

Definição de Conceitos e Estratégia de Comunicação 

Fase de conceção e desenvolvimento conceptual 

Apresentação de propostas 

 

APRESENTAÇÃO DE MAQUETAS E RESULTADOS FINAIS 

FASE 6 – Julho e Agosto 

Identidade Visual de Eventos 

Comunicação em Multimeios 
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CAPÍTULO II 

 

2. Fundamentação Teórica 
 

2.3. Estratégia de Comunicação 

 
A forma como as empresas expõem os seus produtos ou serviços, com o objetivo 

de conquistar novos clientes, designa-se de estratégia de comunicação.  (Modular 

Studio, 2017) 

É fundamental na estratégia de comunicação responder a um conjunto de questões, 

Quem? Porquê? O quê? Como? Quando? Onde? As respostas são o que irão permitir à 

empresa atingir objetivos, conquistar o público alvo e posicionar-se no mercado. 

Para uma estratégia de comunicação de sucesso deve-se começar por realizar um 

diagnóstico à empresa, isto é, analisar a sua história, bem como qual a sua missão e os 

seus valores, parceiros estratégicos e qual a visão geral do negócio. A dimensão e o 

potencial atual do mercado, são os próximos pontos a refletir e também quais são as 

perspetivas futuras do mesmo. É importante saber quem são os clientes da empresa e 

quais os critérios que os definem e os seus hábitos. Depois de saber quem consome o 

produto, deve-se analisar a concorrência entender o seu posicionamento e o tipo de 

comunicação utilizam no mercado. Em relação ao produto, devemos analisar qual a 

importância do mesmo nos resultados da empresa, otimização dos custos e o que vai 

trazer de inovador em relação ao que já é feito. Os canais de distribuição são outro 

ponto crucial para uma boa estratégia de comunicação, perceber quais são os 

indicados para atingir eficácia e também otimização nos custos. 

Depois de saber quem são os nossos clientes, existem dois pontos a ter em conta na 

definição do público alvo, ou seja, considera-se o cliente com mais potencial, o 

influenciador e o iniciante. Um cliente potencial é o que compra o produto ou serviço, 

porque tem conhecimento do mesmo, um cliente influenciador tem influência direta 

sobre o processo de decisão de compra e um cliente iniciante inicia o processo de 

decisão da compra, mesmo não chegando a uma decisão final.  

De acordo com Jorge Frascara, e diretamente relacionado com o projeto final de 

iaturalicenc a que me proponho, “tanto en la concepción de la estrategia 

comunicacional como en la realización gráfica, es más que un solista, es como un 

diretor de orquesta, que debe conocer las posibilidades de todos los intrumentos, sin 

necesariamente saber tocarlos, siendo do su labor, fundamentalmente, la de un 

coordinador. El diseñador así coordina investigación, concepción y realización, 

haciendo uso de informácion o de especialistas de acuerdo con los requerimentos de 

los difenretes proyectos. El diseñador es un especialista en comunicaciones visuales y 

su trabajo se relaciona con todos los pasos del processo comunicacional, en cuyo 

contexto, la acción de crear un objeto visual es sólo un aspeto de ese processo.” 
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Pode então concluir-se que a elaboração de uma estratégia de comunicação, vai além 

de compreender e realizar graficamente a mensagem que a marca pretende 

transmitir, é também ser a sua própria fonte.  

 

1.3. Posicionamento 

 

A sua principal função é, determinar a diferença da marca em relação à 

concorrência. Um bom posicionamento, facilita a elaboração da estratégia de 

comunicação uma vez que, é isso que define quais os principais pontos a ter em 

consideração que levem o cliente a determinar a diferença.  

De acordo, com Kotler e Keller (2012), para a elaboração de um melhor 

posicionamento, estes são os seguintes pontos a ter em conta: 

- Definir uma estrutura identificando o público alvo e os concorrentes para ter uma 

referência onde será inserida a nossa Marca; 

- Identificar como a marca será assimilada, definindo uma imagem à qual será 

associada; 

- Criação de uma tagline para que, de forma resumida, seja definida a essência da 

marca. 

 

1.4. Análise SWOT 

 

It’s the way of monitoring the external and internal marketing environment. 

(Kotler e Keller, 2012). Aquando efetuada uma análise aos dois ambientes 

mencionados, adquire-se uma nova visão sobre a marca. Externamente, deve-se ter 

em conta as oportunidades que se criam ao longo do processo, bem como as que 

surgem repentinamente e as ameaças, isto é, a vantagem que a concorrência tem em 

relação à empresa.  

A Marketing opportunity is an area of buyer need and interest that a company has 

high probability of profitably satisfying. There are three main sources of market 

opportunities. The first is to offer something that is in short supply. This requires 

little marketing talent, as the need is fairly obvious. The second is to supply an 

existing product or servise in a new or superior way. How? The problem detection 

method asks consumers for their suggestions, the ideal method has them imagine an 

ideal version of the product or servise, and the consumption chain method asks them 

to chart their steps in acquiring, using, and disposing of a product. (Kotler e Keller, 

2012).  

De modo a definir quais as melhores oportunidades da empresa, deve-se se ter em 

consideração os seguintes pontos: 

-A company may benefit from converging industry trends and introduce hybrid 

products or services that are new to the market. Major cell manufacturers have 

released phones with digital photo and video capabilities, and Global Positioning 

Systems (GPS); 
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- A company may make a buying process more convenient or efficient. Consumers can 

use the Internet to find more books than ever and search for the lowest price with a 

few clicks; 

- A company can meet the need for more information and advice. Angie’s List 

connects individuals with local home improvement contractors and doctors that have 

been reviewed by others; 

- A company can customize a product or service. Timberland allows customers to 

choose colors for different sections of their boots, add initials or numbers to their 

boots, and choose different stitching and embroidery; 

- A company can introduce a new capability. Consumers can create and edit digital 

“iMovies” with the iMac and upload them to an Apple Web server or Web site such as 

YouTube to share with friends around the world; 

- A company may be able to deliver a product or service faster. FedEx discovered a 

way to deliver mail and packages much more quickly than the U.S. Post Office; 

- A company may be able to offer a product at a much lower price. Pharmaceutical 

firms have created generic versions of brand-name drugs, and mail-order drug 

companies often sell for less.” (Kotler e Keller, ano). 

As ameaças que rodeiam a empresa, externamente, são consideradas, também por 

Kotler e Keller, um desafio posed by an unfavorable trend or development that, in the 

absence of defensive marketing action, would lead to lower sales or profit. To deal 

with them, the company needs contingency plans. The threats in the lower-right cell 

are minor and can be ignored. The firm will want to carefully monitor threats in the 

upper-right and lower-left cells in the event they grow more serious. 

No entanto, a evolução de uma marca, não depende apenas do ambiente externo, é 

também importante considerar as forças internas da empresa, ou seja, o que a 

diferencia e destaca da concorrência e também as suas fraquezas, o que a impede de 

evoluir internamente. “Businesses can evaluate their own strengths and weaknesses 

by using a form like the one shown in Marketing Memo: Checklist for Performing 

Strengths/Weaknesses Analysis. Clearly, the business doesn’t have to correct all its 

weaknesses, nor should it gloat about all its strengths. The big question is whether it 

should limit itself to those opportunities for which it possesses the required 

strengths, or consider those that might require it to find or develop new strengths. 

Managers at Texas Instruments (TI) were split between those who wanted to stick to 

industrial electronics, where TI has clear strength, and those who wanted to continue 

introducing consumer products, where TI lacks some required marketing strengths. 

(Kotler Keller, 2003). 
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1.5. Brand Personality 

 

(…) refers to the set of human characteristics associated with a brand.  (Journal of 

Marketing research, 1997) 

Atualmente, quando se pretende adquirir um produto ou um serviço, nunca é 

realmente pela sua função, mas sim pelos seus ideais. O significado que o cliente 

retira daquilo que a marca pretende transmitir, também é um fator influente na hora 

da decisão de compra. A criação da marca gráfica, bem como, no caso especifico deste 

projeto, a estratégia de comunicação, são geradas em função da personalidade da 

marca. 

A personalidade da marca is defined formally here as “the set of human 

characteristics associated with the brand. To illustrate Absolut Vodka personified 

tends to be descibed as a cool hip, contemporary 25-year old, whereas Stoli’s 

personified tends to be described as an intellectual, conservative, older man. In 

contrast to “product-related attributes” wich tend to serve a utiliatarian function for 

consumers, brand personality tends to serve symbolic or self-expressive function. 

(Keller, 2012). 

 

 

 

1.6. Público Alvo  

 

Parte específica de uma sociedade com peculiaridades em comum (sexo, idade, 

grau de escolaridade, objetivos profissionais, interesses etc.) e para a qual se destina 

uma mensagem determinada. (Priberam, 2013) 

 

Para a realização da estratégia de comunicação, o público alvo é o ponto a ter mais em 

conta, uma vez que é em função dele que a marca trabalha. É com base no público 

alvo que se definem conteúdos e informação a transmitir. O público alvo é definido 

através dos seguintes critérios: 

- Critérios Demográficos (sexo, idade e nacionalidade); 

- Critérios Geográficos (localização, zona urbana ou rural); 

- Critérios Sociodemográficos (educação, classe social, profissão, rendimentos, etc); 

- Critérios Comportamentais (gostos pessoais, sensibilidade ao preço/ qualidade); 

- Critérios Psicográficos (personalidade, estilo de vida, gostos pessoais); 

 

A imagem de uma entidade difere de acordo com os públicos a que se dirige, com que 

interage ou em que desperta interesse. Por abranger o conjunto das suas 

características e actividades, a imagem de uma organização torna-se relevante para 

um número alargado de públicos, que desenvolvem diferentes perceções 

influenciadas pela área da atividade que lhes diz mais diretamente respeito. Os 
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públicos são compostos por todas as pessoas com quem, de uma forma ou outra, a 

organização (clientes ou funcionários), têm uma ligação mais distante ou esporádica. 

(Vilar). 

 

 

1.7. Personas 

 

“Persona ou buyer persona é um perfil semificcionail que representa o cliente ideal de 

uma empresa, criados para ajudar seu negócio a compreender melhor quem é o cliente 

e do que ele precisa. As personas permitem estratégias de Marketing mais acuradas.” 

(Guilherme, 2017). 

Com a definição do Público Alvo, obtemos uma visão mais ampla dos utilizadores da 

marca. Através da elaboração de uma persona, obtém-se uma maior perceção de 

hábitos e características que definem esse público, e é função desses mesmo pontos 

que se deve definir o conteúdo e informação que se deve transmitir. 

Para se definir a persona deve-se ter uma série de pontos em conta, são eles:  

- Características físicas e psicológicas; 

- Qual o motivo principal pelo qual o cliente compraria o produto; 

- Quotidiano (pessoal e profissional); 

- Motivações e valores morais; 

- Que tipo de informação procura; 

- Gostos pessoais; 

- O que influencia a sua decisão. 

 

1.8. Identidade visual de eventos 

 

Enquanto as Marcas falam de um modo virtual para a mente e para o coração, a 

Identidade da Marca é intangível e apela para os sentidos. (Wheeler, 2008). 

 

Quando se elaborada a Identidade Visual para Eventos, é importante ter em conta 

determinados aspetos. De acordo com Cullen (2008), a Identidade visa “incorporar os 

elementos intangíveis – emoção, contexto e essência, que mais importam para os 

consumidores.”, é neste sentido que a Identidade Visual do Evento, é importante, 

transmitir da forma mais clara possível quais os objetivos e fundamentalmente o 

conceito do mesmo. Para uma construção de uma melhor Identidade Visual, Alina 

Wheeler (2008) aponta os seguintes critérios a ter em conta, para um resultado 

eficiente e duradouro na mente das pessoas: 

Visão – É importante ter a capacidade de antever o futuro da Marca, imaginar o que 

os outros não conseguem ver.  

Significado – Qualquer Marca de sucesso representa algo com significado e dispõe de 

um conjunto de valores que a caracterizam. 
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Autenticidade – “A autenticidade não é possível sem que uma empresa tenha bem 

clara a sua razão de ser, sua proposição de valor e a sua diferença competitiva.”  

Coerência – “É a qualidade que assegura que todas as peças se encaixam de forma a 

mostrar ao consumidor que não existem remendos.” 

Flexibilidade – A Identidade Visual contempla a realidade atual, mas os suportes 

criados devem ser flexíveis, de modo a acompanhar a evolução da marca, sem 

prejuízo. 

 

O Sistema de Identidade Visual trata-se então de um conjunto de especificações dos 

elementos integrados na Identidade de uma Empresa. Está classificado, de acordo 

com Peón (2001), em três categorias: 

Extenso – Desenvolvido exclusivamente para grandes empresas, compreende um 

grande número de elementos e o desdobramento de cada um deles em aplicações 

numerosas e diversificadas. 

Completo – Projetado para médias empresas, o sistema completo é utilizado aquando 

não existem demasiadas restrições por parte do cliente, nem são levantados 

problemas financeiros e operacionais. 

Restrito – É um sistema de menor abrangência a nível de diversidade de aplicações. 

Por norma é utilizado por pequenas empresas, onde os recursos financeiros e 

operacionais são menores. 

 

Uma Identidade Visual fácil de lembrar e imediatamente reconhecível viabiliza a 

conscientização e o reconhecimento de uma Marca. (Wheeler, 2008).  

 

A Identidade Visual tem como objetivo hierarquizar características e conceitos, de 

modo a posicionar uma determinada empresa no mercado da forma mais correta.  

Os elementos que constituem a Identidade Visual, devem também ser tidos em conta. 

De acordo com Peón (2001), podem ser primários (símbolo, logotipo, etc.), cuja 

veiculação é essencial para o funcionamento do sistema, e secundários, não menos 

importantes, no entanto que dependem da configuração de cada aplicação e derivam 

de componentes dos elementos primários (cor, tipografia, etc.). Existem também os 

considerados elementos acessórios, isto é, grafismos ou mascotes que também 

possam caracterizar a Marca.  

Em Sistemas de Identidade Visual, extensos ou completos, devem ser definidas 

normas para os layouts, isto é, são criadas regras que determinam a elaboração dos 

suportes de comunicação para a Marca, de modo a manter a coerência. 

 

1.9. Comunicação em Multimeios 

Até uma determinada altura, os produtos e serviços eram publicitados através da 

comunicação em meios offline, “materiais, de caráter publicitário ou jornalístico, que 

são impressos em gráficas, birôs de impressão, ou em locais específicos.” (Jacqueline 
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Pirkelbauer, 2012), onde se encontram incluídos os meios de comunicação em massa, 

televisão, rádio, jornais, etc. Com a drástica evolução da era digital, surgiram os meios 

de comunicação online, que se têm vindo a revelar uma grande vantagem para as 

empresas, uma vez que lhes permitiu acrescentar às campanhas tradicionais o meio 

digital.  

Tal como refere Pirkelbauer (2012) na Internet não existe apenas a publicidade com 

banners. Existem muitas formas de fazer marketing online, por exemplo através de: e-

mail marketing, Adwords, Adsense, SEM1 e SEO2 nos sites de procura, marketing nas 

redes sociais, blogging e microblogging, podcast e vídeos online, marketing viral, 

appvertising, widgets, etc, bem como as redes sociais, que no caso especifico deste 

projeto, são de grande relevância. 

 

1.9.1. Redes Sociais 

 

Os limites das redes não são limites de separação, mas limites de identidade. (...) 

Não é um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é 

permanentemente mantido e renegociado pela rede de comunicações. (Frei, Klaus, 

2008)  

As Redes Sociais subdividem-se em dois grandes grupos, as redes pessoais e as 

inteiras, segundo Amaral (2008) “as redes dedicadas, de atividades comuns, locais, 

familiares, empresariais, indiretas e hiperlinks. As redes dedicadas são 

representativas da rede de amigos, de clube de fãs a que o indivíduo pertença assim 

como redes de negócios, ou seja, redes onde é necessária dedicação para que essas 

mesmas ligações possam ser mantidas”. 

De um modo geral para obter lucro a partir de uma rede social é necessário 

fundamentalmente divulgação continua e regular de informação que preencha a 

necessidade dos consumidores, bem como a criação de conteúdos que permitam 

interação com os mesmos. É também necessária a análise contínua do 

comportamento do público alvo, bem como uma estratégia coerente entre todas as 

Redes Socias a ser utilizadas. 

 

Youtube 

Relativamente a esta rede social, é provavelmente a mais difícil de gerir, pois são 

necessárias aptidões técnicas no campo do audiovisual. Para obter rentabilidade, é 

necessário inicialmente a criação de um novo canal, sem pagar nada por isso, e 

colocar conteúdo com bastante regularidade. Ao atingir uma média de 30 mil 

visualizações nos vídeos, o Youtube oferece a veiculação de publicidade. A partir daí, 

o processo é o mesmo que o Google AdSense. 
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Facebook 

De modo a obter uma maior aderência na página, tal como no Youtube, é 

necessária a divulgação de informação contínua relacionada com a marca e o que a 

envolve, bem como a criação de conteúdo específico e relevante, onde seja possível o 

público alvo interagir.  

Faça posts curtos, utilize fotografias, faça perguntas, publique no melhor horário, 

provoque a conversa nos comentários, segmente os posts, seja mais relevante e 

planeie os posts com antecedência. São estes os pontos principais, referenciados no 

Jornal Ekonomista (2016) que levam ao engagement entre a marca e o público alvo. É 

importante nesta fase, acompanhar o comportamento do público alvo, sendo que se 

deve disponibilizar no mínimo 1h por semana ao Google Analytics. Para medir os 

resultados de todo este processo o Facebook fornece o “Facebook Insights”. A partir 

do momento em que os objetivos são alcançados e geram rendimento à empresa, 

outras formas de investimento visam a promoção de anúncios e conteúdos da marca, 

com base em dados geográficos, interesses, idade, gostos pessoais, etc., bem como a 

adesão a um programa de afiliação, ou seja, “divulgando mensagens de outras marcas 

ligadas à área da sua página ou de produtos relacionados com o seu mercado. Se usa a 

página para dar dicas de maquilhagem pode divulgar e aconselhar produtos e ganhar 

dinheiro com isso.” (Ekonomista, 2016). 

 

 

Instagram 

Tal como nas redes sociais mencionadas anteriormente, é necessário a análise do 

comportamento do público alvo e a continuidade nas publicações. Para obtenção de 

rendimento no Instagram, pode optar-se por um programa de afiliação para a 

divulgação de produtos relacionados com o conceito da Marca, criação e partilha de 

Hashtags e a venda de produtos da mesma.  

 

1.10. Design Editorial 

 

A palavra editorial significa, em geral, artigos que expressam a opinião do editor 

sobre assuntos de interesse particular em um determinado momento, mas “design 

editorial” passou a significar: narrativas com curadoria para aqueles com uma paixão 

por compartilhar um ponto de vista, interesses ou mesmo uma marca. (Zappaterra, 

2014) 

O Design Editorial é uma área especifica do Design de Comunicação. Esta área dedica-

se essencialmente ao design e planeamento de jornais, revistas, livros etc. Trata-se de 

jornalismo visual, onde a composição gráfica ganha uma função fundamental, neste 
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caso dar forma e expressão ao objeto, bem como captar o leitor apresentando o 

conteúdo da forma mais clara e organizada possível.  

Martin Venezky define o Design Editorial enquanto estrutura por meio da qual uma 

determinada história é lida e interpretada. Ele consiste tanto na arquitetura geral da 

publicação (a estrutura lógica que isso implica) como no tratamento específico da 

história (à medida que ela força ou mesmo desafia essa própria lógica). É uma área 

que junta profissionais de áreas distintas, o que torna importante a boa relação com 

toda a equipa. A equipa é formada por: 

- Diretor/ Editor; 

- Diretor de Arte/ Editor de Arte; 

- Diretor de Produção Gráfica; 

- Diretor de redação/ subeditores; 

- Diretor de Fotografia/ Editor de Imagem; 

- Designers. 

 

1.11. Critério Editorial 

 

O critério editorial de uma publicação define-se pelas características da 

publicação. O critério editorial considera três categorias: 

- Efémero: transmite a informação com utilidade temporal e espacial localizada 

(folhetos, flyers ou brochuras). 

- Periódico: a publicação é editada e distribuída com regularidade temporal (jornais e 

revistas). 

- Monográfico: publicação única, completa e constituída por um só volume ou vários 

volumes que constituem uma só publicação.  

 

1.12. Perfil Editorial 

 

O Perfil Editorial trata-se de um discurso sustentado na visão e objetivos dos seus 

editores. Visa fundamentalmente responder a duas questões, porquê e para quem, 

que apresentam e justificam os objetivos da publicação. Com isto, justifica-se a ideia/ 

conceito da publicação, bem como o público alvo. 

 

1.13. Canal de distribuição 

 

Durante um longo período de tempo, o principal e único canal de distribuição de 

qualquer objeto editorial, foram as bancas ou, em tempos ainda mais anteriores, os 

ardinas. Atualmente os canais de distribuição são inúmeros devido à era digital.  
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Oferecendo a possibilidade de distribuição praticamente gratuita, sem os diversos 

custos de impressão e distribuição impressa, que o objeto editorial representa, o 

Digital Publishing tornou-se uma alternativa bastante vantajosa, onde podemos 

encontrar diversos suportes de divulgação digital, como ePub ou o PDF, direcionados 

para publicações com maior predominância de texto, bem como apps ou páginas web, 

que servem essencialmente aos jornais ou revistas. Também as redes sociais, 

suportam um papel importante para as publicações digitais, uma vez que atualmente 

grandes revistas, jornais, etc. as utilizam para divulgação de conteúdo e da própria 

marca, de forma gratuita. 

O prazer de tocar e desfolhar uma publicação, sensação indispensável aos 

verdadeiros leitores, é o único fator genuíno que continua a caracterizar as 

publicações impressas. 

 

1.14. Estrutura 

 

A estrutura é a história - é o começo, o meio e o fim. No design de publicações 

impressas, é a justaposição de histórias, das diferentes secções temáticas, das 

decisões particulares de como cada conto vai ser contado, em quantas páginas, com 

que estilo visual e em que ordem. Se a impressão se destaca por alguma coisa, é pela 

necessidade do meio pela imposição de estrutura e ordem a partir de cima. (Robert 

Klantem, Sven Ehmann, Kitty Bolhofer e Floyd Schulze, 2010).  

A estrutura de uma publicação visa fundamentalmente organizar e estabelecer uma 

relação entre os diversos conteúdos inseridos na publicação. Varia em função do 

critério editorial e o tipo de publicação, isto é, a estrutura de um jornal é mais rígida, 

enquanto que as revistas são mais flexíveis. A estrutura de uma revista divide-se em: 

páginas iniciais, que contêm índice, carta de editor, publicidade, etc., secção de artigos 

e reportagens, que transmite todo o tipo de conteúdo que caracteriza e justifica a 

publicação e, em alguns casos, a abertura de secção, que contém conteúdos 

introdutórios da publicação. 

 

1.15. Nome 

 

The right name is Timeless, tireless, easy to say and remember; it stand for 

something, and facilitates brand extensions. Its sound has rhythm. It looks great in 

the of an email and in the logo.  (Wheeler, 2009) 

De acordo o website “i10as”, o naming e a sua importância, definem-se enquanto 

“trabalho de escolha do nome do produto, serviço ou empresa estabelecendo uma 

relação direta com o posicionamento pretendido. Um nome planeado tem a 

capacidade de conquistar clientes e potencializar novos negócios. Estudos em 

possíveis nomes para marca e ou atributo do produto, pronúncia, escrita, 
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concorrência e tendências, geram excelentes resultados. Ter um nome eficaz e que 

comunique o posicionamento é altamente relevante. O processo aumenta as 

possibilidades de sucesso, é um planeamento rigoroso, disciplinado, e alimenta a 

participação do cliente em todos os julgamentos chave. Uma das funções mais 

importantes do naming é reforçar um atributo principal ou diferencial posicionando o 

produto ou serviço.” 

 

2. Estudo de Caso Rimas e Batidas 
 

No âmbito dos Estudo de Caso, considera-se o Rimas Batidas um bom exemplo a 

ter em conta. Online desde 2015 a Revista Digital, visa a projeção da vertente Rap e 

Djing da Cultura Hip Hop, bem como da música eletrónica. Foca-se essencialmente na 

elaboração de conteúdos regulares, sobre o desenvolvimento da Cultura e o que a tem 

demarcado positivamente. Embora exista falta de coerência na comunicação, têm 

vindo a desenvolver um trabalho com resultados positivos, que demonstram 

conhecimento sobre o comportamento do público alvo. 

É referido no website Rimas e Batidas que é uma revista digital dedicada à cultura Hip 

Hop e às produções musicais nos territórios da eletrónica emergentes em Portugal e 

além-fronteiras. Diariamente partilha as estórias de criativos, coletivos e movimentos 

que desafiaram as regras e seguiram o seu próprio caminho, ideais e influências numa 

construção musical e artística livre, progressiva e aventureira. 

Publica críticas, entrevistas, reportagens, ensaios, lançamentos exclusivos e 

produções vídeo, sonoras e fotográficas, um mosaico de conteúdos que abre as portas 

a apreciadores e curiosos de todo o universo do Hip Hop e da música electrónica – das 

zonas mais remotas da cultura Bass à tradição Techno; dos abismos mais deep da 

New Age às derivas sintetizadas que orbitam no espaço; da pop à não pop; do silêncio 

ao ruído.” 

É desta forma que a revista digital Rimas e Batidas se apresenta ao seu público, atual, 

com diversidade e continuidade nos seus conteúdos. Direcionada a leitores com 

idades compreendidas, aproximadamente, entre os 17 e os 35 anos de idade e com 

gosto pela vertente Rap e Djing dentro da cultura e Hip Hop, bem como pela música 

eletrónica. Está online desde 2015 e a sua evolução é notória devido à qualidade e 

rapidez dos artigos que publicam. Tem vindo também a tornar-se numa plataforma 

de lançamento para jovens jornalistas, tendo em conta que o Diretor e Editor da 

mesma é o conceituado Rui Miguel Abreu. 

 

 

A restante equipa é composta pelos seguintes membros: 

Sub-Editores 

Alexandre Ribeiro, Bruno Martins 
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Redacção 

Ricardo Miguel Vieira, Ricardo Farinha 

Director Técnico e de Design 

César Furtado 

Colaboradores 

Nuno Afonso, Amorim Abiassi Ferreira, Francisco Noronha, Bruno “Darksunn” Dias, 

Marko “Rocky Marsiano” Roca, Stereossauro, Hugo Jorge, Manuel Rodrigues, Núria, 

Manuel Abelho, João Pedro da Costa, Alexandra Oliveira Matos, Gonçalo Oliveira 

Foto & Vídeo 

Helder White, Rafael Correia, João Luís Amorim, Manuel Abelho, Pedro Silva, Sara 

Coelho, Sebastião Santana, Luís Almeida 

Comercial 

Bernardo Marques 
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2.1 Identidade Visual 

 

O Rimas e Batidas é fundamentalmente ligado a dois géneros de música alternativos e 

com uma mensagem, neste caso o Hip e Hop e a Música Eletrónica, mais 

especificamente o Techno e embora o logotipo esteja visualmente bem concebido, não 

nos remete para nenhuma das vertentes, isso demonstra que a Identidade Visual não 

foi pensada corretamente.  

 
Figura 1 Imagem Gráfica Rimas e Batidas 

 

2.1.2  Símbolo 

 

O símbolo do Rimas e Batidas é composto por tipografia, neste caso a letra B, de 

Batidas e um triângulo vermelho, que pode remeter o público alvo para um palco 

iluminado por um foco. Tendo em conta as vertentes de informação que o Rimas e 

Batidas representa, pode fazer sentido, uma vez que o tipo de ambientes dos 

concertos de Hip Hop, bem como Música Eletrónica, são de luzes baixas, com foco, 

exclusivo no artista. 

 

 

2.1.3 Tipografia 

 
A escolha definida pelo o Rimas e Batidas foi a Bebas Neue Font Bold. Criada em 2010 

no estúdio Dhrama Tipo, no Japão. A tipografia definida pelos mesmos, tem sindo alvo 

de diversas utilizações, tal como o “boom” da Helvetica ou da Futura, a Bebas Neue é 

uma tipografia que está bastante presente na atualidade e no inconsciente da público. 
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2.1.4  Cor 

 
Uma vez que o Rimas e Batidas não disponibiliza qualquer informação acerca da 

justificação da escolha de cor, pressupõe-se que seja aproximado dos seguintes tons: 

 

 
Figura 3 Pantones Imagem Gráfica Rimas e Batidas 

 

Associamos o vermelho a uma cor que nos transmite energia, emoções e paixão. 

Sendo um Rimas e Batidas uma revista digital empenhada em contribuir para a 

evolução do Hip Hop em Portugal, bem como na expansão de géneros mais 

alternativos, o vermelho justifica-se, uma vez que remete o público à emoção de ver 

os estilos musicais que aprecia em constante evolução. 

 

 

 

 

Figura 2 Font Bebas Neue 
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2.2 Website 
 

O website do Rimas e Batidas aposta na simplicidade visual em contraste com o 

vermelho, que os caracteriza em vários aspetos da comunicação. Em destaque 

encontram-se os principais tópicos que o site aborda. Aquando noutra secção, o 

layout do site não altera. O destaque à secção é efetuado com uma tipografia serifada 

e centrada na página. Embora a leitura seja fácil, a tipografia não tem relação com a 

imagem do Rimas e Batidas. O conteúdo faz-se acompanhar, normalmente, por uma 

fotografia, referente ao mesmo. Relativamente às reportagens, são destacadas por 

uma fotografia dos colaboradores do Rimas e Batidas. As rúbricas ganham a sua 

própria forma, apresentando uma imagem visual que as caracteriza, no entanto não 

se relacionam. 

 

Está repartida pelas seguintes secções: 

Home: A página inicial do site contém na barra superior as Redes Sociais, informação 

referente aos mesmos, bem como a RBTV, canal do Youtube. 

 

 
Figura 4 Website Rimas e Batidas 
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Curtas: São as notícias que saem com mais frequência no website Rimas Batidas, com 

um pequeno texto informativo e normalmente acompanhados por um link de uma 

ligação para o Youtube de uma música alusiva ao artista. 

 

 
Figura 5  Website Rimas e Batidas 

 

Críticas: São literalmente críticas e apreciações realizadas pelo Diretor, Rui 

Miguel Abreu e Amorim Abiassi, colaborador e diretor criativo do Rimas e Batidas, 

com fim de promover novos projetos e artistas, bem como descortinar a essência de 

artistas inerentes na cultura. 

 

 
Figura 6  Website Rimas e Batidas 
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Longas: São reportagens realizados pelos diversos jovens colaboradores do Rimas e 

Batidas e centra-se na divulgação de artistas da cultura Hip Hop. Cobre lançamentos 

de trabalhos, iniciativas dos artistas, eventos realizados, entre outros. Jovens 

jornalistas e críticas procuram expor os seus trabalhos a partir das reportagens que 

realizam para o Rimas e Batidas, bem como os próprios artistas, partilham as mesmas 

nas suas redes sociais. 

 

 
Figura 7  Website Rimas e Batidas 

 

 

Rúbricas: existem cerca de seis rúbricas realizadas pelo Rimas e Batidas, são as 

seguintes: 

5K7s realizada por Rui Miguel Abreu e que consiste numa seleção e análise de 

músicos da vertente Hip Hop e Eletrónica, acompanhados de uma playlist também 

selecionada pelo próprio que, evidentemente, vai de encontro ao tema da rúbrica; 

 

Figura 8 Website Rimas e Batidas -  Rúbrica 5k7s 
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Da Raiz ao Ritmo “é o programa de autor de Rocky Marsiano na Rádio Oxigénio com 

emissão aos domingos, às 23 horas, nova reposição à meia-noite de 5ª para 6ª feira e 

pós-escuta no Rimas e Batidas. Quer isto dizer que a mais recente emissão 

do programa de uma hora que, segundo o produtor sediado na Holanda, se baseia na 

premissa “viajar pela música”, passa a estar disponível no canal SoundCloud do ReB 

todas as 6ª feiras da parte da manhã. Em rotação à entrada do fim-de-semana para os 

seguidores do Rimas e Batidas.” (ReB Team);  

O significado da Imagem Visual, relaciona-se com a rúbrica, uma vez que explora as 

batidas provenientes de diferentes culturas. No entanto a Tipografia volta a não 

relacionar-se com a ilustração.  

 

Figura 9 Website Rimas e Batidas - Rúbrica da Raiz ao Ritmo 

 

DarkSunDays “é o podcast mensal do produtor DarkSunn que estreou em em Maio 

de 2013 na plataforma Mixcloud e que migrou para o Rimas e Batidas em Junho de 

2015. O projecto nasceu como um auto-desafio do membro fundador do 

colectivo Monster Jinx como método para se manter actualizado quanto às novas 

produções hip hop e electrónica lançadas a cada novo mês – daí que as compilações 

incluam, na sua maioria, novidades sónicas – e também para continuar activo na 

feitura de sets (DarkSunnDays é gravado num só take como se de um live set se 

tratasse). Não esquecer também que o DarkSunnDays acontece também neste grupo 

comunitário do SoundCloud, que permite aos artistas adicionar músicas para 

poderem ser inseridas no podcast. No primeiro Domingo de cada mês, DarkSunnDays 

partilha o seu mais recente podcast em exclusivo no Rimas e Batidas.  

Um bom exemplo da individualidade da imagem gráfica nas Rúbricas do Rimas e 

Batidas, é precisamente a de DarkSunDays. A Imagem Visual que é transmitida é 

realizada em torno do estilo do produtor, que cria uma fusão entre a eletrónica e o 

Hip Hop atual. A escolha da tipografia não apresenta nenhum significado, no entanto 
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a escolha da Paleta de Cromática vai de acordo com a viagem musical produzida pelo 

mesmo.  

O Artwork da rúbrica foi realiza pela Dialogue.pt. Determinados trabalhos estão 

identificados como podemos verificar na imagem em baixo, é a forma como o Rimas e 

Batidas potencia todos os colaboradores da revista, uma vez que esta, embora tenha 

uma equipa base, trabalha com diversas identidades. 

 

 

 

Figura 10  Website Rimas e Batidas  - Rúbrica DarkSunnDays 
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Pioneiros, também realizada por Rui Miguel Abreu, entra no mesmo conceito que a 

primeira mencionada, isto porque é novamente uma opinião do mestre do Rimas e 

Batidas, neste caso, procura os pioneiros da vertente Hip Hop e Eletrónica e efetua 

uma crítica e análise às primeiras músicas lançadas pelos mesmos. 

 

Figura 11  Website Rimas e Batidas -  Rúbrica Pioneiros 

 

 

O Bairro do Gato Mariano são histórias da autoria de Tiago da Bernarda e nasceu 

em 2014, “entre estágios não-remunerados”, com o propósito de “ilustrar críticas a 

projectos musicais portugueses através de pequenas fábulas”.” 

Aquando publicada uma Banda Desenhada, a Imagem que a identifica no website e 

redes sociais, é uma das ilustração da mesma. 

 

 

Figura 12  Website Rimas e Batidas  - Rúbrica O Bairro do Gato Mariano 
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“Em Subterrâneos vão encontrar um grupo, cada vez maior, de pessoas com um 

propósito especial para embarcar nesta viagem. Não compram bilhete, tentam saltar 

por qualquer lado como quem quebra as barreiras estéticas de um beat para dar lugar 

a linhas musicais ousadas que se vão ouvindo entre os mais diversos ruídos 

produzidos pela máquina. Apreciam a viagem calados, pois é no escuro e no silêncio 

da multidão que dão à luz letras venenosas abraçadas a uma entrega total do MC ao 

seu instrumental. Aqui podem sentir a terra a abanar juntamente com o calor, as 

faíscas ou a ausência de luz por quebras da corrente eléctrica. Afinal de contas 

estamos abaixo do solo e todo este choque cultural e intelectual funciona como duas 

placas tectónicas que se movimentam enraivecidas com a vontade de expulsar todo o 

magma que por entre elas passeia, calmo, à espera do momento certo para explodir 

ao vir ao de cima. Esta é a viagem pelos cenários underground do Hip Hop.” 

Tem também a sua própria imagem visual. Sendo uma viagem musical mais 

underground da cultura, a ilustração é uma ratazana, que representa o subterrâneo. A 

nível da tipografia, existe uma relação com o Grafitti, o que neste caso especifico 

remete para um lado mais marginal. A escolha da Paleta Cromática não tem qualquer 

significado. 

Figura 13 Banda desenhada O Bairro do Gato Mariano 
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Figura 14  Website Rimas e Batidas -  Rúbrica Subterrâneos 

 

Avanços (mixes), trata-se literalmente de um avanço das notícias partilhadas na 

secção “Curtas”, ou seja, notícias que os mesmos considerem ser de teor mais 

importante, fazem uma reportagem em tom de análise. 

 

RBTV, apresenta o trabalho de jovens que procuram divulgar o seu trabalho na área 

da captação e edição por norma enviam trabalhos e propostas de forma gratuita, 

devido à continuidade, o Rimas e Batidas passou a assinar os vídeos. 

 

2.3 Redes Sociais 

 

Atualmente o Rimas e Batidas utiliza as seguintes redes sociais enquanto meio de 

divulgação. 

 

2.3.1. Facebook  

 

É o principal meio de comunicação em multimeios utilizado pelo Rimas e Batidas. 

Além de ser o método de divulgação de todas as notícias, criticas, reportagens e 

podcast’s disponíveis no site, onde aproveita também para potenciar os artistas e 

identidades às quais se refere, como se pode verificar na imagem em baixo: 
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Figura 15 Comportamento Rimas e Batidas -  Publicações no Facebook 

 

Utiliza também a rede social para promover diversos eventos, com a curadoria dos 

mesmos, bem como de outras identidades, o que veio a tornar o Rimas e Batidas um 

promotor e a primeira escolha dos produtores dos mesmos, para a participação nos 

eventos enquanto canal de divulgação. 

Pode observar-se essa situação com o Festival Eminente, com a curadoria de Vhils, 

um dos artistas emergente na arte urbana, já realiza este mesmo festival à algumas 

edições em Londres, sendo esta a primeira em Portugal. 
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Figura 16 Rimas e Batidas no Facebook - Divulgação de Eventos 

 

Na imagem em baixo, pode verificar-se o aspeto habitual do Facebook Rimas e 

Batidas. O símbolo, na fotografia de perfil e a fotografia de capa, sempre destinada à 

promoção de eventos: 

 

 
Figura 17 Rimas e Batidas no Facebook -  Divulgação de Eventos 
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2.3.2. Twitter  

 

Para partilha de notícias e repost de publicações de artistas das várias vertentes da 

cultura Hip Hop e também da rádio Antena 3. 

 

 
Figura 18 Twitter Rimas e Batidas 

 

2.3.3. Soundcloud  

 

Para partilha de playlists e podcasts relativos às rúbricas disponíveis no website. 

 

2.3.4. Instagram 

 

O Instagram é também uma rede social onde o Rimas e Batidas se encontra sempre 

assíduo. A nível do perfil, a partilha de fotografias potencia o conteúdo disponível no 

site. A Biografia dos mesmos tem como objetivo remeter o público alvo para a missão 

do Rimas, e diretamente para o site, como se pode verificar na imagem em baixo, 

juntamente com o aspeto visual habitual da rede social: 
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Figura 19 Rimas e Batidas no Instagram 

 

O Rimas e Batidas utiliza também a ferramenta do Instastorie e diretos para 

divulgação dos diversos eventos nos quais está presente. Sendo que os seguidores do 

mesmo, tiveram oportunidade de saber qual o ambiente vivido em festivais como o 

“Wireless” festival de Hip Hop em Londres ou o “Forte”, de música eletrónica em 

Montemor o Velho. Festivais estes já com algum peso dentro dos géneros que 

representam. 

 

 

2.3.5. Rádio Antena 3 

 

Apresenta o programa “Rimas e Batidas”, apresentado por Rui Miguel Abreu. Num 

dia descortina um projeto dedicado às Rimas, ou seja, rappers. No outro dedica-se às 

Batidas, e comenta os beats que fazem a atualidade. 

“Rui Miguel Abreu apresenta duas horas semanais de ciência rítmica avançada: Hip 

Hop e mais além, em português e na linguaguem universal das rimas e das batidas. 

Sejam bem-vindos a um admirável mundo novo! Na Antena 3, à quarta-feira, entre as 

0h e as 2h.” (RTP1). 

Curiosamente, a revista digital do Rimas e Batidas adveio precisamente deste 

programa, uma vez que o Buzz foi positivo e proporcionou a extensão da marca. 

Atualmente este programa já está no horário nobre da rádio. 
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2.4. Identidade Visual de Eventos 

 

Desde 2015 o Rimas e Batidas já realizou vários eventos com o âmbito de projetar 

rappers emergentes e inerentes na cultura. Conta com duas edições do Festival Rimas 

e Batidas e já realizou três eventos em casas como o Park e MusicBox.  

Embora visualmente interessante, não existe coerência na comunicação utilizada para 

a divulgação dos eventos, sendo que os seguintes objetos representados, foram os 

suportes utilizados para a divulgação dos mesmos. 

 

 

 
 

Figura 20 Cartaz 1ª Edição Festival Rimas e Batidas 

 

O cartaz da primeira edição do Festival Rimas e Batidas considerou a integração de 

uma  ilustração realizada por um colaborador do Rimas e Batidas. Assume-se uma 

representação da Selva Urbana que a Cultura Hip Hop representa. A informação 

principal do cartaz encontra-se legível, no entanto, determinada informação acaba 

por se perder no mesmo, devido à falta de organização e hierarquização. As cores 

definidas, relembram o objetivo da rúbrica “Os subterrâneos”, uma vez que o objetivo 

é remeter o  público para um ambiente mais sombrio e marginal da cultura Hip Hop. 
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Para a segunda edição, o Rimas e Batidas 

regressa com outra abordagem, no entanto 

mantendo o conceito da ilustração enquanto 

elemento principal do cartaz, sendo que nesta 

edição a informação se encontra mais 

organizada, tornando-a perceptível. Nesta 

edição, o Rimas optou por uma abordagem 

que se apoiou na criação de lettering. 

É precisamente neste sentido que o Rimas e 

Batidas deixa a desejar sobre quais são 

realmente os seus objetivos a nível da 

Identidade Visual da Marca e dos Eventos. O 

objetivo será remeter o público alvo para uma 

nova era do Hip Hop mais contemporânea e 

com mais vivacidade e alegria no seu 

conteúdo, ou manter o marginal e fora da lei, 

que são as raízes e o que realmente 

representam as origens da Cultura?  

 

Da análise de outros eventos realizados pelo Rimas e Batidas, constata-se que não 

existe nenhum tipo de relação gráfica entre eles, bem como se volta a colocar a 

questão mencionada em cima. O primeiro cartaz tem um conceito mais underground, 

onde a tipografia escolhida tem como objetivo remeter para um tag na parede, sendo 

que neste caso a ilustração não tem destaque. No segundo cartaz, com o conceito mais 

moderno, embora visualmente bastante interessante, não tem qualquer elemento de 

tipografia que se identifique com a cultura, a única associação é a fotografia, devido à 

postura do rapper. Por fim, no último cartaz, não disponibiliza tanta informação sobre 

o evento, o que pode não beneficiar o Rimas e Batidas, a tipografia volta a diferir e 

não associar-se à cultura, no entanto funciona com a ilustração, que volta a estar em 

destaque. No entanto, podemos verificar que existe uma relação entre eles na paleta 

cromática, bem com a Identidade Visual da Marca. A utilização de tons entre os 

vermelhos e azuis, pode remeter o público alvo a identificar o evento ao Rimas e 

Batidas. No caso especifico da primeira edição do festival Rimas e Batidas e do evento 

realizado no Park, verificamos novamente a recorrência a uma paleta cromática mais 

underground que contrasta com a Tipografia. 

Figura 21 Cartaz 2ª Edição Festival Rimas e 
Batidas 
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Figura 22 Outros Suportes de Comunicação 

 

A divulgação dos eventos é feita na rádio Antena 3 e também nas redes sociais, 

como mencionado, sendo que o único suporte utilizado é o cartaz, à exceção da 

primeira edição do Festival Rimas e Batidas, que disponibiliza a informação relativa 

ao evento através de uma animação em 2D.  

 

Após esta análise, conclui-se que o Rimas e Batidas possui uma Identidade 

Visualmente interessante, com uma paleta cromática que a caracteriza, quer no 

website, quer nos eventos que já realizou. Outro ponto que favorece o Rimas e Batidas 

é a presença continua nas Redes Sociais, que lhes permite criar maior interação e 

relação com o público alvo, através da forma como abordam os conteúdos 

partilhados. No entanto, o facto de não terem um concorrente direto, cria-lhe uma 

certa “zona de conforto”, daí a falta de coerência. O Rimas e Batidas tem 

conhecimento do seu público alvo e sabe que se destaca em relação às outras 

plataformas, daí a não criar necessidade de evolução a nível do design e da 

comunicação. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. Análise 
 

Concluído o capítulo II, a próxima fase do Relatório de Projeto Final, pressupõe 

uma análise do H2Tuga. Inclui a sua caracterização e os seus valores, bem como os 

suportes de comunicação já utilizados pela mesma. 

 

3.1. Caracterização H2T 

 

O Hip Hop é fundamentalmente sobre mensagem, nasce da libertação de um 

pensamento e quem sente, sente.  

A mensagem retrata o silêncio das minorias que deambulam nos metros e nas 

pequenas ruas de cara trancada e barriga vazia, e isso não é bonito aos olhos das 

barrigas cheias. A libertação do pensamento enche as pequenas salas do Cacém à 

Margem Sul, e as paredes dos pequenos bairros também ganham cores e formas 

enquanto forma de expressão pelos artistas que preenchem a alma de quem sente.  

Foi assim que começou.  

O H2Tuga surge em 2003, aproximadamente 9 anos depois do “boom” do Hip Hop em 

Portugal e advém precisamente da necessidade de uma maior divulgação desta 

cultura. Os fundadores, tiveram a chance de - através de uma excelente equipa e rede 

de contactos - dar o seu contributo na projeção de artistas e iniciativas através de 

uma plataforma online e assim nasceu um projeto que valoriza a arte enquanto forma 

de expressão, fundamental na educação e dá voz aos artistas inerentes a todas as 

vertentes desta cultura. O papel do H2T assenta na partilha de notícias, destaque de 

novos valores através de reportagens, entrevistas, reviews e registos audiovisuais, 

bem como na realização de eventos e atividades que presem pela estimulação e 

educação dos mais jovens, dando a possibilidade aos mesmos de ganharam um gosto, 

um interesse pessoal pelas artes e pela música. É aí que se encontra a motivação da 

equipa, no trabalho feito junto dos jovens que se entregam altruístas, aos valores do 

H2T, igualdade, transparência, integridade, respeito, liberdade e confiança.  

Como já mencionado, a realização de eventos, é um dos objetivos que o H2Tuga faz 

sempre por cumprir, sendo que ao longos dos anos que têm vindo a prestar à cultura, 

sendo que já realizaram concertos de Rap em palcos de Norte a Sul do país, contam 

com 3 edições do “Encontro de Arte Urbana de São Marcos” e na celebração dos 10 

anos do H2T organizaram o “Festival H2T de Arte urbana”, festivais que visam cruzar 

as várias vertentes da cultura Hip Hop. Realizaram também o “H2T duelo verbal”, 

uma batalha de projetar novos rappers. 
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Fundamentalmente, o H2Tuga foca-se nos seguintes eventos: “H2T: Hipo Hop na 

Caixa”, que convida as várias vertentes da Cultura Hip Hop em Portugal a subirem ao 

palco de uma casa Noturna, e realizarem uma atuação. É direcionado a jovens com 

idades entre os 18 e os 26 anos, com uma visão mais eclética da cultura, isto é, não 

assume a cultura enquanto estilo de vida, no entanto aprecia e valoriza o trabalho do 

artista. Os “Encontros de Cultura e Arte H2Tuga”, são também um evento de grande 

interesse, uma vez que visam relacionar determinados aspetos da cultura, com a 

educação. Procura um público alvo entre os 12 e os 19 anos de idade, que vejam no 

Hip Hop, um pequeno prazer e distração que mais tarde se torna em algo mais 

significativo. O “Beat Street XXI”, surgiu recentemente e conta apenas com uma 

edição. Foca-se apenas numa das vertentes da cultura, o Break Dance, pois em tempos 

em que o Rap tem vindo a alcançar um destaque bastante significativo em Portuga, 

está na altura de trazer outras vertentes ao de cima. Inspirado no filme da década de 

80, que desencadeou o termo “Clubin’” pelo mundo, o objetivo deste conceito de festa, 

é por toda a gente a dançar, em plena pista ao som do Dj, criando assim uma maior 

intimidade com o público presente na mesma e dando oportunidade a diversos 

grupos de Hip Hop da capital, de mostrarem o seu trabalho. Além destes principais 

conceitos, o H2Tuga envolve-se também em competições, que visam dar uma 

oportunidade a artistas inerentes na Cultura, darem a conhecer o seu talento, 

exemplos disso são a realização do “Poetry Slam”. 

 Ao longo dos anos revelaram também as suas capacidades a nível de cobertura oficial 

de alguns eventos internacionais, como “Royce Da 59”, “EuroBattle” e “Red Bull Who’s 

the One?”, bem como de diversos eventos a nível nacional, como o “Ser Humano”, 

“Muraliza”, etc. Em 2011 a convite da “Red Bull Bc One”, uma das parecerias mais 

importantes do H2T, tiveram a oportunidade de estar presentes no campeonato 1vs1 

de Break Dance em Moscovo, onde Portugal se encontrava representado pelo B-boy 

Lagaet, bem como em 2012 para o apuramento da Chypher, no Porto e para as 

qualificações da mesma em Roterdão. Neste mesmo o convite por parte da RBBO 

repetiu-se, desta vez para a final no Rio de Janeiro.  

Em 2013 iniciou uma pareceria com a Associação Juvenil M Jovens e ganhou uma 

nova forma, passando a dedicar-se essencialmente à realização de atividades, 

palestras e workshops que visam o crescimento pessoal através desta cultura. 
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3.2. Análise Identidade Visual de Eventos H2Tuga 

 

Como já mencionado, destacam-se três eventos no H2Tuga, sendo que a próxima 

análise se foca nos mesmos. 

 

 

 
Figura 23 Cartaz Encontros de Cultura e Arte 

 

Relativamente a uma das edições dos “Encontros de Cultura e Arte”, verifica-se 

logo um erro no naming do mesmo, isto é, aquando divulgado o acontecimento, é 

indicado com o nome já mencionado, no entanto, no cartaz aparece enquanto 

“Encontros da Cultura Hip Hop”, o que pode suscitar alguma confusão ao público alvo, 

principalmente quem não é conhecedor do H2Tuga.  

Relativamente à organização do cartaz, é interessante a organização no sentido de 

colocar a informação principal no centro e a ilustração e sponsers nas laterais, no 

entanto cria uma limitação na forma como texto flui, provoca confusão na leitura e a 

tipografia utilizada na primeira imagem não ajuda, uma vez que remete para o grafitti 

e cria algo falso, uma vez que o mesmo não é suposto funcionar no computador, mas 

sim nas paredes das ruas.  

Utilizam também diversas font’s, que ora indicam o que se vai passar no evento, como 

é o caso de “debates” na primeira imagem, ora os artistas que vão estar presentes. O 

facto de utilizarem uma letra sem serifa, mais reta e misturarem com uma font 
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serifada que destaca apenas o local, bem como a já mencionada tipografia que remete 

ao grafitti, também torna ainda mais confusa a leitura e torna o cartaz visualmente 

desinteressante.  

A escolha da cor é interessante e vai de acordo com os parâmetros da cor e da 

Identidade Visual, embora neste exemplo não exista destaque da mesma, e do evento, 

uma vez que o Laranja nos remete para uma excitação agradável, é uma cor vibrante e 

convidativa e é considerada também uma cor social e amigável. 

 

Nesta edição entra-se num registo 

completamente diferente, interessante 

na escolha da ilustração, uma vez que o 

H2Tuga vai buscar um símbolo icónico 

e tradicional Lisboeta, valor que o 

destaca enquanto marca e com uma 

leitura mais fácil e organizada, no 

entanto, o espaço que que deixam 

vazio, poderia ter sido aproveitado 

para dar ainda mais visibilidade à 

informação, uma vez que o local e o dia 

ficaram sem qualquer destaque e são 

dois pontos bastante importantes a ter 

em conta. Neste caso, o ponto que 

tinham a favor na edição anterior, a 

cor, não é tido em conta, optando por 

algo mais neutro e sem vida, que não 

está de acordo com o evento em questão. Relativamente à tipografia escolhida, pode 

verificar-se que no local e dia, se mantém a font do cartaz anterior, e para o nome do 

evento, opta-se por algo que remete alguma liberdade, no entanto não está 

diretamente relacionado com o grafitti, o que é uma vantagem para a leitura do 

mesmo. 

 

Figura 24 Cartaz Encontros de Cultura e Arte 
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Figura 25 Cartaz Beat Street XXI 

 

Relativamente ao evento Beat Street XXI, em que a primeira edição foi realizada no 

dia 17 Junho, permitiu-me identificar algumas lacunas que levam o H2Tuga a ficar em 

desvantagem a nível da Identidade Visual de Eventos, o que eventualmente poderia 

ser o seu ponto forte enquanto marca. Este evento foi criado por mim e por um dos 

colaboradores do H2Tuga, João Jesus, como já mencionado na caracterização do 

H2Tuga e no seu contributo para  com a cultura, o objetivo do evento é começar a 

destacar outras vertentes do Hip Hop, bem como trazer outro tipo de conceito às 

noites lisboetas, daí a inspiração no filme. 

Sendo a realização dos suporte de comunicação do evento a minha tarefa, considerei 

que a melhor opção, seria apenas relacionar o mesmos com o filme e com a casa onde 

seria realizado o evento, o Musicbox. Após efetuada a pesquisa destes dois pontos, 

decidi tornar o nome do evento a ilustração e incorporar as parecerias, bem como o 

slogan na mesma e colocar apenas o local e a data no cartaz principal, tal como o 

Musicbox faz para divulgação dos seus eventos. Optei por uma tipografia sem serifa 

para proporcionar uma leitura fácil e que funciona-se com a ilustração, uma vez que 

que esta, embora tenha intenção de criar um efeito tridimensional, é também 

futurista e sem serifa. Resultando assim num cartaz tipográfico. As cores utilizadas 

são inspiradas nos cartazes dos anos 80. 
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Figura 26 Divulgação dos Artistas - Beat Street XXI 

 

Para a divulgação dos artistas, optou-se por esta alternativa, potenciando assim os 

artistas individualmente e permitindo haver também uma maior presença nas redes 

sociais, isto é, a divulgação do evento foi realizada de forma exponencial, primeiro 

divulgou-se apenas o evento e os artistas foram apresentados forma gradual, o que 

criou um buzz positivo ao H2Tuga. A organização do layout foi a mesma que o cartaz, 

onde foi acrescentado apenas uma fotografia de fundo, apenas com objetivo de 

contrastar com as cores e a fotografia do artista, uma exigência do H2Tuga. 

 

Ao contrário dos eventos anteriores, foram criados suportes que se adaptassem à 

redes sociais, neste caso um cartaz 

1080x1080 para o Instagram, onde a 

localização era identificada na legenda, bem 

como o banner para servir enquanto 

fotografia de capa. 

O buzz foi também positivo para o H2Tuga, 

devido a estas mesmas questões, o evento 

acabou por ser divulgado com maior 

continuidade e de forma diversificada, o que 

se chamou a atenção do público alvo, não só 

pelo novo conceito, bem como o empenho do 

H2Tuga, que à muito não se revelava neste 

sentido. 

Figura 27 Divulgação do Evento no 
Instagram 
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Figura 28 Divulgação do Evento Facebook 

 

Para a divulgação ainda do evento, um dos colaboradores realizou um teaser a 

anunciar os artistas que foi divulgado também nas redes sociais. 

 

 

 

Inclusive o H2Tuga foi destacado pelo Rimas e Batidas pela introdução deste novo 

conceito, como se pode verificar na imagem em baixo. 

 

 
Figura 29 Divulgação do Evento por outras plataformas 
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Relativamente ao evento “Hip Hop na Caixa”, embora seja indiscutivelmente um 

evento que destaca o H2Tuga, devido ao conceito, não tem qualquer suporte de 

comunicação disponível. É por este mesmo motivo que se pretende destacar este 

evento para a nova Identidade Visual.  

No decorrer da análise dos eventos 

realizados pelo H2Tuga, pretendo apenas 

destacar o cartaz que serviu para a 

divulgação do 1ª festival H2Tuga, e único, 

que decorreu no Porto. Pode aqui observar-

se uma abordagem bastante interessante, 

uma vez que a nível de ilustração, onde o 

tradicional e contemporâneo fluem de 

forma homogénea, remetendo de imediato 

à cidade do evento, e a organização da 

informação é coerente, uma vez quem cima 

se destaca o evento, local e dia e os artistas 

surgem de forma hierquizada. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Análise do website e redes sociais H2Tuga 

 
A presente análise serve apenas para analisar a estrutura do website, sendo ele 

onde se encontra todo o conteúdo e informação divulgados pelo H2Tuga. Sendo que 

se encontra em processo de mudança por outra identidade sem data prevista para 

entrar em funcionamento, não vai existir qualquer modificação neste projeto do 

mesmo. 
O conteúdo que o H2T disponibiliza no seu website visa a projeção do Hip Hop 

(português em especial) e a vontade de fazer algo mais para promover as suas 4 

vertentes, Rap, Arte Urbana, Djing e B-boy, no entanto, devido ao facto de o Rap ser a 

vertente mais desenvolvida, acaba por ser a mais partilhada. 

O website H2Tuga apresenta a seguinte estrutura:  

Home – na página inicial do website encontram-se os principais destaques que são 

atualizados consoante a recorrência de eventos. Estão também disponíveis os 

destaques principais do separador “Multimédia”, que inclui entrevistas, vídeos, 

Figura 30 Cartaz Divulgação de Evento 
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fotografias, etc. 

 
Figura 31 Apresentação do Website H2Tuga 

 

Notícias – nesta página encontram-se notícias curtas dos diversos artistas da cultura, 

o objetivo das mesmas passa por fazer chegar ao público alvo a informação do 

lançamento de uma nova Ep ou álbum, bem como eventos futuros e iniciativas. São 

este tipo de notícias as mais divulgadas nas Redes Sociais. 

 

 
Figura 32 Website H2Tuga 

 

Entrevistas – página inteiramente dedicada ao que é feito em Portugal, onde se 

podem encontrar diversas conversas com os vários artistas da cultura, bem como os 

que se encontram numa fase inicial e procuram divulgação. Maioritariamente são 

reportagens de texto, no entanto existem também reportagens em vídeo produzidas e 

realizados por membros do H2T. 

Eventos (reportagens) – nesta página estão disponíveis várias reportagens de grande 

parte dos eventos realizados nas várias vertentes do Hip Hop, sempre acompanhada 
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do registo fotográfico, bem como recentemente um pequeno vídeo dos melhores 

momentos do evento. 

Análise – nesta página procura-se essencialmente uma projeção mais individual do 

artista em particular e do seu trabalho, bem como de outras iniciativas, com 

apreciações escritas pelos membros do H2T. O mais recente ponto em análise no H2T 

é a rúbrica “E tu? Porque fazes arte?”, que visa uma abordagem nesse mesmo sentido 

aos artistas da cultura. 

Multimédia – esta página inclui todos os registos efetuados pelo H2T de diversos 

eventos, iniciativas e outro tipo de projetos, bem como faixas soltas enviadas por 

rappers emergentes na cultura que procuram uma maior divulgação do seu trabalho.  

Passatempos – esta página é dedicada à realização de passatempos que visam 

presentear o público alvo do H2T com bilhetes para concertos e outro tipo de brindes 

patrocinados pelos próprios artistas. Desde 2015 que não é realizado nenhum 

passatempo nesse sentido. 

 

No que diz respeito à utilização de redes sociais, o Facebook é o principal meio 

utilizado pelo H2T. Através da página é possível atualizar e informar o público alvo 

das notícias recorrentes na cultura. Embora seja atualizado diariamente com notícias 

curtas, bem como lançamento de videoclips, o H2Tuga não tem continuidade nas suas 

publicações (reportagens, entrevistas, análises), uma vez que estas acabam por estar 

sempre dependentes da disponibilidade dos colaboradores inseridos na equipa, o que 

efetivamente afeta o H2T na sua progressão.  

 

 
Figura 33  H2Tuga no Facebook - Partilha de publicações 
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Figura 34 Apresentação do Facebook H2Tuga 

 

Utiliza a fotografia de capa para destacar os diversos eventos, no entanto não tem 

um layout que se adapte à mesma. No exemplo em cima, pode verificar-se apenas a 

imagem de um tigre, uma vez que o nome do evento ficou cortado, ou seja, qualquer 

utilizador ao entrar na página, vai apenas associar a uma ilustração e não ao que é 

realmente. Na fotografia de perfil, está destacado o logótipo H2Tuga. 

No Instagram procuram divulgar precisamente o mesmo tipo de informação, não 

trazendo inovação para esta rede social, uma vez que as fotografias não são 

interessantes nem coerentes. Pode observar-se na terceira fotografia do perfil, que 

para a divulgação da música “Pay Day”, do conceituado rapper, em Portugal, Regula 

foi utilizado um print do youtube, o que acaba por descredibilizar o trabalho do 

artista, bem como o do H2Tuga, uma vez que não demonstra preocupação em colocar 

uma fotografia do artista. 
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Figura 35 Apresentação do Instagram h2Tuga 
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3.4. Imagem Gráfica 

 
A nova Imagem Gráfica do H2Tuga pretende fundamentalmente transmitir a sua 

longevidade e notoriedade no caminho percorrido até então, na evolução da Cultura 

Hip Hop em Portugal, de acordo com que foi indicado pelo Designer da mesma na 

apresentação da mesma ao H2T. O objetivo desta análise visa perceber onde se pode 

criar relação com a nova Identidade Visual de Eventos. 

Sendo o H2Tuga uma marca que pretende destacar a arte e a cultura enquanto forma 

de expressão e libertação, a escolha da nova Identidade Visual deveria caracterizar-se 

nesse mesmo sentido, e não na sua longevidade e notoriedade, pois incita que o H2T 

se destaca apenas por trabalhar à mais tempo na cultura Hip Hop e não é isso que se 

pretende transmitir ao público alvo. Cria a sensação de que o H2Tuga se pretende 

colocar num patamar superior ao que é feito atualmente, quando na realidade começa 

a ficar à quem disso mesmo. 

 

                                
Figura 36 Imagem Gráfica H2Tuga 
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Figura 37 Explicação da Imagem Gráfica H2Tuga 

 

Embora a imagem em cima seja denominada uma explicação da Imagem Gráfica, 

parece apenas ser uma identificação daquilo que são considerados os valores da 

mesma. Conclui-se apenas que se pretende dar destaque à sigla H2T, que é de facto 

bastante utilizada pela equipa, bem como pelo público alvo, pressupõe-se que a 

longevidade está associada à coroa e ao escudo, talvez por remeter à era dos Reis e a 

notoriedade está associada ao ao H2Tuga em si, embora isso não se transmita de 

modo algum. 

 

                                  
Figura 38 Variações Imagem Gráfica 
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Em baixo está indicada a paleta de cores escolhida, embora não seja revelado o mais 

importante, as referências CMYK, Pantone e RGB. Os valores indicados são apenas 

aproximados:  

 

 
Figura 39 Paleta de cores disponibilizada  da nova Imagem Gráfica 

 

 

3.5. Público Alvo 

 
Devido à variedade de eventos e ao tempo que o H2Tuga já trabalha ao serviço do Hip 

Hop em Portugal, existe de facto um público alvo bastante variado. De um modo geral, 

o H2T direciona-se fundamentalmente aos apreciadores da Cultura Hip Hop em 

Portugal, que não tenham apenas gosto pelas vertentes, mas que se identifiquem com 

elas e o transmitam no seu quotidiano. Com idades compreendidas entre os 16 e os 

35 anos de idade, amantes das rimas e batidas, do ritmo da dança e da arte urbana, 

que não tenham que gastar muito dinheiro para apreciar e sentir a Cultura e situados 

nas zonas urbanas, mais especificamente Porto e Lisboa. Não é um público exigente 

em relação ao que os artistas apresentam, pois compreendem que a Cultura Hip Hop 

nasce da selva urbana e da necessidade de libertação. Esperam apenas da Cultura um 

ambiente onde se possam relacionar e conviver após um longo dia ou semana de 

trabalho.  Especificamente falando, a nível das redes sociais, o público já é conhecedor 

e tem interesse pelo Hip Hop, procura apenas no H2Tuga informação de qualidade e 

conteúdo sobre a atualidade. Aquando se desloca aos eventos, procura um ambiente 

alternativo, onde possa, como já mencionado, conviver e aumentar o seu 

conhecimento sobre a Cultura, assim como criar ligação com os artistas e descortinar 

os projetos dos mesmos. 
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3.6. Análise SWOT 

 
Para a realização da análise SWOT, externamente, deve-se ter em conta as 

oportunidades que se criam ao longo do processo, bem como as que surgem 

repentinamente e as ameaças, isto é, a vantagem que a concorrência tem em relação à 

empresa. No entanto, a evolução de uma Marca, não depende apenas do ambiente 

externo, é também importante considerar as forças internas da empresa, ou seja, o 

que a diferencia e destaca da concorrência e também as suas fraquezas, o que a 

impede de evoluir internamente. 

 
Tabela 2 Análise SWOT 

 

Conclui-se então que as forças do H2T concentram-se no facto de se dedicar por 

inteiro e de igual forma a todas as vertentes da Cultura Hip Hop, quer no website, quer 

nos eventos que realiza, criando assim também a oportunidade de se destacar nesse 

sentido em relação à concorrência. Os projetos e iniciativas a que se dedica são 

também uma oportunidade, uma vez que visam contribuir para a educação e 

integração social dos mais jovens através da cultura. 

A falta de organização interna e coerência na comunicação, são as fraquezas 

destacadas no H2T. Consequentemente resultam na falta de possíveis parcerias que 

anteriormente beneficiavam, bem como na perca do público alvo, especificamente no 

website e redes sociais, um vez que o ponto comum que todas plataformas online têm, 

é na divulgação dos artistas da cultura. 
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3.7. Principais concorrentes 

 

Para a análise de concorrentes, consideraram-se o Rimas Batidas e o Hip Hop Sou 

Eu, enquanto principais Marcas a ter em conta atualmente no mercado. 

 

3.7.1. Rimas e Batidas 
 

Embora seja considerado um bom exemplo daquilo que se pretende para este projeto 

final, o Rimas e Batidas torna-se também um dos principais concorrentes devido ao 

facto da informação e conteúdos partilhados ser idêntica e ambos zelarem pela 

evolução da Cultura Hip Hop e dos seus artistas em Portugal. Esta conclusão deriva 

também da análise efetuada no Estudo de Caso. 

 

 

3.7.2. Hip Hop Sou Eu 

 
“O movimento Hip Hop tem estado nos últimos anos em pleno crescimento e 

tendo vindo a atrair cada vez mais seguidores em Portugal. De forma a responder às 

exigências dos que fazem do Hip Hop um estilo de vida e com o objetivo de consolidar 

a posição deste movimento, houve a necessidade de criar um projeto. Este projeto, 

Hip Hop Sou Eu, nasceu à cerca de 5 anos e meio em Lisboa e tem assumido um papel 

importante e de crescente responsabilidade no que concerne à difusão dos 

componentes abrangidos por esta cultura. 

Zela pelos interesses de quem acompanha esta cultura e trabalha de forma a dar 

continuidade a este projeto e fomentar o interesse pelo Hip Hop que se faz em 

Portugal através do site, rádio e TV.” 

 

                                
Figura 40 Imagem Gráfica Hip Hop Sou Eu 
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A Identidade visual, do Hip Sou Eu cria uma conexão visual imediata com a Cultura 

Hip Hop, uma vez que se trata de um Tag, termo utilizado para designar a assinatura 

de um artista de arte urbana. Tendo em conta essa questão, o logótipo é apenas 

composto por Tipografia, não carecendo da necessidade um símbolo. Apresentam 

uma paleta monocromática. 

Bem como o H2Tuga, o Hip Hop Sou Eu surge da necessidade de intensificar e 

impulsionar a Cultura Hip Hop em Portugal. É um coletivo que se dedica 

essencialmente à vertente Rap, e tem vindo a desempenhar um papel bastante 

importante no desenvolvimento da mesma nesta cultura. Inteiramente dedicado à 

divulgação de projetos portugueses, o HHSE tem vindo a participar na projeção de 

rappers através apenas da utilização da comunicação em multimeios, ou seja, nas 

redessociais. Relativamente ao Facebook, é utilizado para a divulgação de rappers 

inerentes e emergentes na cultura, bem como todos os eventos que digam respeito 

aos mesmos. 

 

 
Figura 41 Apresentação  Hip Hop Sou Eu no facebook 

 

Ao contrário do que pudemos observar nas análise anteriores, o Hip Hop Sou Eu, 

utiliza a fotografia de perfil para a apresentação dos seus eventos, e a fotografia de 

capa para, de certa forma, se promover a si próprio e ao mesmo tempo transmitir o 

público alvo com o qual se identifica.  

O canal no Youtube é o principal meio utilizado pelo HHSE. Contém Notícias, 

Videoclips patrocinados pelos mesmos, bem como diversos talkshows realizados e 

produzidos pela equipa e entrevistas. A fotografia utilizadas no youtube, já potenciam 

a Imagem Gráfica da marca, bem como os eventos e áreas onde atua, neste caso 

videoclips e entrevistas.  
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Figura 42 Apresentação Canal Youtube Hip Hop Sou Eu 

 

 

Relativamente ao Instagram, comporta-se precisamente da mesma maneira que o 

H2T, sendo que o principal erro já mencionado na análise do H2Tuga, aplicam-se de 

igual forma ao Hip Hop Sou Eu, falta de coerência visual e preocupação no conteúdo 

partilhado. 

 

 

 
Figura 43 Apresentação no Instagram Hip Hop Sou Eu 

 

Conta com uma edição do Festival “Hip Hop All Star’s” no Coliseu dos Recreios, 

com a participação de alguns rappers já conceituados na cultura, bem como os jovens 

emergentes e a primeira edição ao vivo da “Liga Knock Out”, a primeira battle de 

improviso em Portugal, um projeto Hip Hop Sou Eu e o rapper Malabá que já conta 

com 9 edições. O objetivo é dar a oportunidade a rappers de ter a sua primeira 

aparição ao público desta cultura e iniciativas, numa batalha de improviso composta 

por três rounds.  Ao longo das 9 edições, o HHSE revelou uma evolução notória em 
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alguns aspetos, embora o conceito e a essência deste projeto se tenham vindo a 

perder. A realização deste evento tem vindo também a ser possível devido aos 

diversos patrocínios que os mesmos têm vindo a adquirir, sendo que os principais são 

as marcas de roupa portuguesa EarBox e Sun Of Gun. Embora, como já mencionado, 

seja um projeto HHSE, funciona de forma independente, tendo a sua própria 

identidade visual, bem como o seu próprio canal no Youtube e página de Facebook.  

 

 

 
Figura 44 Cartaz 1ª Edição Festival Hip Hop Sou Eu 

 

Este foi o único suporte de comunicação divulgado do festival Hip Hop Sou Eu. 

Entende-se que o objetivo deste cartaz passa por remeter o público alvo para a tal 

selva urbana que se considera o Hip Hop, sendo que a cor definida vai de acordo com 

isso, no entanto a tipografia definida, Bebas Neue, além de não se relacionar com a 

Imagem Gráfica, remete para um estilo mais moderno e atual.  
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A Liga Knock Out, surge com uma 

imagem visual completamente 

diferente do Hip Hop Sou Eu. Existe 

uma maior coerência na 

comunicação da mesma e 

preocupação em chegar ao público 

alvo certo. A Tipografia definida, é 

arrojada e jovem. Embora a cor 

definida, não vá de acordo com o 

conceito do evento, uma vez que esta 

transmite, amor, sensualidade, etc., 

funciona bem na imagem gráfica, 

uma vez que se criar um contraste 

entre a mesma e a tipografia (não foi 

possível identificar as fonts, devido à falta de qualidade das imagens e informação por 

parte do Hip Hop Sou Eu).  

 

Durante as primeiras sete edições, o formato da liga Knock Out foi pensado para o 

canal do youtube, com objetivo de ser um programa online, gravado na loja de marca 

de roupa portuguesa, Sun Of Gun, um dos patrocinadores oficiais, com datas prévias 

de cada batalha. As presentes imagens, visam a análise do comportamento da Liga 

Knockout ao longo das edições, sendo que as primeiras 3 foram as mais coerentes. 

 

 
 

 

 

 

Figura 45 Imagem Gráfica Liga Knock Out 
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Figura 46 Comportamento da 1ª temporada no canal do Youtube 

 

Existe no início de cada episódio um intro, onde são apresentados os promotores 

oficiais da Liga, bem como os restantes associados. É acompanhado por uma música 

original da mesma, que aquando surgiu na primeira edição, obteve um buzz imediato. 

Após haver uma breve introdução dos concorrentes, pelo apresentador, existe 

novamente um separador que identifica os rounds. Pode observar-se a coerência com 

a imagem gráfica, a presença continua dos promotores, através de oráculos, bem 

como a identificação de todos os participantes. 

 

     
Figura 47 Divulgação no Facebook 

 



Ana Maria Pereira Cardoso 

60 

A publicidade utilizada para a divulgação de cada batalha,  embora fosse apenas 

adaptada para o facebook, utilizava sempre o mesmo layout, com variação apenas da 

fotografia, que destacava os concorrentes da mesma. 

A partir da 4ª Edição, a Liga Knock Out foi sofrendo diversas alterações. Os eventos 

saíram da loja e passaram a ter lugar em grandes casas do Hip Hop Nacional, como o 

Musicbox ou o Titanic Sur Mer, simplificando assim o formato de cada episódio, ou 

seja, passaram a ser mais curtos, sem intro e destaque dos participantes. O público 

alvo passou a ser mais jovem, no início deste projeto estava compreendido em idades 

entre os 19 e os 30 anos, agora passa a ser direcionado a jovens entre os 16 e os 23. 

As próximas imagens refletem essas mesmas alterações, à exceção da paleta 

cromática e tipografia, que se mantiveram e fizeram com que a coerência gráfica não 

se alterasse. 

 

 

     
Figura 48 Comportamento da 8ª temporada no canal do youtube 

 

Com as proporções que foi tomando ao longo dos anos, a Liga Knock Out, teve uma 

edição exclusiva no Porto, denominada por “Barras Invictas” e edição “Apocalipse”, 

que reunia os rappers com maior impacto nas edições anteriores, em mais uma 

batalha, desta vez ao vivo, sendo que estas versões não estão completas no youtube.  

 

  
Figura 49 Cartazes referentes à Edição Apocalipse 
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Pode observar-se aqui, que embora a imagem gráfica predomine inalterada, já 

existem algumas variações nos elementos da Identidade Visual do Evento, sendo que 

o primeiro cartaz, é o que se relaciona mais com as edições anteriores da LKO, no 

segundo cartaz predomina a tipografia, organização e distribuição da informação, 

sendo que existe apenas uma variação da ilustração. Já no terceiro cartaz, embora vá 

de acordo com o conceito que se pretende, já existem alterações mais significativas, 

que podem levar a uma certa duvida no momento de associar o evento à Liga Knock 

Out. 
No início de 2017, surgem nas redes suportes de comunicação a divulgar a próxima 

edição da Liga Knock Out, com o conceito bastante diferente do atual. Em tom de 

conclusão, é interessante de analisar o que o Hip Hop Sou Eu conseguiu fazer, pois 

embora existam estas alterações, o público alvo já interiorizou a imagem gráfica e 

conceito Liga Knock Out, acabando sempre por reconhecer a mesma. Significa isso 

que estes fatores se tornaram determinantes para a evolução do evento, que ao longo 

dos anos tem vindo a reunir diferentes gerações de rappers, sempre com a ajuda dos 

promotores oficiais. 

 

 

               
Figura 50 Divulgação no Facebook da última edição da Liga Knock Out 
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Um fator que justifica também estas 

variações, é o facto do Evento em si variar, 

isto é, a partir do momento em que os 

eventos passaram a ser noturnos, passou a 

ser denominado de diferentes maneiras, 

“Liga Knock Out: Apocalipse”, “Estado 

alerta”, “Barras Invictas” e, na edição em 

cima “Torneio Liga Knock Out”. Nesta 

edição veicula uma comunicação mais 

limpa, com foco apenas no rapper, uma 

paleta cromática em tons Dourados e 

Metalizados, mais secos e brilhantes para 

criar destaque, talvez ao patamar em que a 

mesma se encontra. A tipografia designada, 

Bebas Neue, é indentica às que têm vindo a 

ser implementadas anteriormente e surge 

de forma armoniosa com a ilustração, 

embora o tratamento do texto não seja o 

mais adqueado.  

 

 

 

No Facebook da Liga Knockout, pode observar-se que a fotografia de capa já é relativa 

à última edição, onde é feito um agradecimento ao público que os acompanha e nos 

destaques as batalhas que vão acontecer ao longo da edição. 

 

 
 

Figura 52 Apresentação do Facebook Liga Knock Out 

Figura 51 Cartaz de anúncio de divulgação 
última edição Liga Knock Out 
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3.8. Personas 

 

 
Figura 53 Persona 1 

 



Ana Maria Pereira Cardoso 

64 

  

 
Figura 54 Persona 2 
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3.9. Brand Personality 

 

Atualmente, quando se pretende adquirir um produto ou um serviço, nunca é 

realmente pela sua função, mas sim pelos seus ideais. O significado que o cliente 

retira daquilo que a Marca pretende transmitir, também é um fator influente na hora 

da decisão de compra. A criação da marca gráfica, bem como a estratégia de 

comunicação, são geradas em função da personalidade da marca.  

Após a avaliação dos arquétipos emocionais que se identificam na tabela seguinte e 

que Segundo Martins (1995) são padrões de  emoções  usados  pelas  pessoas  para  

explicar  como  se  sentem  diante  de determinado  anúncio  de  produto  ou  serviço,  

no  qual  confiam e  consomem,  usando imagens. Através de uma avaliação de 1 a 10, 

onde 1 representa o mínimo e 10 o máximo de nível de identificação: 

 

 

                 
Tabela 3 Arquétipos Emocionais 

 

 

 

 

 

 



Ana Maria Pereira Cardoso 

66 

Após uma análise dos arquétipos emocionais, conclui-se que o H2Tuga, presa 

fundamentalmente pelo “espírito”, pois procura através do Hip Hop, a expressão, a 

liberdade visionária, a sensibilidade e os sentimentos e também a união e o respeito 

entre todos. Nesse sentido, resulta então o seguinte painel de “Brand Personality”: 

 

 
Figura 55 Brand Personality H2Tuga 
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Para seleção das imagens que melhor caracterizam o H2Tuga enquanto marca, 

respondi às seguintes questões: 

Se o H2T fosse uma cidade, seria Miami; é uma cidade quente, divertida, calorosa e é 

considerada uma das maiores galerias de Arte Urbana do mundo, tem uma forte 

relação com a Arte. 

Se o H2T fosse um fruto, seria a maçã; precisamente por ser o fruto proibido e por 

consequência o mais apetecido; embora atualmente a descriminação à cultura Hip 

Hop já não seja tão vincada, ainda existe, ou seja, quem a pratica, à partida já sabe que 

está a fugir, de certa forma, à regra. 

Se o H2T fosse um cão, seria um Coolie; são considerados uma das raças mais amigas 

das crianças, são cães de família, bastante alegres e divertidos; uma vez que são cães 

pastores, são também obedientes e fáceis de educar. 

Se o H2T fosse uma planta, seria uma trepadeira; esta analogia é pouco mais 

generalizada, no sentido de que se assume a trepadeira como sendo o hip hop, numa 

apoderação da selva urbana. 

Se o H2T fosse uma música de Hip Hop português, seria “Panorama” do Holly Hood; 

uma música bastante pessoal, que reflete todas adversidades de viver em 

determinadas zonas de Lisboa e os estigmas criados pela sociedade; no entanto o 

último verso (mencionado no painel), acaba por ser uma luz ao fundo do túnel, visto 

que muitos vêm nesta cultura uma saída. 

 

 

3.10. Definição de Posicionamento 

 

Um bom posicionamento, facilita a elaboração da estratégia de comunicação uma 

vez que, é isso que define quais os principais pontos a ter em consideração que levem 

o cliente a determinar a diferença. Para a definição de um bom posicionamento, deve 

ser elaborada uma frase que caracterize e distinga a marca da concorrência. Após 

uma avaliação dos principais valores do público alvo do H2T, e pegando no trocadilho 

que é o próprio nome da marca “H2O” – Ar “Tuga” – O bom português, esta foi a frase 

elaborada:  

 

“Take a breath of knowledge” 
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3.11. Definição de Estratégia de Comunicação 

 

A definição da estratégia de comunicação tem como objetivo fundamental dar 

projeção à H2Tuga na Cultura Hip Hop em Portugal enquanto projeto de divulgação 

de informação e conteúdo das várias vertentes, bem como retomar os diversos 

eventos aos quais em tempos se dedicou, que visam a inserção dos mais jovens nesta 

cultura.  

No âmbito da estratégia de comunicação considera-se pertinente: 

- Criação de uma nova Identidade Visual para Eventos com o objetivo de divulgar os 

projetos e iniciativas a que o H2T se dedica e considera fulcrais para a educação de 

um público alvo mais jovem com idades compreendidas entre os 12 e os 23 anos de 

idade, que procurem na Cultura Hip Hop e nas suas vertentes, formas de expressão 

das suas emoções e sentimentos e que fundamentalmente se identifiquem com a 

mensagem que esta procura transmitir. A importância da criação de uma nova 

Identidade Visual para Eventos, está no facto de permitir ao H2T dar mais 

continuidade às iniciativas, devido a uma maior aderência e interesse por parte do 

público alvo. 

- Otimização das Redes Sociais Facebook e Instagram para uma melhor divulgação do 

website e eventos do H2T e relacionados com a Cultura em que se pretende abranger 

um público alvo com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos de idade que 

procurem conteúdo de qualidade e regular, sobre o desenvolvimento e evolução das 

várias vertentes da Cultura Hip Hop um pouco por todo o país, centralizando o foco 

nos pontos onde existe uma maior aderência a eventos. Um público conhecedor dos 

valores e da cultura, que procure uma interação, através dos Novos Media, com a 

mesma. 
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3.12. Suportes de Comunicação a desenvolver 

 
Estando numa fase de maior estagnação, e limitado a nível económico, os suportes 

de comunicação definidos, a desenvolver são apenas pensados para os novos media, 

sendo eles: 

- Cartazes para a divulgação dos eventos H2Tuga; 

- Banner’s dos cartazes para se adaptarem às redes sociais; 

- Criação de conteúdos para canal Snapchat; 

- Criação de conteúdos para o Instagram; 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Definição de conceito 

 
Após a análise da nova Identidade Visual do H2Tuga, concluiu-se a Identidade 

Visual de Eventos irá funcionar de forma independente, bem como os conteúdos, 

procurando apenas criar relação através da cor e tipografia. Na nova Identidade 

Visual, pudemos também verificar que a nova imagem gráfica é visualmente mais 

limpa, com linhas retas, procura-se também uma relação nesse mesmo sentido, isto é, 

dentro da “confusão” que é o Hip Hop, transmitir isso através do contemporâneo. 

Como já mencionado, e de acordo com a análise que tirei do H2T, a principal missão 

para com o público alvo, é transmitir valores como a libertação do pensamento, a 

aprendizagem e a possibilidade de criar uma relação mais intima com a cultura. Como 

tal, o conceito deste projeto procura chega ao público alvo nesse mesmo sentido. 

Tomou-se então a decisão de criar uma alusão ao Stencil, método utilizado por 

artistas de arte urbana. O desenho base é criado no computador, em seguida, é 

efetuado corte ou a perfuração no papel e depois aplicado na tela através de tinta, 

sendo o resultado final a ilustração que foi retirada do mesmo. O conceito está então 

diretamente associado a uma das vertentes da Cultura Hip Hop, a arte urbana, 

representa o início da obra que, embora seja nesta fase do processo algo confuso e de 

uma simplicidade, tem um resultado final bastante interessante e com grande 

impacto visual. 

Com isto, o objetivo é fazer o público alvo refletir precisamente nesse sentido, isto é, 

embora a cultura Hip Hop esteja associada ao vandalismo, a algo que pretende estar 

sempre fora das regras e advenha de classes sociais minoritárias, aquando utilizada 

enquanto forma de expressão, através da arte e da música, obtém resultados 

surpreendentes, que por sua vez geram um impacto emocional positivo a quem a cria 

e uma identificação a quem a pratica. 
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4.1. Descrição do Processo Criativo e Apresentação de 

Soluções 
 

De modo a ir de acordo com o conceito e criar um layout que fosse funcional para 

mais que um evento, optei por manter a mesma estruturação, símbolo e tipografia, 

havendo apenas variações na ilustração, bem como na cor. 

O primeiro passo a ter em conta foi a organização do layout, isto é, como se iria 

distribuir toda a informação e como e onde é que ela podia variar. Sendo que os 

presentes esboços representam esse processo: 

 

                         
Figura 56 Esboços Relativos ao cartaz na nova Identidade Visual de Eventos 

 

Seguidamente, perceber qual seria a melhor forma de criar um grelha que contivesse 

a informação obrigatória de cada evento e que incluísse também o símbolo do 

H2Tuga, de modo a identificar o mesmo. Este processo foi realizado gradualmente até 

se chegar diretamente ao resultado final, no programa. 

Aquando definidos os passo anteriores, o próximo ponto a ter em conta era qual a 

ilustração de cada um dos eventos. Optei pela vectorização a partir de fotografias de 

um banco de imagens, que melhor representassem através do corpo, uma explosão de 

sentimentos pela Cultura, e neste caso por cada vertente, sendo que as seguintes 

imagens foram as definidas: 
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No caso do Hip Hop na caixa,  optou-se por uma figura associada à vertente Rap, 

sendo que é atualmente a mais desenvolvida e com a qual o público alvo mais se 

identifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Figura 58 Imagem definida para o evento Beat Street XXI 

 

Para o Beat Street XXI, optou-se por não fazer novamente uma ligação ao filme, 

mas sim à vertente do Break Dance, uma vez que é a vertente que mais se destaca 

quer no filme do qual se inspira, quer no evento. 

Figura 57 Imagem definida para o evento Hip 
Hop na Caixa 
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Nos Encontros de Cultura e Arte, sendo o evento que desafia as várias vertentes de 

forma igual, optou-se por uma imagem que refletisse apenas a vontade na 

aprendizagem. 

Após definidas as imagens e de modo a colocar um pouco da identidade do 

H2Tuga e dos envolventes nos seus projetos, escolhi um trabalho desenvolvido num 

dos workshops do mesmo e a partir da fotografia, realizei algumas manipulações com 

as imagens em desenho vetorial. Sendo que o trabalho definido foi a presente 

imagem: 

 

Figura 59 Imagem Definida para o Evento Encontros 
de Cultura e Arte 
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Figura 60 Trabalho H2Tuga definido para a manipulação 

Primeiramente vetorizaram-se as imagens e fiz “Image Trace” do trabalho do H2tuga, 

e retirei os elementos gráficos que me interessaram de modo a criar então a 

manipulação já mencionada. Sendo este o resultado: 
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Figura 61 Resultado final da manipulação 

 

Com isto, o último passo foi criar o nome do evento – símbolo -  de forma igual para 

cada um. Sendo a Cultura Hip Hop, uma cultura “fora da caixa” e com muito 

movimento à mistura, optou-se pela utilização do vinyl em fusão com o nome para 

criar essa sensação de movimento e a utilização do retângulo para estar também 

diretamente associado ao conceito, o stencil. Sendo que este processo aconteceu 

como a grelha da informação. 

 

 

5. Identidade Visual de Eventos 

 
Estando o processo criativo descrito, o próximo ponto visa demonstrar o 

resultado final do mesmo. Como já mencionado, o layout é pensado para três eventos 

e deixa aberta a possibilidade de, eventualmente, se adicionar mais.  

 

5.1. Cor 

 

 
Figura 62 Pantones Hip Hop Na Caixa 
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Relativamente ao Evento Hip Hop na Caixa, optou-se pelo Pantone 2035, uma vez que 

é uma cor que é uma cor quente,  que chama a atenção e remete o público alvo para 

uma certa euforia,  indo exatamente de acordo com o conceito do mesmo. Pretende-se 

que o público alvo vá ao evento, pela diversão, por uma noite alternativa que lhe 

proporcione diversão. 

 

 
Figura 63 Pantones Beat Street XXI 

 

Sendo o Violeta uma cor que estimula a criatividade e o Rosa a intimidade, 

consideram-se as cores indicadas para o Beat Street XXI, uma vez que o se trata de um 

público alvo mais especifico. 

 

 
Figura 64 Pantones Encontros de Cultura e Arte 

 

Para os Encontros de Cultura e Arte, procurou-se evidentemente estimular a 

aprendizagem através da cor azul, e a energia através da cor amarela. 

 

 

5.2. Tipografia 

 

Utilizou-se apenas a font Mohave, uma vez que tem relações com a tipografia definida 

para a Imagem Gráfica do H2Tuga. 
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Figura 65 Tipografia definida Mohave 

 

 

 

5.3. Símbolo – Nome do Evento 

 

 
Figura 66 Símbolo – Nome do Evento 
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5.4. Ilustração 

 

 
 

Figura 67 Ilustração 

 

 

 

5.5. Grelha de informação 

 

A escolha desta grelha surgiu fundamentalmente porque os eventos do H2Tuga não 

tendem a ter foco apenas em uma atividade ou arista, bem como são sempre 

promovidos por uma ou mais identidades. Sendo necessário toda essa informação 

estar indicada e a grelha ter que ser evidentemente igual para os diversos eventos, 

optei por esta organização. No caso da grelha referente ao Hip Hop na Caixa o espaço 

maior é preenchido apenas por artistas, uma vez que é um evento noturno onde o 

público alvo não vai interagir diretamente com o que está a ser realizado, no entanto 

no caso da grelha do “Encontros de Cultura e Arte”, o mesmo espaço é divido, sendo 

que, se lê primeiro os artistas envolvidos e em seguida as atividades que vão estar 

disponíveis ao público alvo. 
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Figura 68 Grelha definida para informação do Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Design de Comunicação e Produção Audiovisual 

 

81 

5.6. Resultado Final 

 

       
 

 
 

Figura 69 Resultado Final Identidade Visual de Eventos 
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6. Redes Sociais 
 

Sendo as Redes Sociais o único meio de divulgação do H2Tuga, considerou-se 

necessário realizar uma série de soluções nesse sentido, que não envolvessem custos, 

uma vez que a médio prazo, o mesmo não tem possibilidades nesse sentido. 

 

6.1. Facebook 

 
Tabela 4 Mapa do Facebook 

 
1 – Adaptação de layout dos eventos H2T para fotografia de capa (a mesma passa a 

ter apenas a função de divulgação de qualquer evento); 

2 – Maior interação com o público alvo através de desafios, de modo a estimular e 

envolver os mesmos. Exemplo: Playlist Semanal com sugestões; 

3 – Partilha de publicações mais relevantes de trabalhos de artistas de modo obter 

uma maior divulgação dos mesmos; 

4 – Aquando partilhado um álbum referente a um evento, adicionar uma pequena 

apreciação de modo a informar de imediato o público alvo do que se tratou e como 

foi; 

5 – Na publicação dos Post’s passar a dar mais enfase na legenda, de modo a prender 

mais a atenção do público alvo. 
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Adaptação do Layout dos Eventos H2T, no Facebook: 

 

 
 

 
 

 
Figura 70 Banner's do Facebook Identidade Visual de Eventos 
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6.2. Instagram 

 

 
Tabela 5 Mapa do Instagram 

 

O Instagram vai passar a utilizar três linhas do perfil para cada publicação, sendo que 

o que se propõe é: 

1 – Quando existe uma notícia curta, no primeiro quadrado uma fotografia do artista, 

no segundo um vídeo com a fotografia do álbum e 30 seg da música, se for o caso da 

vertente rap, no terceiro, a notícia curta referente ao acontecimento; 

2 – Relativamente a todos os eventos (concertos) fotografados pelo H2T, são 

selecionadas e publicadas as três melhores fotografias a preto e branco, uma vez que 

isso já acontece. Se for um evento diurno, de modo a aproveitar a luz natural e para 

dar mais expressão, as fotografias são colocadas a cores; 

3 – Eventos futuros passam a ser divulgados apenas no Instastorie com as devidas 

identificações; 

4 – Para destacar a Arte Urbana, propõe-se aproveitar uma linha completa do 

Instagram para divulgação de um mural completo 
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Adaptação do Layout dos Eventos H2T, no Instagram: 

 

         
 

 

   
 

 

  

Figura 71 Layout para Instagram Identidade Visual de Eventos 
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6.2.1. Notícias curtas Instagram 
 

 
Figura 72 Notícias Curtas no Instagram 
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6.3. Snapchat 

 

1 - Relativamente ao Snapchat, a rede social com mais impacto nos novos media, 

propões a criação do canal, que não implica quaisquer custos, para reviews que 

permitam ao público alvo ler um artigo sem ter que ir ao site. Sendo que têm também 

a possibilidade de ouvir um feedback do artista em relação ao trabalho, bem como, 

através de uma intervenção de rua pelos colaboradores, ouvir algumas opiniões do 

público; 

2 – Serve também para acompanhar o decorrer dos eventos através das Histórias; 

3 – Propõe-se também para o canal a criação de uma rúbrica “Check This Out”, termo 

calão utilizado no Hip Hop quando se quer mostrar algo que se fez, que está mesmo 

muito bom, que funcionaria da seguinte forma: Um artista seria convidado a dar uma 

pequena entrevista onde fala sobre o seu trabalho e o demonstra em simultâneo, cada 

tópico especifico seria abordado em cada história do Snapchat, sendo que teria como 

base o seguinte guião: 

História 1 (apresentação): plano médio curto de cinco segundos do entrevistado onde 

o objetivo é apenas obter a reação do mesmo a uma pergunta escrita, que seria por 

exemplo (no caso da vertente rap) “Qual é a cara que fazes quando de repente começa 

a dar um clássico do Hip Hop?”. 

História 2 (apresentação): Dá-se continuidade à história anterior com a questão “Qual 

é a cara que fazes quando o teu grupo de amigos de obriga a ir para um bar no bairro 

alto onde sabes que vai passar quizomba a noite toda?”. 

História 3 (apresentação): Dá-se continuidade à história anterior com a questão “Qual 

a tua reação quando recebes um feedback positivo por parte de quem acompanha o 

teu trabalho?”. 

História 4 (apresentação): 5 segundos com o nome da rúbrica e do artista. 

Após realizada a apresentação, onde o objetivo é entrar um pouco mais no intimo do 

artista, as próximas histórias procuram já demonstrar o trabalho do artista em 

questão e um pouco do seu processo de criação.  
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 Aquando na opção “Discover” do Snapchat, onde se pode encontrar os canais da, 

por norma é utilizada uma fotografia referente à última notícia colocada, e a 

identificação da Marca através da sua Identidade Visual, bem como o teor da notícia, 

como mostra o exemplo.  

 

                                               
Figura 73 Comportamento do Canal Snapchat 
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De modo seguir o mesmo contexto, o layout em baixo representa como se 

comportaria o canal do H2Tuga: 

 

 
Figura 74 Comportamento do H2Tuga no Canal SnapChat 
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6.3.1. Guião 1 – Reviews 
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Figura 75 Guião do Comportamento do Canal H2Tuga - Reviews (notícias longas) 
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6.3.2. Guião 1 – Check This Out 

 

 
Figura 76 Guião do Comportamento do Canal H2Tuga - Rúbrica Check This Out 
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7. Publicação 

 
Sendo a publicação, um dos pontos a que me propus realizar neste projeto, e 

embora não tenha sido realizável devido a constrangimentos, não deixa de ser algo 

que fizesse o H2Tuga evoluir enquanto identidade de divulgação da Cultura Hip Hop, 

uma vez que seriam os primeiros a ter um projeto desta dimensão. Posto isto, 

mantenho então no relatório final o trabalho que ainda foi desenvolvido. 

 

7.1. Definição de Critério Editorial 

 

A publicação proposta é uma monografia, ou seja, é uma publicação constituída 

por vários volumes que constituem uma só publicação. 

 

7.2. Público Alvo 

 

Esta publicação é direcionada fundamentalmente a todos os conhecedores da 

Cultura Hip Hop em Portugal, que procurem nela reviver e afinar os detalhes da 

história. Com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos de idade é pensada para 

qualquer ponto do país, no entanto, priorizando as grandes cidades, uma vez que são 

nelas que acontecem eventos relacionados com a cultura, com maior frequência.  

 

 

7.3. Definição de Perfil Editorial 

 

A criação de uma publicação parte da necessidade de dar novamente 

reconhecimento ao H2Tuga. O Hip Hop Português está a causar outro impacto e outra 

visão na população, uma vez que, a mensagem transmitida está a passar por um 

processo de reinvenção, e passa a dar voz uma nova realidade dominada pelos media, 

excesso de informação e corrupção política e económica, o “admirável mundo novo”, 

expressão utilizada várias vezes pelos rappers. Tendo então em conta o aumento 

notável do fluxo da cultura Hip Hop, os artistas e as iniciativas surgem 

continuamente, e com isso a necessidade de expor e antever todos os acontecimentos. 

É nesse sentido que o serviço prestado pelas plataformas online se torna crucial. O 

Rimas e Batidas surge com um conceito de revista digital, uma imagem atrativa e um 

programa de rádio que projetam os rappers e os seus trabalhos através de artigos, 

críticas e reportagens notórias, o Hip Hop Sou Eu revela as suas capacidades no 

campo audiovisual e com a Liga Knock Out, a primeira battle de improviso realizada 

em Portugal, 2017 inicia-se com um novo documentário sobre a história do Rap e o 

H2Tuga encontra-se sempre presente em todas as vertentes da cultura Hip Hop e com 

iniciativas sociais que visam interagir e criar relação com o público. 
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É nesse sentido que se justifica a publicação H2Tuga, que além de surgir enquanto 

novo conceito no mercado atual da cultura, que está a ter uma receptividade notória, 

projeta os artistas e solidifica a história do Hip Hop Português em todas as vertentes. 

O motivo de se disponibilizar em formato impresso vai de encontro aos valores da 

Marca, uma vez que permite ao público contacto direto com o produto, ou seja, a tal 

interação e relação que o H2T pretende acima de tudo com o seu público. 

Voltar atrás no tempo e reviver as caras do passado, que marcaram e demarcaram a 

história do Hip Hop em Portugal é a essência da primeira edição, uma viagem que se 

pretende acima de tudo ser sentida. Os fundadores da cultura, experienciaram-na de 

uma maneira muito diferente do atual, marginalização e preconceito eram 

provavelmente os sentimentos de ordem que os artistas transmitiam na sua 

mensagem, criaram uma selva urbana que se focava numa classe social rejeitada 

pelos demais e devido a essa questão, não existem grandes registos desses tempos 

gloriosos, de quem, como e porque é que foi importante. É então esse o foco desta 

edição, solidificar e dar a conhecer as caras que iniciaram a história e acima de tudo 

qual a importância para a evolução. 

As Rimas e as Batidas que falaram mais alto, bem como as paredes que não passaram 

indiferentes aos olhos da sociedade são o conteúdo que irá preencher a segunda 

edição. Ao longo da jornada que o Hip Hop tem vindo a realizar, houve artistas que 

claramente não passaram ao lado e acima de tudo, ainda não foram esquecidos, é esse 

principal foco, uma recolha de retratos e histórias mais íntimas que elevaram estes 

artistas e lhes permitiram poder viver daquilo que amam fazer. 

A terceira edição é dedica a explorar a Nova Escola, a chamada “new school” do Hip 

Hop português, que se constituiu como uma lufada de ar fresco nesta mesma cultura, 

sendo os últimos 3 anos de grande importância. As redes sociais permitiram a 

visibilidade e massificação da cultura e principalmente dos artistas, que têm vindo a 

reivindicar o preconceito e a marginalização numa nova mensagem projetada para 

um público “revoltado” com as novas realidades aos quais estão expostos. Quem são 

estes artistas que têm nas mãos a responsabilidade de tocar na mente de um público 

tão intenso e exigente devido ao excesso de informação que os consome? Quem são 

estes pioneiros deste processo? Que dão a cara pelos valores morais, coisa que até à 

bem pouco tempo, não acontecia. São estas as questões a descortinar através dos 

rostos fora das luzes.  

A publicação organizada em três volumes procura verdadeiros amantes do Hip Hop, 

conhecedores da cultura e dos seus valores que procuram reviver do ponto em que se 

entregaram à mesma e o que está para trás, bem como pessoas que, de alguma 

maneira, se identificam com a cultura e apreciam o trabalho desenvolvido pelos 

artistas. 

Todos nós que trabalhamos em função da Cultura Hip Hop e da sua divulgação, somos 

merecedores de reconhecimento e 2017 deve ser um ano de afirmação e evolução, 

não só para os artistas, mas também para todos os envolvidos na difusão da cultura 

Hip Hop. 
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7.4. Estruturação de Conteúdos 

 

A estruturação de conteúdos serve para definir o elenco dos conteúdos e o layout 

da publicação. Para esta publicação pretende-se a seguinte estrutura, para os 3 

volumes: 

Volume I 

Páginas iniciais: 

- Epigrafe; 

- Ficha técnica; 

- Início da Cultura Hip Hop em Portugal / Personalidades que fundaram a cultura 

Secções: 

- Secção 1: Artigos; (ex: “Marinõ, el capitan da rádio que pela primeira vez cantou 

Hip Hop”) 

- Secção 2: Arquivos; (Recolha de conteúdo e antigos registos (inclui fotografias, 

notícias, letras de músicas, etc.); 

- Secção 3: Entrevista; (ex: “Chullage: 187 Squad) 

 

Volume II 

Páginas iniciais: 

- Epigrafe; 

- Ficha técnica; 

- Introdução aos principais “destaques” da Cultura Hip Hop em Portugal 

Secções: 

- Secção 1: Personalidades fundamentais para a evolução da Cultura Hip Hop em 

Portugal; 

- Secção 2: Entrevistas; 

- Secção 3: Galeria, recolha de antigos registos; 

 

Volume III 

Páginas iniciais: 

- Epigrafe; 

- Ficha técnica; 

- Introdução à nova geração de artistas na Cultura Hip Hop em Portugal; 

Secções: 

- Secção 1: Personalidades com principal destaque na nova geração; 

- Secção 2: Entrevistas; 

- Secção 3: Galeria, importância e evolução dos registos; 

 

Publicidade 

 

 

 



Ana Maria Pereira Cardoso 

96 

 

7.5. Criação de Nome – Altas Barras 

 

Barras é o termo utilizado para definir um conjunto de Rimas que são debitadas 

rápido e têm qualidade e conteúdo. É bastante utilizada na tuga e uma vez que a 

publicação tem como fim destacar os artistas da Cultura Hip Hop em Portugal, a 

associação é fácil. 
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8. Mockups  

 

8.1. Identidade Visual de Eventos 

 

 
Figura 77 Identidade Visual de Eventos - Hip Hop na Caixa 
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Figura 78 Identidade Visual de Eventos - Beat Street XXI 
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Figura 79 Identidade Visual de Eventos - Encontros de Cultura e Arte 
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8.2. Redes Sociais 

 

8.2.1. Facebook 
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Figura 80 Apresentação Identidade Visual de Eventos nas Redes Sociais 
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8.2.2. Instagram 

 

      
                       Figura 81 Comportamento no FeedNotícias do Instagram 
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                                          Figura 82 Comportamento no Perfil do Intagram 



Ana Maria Pereira Cardoso 

104 

 
                       Figura 83 Comportamento no perfil do Instagram 
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                                                                Figura 84 Comportamento nas Instastories 
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                                           Figura 85 Comportamento nas Instastories - Eventos H2tuga 
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9. Conclusão 

 
Ao ver concluído este projeto, apercebi-me realmente de uma série de 

adversidades que o mercado de trabalho implica, principalmente quando 

trabalhamos como poucos recursos ou com uma equipa que não disponibiliza da 

forma a que estamos a contar. No entanto, agora terminado assumo isso enquanto 

uma aprendizagem, pois certamente no meu futuro não irei permitir que 

determinados erros se voltem a cometer. 

Este projeto permitiu-me também perceber, dentro da área do Design de 

Comunicação, onde tenho mais potencialidades. Realizar uma Identidade Visual de 

Eventos, analisar qual o comportamento que a Marca deve perante o seu público alvo 

e perceber a importância dos Novos Media hoje em dia, foi sem duvida um desafio 

interessante e tenciono continuar a evoluir no meu futuro nestas mesmas vertentes. 

Senti também ao longo deste projeto, que deveria ter já adquirido mais alguma 

destreza a nível de método e técnica, uma vez que, quando o projeto começou a sofrer 

alterações, pelos motivos já mencionados, desmotivei e não tive capacidade de gerar 

alternativas devido a esta mesma questão, este foi sem duvida o aspeto mais negativo 

que retiro deste projeto final de curso. A parte positiva, foi puder, dentro da minha 

área, criar contacto com o mundo da Cultura e Hip Hop e começar a fazer parte 

daquela que tem vindo a ser uma corrida, com objetivo de fazer finalmente ganhar 

espaço para fazer expandir a mesma. Neste sentido, foi um autêntico desafio, não 

havendo ainda industria, ainda existe muito uma procura e análise de como ganhar 

visibilidade e ouro respeito e visão da sociedade, isto é, não estamos a falar de algo 

que sólido em Portugal, que seja visto com bons olhos, tem que haver um 

determinado cuidado e atenção à forma como nos expomos e isso foi interessante. 

Sendo que este projeto também me abriu algumas portas neste mundo e que tenciono 

não deixar que se fechem. 

Embora o conteúdo realizado ainda não tenha sido colocado em prática, penso que irá 

ser positivo para o H2Tuga, pois considero que o mais importante para os mesmo 

neste momento, será adquirir mais coerência no trabalho que realizam, de modo a 

transmitir uma imagem mais sólida do mesmo. Uma vez que contam muito com a 

disponibilidade dos colaboradores, é necessário que estes sejam os primeiros a sentir 

evolução, pois isso significa também o reflexo do seu esforço e consequentemente irá 

haver mais vontade de evoluir. Aquando atingido este ponto, é necessário haver uma 

nova análise sobre os resultados e perceber como se pode passar a tirar proveito 

monetário da comunicação em multimeios e dos eventos.  

Em suma, foi um projeto de altos e baixos, que no entanto me permitiu adquirir uma 

maior visão sobre tudo. 
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