
 

 

 

 



 

 

 

FAZ – FACULDADE DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA 

 

ALESSANDRO FILIZZOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alefilizzola.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém/Pará 

Dezembro/2008 



 

 

ALESSANDRO FILIZZOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alefilizzola.com 
  

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso, 

apresentado para avaliação do curso de 

Produção Publicitária, turma PPN062, da 

Faculdade de Tecnologia da Amazônia, sob 

orientação da Profª Adriana Sampaio.  

 

 

 

 

 

 

 

Belém/Pará 

Dezembro/2008 



II 

 II

FAZ – Faculdade de Tecnologia da Amazônia 

Curso: Produção Publicitária 

Turma: PPN062 

 
 

 

 

 

 

 

 
Belém, 03 de Dezembro de 2008. 

 

Banca Examinadora: 

 
Prof. ............................................................... 

 

____________________________________ 

Orientadora do Trabalho 

 

Prof. ............................................................... 

 

____________________________________ 

Examinador 01 

 
Prof. ............................................................... 

 

____________________________________ 

Examinador 02 

 

 

 

 



III 

 III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedico este trabalho a todos que, de alguma 

forma, contribuíram de maneira positiva para que 

mais esta etapa do caminho fosse cumprida. Este 

projeto é a somatória destas influências, do apoio e 

do carinho recebidos de todos vocês. 



IV 

 IV

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todas as pessoas que, generosamente, partilharam comigo seus 

conhecimentos, experiências e tempo. Seu auxílio e presença sempre foram muito 

importantes. 

Aos mestres que, com clareza, orientaram e fizeram com que eu me tornasse um 

profissional e também uma pessoa melhor. Aos professores Marcus Dickson, Aldo 

Gonçalves, Danielle Rachid, Carolina Venturini, Christiane Dias, Valéria Fernandes, 

Durval Moreto, Marina Castro, Helder Gonsalves, Rinaldo Moraes, Bruno Lima, 

Adriana Sampaio, pela disponibilidade, conselhos e amizade.  

A Mariana, pelo seu inabalável interesse pelos meus trabalhos, sempre pronta a 

uma palavra amiga ou a uma regrinha para aprimorar a escrita e a desenvoltura no 

manuseio da nossa língua pátria. Com estas aprendi muito. 

Sou grato a todos que, de certa forma, sonharam comigo. 

 

 
 

 
 

 

 

 



V 

 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sol que veste o dia 

O dia de vermelho 

O homem de preguiça 

O verde de poeira 

Seca os rios 

Os sonhos 

Seca o corpo 

A sede na indolência 

Beber o suco de muitas frutas 

O doce e o amargo 

Indistintamente 

Beber o possível 

Sugar o seio da impossibilidade 

Até que brote o sangue 

Até que surja a alma 

Dessa terra morta 

Desse povo triste” 

 

O Doce e o Amargo 
Secos e Molhados 

(De João Ricardo e Paulinho Mendonça) 
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RESUMO 

 
Este trabalho foi proposto como tema para o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso), sob a orientação da Professora Adriana Sampaio, do curso de Produção 
Publicitária da FAZ, Belém, Pará, 2008. O desafio lançado seria o de desenvolver o 
projeto de um website. Dentre os diversos produtos e abordagens que a internet 
permitiria, optou-se por se desenvolver um trabalho autoral, baseado na própria obra 
do elaborador deste estudo. Um espaço virtual onde ele pudesse divulgar tanto seu 
portfólio pessoal quanto profissional, artigos e opiniões. O resultado apurado, que 
concilia conceitos da web 2.0 - como blogs e fotologs - valoriza ao conteúdo e prima 
pela simplicidade. Um sítio na rede mundial de computadores que atende com 
eficiência às necessidades de uma “existência virtual” do autor.  

 
Palavras chave: Alessandro Filizzola; portfólio virtual; blog; web2.0; site 

autoral; internet; marketing pessoal; interatividade; design; publicidade. 
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ABSTRACT 

 
This project was proposed as the subject for the TCC, under the orientation of 

Professor Adriana Sampaio, head of the Advertising Production course at the FAZ 
University in Belém, Para Class of 2008. The challenge chosen for such project was 
the development of a website. From the vast array of possibilities offered by a 
dynamic media such as the Internet, the author, inspired by his own work, chose to 
focus on himself; a virtual space where he can expose his personal and professional 
portfolio, articles and opinions. The end result, which conciliates concepts from the 
2.0 Web, such as blogs and photologs, gives importance to the content with 
emphases on simplicity. A site, on the World Wide Web, that perfectly serves the 
need of a “virtual presence” by the author.  

 
Key words: Alessandro Filizzola; virtual portfolio; blog, web2.0, authorial site, 

internet; personal marketing; interactivity; design; advertising. 
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INTRODUÇÃO 

 

Designer e publicitário em atuação no mercado a mais de 10 anos, o autor 

pretende com este projeto divulgar o seu trabalho, habilidades e interesses 

pessoais. Esta demanda surgiu como uma solução eficiente e de baixo custo pra a 

distribuição de portfólio, currículo e informações mais enriquecidas sobre o estilo de 

trabalho e potencialidades. 

A produção e distribuição deste tipo de material em forma física, impresso e 

com acabamento, apresenta alto custo financeiro e lentidão na distribuição. A 

somatória destes aspectos acaba por restringir a disponibilidade imediata e a 

atualização constante, fatores negativos para o cumprimento da sua melhor função. 

Aproveitando os recursos oferecidos pelo meio digital, o site disponibilizará, 

ainda, artigos e opiniões autorais sobre publicidade, comunicação e design, 

contribuindo, desta forma, para a imagem de especialista do criador. 

Indo além da apresentação do portfólio profissional, haverá um portfólio 

pessoal com mostra de trabalhos acadêmicos e projetos experimentais em 

fotografia, artes plásticas, culinária, poesia, pensamentos e roteiros de viagem. 

A internet, por suas características multimídia, flexibilidade, disponibilidade de 

acesso, custo e conveniência, mostra-se como o meio adequado para a idealização 

e viabilização deste trabalho. 

O posicionamento neste meio supre, ainda, à expectativa de clientes, amigos 

e fornecedores por uma “existência virtual” do autor. O site será um ótimo recurso 

para consolidar a carreira e abrir novas possibilidades de network e negócios. 

Mesmo não sendo a produção para web a área de atuação do titular, sua boa 

representação neste espaço é de suma importância.  

Para o embasamento deste trabalho foram pesquisadas fontes que abordam 

tanto aspectos de usabilidade e princípios de interação com o meio internet, quanto 

autores relacionados ao design e ao marketing. Depoimentos com usuários dos 

serviços tratados, colhidos através de conversas informais, troca de e-mails e MSN, 

também foram utilizados. 

O texto está divido em 3 capítulos. O primeiro trata do surgimento da internet, 

da necessidade do desenvolvimento de estratégias de marketing pessoal pelo autor, 

de como a web vem interagindo com os hábitos das pessoas que cada vez mais 
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adotam os princípios da web2.0 e de como tudo isto pode ser utilizado de forma 

eficiente para o desenvolvimento de um portfólio digital com características de blog. 

O segundo capítulo lida com o site como produto, traçando suas características 

básicas, competitivas e o cenário em que está inserido. Finalmente, no terceiro 

capítulo encontram-se os aspectos práticos sobre a construção e veiculação das 

páginas. 

Este estudo foi importante para destacar o potencial e o valor dos blogs, pois 

apesar de terem conquistado um inquestionável carisma entre os internautas e sido 

incorporados pelas empresas como ágeis e práticas ferramentas de comunicação, 

este formato de site ainda sofre grande preconceito por parte dos setores mais 

conservadores.  

 



alefilizzola.com  - 12 

 12

Capítulo 01 – Teoria  

Internet | Marketing pessoal | Blog 
 

O portfólio eletrônico surge de uma exigência por parte dos clientes, 

parceiros, fornecedores e amigos por uma “existência virtual do autor”. Mesmo a 

produção para web não sendo um foco de atuação específica do titular, a 

demarcação com ocupação efetiva e eficiente de um espaço na web é uma 

necessidade imposta pelo mercado para aqueles que pretendem permanecer 

competitivos. 

De acordo com o dicionário Houaiss (91), a definição de portfólio é: “conjunto 

ou coleção daquilo que está ou pode ser guardado num porta-fólio (fotografias, 

gravuras etc.)” ou, sob a ótica da publicidade: “conjunto de trabalhos de um artista 

(designer, desenhista, cartunista, fotógrafo etc.) ou de fotos de ator ou modelo, us. 

para divulgação entre clientes prospectivos, editores etc.; buque.” (Houaiss, 1991, 

apud J.H.W. Till) 

Durante o seu mestrado em design (2003), Joy Till inicia sua dissertação 

sobre a transposição do portfólio impresso ao virtual da seguinte maneira: 
 

“Este ‘conjunto guardado num porta-fólio’ é, para o profissional que trabalha 

com a linguagem visual gráfica, o objeto que contém a essência de sua 

produção. É com ele que representamos o melhor do nosso repertório, 

transmitindo uma imagem profissional.  

 

É o principal projeto que, funcionando como uma espécie de vitrine das 

potencialidades do autor, produz o primeiro impacto com quem possa 

necessitar de seus serviços. 

 

O suporte imaterial traz consigo um espaço ainda pouco explorado pelos 

profissionais, onde esta vitrine adquire contornos novos, ampliando as 

possibilidades da apresentação, através dos recursos multimidiáticos, da 

interatividade e do hipertexto.” 

 

Em seu livro Cibercultura, Pierre Lévy (2003) especula a respeito do que 

motivaria a crescente quantidade de informações sendo digitalizadas e conclui que 
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“a digitalização permite um tipo de tratamento de informações eficaz e complexo, 

impossível de ser executado por outras vias”. 

A internet é uma mídia nova e, como tal, é natural que ainda cause 

estranheza a alguns. Especialmente aos mais velhos, que passaram a maior parte 

de suas vidas em um mundo sem computadores. Restrições econômicas ao acesso 

tecnológico também permanecem uma realidade. Sem dúvida a internet é nova e, 

pode-se dizer, ainda está dando seus primeiros passos. Mas já percorreu um longo 

caminho desde sua disponibilização pública em 1980, ainda com o nome de 

Arpanet. Esta é uma história, que de tão contada já poderia ser considerada de 

domínio público, ainda assim, o resumo aqui apresentado foi compilado de diversas 

fontes, dentre elas Pinho (1999) e Veronezzi (2005) 

Criada para uso militar no EUA, foi com o acesso da população que a rede 

mundial de computadores teve materializado seu grande potencial. Mesmo restrita, 

inicialmente, às universidades e meios acadêmicos — dispondo apenas de 

monitores de fósforo verde, linhas de acesso discado, lentidão, trocas de arquivos 

limitadas basicamente a textos e sem possuir interfaces gráficas —, ela 

revolucionava a forma das pessoas se comunicarem e já se espalhara por todo o 

mundo. A partir de 1993, ela rompia as restrições vigentes ao iniciar seu uso 

comercial, afirmava-se como a nova super-via da informação e mostrava sua 

vocação para tornar-se aquilo que McLuhan previra em 1996 (apud Veronezzi, 2005 

– sem citar se estas previsões foram feitas em conferência ou publicação), anos 

antes do seu surgimento: que a tecnologia transformaria cada vez mais os meios de 

comunicação à imagem e semelhança do homem, tornando-se, assim, extensões do 

nosso cérebro, passando, os próprios meios, a ser as mensagens. Sem saber, ele 

previa o surgimento da aldeia global, possibilitada pela criação de uma rede mundial 

de computadores. 

Entre os primeiros anunciantes deste novo meio estavam a Microsoft e, quase 

que exclusivamente, empresas que comercializavam produtos de informática. Outras 

formas de anúncio ocorriam, geralmente, dentro dos sites de seus próprios 

fornecedores e sob o formato de um detalhamento ou chamando a atenção para 

algum produto da detentora daquela página. 

O Prof. J. B. Pinho (1999), da Universidade Federal de Viçosa, nos conta que 

apenas um ano após a abertura comercial da internet aconteceu a primeira tentativa 

de divulgação em massa. Em 1994, a Canter e Siegel, uma empresa de advocacia, 
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teve a brilhante idéia de enviar um anúncio sobre seus serviços para obtenção do 

green card para mais de 7 mil grupos de discussão, constituindo, assim, a primeira 

mala-direta digital de que se tem notícia. Infelizmente, para esta firma, a estratégia 

mostrou-se um desastre. Inadivertidamente, eles estavam violando uma regra básica 

de etiqueta: Não enviar material de natureza para grupos de discussão. Em menos 

de 18h o site da empresa e seu provedor foram “bombardeados” com mais de 

30.000 e-mails em protesto, levando a sucessivos colapsos do provedor e abalando 

seriamente a reputação daquele escritório. 

Ainda segundo Pinho (1999), este incidente serviu de alerta a outros 

anunciantes e levou à redução dos espaços e formatos que pretendiam utilizar para 

a publicidade neste novo meio: surgia, assim, o banner. AT&T, IBM e Pepsi figuraram 

entre os que se beneficiaram deste formato (ainda no ano de 94) e que, para a 

surpresa de todos, de acordo com Zeff e Aronson (1997:17-18) apud Pinho, não 

foram criticados, recebendo apenas reclamações por alguns dos sites de destino 

estarem em construção. 

De acordo com Deivisson (1999:48), os grandes anunciantes na Web 

brasileira, às vésperas da virada do século, vinham do setor financeiro, seguidos 

pelas montadoras de automóveis e empresas de informática. Consumindo, no Brasil, 

a pouco expressiva quantia de US$ 25 milhões, correspondentes a 0,25% do total 

investido em propaganda. 

A internet nasceu queimando etapas. Já surgiu baseada em tecnologia de 

ponta e reunindo qualidades de todos os outros meios de comunicação pré-

existentes: texto, imagem, som, movimento. E, ainda por cima, com características 

exclusivas e inteiramente novas: dirigibilidade, rastreamento, acessibilidade, 

flexibilidade e interatividade. Juntamente com ela nascia também uma nova forma de 

consumidor que se contrapunha ao tradicional e passivo “expectador”. O internauta, 

como se pode comprovar através dos casos citados, mostrava-se um público 

exigente e pouco tolerante a abusos publicitários. Talvez como reflexo de sua maior 

característica: o domínio e capacidade de escolher o que ele quer ver. 

Eduardo Brandão, em sua dissertação de mestrado, cita Strauss e Frost 

(2001), que definem a world wide web como um canal de comunicação diferente de 

qualquer outra mídia, porque o seu público decide em que ordem ele acessa o 

material. Na prática, isso significa que os usuários da internet escolhem a variedade 
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dos caminhos que eles irão acessar, pois o conteúdo não é apresentado de forma 

linear como observado na televisão ou na leitura de uma revista. 

Em 2004, segundo José Carlos Veronezzi em seu livro MÍDIA DE A a Z, a 

internet já contava com uma penetração de 14,6% (934,5 milhões de internautas) na 

população mundial. Sendo que, entre 2001 e 2004, o número de usuários cresceu 

131% (no Brasil foi de apenas 65%). Considerando-se que haja queda nos preços 

de hardware e que o acesso de todas as camadas sociais se intensifique, com uma 

expansão quase que geométrica como se há de supor, a inclusão digital é uma 

realidade futura e possibilitará enormes benefícios à atividade publicitária na super-

rede de computadores. 

De acordo com a NETCRAFT apud VERONEZZI (2005), em 2004 já existiam mais 

de 55 milhões de sites na web e, a cada dia, cerca de 3,5 mil novos outros são 

criados e 360 são fechados. Cerca de 21% dos sites existentes eram pagos. 

Uma pesquisa realizada por meio de uma parceria entre o Instituto Datafolha, 

a Folha Online e o iBest e publicada na Folha de São Paulo em 27 de setembro de 

2001, revelou os seguintes dados sobre o internauta brasileiro: 

Dos usuários, 58% são homens, 57% tem idades entre 14 e 24 anos, 

seguidos pelos que tem entre 25 e 34 anos (23%), 3 em cada 5 pertencem às 

classes A e B, a maioria é de solteiros e sem filhos, e somam cerca de 23 milhões 

de pessoas, correspondendo a 19% da população. 

Sobre sua relação com o veículo digital, a pesquisa Datafolha/Folha 

OnLine/iBest (2001), constatou que: o e-mail é o campeão de popularidade, 70% 

dos entrevistados o utilizam e com uma média de freqüência de 3 vezes por 

semana, mais da metade dos entrevistados considera a rapidez no acesso de 

informações como a principal utilidade da rede e a maior queixa é sobre a lentidão 

na conexão (26%). 

Mediante tamanha popularização e com tantos recursos disponíveis, era 

natural que o cidadão comum se encantasse pela rede, incorporando-a ao uso 

doméstico e fazendo dela uma extensão de suas próprias vidas. Com isto, além das 

home pages, surgiram os blogs e grandes redes colaborativas de relacionamento e 

serviços, interligando-se infinitamente no que viria a ser chamado de internet 2.0. 

De acordo com um destes mesmos mecanismos colaborativos, a Wikipédia 

(2008) — uma enciclopédia colaborativa virtual com artigos permanentemente 

atualizados por pessoas do mundo todo — os blogs surgiram em 1997 a partir das 
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listas de FAQ - Frequently Asked Questions. Seu criador, Jorn Barger, concebeu 

uma página chamada de “Robot Wisdom” onde um diarista da internet relatava todas 

as outras páginas interessantes que encontrava. Ele definiu este tipo de página 

como “WebLog”, algo como “diário da web”. O termo foi alterado por Peter Merholz, 

que decidiu pronunciar "wee-blog", que tornou inevitável o encurtamento para o 

termo definitivo "blog". (Wikipedia, 2008) 

Inicialmente com poucos recursos e pobres de design, os blogs mais 

pareciam com rudimentares fanzines onde, além de experiências pessoais, seus 

autores comentavam outros sites e também indicavam links.  Mais do que serem 

vistas e comentadas, estas comunidades queriam ver e comentar, exercitando pra 

valer este potencial de interatividade nunca antes visto. Este novo padrão de 

comportamento fez com que muitos destes pioneiros se aperfeiçoassem, tanto em 

imagem como em qualidade de texto, criando celebridades do cyberespaço. Muitos 

deles tornaram seus blogs um bom negócio, recebendo pelos links indicados, pelo 

volume de acesso e pela influência do que publicam. Exemplos recentes de pessoas 

comuns catapultadas à fama e fortuna por seus blogs são Bruna Surfistinha 

<http://www.brunasurfistinha.com> (2008), uma garota de programa que publicava 

um diário digital e MariMoom <http://www.marimoon.com.br> (2008), blogueira na 

assepsia da palavra que, recentemente, ganhou um programa na MTV a partir do 

seu sucesso na rede. 

O conhecimento técnico deixou de ser um pré-requisito para a publicação de 

blogs quando, a partir de 1999, diversas empresas começaram a fornecer softwares 

gratuitos e de fácil manuseio para a criação e publicação destes sites. O impacto 

destes implementos foi tanto que um novo termo foi criado para designar esta 

imensa e tão peculiar comunidade que cresce a proporções geométricas: blogsfera. 

(Wikipedia, 2008) 

Juntamente com suas variantes como o Orkut, FaceBook e Spaces, os blogs 

parecem estar se tornando as mais populares modalidades de sites ao redor do 

mundo. 

Sua proliferação e e sucesso de público é tamanha, que existem sites 

especializados em ranquear páginas e gerar estatísticas única e exclusivamente 

sobre a blogsfera. 

De acordo com a pesquisa Blogsfera Brasil, realizada pela Verbeat em agosto 

de 2006, cerca de 80% dos entrevistados consideram os blogs como um meio de 
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entretenimento e diversão. Ainda assim, um número praticamente igual de 

entrevistados considerou também os blogs como importante fonte de notícias e 

informação, sendo meios que utilizam para discutir assuntos que acham relevantes. 

Eles usualmente visitam páginas por indicações de amigos e outros sites ou, ainda, 

especialmente quando conhecem ou têm alguma relação com autor. Os visitantes 

custumam comentar os assuntos postados, mas não todos, apenas aqueles que 

mais os interessaram. Mesmo a maioria tendo se declarado interessada em migrar 

para um domínio próprio, a pesquisa indica que os blogs mais ativos estão 

hospedados no Blogger/Blogspot. 

Danielle Rachid Viana (2008), em seu mini-curso sobre blogs corporativos, 

cita dados do Technorati, um buscador especializado em diários digitais que 

estipulava, já em 2007, uma blogsfera mundial da ordem dos 70 milhões de páginas 

ativas, com um acréscimo diário de 175 mil novas contas. 

Os blogs tornaram-se tão simpáticos aos internautas que as empresas, aos 

poucos, também foram aderindo ao seu uso. CEOs de grandes coorporações 

escrevem sobre os caminhos da mesma e criam espaços que os aproximam de toda 

a equipe. As empresas, por sua vez, utilizam estes ambientes para estreitar o 

relaciomento com seus clientes e fornecedores. 

Aspectos práticos também são responsáveis pelo sucesso dos blogs. Eles 

atendem de forma ágil e descomplicada à necessidade das empresas de ocuparem 

um espaço na web, sem que, para isto, sejam necessários grandes investimentos. 

Desta forma, elas já passam, por exemplo, a serem localizadas por sites de 

pesquisa como o Google e o Yahoo. Como existem ferramentas gratuitas e 

descomplicadas que dispensam maiores conhecimentos técnicos para a criação e 

manutenção destas páginas, a possibilidade de atualização e dinamismo da 

estrutura como um todo é favorecida. 

Em seu ensaio sobre blogs corporativos, Danielle Rachid Viana (2008) 

apresenta, ainda, os seguintes dados sobre a blogsfera corporativa: 

 
A blogosfera deu um salto de 5 para 50 milhões de blogs em 2005. O 

crescimento de blogs empresariais têm acompanhado esse ritmo 

astronômico também.  
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No blog serendipidade, de Fábio Cipriani, também autor do livro Blog 

Corporativo, temos um rápido e informal apanhado de um ano e três meses 

(entre 2006 e 2007) da blogosfera corporativa brasileira. 

 

 

Número total de blogs corporativos brasileiros no wiki no dia 15/06/2006: 3. 

Número total de blogs corporativos brasileiros no wiki no dia 11/09/2007: 62. 

Crescimento de quase 2000% 
 

Distribuição: 

- CEO Blogs: 5. 

- CEO Blogs internos: 2. 

- Blogs corporativos de pequena empresa: 28. 

- Blogs corporativos de média/grande empresa: 17. 

- Blogs corporativos para promoção de produtos: 10. 
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Fonte:www.serendipidade.com/2007/09/12/crescimento-da-blogosfera-

corporativa-brasileira/ 

 
Isso é uma amostra, mas já dá pra ver o tamanho da relação que se está 

construindo.  

 

Casos que merecem especial atenção são os de especialistas ou empresas 

que teriam acesso e disponibilidade aos recursos tecnológicos para desenvolver 

qualquer tipo de site que fosse do seu desejo e optam pelo formato de blog. Um bom 

exemplo disto é o site de Luli Radfahrer (2008) <www.luli.com.br>, Ph.D. em 

comunicação digital pela ECA-USP. 

 Há, também, exemplos de sites mistos, conciliando modelos mais 

formais com blogs, como é o caso de Ligia Fascione (2008) 

<http://www.ligiafascioni.com.br/>, Doutora em Engenharia de Produção e Sistemas, 

na área de Gestão Integrada do Design (UFSC, 2003). No seu espaço, Lígia 

mantém informações sobre carreira, profissão, trabalho, hobbies, viagens e, como 

não poderia faltar, um blog. 

Um exemplo com raízes híbridas entre Belém e São Paulo é o 

<http://blog.forminform.com.br/> (2008). Um blog que trata de design, mantido por 

um escritório de São Paulo, o Forminform, e um escritório de Belém, o Mapinguari; 

este último concentrando a maior parte de posts. Suas autoras são Fernanda 

Martins e Sâmia Batista, ambas designers atuantes e professoras universitárias. 

Fernanda é, ainda, uma das mais respeitadas profissionais do país e uma das 

diretoras da ADG Brasil. E Sâmia uma das diretoras da ADG Pará. No ar desde maio 

de 2008, este blog já contava com 3.901 acessos no início de novembro de 2008, o 

que dá uma média de aproximadamente 560 acessos mensais. 

Numa conversa informal realizada através de e-mails, Fernanda Martins conta 

que durante este período foram postados 21 artigos e, sobre estes, 10 comentários 

foram feitos. Apesar do aparente pequeno número de comentários, o registro de 

visualizações indica que as matérias estão sendo vistas. Uma designer tipógrafa de 

Milão inclusive descobriu e interessou-se pelo trabalho exposto no blog chegando a 

propor um link entre elas. 

“A proposta é ter uma comunicação dinâmica com nosso público, mesmo que 

a forma deixe a desejar. Podemos postar notícias todo o dia se assim desejarmos. 
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Ficamos mais próximos. E falando de nossos trabalhos. Em essência, foi por isso 

que optamos pelo blog no lugar de um site.” – diz Fernanda. 

Outro caso paraense de uma empresa especializada em design gráfico e 

desenvolvimento de sites para web, a Libra Desgin <libradesign.com.br> nos seus 

cerca de dois anos de site publicado, conta com uma média mensal de 400 acessos, 

sendo que seu recorde até o momento foi de 600 acessos mensais, de acordo com 

Bernardo Magalhães, um de seus proprietários, em uma conversa informal pelo 

MSN. Ele diz, ainda, que o site veio da necessidade de demonstrar a seus clientes o 

potencial dos serviços por eles realizados. Por meio do site, já foram captados 8 

clientes. Daí a opção pela programação em flash. Embora ele acredite que o site de 

uma empresa de design deva ser mais “limpo” para valorizar o portfólio. Porém, esta 

mudança de layout e linguagem já está em seus planos para a próxima atualização, 

mas o novo site ainda deverá conter programação própria, não utilizando módulos 

de ferramentas de outros provedores de serviços, pois persiste a necessidade de se 

demonstrar a capacidade de produção do escritório. Bernardo é formado pela UEPA 

e, além de sua atividade na área de design, também ministra palestras e mini-cursos 

sobre o tema e, paralelo às atividades de seu escritório, mantém o blog: 

<http://www.valetedecopas.blog.br/> (2008). 

Embora o potencial positivo de retorno seja inquestionável, esta exposição 

digital também pode gerar transtornos. Uma vez que se optou por exibir conteúdo 

pela web, seja ele autoral ou não, a pirataria e plágios tornam-se inevitáveis. Ainda 

assim, para se resguardar minimamente o conteúdo, há o recurso de se registrar o 

conteúdo disponibilizado na biblioteca nacional. E, havendo necessidade, também 

há os protocolos de registro de marcas e patentes oferecidos pelo INPI. O registro 

de conteúdo e produtos não irá impedir a pirataria, ele apenas resguardaria o autor 

no caso de alguma contenda judicial.  

Aparentemente, o risco de plágio e da perda de privacidade não aflige aos 

habitantes da blogsfera nem da maioria dos internautas. Bem pelo contrário, à 

primeira vista isto parece um princípio entranhado nos fundamentos destas 

comunidades. As trocas de conteúdo, coletividade da informação e do uso estão no 

que define a Web 2.0. 

Ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de nenhuma inovação 

tecnológica no meio e, sim, uma mudança radical no modo como as pessoas 

interagem com a rede mundial de computadores. Este foi o termo cunhado em 2004 
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para designar uma nova tendência de comportamento e geração de conteúdo pela 

internet, agora vista como uma grande geradora de inteligência coletiva. 

Carlos Nepomuceno (2006), em artigo para a revista eletrônica WebInsider, a 

definiu da seguinte maneira: “Web 2.0 sem tecnicismos ou vídeos passando: há um 

novo papel para os profissionais de rede do futuro. Estamos na passagem do 

modelo emissor–receptor para o animador–comunidade.”. Autores diferentes 

apresentam distintas definições para o termo, mas todos concordam que este é o 

prelúdio de uma nova revolução dos princípios de comunicação onde os internautas 

passam a se responsabilizar para geração, organização, indexação dos dados que 

circulam pela rede, formando uma grande e dinâmica massa de inteligência coletiva. 

Os softwares colaborativos são chamados de wikis. Neles não há uma pré-

aprovação de conteúdo. Todos os interessados podem criar tópicos e escrever sobre 

eles, cabendo a toda a comunidade atuar como um poder moderador. Assim sendo, 

todos podem modificar o texto, retirando ou acrescentando de acordo com o 

discernimento individual de cada colaborador. Daí muitos questionarem a validade 

destes bancos de dados, por não haver uma pessoa ou entidade de fato 

responsável por elas. De um outro lado, argumentam que, justamente por isto, o 

potencial dos wikis é ilimitado, uma vez que é atualizado e pasteurizado 

constantemente e de forma descentralizada, o que faria com que erros e artigos de 

má-fé fossem rapidamente detectados e eliminados pelo próprio crivo dos 

internautas. Ao longo da construção deste texto, por diversas vezes foi consultada a 

Wikipedia.org – A enciclopédia livre, uma enciclopédia virtual concebida nos moldes 

da Web 2.0. 

Precursor no uso do termo, ao propor em um artigo a Web 2.0, Tim O´Rilley 

assim a definiu: 

 
"Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 

outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 

efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 

pessoas, aproveitando a inteligência coletiva" 

 
Portanto, este é um conceito que vai muito além da formação de 

enciclopédias, envolvendo pessoas em redes sociais e softwares em estruturas 



alefilizzola.com  - 22 

 22

modulares e programação aberta que permitem combinações de ferramentas e o 

aperfeiçoamento baseado no gosto dos usuários. 

Assim sendo, fica difícil imaginar que empresas e pessoas venham a 

acastelar seus produtos e informações daqui pra frente. Mas, se o monopólio de 

produtos e conhecimento parece estar ruindo, princípios de marketing já 

amplamente estudados e difundidos podem estar mais atuais do que nunca. 

O que torna uma página perdida num quase infinito oceano de bites e bytes 

mais interessante do que as outras? Divulgação adequada; ter um nome conhecido; 

indicações e links bem posicionados são importantes; design e recursos 

tecnológicos podem ser bons atrativos; mas, neste momento, vamos nos ater às 

estratégias de posicionamento e marketing que podem fazer toda a diferença quanto 

ao sucesso de um autor. Jack Trout (2004), em seu livro Estratégias de Marketing, 

enumera algumas abordagens bem sucedidas, sejam elas para empresas ou 

indivíduos interessados em desenvolver com eficiência seu marketing pessoal. 

Ao longo dos princípios dispostos na obra referida acima, Trout nos diz que a 

mente humana tende a se confundir e que ela detesta confusão. Portanto, cria 

mecanismos para tornar sua interação com o mundo mais fácil. Desta maneira, ter 

uma comunicação clara é um bom começo. E, por comunicação clara entenda-se ter 

um foco, deixar claro quem você ou a sua empresa são. A estratégia é ser diferente 

para poder ser melhor reconhecido. 

É preciso que se tenham atributos específicos e que todos saibam disto. 

Pessoas vão em busca de líderes, de desbravadores, de competência, de quem 

está em evidência, na boca do povo. Logo, não basta ter um produto, é preciso 

divulgá-lo. E com a velocidade da internet, investir em um constante lançamento de 

novidades parece ser melhor negócio do que ficar esperando viver eternamente de 

uma mesma “vaca leiteira” (termo utilizado pelo marketing para designar o produto 

que está no ápice de sua comercialização, derivado de um estudo chamado Matriz 

BCG). Logo-logo, o leite torna-se de domínio público e a vaca vai pro brejo. 

Trout reforça que não importa se somos grandes ou pequenos: a estratégia 

escolhida deve girar em torno do que se convencionou chamar “competência 

essencial”. As pessoas ficam impressionadas com aqueles que se concentram em 

determinada atividade ou produto, e os reconhecem como experts. O generalista 

raramente é reconhecido, o bom-senso diz que uma só pessoa ou empresa não 

pode ser boa em tudo. E, quase sempre, o que o consumidor deseja é comprar o 
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melhor da categoria.  E aconselha: “A simplicidade é a sofisticação máxima. Fuja da 

tentação pelo complexo desnecessário. Transmita a mensagem de forma clara e 

fluida, sem jargões e rebuscamentos de linguagem que só servem para confundir e 

entediar ao consumidor”. (Trout, 2004) 

É interessante notar que, ao tratar de estratégias de marketing, Trout coaduna 

com os princípios de usabilidade e navegação defendidos por Jacob Nielsen (2007), 

autor de um dos mais completos e respeitados estudos sobre a interação das 

pessoas com os websites.  Ele defende que a navegação deve ser simples e 

intuitiva, com informações objetivas e de linguagem acessível. Preferindo sempre a 

utilização de estruturas de programação que sejam leves para carregar e que 

permitam ao usuário se orientar com agilidade. 

 Empregar elementos de navegação familiares à maioria dos internautas 

também mostra-se como uma estratégia de sucesso. Botões de retorno à vista, 

caixa de links padronizadas em todas as páginas e que mudam de cor ao passar do 

mouse ou depois de clicados, barras de rolagem que se pareçam com barras de 

rolagem, estes são conselhos simples que favorecem a interação com os websites e 

que não se alteraram significativamente desde a implementação da internet no início 

dos anos 90. 

Embora a tecnologia esteja evoluindo numa velocidade espantosa, as 

estratégias para a construção de conteúdo e planejamento de usabilidade continuam 

basicamente as mesmas. Os maiores avanços neste sentido parecem estar 

relacionados com a forma como os internautas estão interagindo com as páginas e 

seus conteúdos, como se pode observar no que ocorre em fenômenos como os dos 

blogs, wikis e web 2.0. Seja como for, a internet é um veículo cada vez mais 

presente na vida de todos e sua permanência parece irremediável. Utilizar seus 

recursos de modo eficaz e em sintonia com as rápidas mudanças comportamentais 

da sociedade é o grande desafio para todos. 

E para finalizar este capítulo, duas interessantes citações que Joy Till (2003) 

faz em sua dissertação: 

 
 “A interatividade é algo que uma página impressa não pode fazer e que a 

web faz com excelência .(...) Pensar em termos de interatividade é uma 

forma inteiramente nova de ideologia. Ao estabelecer interatividade com seu 
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usuário final, você está na verdade construindo uma comunidade”. 

(Weinman, Lynda,1998, apud Till, 2003) 

 

 “Páginas pessoais, aplicativos auto-executáveis enviados por email ou 

baixados de sites ou ainda em cd-rom são a forma mais eficiente de você 

entrar em contato com profissionais qualificados, rapidamente e em 

qualquer lugar do mundo.” -  Luli Radhafer (2001) (apud Till, 2003), a 

respeito dos portfólios digitais e promoção pessoal.  
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Capítulo 02 – O Produto 

Briefing | Swot | Mercado | Estratégias de marketing 

 

O portfólio eletrônico surge de uma exigência por parte dos clientes, 

parceiros, fornecedores e amigos por uma “existência virtual do autor”. Mesmo a 

produção para web não sendo um foco de atuação específica do titular, a ocupação 

efetiva e eficiente de um espaço na web é uma necessidade imposta pelo mercado 

para aqueles que pretendem permanecer competitivos. Possuir um espaço para 

divulgação de artigos e projetos autorais, além de trabalhos profissionais, é 

estratégico para a consolidação da imagem de especialista. 

O mercado na capital paraense está às vésperas de uma grande renovação e 

quem estiver em evidência com uma imagem que atenda às novas reivindicações 

estará mais apto a desfrutar das melhores oportunidades. 

A inclusão digital está avançando a passos largos. Barreiras de acesso à 

internet estão sendo removidas, as restrições econômicas estão caindo e a 

população passa a ter contado com diferentes realidades e linguagens provenientes 

de todas as partes do mundo e, com isso, fica mais crítica e exigente.  

Devido à pouca expressão e qualidade do mundo virtual belenense, incursões 

bem planejadas e executadas neste meio tendem a obter maior visibilidade e 

impacto. Chegar na frente e evoluir com as mudanças do mercado é uma atitude 

empreendedora. 

A rede mundial de computadores oferece ferramentas de grandes 

potencialidades e baixo custo. Sua natureza dinâmica permite que evolua conforme 

os anseios e avistamentos das novas oportunidades que o futuro possa oferecer. O 

trabalho com a internet pode ser realizado de qualquer lugar e a qualquer hora. São 

necessários apenas um computador e uma linha conectada à internet.  

A publicação virtual é ainda muito mais viável economicamente do que a 

produção impressa de portfólios, folders e demais materiais de divulgação 

convencionais. 
Logo, a proposta deste projeto é criar um site autoral com a finalidade de ser 

uma ferramenta em que o autor possa exercitar seu marketing pessoal. 

Este site irá conter amostras de portfólio profissional e também áreas de 

desenvolvimento livre, baseadas nas habilidades e interesses pessoais do autor: 
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Alessandro Filizzola. Ele será implantado em sua estrutura mínima, contendo 

amostras de trabalhos profissionais, apresentação do autor, currículo e amostras de 

hobbies. Esta configuração básica dará uma idéia aos visitantes do perfil do titular, 

ao mesmo tempo em que deverá ser suficiente para instigar novas visitas para 

conhecimento das novidades. A partir da receptividade e interesse demonstrados 

pelos navegantes, os recursos irão sendo ampliados, melhorados, e as informações 

alimentadas.  

Este site não irá comercializar nenhum produto diretamente. Atuará como 

uma vitrine ou portfólio para o autor, posicionando-o tanto como perito em áreas de 

design gráfico e publicidade, como enriquecendo seu perfil com a divulgação de 

habilidades pessoais que de outra forma não teriam espaço para serem mostradas. 

Poderia comercializar patrocínios através de banners e venda de links, mas, 

inicialmente, esta idéia está descartada, pois poderia comprometer a imparcialidade 

do autor e, com isto, sua credibilidade. 

O mercado para projetos de comunicação desenvolvidos e executados de 

forma sistemática, com embasamento teórico sólido e coerente, ainda é pouco 

expressivo na capital paraense. Especialmente no que tange a área de design. 

Porém, com a expansão do comércio, surgimento e implantação de novos 

segmentos econômicos e com o aumento da concorrência, este tipo de serviço 

deixará de ser abordado como um luxo ou uma amadora troca de favores entre 

amigos e empresas. Se tornará uma real necessidade aos que pretendem 

consolidar-se e prosperar no mercado. 

Há alguns velhos ícones da propaganda em Belém. Baluartes práticos e bem 

relacionados que dominam o mercado. Mas o perfil dos novos empreendedores está 

mudando e, cada vez mais, demandam um atendimento realizado de forma mais 

acadêmica e profissional. 

Até a poucos anos não existiam designers formados na capital paraense. 

Mas, desde a formatura da primeira turma pela UEPA, várias faculdades estão 

oferecendo este curso, fazendo desta uma carreira em evidência, juntamente com a 

de publicitário. Isto só vem a reforçar a oportunidade e a relevância do momento 

para a construção deste site autoral.  

Uma vez publicado, este site nos moldes de um blog, poderá, ainda, 

promover alianças com outros designers e especialistas nas áreas afins. Tudo no 

melhor estilo da Web 2.0, utilizando as redes sociais como propulsor de visitas e 
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disseminação de artigos, ao mesmo tempo em que módulos de serviços anexados 

possibilitam o constante aprimoramento tecnológico com um ambiente familiar aos 

internautas. 

2.1. ANÁLISE S.W.O.T 

 

2.1.1. Ambiente Externo: OPORTUNIDADES e AMEAÇAS 
 
Oportunidades 

• Mercado paraense começando a se abrir para novos concorrentes vindos de 
fora do estado; 

• Sites com grande número de acesso ou comentários despertam a atenção de 
grandes grupos e também de investidores, gerando oportunidades de 
negócio; 

• A inclusão digital está cada vez mais presente nas diversas camadas da 
população, rompendo barreiras econômicas, culturais e de idade; 

• Artigos e trabalhos expostos na internet podem trazer resultados inesperados 
e promover oportunidades que desconhecem fronteiras; 

• Produtos e informação na rede estão disponíveis a qualquer pessoa, de 
qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, bastando, para isso, um 
computador conectado à internet; 

• Baixo custo de implementação e grande disponibilidade de recursos. 
 

Ameaças 

• Material divulgado na rede de computadores é facilmente copiado e plagiado; 
• A não caracterização da web como mídia de massa exige grande 

planejamento de divulgação devido a sua segmentação extrema; 
• Pela própria natureza do meio, a atualização de conteúdo e evolução do site 

exigem grande dinamismo; 
• Embora a realidade esteja se transformando e cada vez mais pessoas 

estejam familiarizadas com o uso do computador, muitas ainda apresentam 
resistência à utilização desta ferramenta; 

• Por mais bem desenvolvido que seja e por mais fácil e amigável a navegação, 
o usuário, especialmente no primeiro contato, precisa de um tempo de 
familiarização com o site. Caso esta não seja uma experiência satisfatória, o 
internauta pode abandonar prematuramente o site para nunca mais voltar. 
 

2.1.2. Ambiente Interno: PONTOS FORTES e PONTOS FRACOS 
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Pontos Fortes 
• Fluência para escrever e boa redação; 
• Portfólio de trabalhos variados e cases de sucesso; 
• Formação acadêmica e experiência prática na área; 
• Grande disponibilidade de material particular diverso para enriquecer o site; 
• Auto-suficiência na produção de conteúdo e manutenção do site; 
• Conhecimento de estudos comportamentais do usuário e familiaridade com 

planejamento de conteúdo e usabilidade; 
• Intimidade como usuário da internet e do computador como ferramenta de 

trabalho; 
• Facilidade e acesso à internet de banda larga e maquinário já adquirido e 

disponível. 
  

Pontos Fracos 
• Falta de hábito no lidar com blogs e ferramentas similares; 
• Conhecimento limitado em programação para web; 
• Ainda não tem um endereço na internet, vai ter que começar do zero; 
• Tempo escasso para a organização do conteúdo inicial.  

 

2.1.3. FATORES CRÍTICOS AO SUCESSO 
 
Ameaças: 
 

Fator desfavorável 
 

Ponto fraco Ameaça 

Pela própria natureza do meio, 

a atualização de conteúdo e 

evolução do site exigem grande 

dinamismo.  

+ Tempo escasso para a 

organização do 

conteúdo inicial. 

 

= O site ficar ultrapassado pela 

falta de atualização constantes, 

o que afastaria seus 

freqüentadores. 

 

Oportunidades: 
   

Fator favorável 
 

Ponto forte Oportunidade 

Mercado paraense começando 

a se abrir para novos 

concorrentes vindos de fora do 

estado; 

 

+ Formação acadêmica  e 

experiência prática na 

área. 

= Com a demanda por 

atendimento e profissionais 

mais completos, boas 

oportunidades para conquistar 

clientes e ficar em evidência. 
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2.2. A Internet enquanto mídia e meio publicitário 
 
Já foram citados vários dos recursos que a internet incorporou dos veículos 

tradicionais, caracterizando-a como um meio multimídia por excelência.  Mas são o 

seu reduzido custo de veiculação em relação aos meios tradicionais, a interatividade 

proporcionada entre anunciantes e usuários, e toda a gama de ferramentas que 

permitem medições mais ágeis e detalhadas que vêm a possibilitar o direcionamento 

preciso das publicações que a tornam tão competitiva e promissora. Vale notar, 

ainda, que ela está operante durante 24h, indiferente se é dia ou noite, e com 

acesso alheio às fronteiras ou distâncias. Para ela, tanto faz se o internauta está 

aqui ou do outro lado do mundo, as limitações físicas foram superadas com a 

ascensão da aldeia global.  

Pode tanto ser usada como mídia nacional, local ou até mesmo mundial. Seu 

grau de sofisticação quanto à segmentação de público nos anúncios é tanta que 

permite a personalização, com informações incluídas especialmente para cada um 

dos destinatários de determinada campanha e, ainda assim, ser enviada a milhares 

de pessoas e exigir investimentos relativamente baixos.  

Esta realidade está mudando, mas a contra partida é que a maioria de seus 

usuários ainda navegam através de micros com tecnologia ultrapassada, conexões 

discadas lentas e instáveis – o fator econômico gradualmente está deixando de ser 

substancial, porém ainda é um grande limitador nesta área — e seu conhecimento a 

respeito da utilização desta tecnologia pode ser comparado, a grosso modo, aos 

“analfabetos funcionais” ou “semi-alfabetizados” da era digital. Dominam apenas 

uma função específica, como ler e-mails. Ou atividades básicas e focadas, como 

utilizar um aplicativo adotado pela empresa em que trabalham. Apesar disto, 

apresentam um nível de expectativa extremamente alto em relação ao que esta nova 

tecnologia pode oferecer. São freqüentemente impacientes e possuem grande 

intolerância a anúncios inoportunos que, de alguma, forma interfiram negativamente 

em seus objetivos, seja retardando a abertura de uma página, poluindo a interface 

através de som ou imagens, ou simplesmente desviando sua atenção para assuntos 

sem relevância com suas áreas de interesse. 

Alguns pontos desfavoráveis em relação às mídias tradicionais são: a não 

linearidade deste canal, porque é o público quem decide qual material e em que 
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ordem ele será acessado (STRAUSS E FROST, 2001 apud BRANDÃO, EDUARDO, 2006); o 

baixo impacto dos anúncios devido à “poluição” normalmente encontrada nos sites; 

os usuários já se encontram tão saturados com a publicidade na internet que 

acabaram por desenvolver uma “cegueira” em relação aos banners que passam a 

ser interpretados como apenas mais um elemento inserido na estrutura dos sites e 

sem atrativos (NIELSEN apud ARAÚJO E FABRIANI, 1999 APUD BRANDÃO, EDUARDO, 2006); 

navegantes irritados além de não voltarem aos sites que causaram seu desconforto, 

costumam associar negativamente as marcas que os patrocinaram e liderar boicotes 

às empresas anunciantes. 

Vale ressaltar também o fator insegurança. Devido ao grande número de 

fraudes, vírus e golpes aplicados neste meio, muitos adotaram uma postura cética a 

respeito do que é veiculado. 

Talvez nenhum outro meio tenha exigido tanto da ação do mídia. Isto, devido 

à sua demanda por coerência de veiculação ou dos setores de criação e produção 

dentro de uma agência, uma vez que os formatos não são padronizados e a 

linguagem utilizada deve ser apurada, objetiva e deve destacar-se sobremaneira no 

contexto em que for inserida. Tudo isto, sem despertar a ira do internauta, é claro! 

2.3. Mercado 
 

Como o design gráfico é uma profissão recente no mercado paraense, seus 

potenciais clientes provavelmente ainda não conhecem a diferença entre um 

trabalho bem desenvolvido e um feito apenas considerando-se o “feeling” e domínio 

do computador. Entende-se como natural que a valorização venha através do 

decorrer do tempo, da necessidade e comparações impostas pela concorrência. 

Portanto, a qualidade do trabalho, a postura e a imagem dos jovens profissionais e 

dos que hoje se formam em design é determinante para esta valorização. Mais do 

que “vista”, a diferença do trabalho desenvolvido com metodologia tem que ser 

“sentida” pelo mercado. 

2.4. Identificação do público-alvo 

 
2.4.1 Descrição dos segmentos de mercado e justificativa 
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O principal público pretendido é composto por clientes e parceiros de 

negócios, uma vez que o site será um grande e dinâmico portfólio virtual. Em 

segundo lugar, vêm os interessados por assuntos relacionados ao design e 

propaganda. Por fim, esperamos acessos de pessoas interessadas em artes, 

gastronomia e roteiros de viagem. 

 

2.4.2 Dados demográficos de cada segmento de mercado 
 

Devido aos distintos traços de público e à própria fragmentação da rede, 

talvez a descrição mais uniforme destes internautas seja no que tange ao segmento 

social. 

Clientes de design e propaganda no estrato atendido pelo autor pertencem às 

classes econômicas mais altas, geralmente homens adultos com mais de 35 anos. 

Embora suas esposas raramente participem diretamente das reuniões e 

desenvolvimento dos projetos, a experiência mostra que atuam como “eminências 

pardas” e sua opinião têm grande peso na tomada de decisões. Não 

necessariamente estas pessoas possuem muita escolaridade. Todavia, há uma 

expectativa que clientes com nível superior ou pós-graduações tendam a valorizar e 

consumir mais serviços especializados como os que o titular oferece. 

Atualmente, as incursões internautas ocorrem com maior desenvoltura e 

sentindo-se mais à vontade com o meio, entre pessoas mais jovens. Assim como 

pessoas interessadas em cultura e artes costumam possuir maior escolaridade e 

nível cultural, normalmente encontrados nas classes de maior poder aquisitivo. Pré-

vestibulandos e estudantes também poderão se interessar pelos artigos publicados. 

O ingresso à rede mundial de computadores está se popularizando rapidamente. 

Porém, o acesso a bons computadores e a banda larga dedicada continuam 

exigindo investimentos consideráveis. 

Logo, podemos definir o maior extrato de visitantes como pessoas de ambos 

os sexos, jovens e adultas, entre 18 e 45 anos, classes A e B. 

2.5. Tendências de mercado 
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Tudo indica que, com o aumento da concorrência, o mercado torne-se mais 

competitivo e a busca por especialistas que possam tornar produtos e empresas 

mais aptos a se destacar torne-se mais freqüente.  

Um sinal deste horizonte pode ser notado na abertura de cursos de design em 

diversas faculdades, até a alguns anos inexistentes nesta cidade, e investimentos e 

incentivos de instituições como o SEBRE e Centro de Design da Amazônia. 

2.6. Concorrência  
 

No caso deste site, sempre em que se fala de concorrência, há de se serem 

consideradas duas abordagens distintas: a primeira é o site como produto isolado; a 

outra é ponderá-lo como um veículo de divulgação do autor enquanto designer e 

publicitário. Neste último caso, o trabalho do autor passa a ser o produto focado e, 

portanto, a base para análise do que se poderia chamar de concorrência. 

  

2.6.1 Quantidade de concorrentes 
 

Embora não se possa dizer que sejam concorrentes, no caso dos blogs, 

podemos citar a título de exemplo: 

 

Forminform / Mapinguari <http://blog.forminform.com.br/> 

Ligia <http://www.ligiafascioni.com.br/> 

Luli Radfarer <http://www.luli.com.br/> 

 

No caso do design e publicidade, os maiores concorrentes em Belém seriam 

as grandes agências pois, tradicionalmente, fazem o atendimento das grandes 

contas que atualmente consomem projetos de design e publicidade na região. Além 

destas, há poucos profissionais capacitados atuando na área.  

Micreiros e gráficas praticamente monopolizam a produção para pequenos 

comerciantes e profissionais liberais. Estes, apesar da confusão do grande público, 

não serão considerados concorrentes, pois o tipo de trabalho e os preços praticados 

não coadunam com o mercado pretendido. 
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2.6.2 Análise dos principais concorrentes 
 

  No caso de algumas das principais agências de Belém, de acordo com uma 

percepção informal do mercado, podemos citar: 

  
Mendes Publicidade: a agência mais antiga do estado. 
Perfil: burocrática. Mantém certos procedimentos bem clássicos das antigas 

agências, como duplas de criação (redator e arte-finalista); os trabalhos até hoje 

circulam na agência em envelopes descrevendo a etapa em que está o trabalho. 

Ainda funciona com a postura aristocrática do Sr. Oswaldo Mendes, o 

fundador. Mas quem dirige a agência hoje é o filho, Oswaldinho. E lá está o mídia 

mais antigo do mercado, o respeitadíssimo Sr. Paulo Coelho. 
Na carteira de clientes por ela atendidos constam: Banco da Amazônia e 

Governo do Estado. A agência faz muito bem campanhas institucionais, não foi 

muito feliz no varejo. 

Site: < http://www.mendespublicidade.com.br/>  

Site em flash que não se enquadra totalmente na tela e que disponibiliza 

apenas matérias sobre alguns prêmios desta agência. Interessante, mas pouco 

navegável. O máximo de interação é obtido com um mecanismo que simula páginas 

impressas, as quais o internauta tem que descobrir com um pouco de dificuldade 

como folhear. 
  
Borges Publicidade: Quase tão antiga como a Mendes, daí vem sua 

importância no mercado. 
Perfil: Varejo. Já teve toda a verba de publicidade do maior anunciante de 

varejo do Estado, a Y.Yamada. Foi o fundador da agência quem criou a marca do 

"Sol" que até hoje a Yamada usa. Hoje divide essa conta com outras agências. 

Site: < http://www.borgespublicidade.com.br/>  

Em construção, não há sequer uma folha de rosto no ar. 
  
Galvão Propaganda: Também uma das mais antigas. Pedro Galvão é 

referência na publicidade brasileira. Advogado, trabalhou em grandes agências no 

Rio para depois fundar a Galvão. 
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Perfil: circula bem tanto no varejo como em campanhas mais institucionais. 
Atende: Hiléia, Vale. 

Site: < http://www.galvaopropaganda.com.br/>  

Folha de rosto onde consta apenas a frase: Estamos em Manutenção. 
  
DC3: Seus fundadores vieram da Galvão. É admirada no mercado em grande 

parte pela sua criação, tida como muito inventiva e ganhadora de vários prêmios. É 

uma agência jovem, mas que já nasceu com muito gás pelo perfil de excelentes 

profissionais que começaram a empresa: Glauco Lima (redator), Haroldo Valente 

(arte) e Célio Sales (financeiro). 
Atende: Prefeitura de Belém, Governo do Estado, Extrafarma, Facepa, 

Universo. 

Site: < http://www.dc3unicom.com.b>  

Com programação em flash, apresenta a equipe da agência e portfólio com 

imagens. Tem uma musiquinha chata que carrega e não apresenta a opção para 

desligá-la. Quase imperceptível, há um ícone para abaixar o volume. Abre os links 

em novas janelas, fazendo com que as mesmas fiquem retidas no bloqueador de 

pop-ups, exigindo uma ação do internauta para desbloqueá-las. 

 

O site da Associação dos Profissionais de Propaganda de Belém, apesar de 

seu longo tempo de existência – desde 1937, de acordo com a própria página – é 

amador e precário no desenvolvimento de seu conteúdo. Lá são citadas as 

seguintes agências como suas associadas: 

CA Comunicação 

Rua Jerônimo Pimentel, 99 

Cep: 66055-000 Umarizal 

Fone: 4005.1900 

www.cacomunicacao.com.br 

Castilho Propaganda 

Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 855 

Cep: 66015-040 Nazaré 

Fone: 241.5219 

castilho@castilhopropaganda.com.br 

DC3/Unicom 

Av. Gentil Bittencourt, 1051 
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Cep: 66040-000 Nazaré 

Fone: 222.3818 

dc3unicom@dc3unicom.com.br 

Double M 

Tv. João Balbi, 167 3º andar 

Cep: 66060-280 Umarizal 

Fone: 4005.6868 

doublem@doublem.com.br 

Galvão Propaganda 

Rua Joaquim Nabuco, 143 

Cep: 66055-300 Nazaré 

Fone: 225.0081 

galvao@galvaopropaganda.com.br 

Gamma Comunicação 

Tv. Rui Barbosa, 779 

Cep: 66053-260 Reduto 

Fone: 242.7999 

Griffo Comunicação 

Tv. Perebebuí, 2216 

Cep: 66087-670 Marco 

Fone: 4005.2800 

griffo@griffocom.com 

Ivo Amaral 
Tv. Padre Eutíquio, 2050 

Cep: 66033-000 Batista Campos 

Fone: 225.1953 

ivoamaral@veloxmail.com.br 

Mendes Publicidade 

Tv. Benjamin Constant, 1673 

Cep: 66035-060 Batista Campos 

Fone: 224.0077 

mendes@amazon.com.br 

Mercúrio Publicidade 

Rua D. Romualdo de Seixas, 374 

Cep: 66050-110 

Fone: 241.1622 

mercurio@amazon.com.br 

Mídia 4 Promoções e MKT 

BR-316 KM 0 Ed. A.C.Simões Sala 605 

Cep: 66645-003 Entrocamento 
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Fone: 238.4555 

midia4@amazon.com.br 

 

2.7. Diferencial competitivo 
 

As empresas citadas no item anterior são de considerável estatura e, além de 

concentrarem os grandes clientes, acabam, devido a sua influencia, captando os de 

pequeno e médio porte. Só que o atendimento dado aos últimos não é 

especializado, sendo que os mesmos comumente sentem-se abandonados ou até 

mesmo discriminados dentro destas agências.  

Este tipo de cliente geralmente tem pouca experiência e formação nas áreas 

de marketing, design e propaganda e, não raro, demandam muita atenção e 

atendimento mais personalizado. É justamente aí que o autor encontra seu maior 

nicho de trabalho, justamente aproveitando esta brecha. Com experiência de 

mercado nas áreas de publicidade e design, o titular tem condições de prestar 

serviço de qualidade nos moldes de uma consultoria aos seus clientes, investindo 

mais tempo no acompanhamento e planejamento junto aos proprietários e diretores 

das empresas. É aí que o site passa a ter seu valor reafirmado. 

Com a publicação de artigos e ponderações diversas sobre o mercado e a 

profissão logo na página de abertura, os internautas terão uma fonte de informação 

e orientação em linguagem acessível, com temas freqüentemente relacionados à 

região. Tal procedimento contribui pra consolidar a imagem de especialista e fornece 

subsídios para que os clientes sintam maior confiança na qualidade dos serviços. 

Como nos sites da grande maioria das agências há apenas informações comerciais, 

esta publicação de conteúdo diversificado é o grande diferencial. 

2.8. Divulgação 
Na própria internet, através de sites de busca, links em páginas parceiras e 

mala-direta virtual. Em meios físicos através de camiseta, cartão de visitas e outros 

materiais publicitários produzidos pelo autor. (mais detalhado no próximo capítulo) 
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Capítulo 03 – O Site 

Estrutura Criativa | Identidade Visual | Usabilidade | Divulgação 

 

O site ficará hospedado no domínio <http//www.alefilizzola.com>. 

Este endereço foi escolhido por já ser familiar de boa parte dos contatos do 

autor, uma vez que ele já utiliza alefilizzola como login nas suas principais contas de 

e-mail. 

A estrutura básica e planejamento de conteúdo serão de acordo com o 

briefing fornecido a seguir. 

3.1. Briefing 
 

Cliente: Alessandro Filizzola  

Produto: Site autoral 

Público: Clientes e interessados em design, comunicação, publicidade e 

artes 

Objetivos: Marketing pessoal 

Características pretendidas: Publicar portfólio digital, na forma de site da 

internet, com ênfase na produção profissional do autor. Como complemento, mostrar 

habilidades e interesses diversos. O site terá, ainda, a função de manter um 

constante gancho de comunicação entre o autor, seus clientes e demais pessoas 

cadastradas para receber informações. 

A publicação inicial do site deverá conter a estrutura básica de navegação, 

layout e programação na forma de módulos para inserção de conteúdo futuro. A 

constituição mínima pré-programada exigida será: disponibilização do portfólio 

profissional em PDF e o currículo do titular. Além deste ponto inaugural, outros itens 

poderão ir sendo incluídos de acordo com o interesse e disponibilidade do autor. 

Desta maneira, a estrutura manter-se-á sempre dinâmica e com novidades, 

incentivando releituras e novas visitas. 

Atributos desejáveis:
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• Ser de conteúdo aberto ao público;  

• Fácil manutenção;  

• Disponibilizar textos, imagens e publicações para download; 

• Possibilidade dos usuários postarem comentários relacionados aos itens de 

seu interesse; 

• Convidar aos internautas a preencherem um cadastro para receber 

newsletter; 

• Sempre que uma modificação for feita, os usuários cadastrados devem ser 

notificados; 

• Ter baixo custo de produção; 

• Ter fácil procedimento para inclusão de novos conteúdos e ser cumulativo; 

• Mostrar estrutura de layout e apresentação básica personalizada. Porém, a 

fim de potencializar a disponibilidade de recursos, facilitar a manutenção e 

diminuir os investimentos financeiros e de tempo. Sempre que possível, 

utilizar módulos com ferramentas pré-existentes e gratuitas na internet. Exp.: 

visualizadores de fotos, central de downloads, grupos de debate; 

• O site deve permitir a sua publicação na estrutura mínima e, a partir daí, ser 

alimentado gradualmente pelo autor, de acordo com o seu interesse e 

disponibilidade de tempo; 

• Contadores de acesso, indicadores de navegação e downloads que gerem 

estatísticas de utilização e sobre o comportamento dos navegantes são bem 

vindas, embora não obrigatórias. Estas informações poderão ou não ser 

divulgadas para os internautas, de acordo com o interesse do titular. 

3.2. Aspectos técnicos 
Foi registrado o endereço de domínio por motivos estratégicos, uma vez que, 

de posse do endereço com seu nome, o autor poderá redirecionar o link de 

hospedagem do seu site para onde desejar, mantendo toda a publicidade 

acumulada desde o lançamento do site. 

A programação, quando necessária, será simples, tendo a estrutura principal 

baseada em HTML, a fim de torná-lo leve e compatível com maior número de 

plataformas. 
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A estrutura secundária é baseada no aproveitamento de módulos pré-

existentes e disponibilizados gratuitamente na própria internet, como ferramentas 

para construção de blogs e flogs (álbuns virtuais). Esta estratégia permite o 

constante aperfeiçoamento dos recursos oferecidos e a usabilidade sempre 

fundamentada em interfaces de uso familiar à maioria dos usuários, seguindo às 

diretrizes da Web 2.0. Desta forma, problemas relativos desde aos aspectos éticos 

até à utilização de software pirata e aos custos de aquisição ou pagamento de 

royalties pelo uso dos programas são evitados. 

3.3. Características do site. 
 

Os principais recursos exigidos neste projeto são relativos à disponibilização 

de texto e imagens. Este site deverá ser uma grande vitrine de trabalhos e idéias, 

sendo que, em boa parte do tempo, comportar-se-á como um guia, ou índice, para 

orientar a navegação por estes trabalhos. 

Suas prioridades de usabilidade dizem respeito às diretrizes defendidas por 

Nielsen no que tanguem à simplicidade e facilidade de navegação. 

A interface é discreta, valorizando o conteúdo ao invés de competir com ele. A 

exemplo do que uma boa moldura deverá ser para uma obra de arte. 

3.4.Software 
 

Serão utilizados na preparação essencial das páginas programas como 

processadores de texto, imagens e HTML, a exemplo do Word, Photoshop, Corel, 

Dreamweaver, não se excluindo outros de uso semelhante. A preferência de será 

por softwares livres, fornecidos gratuitamente, seja para a produção quanto para a 

publicação do website. 

Além deste ponto, o projeto pretende valer-se de módulos e ferramentas 

gratuitas disponibilizadas na própria rede, como álbuns virtuais, chats, HD remoto, 

fóruns, grupos e tantos outros serviços oferecidos em sites variados a exemplo do 

Yahoo, Spaces, Orkut, Hotmail, Facebook, Flickr, Gmail, Msn. 
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Quanto às principais ferramentas disponíveis neste sentido, a fotógrafa e 

mestra Carolina Venturini, numa conversa informal por e-mail, faz a seguinte 

avaliação: 

 
Orkut - só é bom pq tem muita gente, virou febre. Então fica fácil a troca de 

informações, são praticamente instantâneas... Mas, ao mesmo tempo q 

popularizou, quebrou o ar de seriedade. Independente do perfil q vc crie, ela 

não existirá mais... Aí, a mesma idéia se espalha por Hi5, Sonic, Multiply, e 

outros iguais... Layouts iguais, sempre as mesmas informações, mudando 

pra usn, que uns colocam e outros que não põem, risco de seqüestro, de 

roubo, de vírus no pc, etc... Ah, vc tem q ficar procurando as pessoas e elas 

te procurando... Mas, agora, eles têm esse link com o Google, para o Gmail, 

o Youtube e o Googletalk, mas não são tão interligados assim... 

 

Spaces - tem esse ar de ser pessoal também. Agora tem mais ferramentas 

que o Orkut, vc tem q manter aquele padrão de layout, mas pelo menos 

ainda escolhe onde vai ficar o quê e seleciona que ferramentas quer dispor 

no seu perfil... Se o e-mail q mais usa é do Hotmail, melhor ainda, porque 

ele conecta tudo... Msn, email, Spaces, e vira uma maravilha. Ele, 

automaticamente, já adiciona todo mundo que tem no seu e o seu no de 

todo mundo, agora ele te permite fazer opções de veto tbm, do seu perfil ser 

visto só por quem quiser... Nele vc tem o disk para colocar arquivos, tem o 

blog, tem fotos, tem música, tem o perfil, tem eventos, tem muita coisa q 

serve! E é fácil de mexer... rsrs. Ahh... e pode fazer download de tudo, se vc 

permitir... 

 

Facebook - novo Wallop, o wallop era maravilhoso, não sei porque 

acabaram... Mas enfim... O Facebook é igual ao Orkut, mas menos 

conhecido. Mas tem mais ferramentas, quase todas as que o Spaces tem, 

mas tbm é menos conhecido q o Spaces, e não faz a interligação entre as 

ferramentas web... 

 

Flickr - se adequou praticamente a uma comunidade de fotógrafos, 

amadores ou profissionais, pela facilidade de colocar as fotos no site, e de 

poder fazer download delas. Então, ficou como um troca-troca de imagens... 

Hoje, têm outras pessoas que o usam para outros fins sem ser fotografia... 

Mas, para fotógrafos profissionais, ele ficou como uma espécie de diário, de 

hobby, e não de portfólio, entende o que quero dizer? rsrs Ainda é pouco 

conhecido e agora é que estão colocando e testando outras ferramentas, 

como por exemplo, blog e rss (q é pago)... Mas é um bom site... Eu gosto 
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muito!!! 

 

Googlepages - é muiiito pouco conhecido... Mas é bom porque, se vc 

entende o mínimo de web, ele te dá a página pronta. Se vc entende um 

pouco, pode fazer seu site do jeito que quiser e colocar no endereço deles... 

E tem tbm a facilidade de agregar tudo num só espaço... Site, email (se for 

gmail), página, Orkut, Youtube etc... Mas ele não te dá muitas ferramentas. 

É site simples mesmo... Como se fossem aquelas páginas pessoais antigas 

do começo da web sabe... rsrsrs 

 

Me – e, finalmente, tem o Me, ou Mobile Me, antigo Mac, da Apple... Esse é 

o q eu gosto mais... Ele tbm não tem o estilo de comunidades e amigos 

como o Googlepages, ele tbm tem endereço web como o Googlepages e o 

Wallop, ou seja, não é só a comunidade q tem ele q te enxerga... Ele tem 

todas as ferramentas e, muito mais q os outros, já te dá todas prontas, e 

facílimas de mexer... Por exemplo, podcast, blog, slideshow, etc... Ele te dá 

várias e diversas opções de layout se vc não sabe mexer na web ou, então, 

ele te dá um programa muito fácil pra vc criar a sua... Ele tbm linka tudo, 

email, página, galeria, eventos, disco rígido, tudo!!! 

 

Dentre as ferramentas experimentadas, o Blogger pareceu a mais simples de 

ser utilizada, porém muito limitada quanto aos recursos disponíveis. O Spaces 

pareceu bem completo, só que com opções de layout muito restritas e muita cara de 

site de relacionamento, como o Orkut, mas ao que parece melhor que este último. 

Por fim o WordPress foi o mecanismo de construção escolhido, devido ao que 

pareceu ser uma ferramenta mais flexível, com maior número de recursos disponível 

e maior possibilidade de personalização e programação direta. 

O < http://wordpress.com/> (2008) oferece a possibilidade de hospedar o site 

utilizando um domínio próprio, assim como a disponibilização de uma ferramenta 

com mais recursos de programação personalizada e espaço para o armazenamento 

de arquivos sem restrição de formato, com o pagamento de taxas. Como o domínio 

<www.alefilizzola.com> e a hospedagem já haviam sido adquiridos neste ponto do 

trabalho e a proposta é de utilizar preferencialmente instrumentos gratuitos, essa 

possibilidade foi descartada neste momento para que as soluções freeware fossem 

exploradas ao máximo. 

Desta forma, o domínio alefilizzola.com hospedado na WebNow foi 

redirecionado para o blog <http://alefilizzola.wordpress.com/> . Como ferramentas 
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complementares a esta engrenagem principal, também foram utilizados um servidor 

de armazenamento de arquivos, o <http://www.mediafire.com/> e também um 

fotolog, o <http://www.flickr.com/>, para armazenamento e visualização dos bancos 

de imagem/álbuns fotográficos. 

O MediaFire foi escolhido por ser gratuito, de interface descomplicada e por 

hospedar sem prazo de validade os arquivos para ele transferidos, além de oferecer 

a possibilidade de também funcionar como um servidor de downloads para arquivos 

muito grandes. Já o Flickr que havia sido descartado num primeiro momento, 

acabou por ser escolhido devido à sua grande facilidade de utilização, visualização e 

por já ser muito conhecido dos internautas. Suas limitações quando ao número 

máximo de 200 imagens e 3 álbuns no módulo gratuito foram contornadas com a 

criação de contas separadas para cada tema fotográfico. E, por sua vez, estas 

contas são dispostas reunidas em caixas de links dentro do site/blog principal. Assim 

um ilimitado número de imagens e álbuns pode ser usado, conforme a necessidade. 

Além das limitadas formatações oferecidas pela ferramenta de construção do 

WordPress gratuito, também foram empregadas programação direta em HTML para 

ajuste dos links nas páginas. O Dreamweaver também pode ser usado para 

formatação de tabelas e outros itens mais avançados. As páginas, uma vez 

desenvolvidas neste poderoso editor de HTML, são então inseridas dentro dos 

frames do blog. Este recurso foi empregado, a título de experiência, nas páginas 

Sobre o Autor e Contato. 

A absorção da estrutura oferecida pelo WordPress, associada ao MediaFire e 

ao Flickr, permitem que o site final ofereça alguns dos melhores recursos da web e 

os tenha constantemente atualizados e melhorados por estes fornecedores sem 

nenhum custo adicional para o autor. Alguns destes recursos, que de outra maneira 

não seriam possíveis dentro desta proposta de criação de site, são o gerenciamento 

avançado de posts com estatísticas e participação facilitada para os usuários e as 

galerias de imagens. 

3.5. Planejamento do Conteúdo 
 

3.5. 1. Planejamento do Conteúdo 
1 – Home >  Pensando em design e comunicação 

(área para publicação de artigos e reflexões sobre a profissão) 
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  Pensando na vida 
(área para publicação de textos diversos não relacionados à profissão) 

  Novidades  
(comentários sobre as atualizações e conteúdo do site) 

   

2 – Sobre o autor > Texto de apresentação 
(breve apresentação sobre o autor e seu olhar sobre a profissão) 

   Currículo p/ visualização e download 
(visualização do currículo resumido e opção para download do 

currículo completo em pdf) 

 

3 – Portfólio profissional > Portfólio de peças e trabalhos formais 
(visualização de algumas peças do portfólio e opção para 

download do portfólio completo em pdf) 

    Cases 
(apresentação de estudos de caso e opção para download do 

material completo em pdf) 

    Projetos acadêmicos 
(apresentação resumida e opção para download do material 

completo em pdf) 

     

4 – Portfólio pessoal >  Fotografia 
(mostra de álbum de fotos através de módulo do flicker ou 

semelhante) 

Poesia e pensamentos 
(mostra de poesias e pensamentos) 

Projetos experimentais: 

 Ex: Contos fotográficos / a mente nua 
(apresentação resumida e opção para download do material completo 

em pdf) 

 

 Roteiros de viagem 
(apresentação resumida e opção para download do material 

completo em pdf) 

 Artes plásticas: 

  Ex: Desenho / pintura / escultura 
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(apresentação de imagens para visualização na própria 

página) 

 Culinária 
(apresentação de receitas e críticas gastronômicas) 

 

5 – Downloads >  Publicações, postais e arquivos diversos 
(caixa de links p/ download disponível em todas as páginas do site) 

 

6 – Links externos > Bibliografia, parceiros, fornecedores, amigos, sites de 

interesse 
(caixa de links p/ download disponível em todas as páginas do 

site) 

 

7 – Contato > E-mail 
(dados para contato e link p/ escrever e-mail. Incentivo aos comentários sobre 

o conteúdo e orientações sobre a melhor maneira de fazê-lo) 

  Cadastro newsletter e comunidade 
(link para o grupo deste site no Yahoo groups) 

 

 

 

3.5. 2.  Planejamento dos links internos e estrutura de navegação: 
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3.5.3. Ajustes para adequação ao sistema do blog 
 

A utilização eficiente dos recursos oferecidos pelo blog exigiram que alguns 

ajustes fossem feitos na distribuição de conteúdo inicialmente planejada. 

A página principal é sempre aberta exibindo o mais recente assunto postado e 

ordenando em fila aos demais, indo do último para o primeiro tópico publicado. 

Sendo assim, as páginas foram resumidas a 4: Início, Sobre o Autor, Portfólio 

(profissional) e Contato. Como os assuntos são apresentados misturados, na ordem 

em que vão sendo inseridos, foram criadas categorias que os agrupam e organizam 

nos seguintes temas: Elucubrações (design, publicidade, trabalho); Abstrações 

(pensamentos, poesias, artes, devaneios); Gastronomia; Roteiros de Viagem e 

Fotografia (ainda sem postagens até o fechamento deste trabalho). 

Dando suporte ao conteúdo do site, há caixas permanentes na lateral das 

páginas. São elas: Organização dos Posts (categorias); Álbuns de Fotos; Downloads 

Diversos; Sites Recomendados; Arquivos (publicações anteriores); Posts Recentes; 

Blog Stats (número de acessos); Calendário. 

3.6. Identidade visual 
Esta identidade visual vem evoluindo há alguns anos, a partir da 

representação de um monograma, que tradicionalmente é, na cultura ocidental, a 

forma figurada das marcas pessoais, assim como a heráldica e seus brasões 

identificam famílias. 

A concepção gráfica básica para o desenvolvimento era, estilizadamente, 

atingir a um símbolo que contivesse as iniciais monogramáticas e pudesse 

comportar-se de maneira consistente, como um selo ou brasão. O aspecto geral 

deveria evocar ares de modernidade e funcionalidade sem excessos. 

Com a venda de sua parte na sociedade da agência de publicidade e design e 

o começo da atuação como autônomo, surgiu a necessidade de uma identificação 

pessoal para assinar seus trabalhos e identificar-se no mercado. A primeira marca 

criada para este fim já se norteava pelo conceito descrito acima. Foi um J serifado, 

ladeado por colchetes: [J]. O “jota” é um apelido pelo qual o autor é bastante 

conhecido em Belo Horizonte, sua cidade de origem e onde atuava na época. Este 

símbolo traduzia tanto o flerte com a tipografia quanto a fonte serifada a tradição, 
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confiança e elegância. Era também prático para ser construído em qualquer editor 

de texto ou programa gráfico. Os colchetes davam consistência e ênfase à marca, 

situando-a no espaço, mas sem confiná-la, permitindo áreas de respiração e ligação 

com o todo do suporte onde quer que ela estivesse inserida. O uso em apenas uma 

cor chapada, por padrão o preto, torna fácil a aplicação em qualquer meio e permite 

também que, sempre que necessário, esta cor seja substituída, sem prejuízo das 

principais características da identidade. A opção pelo simples e sóbrio representa, 

ainda, a neutralidade do designer e publicitário em relação aos seus clientes. Isso 

quer dizer que a identidade que deve prevalecer em todos os trabalhos é a do 

cliente e a mais adequada ao seu produto e público, nunca o ego de quem as cria e 

desenvolve. 

Com a partida de Belo Horizonte, o “jota” perdera seu significado e, 

conseqüentemente, o sentido. Calcada nos mesmos princípios, a marca passou 

então a representar as letras A e F, fundidas num único elemento a partir de um 

ensaio lúdico do desenho das letras. O A continuava serifado, mas minúsculo, e o F, 

emprestado da escala musical, era na verdade uma clave de fá. As duas letras 

unidas num só tipo por uma ligatura. O resultado visual era mais ou menos este: aƒ. 

Alguns anos depois da criação e início de seu uso, o autor apercebeu-se, alertado 

por um amigo, que ela era muito parecida com uma marca de renome em outro 

segmento. A semelhança era realmente grande, embora a base de criação muito 

diferente e as atividades distintas. Mesmo assim, foi decidido criar-se um novo 

símbolo para a marca.  

O novo símbolo criado representa as letras A e F, abstratamente em linhas 

que se cruzam. O A dividido ao meio, onde cada metade forma a letra F. Isto 

disposto num bloco de proporções áureas intersectado por estas linhas que seguem 

as justas frações da “divina proporção”. A seqüência de Fibonacci, também 

conhecida como proporção áurea ou divina proporção, é sinônimo de equilíbrio e 

harmonia, tanto visuais quanto musicais. Vem sendo representada nas grandes 

artes e estudada desde a idade média, sendo a representação matemática derivada 

das constantes de evolução e crescimento na natureza. Desta forma, a marca obtida 

mantém o conceito original e agrega o estudo tipográfico e a tangente musical dos 

símbolos anteriores. A inserção da assinatura “alessandro filizzola design” também 

obedece a esta proporção. 
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3.7. Estudo de leiaute  
Este Website foi idealizado com o intuito de ter estrutura de navegação fácil, 

ser leve pra carregar e que valorize o conteúdo. Ele é uma moldura e, como tal, não 

deve competir ou desviar a atenção da obra nela contida. Para tanto, foram 

 

A relação áurea é representada pelo 
número 1,618. A soma dos segmentos de 
reta acima representam esta proporção, 
indicada pelas barras laranja e cinza nos 

estudos de construção da marca aqui 
demonstrados. 
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observadas as prerrogativas de usabilidade descritas por Jakob Nielsen no estudo: : 

“Usabilidade na web – Projetando Websites com qualidade”. 

  

 
Planejamento inicial para linguagem visual 

 

A interface com o usuário pretende ser a mais simples possível e utilizar 

elementos com os quais o internauta já esteja familiarizado. Este princípio também 

faz com que o conteúdo seja privilegiado em relação aos elementos de design do 

website. A abordagem visual segue a orientação básica de um blog. Utilizar uma 

estrutura com a qual a maioria dos usuários já esteja familiarizada faz com que estes 

sintam-se mais à vontade para interagir e localizem-se com maior agilidade. Os links 

são expostos e se parecem com links, seja pela sua localização, cor ou tamanho 

diferenciados. A estrutura de rolagem da página obedece ao sistema mais 

comumente encontrado. São utilizadas apenas as imagens necessárias e caixas 

muito coloridas, animações e informações supérfluas foram evitadas. Estes cuidados 

fazem com que as páginas carreguem mais rapidamente, o que incentiva os 

interessados a continuarem navegando pelo site. 
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Todas as páginas apresentam a caixa de links principais padronizada e abrem 

dentro de uma mesma janela, menos os links para arquivos PDF, DOC e afins, 

porque estes abrem em seus próprios programas nativos e possuem a opção de 

serem baixados para o computador do usuário. Como a estrutura básica de 

navegação se repete, fica fácil para o internauta se localizar, ir para outras áreas ou 

mesmo voltar atrás na navegação. A linguagem é adequada a um público de 

variados perfis, evitando abordagens muito técnicas, e, sempre que possível, 

simplificada. 

O formato é feito para caber na tela sem gerar rolagem horizontal. 

 
“Quanto mais simples, melhor!” – Nielsen, Jakob. Usabilidade na Web, 

2007, pg 114. 

 

 
Site finalizado e publicado. Disponível em www.alefilizzola.com  

Ou <http://alefilizzola.wordpress.com> 

3.8. Estratégias de promoção e vendas 
 

3.8.1. Promoção on-line 
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Sites de Busca: Cadastrar o site nos mecanismos de busca do Google e do 

Yahoo. 

 

E-mail Marketing: Notificar através de mala direta digital aos contatos da lista 

pessoal do autor. Enviar newsletters sobre as atualizações no site aos contatos 

cadastrados e optantes por este serviço.  

 

Links: Parcerias com sites de conteúdo complementar, amigos e afins com 

indicação mútua de links. 

 

Material Pessoal: Divulgação do site no material digital pessoal do autor, 

como em assinaturas de e-mails, MSN, Orkut, Flickr. 

 
3.8.2. Promoção off-line 
 
Papelaria: Incluir o endereço do site em material de papelaria do autor, como 

cartões de visita, papel timbrado, etiquetas, adesivos, envelopes, pasta. 

 

Camiseta: Produção de camisetas com o endereço do site estampado. 

 

Assinatura de trabalhos: Sempre que possível, incluir o endereço do site 

junto à assinatura de trabalhos. 

 



alefilizzola.com  - 51 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O portfólio virtual em formato de blog, é uma ferramenta de marketing pessoal 

de vasto alcance. Sua gratuidade, descentralização dos dados e facilidade de 

manutenção fazem dele um site ágil, com maior potencial de existência eficiente a 

médio e longo prazos. Por fim, os mecanismos de interação com o usuário 

aproximam o autor de seus leitores ao mesmo tempo em que permitem boas 

análises de receptividade das publicações através das estatísticas geradas pela 

própria engrenagem do sistema de geração do blog. Por todas estas razões, este foi 

considerado o formato ideal para a realização deste projeto. 

Desenvolver este trabalho foi uma gostosa oportunidade para retomar o 

contato com a programação para web e também para utilizar o tempo dedicado ao 

projeto de um site de grande importância e utilidade para mim. 

Mais gratificante ainda foi ver como as pessoas com quem ia trocando idéias 

me apoiavam, envolviam-se e contribuíam para que o resultado fosse o melhor 

possível. Esta talvez tenha sido a melhor parte de tudo. 

E fica a promessa de que este é um trabalho com prazo de vida 

indeterminado, que vai durar muito tempo ainda e proporcionar bons momentos com 

a sua alimentação e atualização constantes. 

A todos que de alguma forma participaram da conquista deste título, mais 

uma vez, o meu muito obrigado. 
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1. O EMPREENDIMENTO 
  

1.1. DADOS DA EMPRESA 

 

nome do projeto: site autoral de Alessandro Filizzola 

endereço eletrônico: www.alefilizzola.com 

telefone: (91) 8888-9431 

email: alefilizzola@yahoo.com.br 

Data de início das atividades do site: 05 de dezembro de 2008 

responsável para contato: Alessandro Filizzola 

 

1.2. DADOS DOS DIRIGENTES 

 

Nome: Alessandro Filizzola 

Profissão: Designer Gráfico e Publicitário 

Responsabilidade no Projeto: Cabelo, barba e bigode (redação do projeto, 

design do site, programação, alimentação de conteúdo, manutenção e 

gerência) 

 

Currículo: anexo 

 

1.3. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Site autoral com a finalidade de ser uma ferramenta onde o autor possa 

exercitar seu marketing pessoal. 

Este site irá conter amostras de portfólio profissional e também áreas de 

desenvolvimento livre, baseadas nas habilidades e interesses pessoais de 

Alessandro Filizzola. 

 

1.4. FONTES DE RECEITA 
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As fontes de receita deste site são indiretas. Elas virão a partir dos negócios 

fechados pelo seu autor, que destinará uma parte dos lucros aferidos para a 

manutenção do site a título de investimentos em publicidade. 

Este site não comercializa nenhum produto diretamente. Ele atua como uma 

vitrine ou portfólio para o autor, posicionando-o tanto como especialista em sua área 

de atuação profissional como enriquecendo seu perfil com a divulgação de 

habilidades pessoais que de outra forma não teriam espaço para serem mostradas. 

Poderia comercializar patrocínios com o posicionamento de banners e venda 

de links, mas, inicialmente, esta idéia está descartada pois poderia comprometer a 

imparcialidade do autor e, com isto, sua credibilidade. 

No mais, os custos diretos serão simbólicos (com o registro de domínio e 

manutenção de provedor) ou inexistentes, uma vez que este projeto pretende fazer 

uso de serviços e ferramentas gratuitas disponibilizadas pelo próprio meio, a 

internet. Funcionários não representam custos, pois o próprio autor será responsável 

pela alimentação e conservação do site. 

 

1.5. NECESSIDADE DE MERCADO A SER ATENDIDA 

 

O portfólio eletrônico surge de uma exigência por parte dos clientes, 

parceiros, fornecedores e amigos por uma “existência virtual do autor”. 

Mesmo a produção para web não sendo um foco de atuação específica do 

titular, a demarcação e ocupação efetiva e eficiente de um espaço na web é uma 

necessidade imposta pelo mercado para aqueles que pretendem permanecer 

competitivos. 

Esta mostra virtual é ainda muito mais viável economicamente que a 

produção impressa de material com conteúdo equivalente para divulgação do 

negócio real: design e publicidade. 

 

1.6. CENÁRIO FUTURO PARA O MERCADO 
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Possuir um espaço para divulgação de artigos e projetos autorais, além de 

trabalhos profissionais é uma ponto estratégico para a consolidação da imagem de 

especialista. 

O mercado para projetos de design e publicidade desenvolvidos e executados 

de forma sistemática, com embasamento teórico sólido e coerente, ainda é pouco 

expressivo na capital paraense. Especialmente no que tange a área de design. 

Porém, com a expansão do comércio, surgimento e implantação de novos 

segmentos econômicos e com o aumento da concorrência, este tipo de serviço 

deixará de ser abordado como um luxo ou uma amadora troca de favores entre 

amigos e empresas, para se tornar uma real necessidade aos que pretendem 

consolidar-se e prosperar no mercado. 

Há alguns velhos ícones da propaganda em Belém. Baluartes práticos e bem 

relacionados que dominam o mercado. Mas o perfil dos novos empreendedores está 

mudando e cada vez mais eles demandam por um atendimento realizado de forma 

mais acadêmica e profissional. 

O mercado está às vésperas de uma grande renovação e quem estiver em 

evidência e com uma imagem que atenda às novas reivindicações estará mais apto 

a desfrutas das melhores oportunidades. 

Além do que, o domínio virtual está cada vez mais presente na vida de todos 

e a tendência é que a internet, dia após dia, esteja sendo inserida de forma 

irrevogável e premente no cotidiano da população. Devido à pouca expressão e 

qualidade do mundo virtual belenense, incursões bem planejadas e executadas 

neste meio tendem a obter maior visibilidade e impacto. Chegar na frente e evoluir 

com as mudanças do mercado é uma ótima estratégia empreendedora. 

Logo, esta é uma ferramenta de grandes potencialidades, baixo custo e que, 

por sua natureza dinâmica, permite que evolua conforme os anseios e avistamentos 

das novas oportunidades que o futuro ofereça. 

  

1.7. VISÃO (Objetivos de longo prazo) 

 

Ser um dos mais respeitados especialistas em planejamento de comunicação 

do Brasil e receber muito bem por isto. Empreendendo sempre e criando novos e 

lucrativos negócios a partir dos meus projetos autorais até que eles sejam auto 
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geridos e me garantam uma ótima renda, exigindo um mínimo do meu tempo, para 

que eu seja livre para me dedicar apenas ao que me der mais prazer. 
 

1.8. MISSÃO 

 
Contribuir para o esclarecimento das pessoas interessadas e aos empresários 

em especial, sobre assuntos relacionados ao design e à publicidade, através de 

textos e exemplos de minha própria autoria, consolidando, com isto, minha imagem 

de especialista nesta área. 
 

1.9. ANÁLISE S.W.O.T 

 

1.9.1. Ambiente Externo: OPORTUNIDADES e AMEAÇAS 
 

Oportunidades 

• Mercado paraense começado a se abrir para novos concorrentes vindos de 
fora do estado; 

• Sites com grande número de acesso ou comentários despertam a atenção de 
grandes grupos e também de investidores, gerando oportunidades de 
negócio; 

• A inclusão digital está cada vez mais presente nas diversas camadas da 
população, rompendo barreiras econômicas, culturais e de idade; 

• Artigos e trabalhos expostos na internet podem trazer resultados inesperados 
e promover oportunidades muito além do esperado e que desconhecem 
fronteiras; 

• Produtos e informação na rede estão disponíveis a qualquer pessoa, de 
qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, bastando para isso um 
computador conectado à internet; 

• Baixo custo de implementação e grande disponibilidade de recursos; 
 

Ameaças 

• Material divulgado na rede de computadores é facilmente copiado e plagiado; 
• A não caracterização da web como mídia de massa exige grande 

planejamento de divulgação devido a sua segmentação extrema; 
• Pela própria natureza do meio a atualização de conteúdo e evolução do site 

exigem grande dinamismo; 
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• Embora a realidade esteja se transformando e cada vez mais pessoas 
estejam familiarizadas com o uso do computador, muitas ainda apresentam 
resistência à utilização desta ferramenta; 

• Por mais bem desenvolvido que seja e por mais fácil e amigável a navegação, 
o usuário, especialmente no primeiro contato, precisa de um tempo de 
familiarização com o site. Caso esta não seja uma experiência satisfatório, o 
internauta pode abandonar prematuramente o site para nunca mais voltar; 
 

 

1.9.2. Ambiente Interno: PONTOS FORTES e PONTOS FRACOS 
 
Pontos Fortes 

• Fluência para escrever e boa redação; 
• Portfólio de trabalhos variados e cases de sucesso; 
• Formação acadêmica experiência prática na área; 
• Grande disponibilidade de material particular diverso para enriquecer o site; 
• Auto-suficiência na produção de conteúdo e manutenção do site; 
• Conhecimento de estudos comportamentais do usuário e familiaridade com 

planejamento de conteúdo e usabilidade; 
• Intimidade como usuário da internet e do computador como ferramenta de 

trabalho; 
• Facilidade e acesso à internet de banda larga e maquinário já adquirido e 

disponível; 
 

Pontos Fracos 

• Falta de hábito no lidar com blogs e ferramentas similares; 
• Conhecimento limitado em programação para web; 
• Ainda não tem um endereço na internet, vai ter que começar do zero; 
• Tempo escasso para a organização do conteúdo inicial; 

 

 

1.9.3. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
 
Ameaças: 
 

Fator desfavorável 
 

Ponto fraco Ameaça 

Pela própria natureza do meio a 

atualização de conteúdo e 

evolução do site exigem grande 

dinamismo; 

 

+ Tempo escasso para a 

organização do 

conteúdo inicial; 

 

= O site ficar ultrapassado pela 

falta de atualização constantes, 

o que afastaria seus 

freqüentadores. 
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Oportunidades: 
   

Fator favorável 
 

Ponto forte Oportunidade 

Mercado paraense começado a 

se abrir para novos 

concorrentes vindos de fora do 

estado; 

 

+ Formação acadêmica 

experiência prática na 

área; 

= Com a demanda por 

atendimento e profissionais 

mais completos, boas 

oportunidades para conquistar 

clientes e ficar em evidência 

surgirão. 

 

1.10. INFRA-ESTRUTURA 

 

1.10.1 RECURSOS FÍSICOS 

 
O trabalho com a internet pode ser realizado de qualquer lugar e a qualquer 

hora. Logo, Instalações formais e equipamentos exclusivamente dedicados a isto 

são desnecessários para a manutenção de um site autoral. 

Como recursos físicos, portanto, são necessários apenas um computador e 

uma linha conectada à internet, que pode ou não ser de banda larga, disponível. E 

estes não precisão necessariamente pertencerem ao autor, embora seja desejável. 

Eles podem, por exemplo, serem obtidos numa LAN House. 

 

1.10.2 RECURSOS HUMANOS 

 

O próprio autor pode ser o responsável pela alimentação e manutenção do 

site. 

No caso de o site apresentar um crescimento muito rápido, caindo no gosto 

popular e gerando um volume intenso de comentários e correspondência à serem 

respondidos, uma pessoa dedicada à triagem destas informações pode ser 

contratada com investimento reduzido, uma vez que o cargo não exigiria graduação 
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específica, bastando familiaridade com a internet. Coisa que praticamente qualquer 

adolescente nos dias de hoje já domina. 

 

1.10.3 SITE E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

O site será implantado em sua estrutura mínima, contendo amostras de 

portfólio profissional, apresentação do autor, currículo e amostras do portfólio 

pessoal. Esta configuração mínima dará uma idéia aos visitantes do perfil do titular, 

ao mesmo tempo em que deverá ser suficiente para instigar novas visitas para ver 

as novidades. 

Baseado na receptividade e interesse demonstrados pelos navegantes, os 

recursos irão sendo ampliados e melhorados. Considerando sempre as tecnologias 

disponíveis em cada momento. 

 

Desenvolvimento do site.  
 

Como está sendo desenvolvido internamente, este site terá custos 

inicialmente apenas com o registro de domínio e a manutenção do provedor. 

 
Aspectos técnicos.  
 

A programação do site é simples, tendo sua estrutura principal baseada em 

HTML a fim de torná-lo leve e compatível com maior número de plataformas. 

A estrutura secundária é baseada no aproveitamento de módulos pré-

existentes e disponibilizados gratuitamente na própria internet. Esta estratégia 

permite o constante aperfeiçoamento dos recursos oferecidos e a usabilidade 

sempre fundamentada em interfaces de uso familiar à maioria dos usuários, 

seguindo no melhor estilo às diretrizes da Web 2.0. 
 
Características do site. 
 

Os principais recursos exigidos neste projeto são relativos à disponibilização 

de texto e imagens. Este site deverá ser uma grande vitrine de trabalhos e idéias, 
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sendo que, em boa parte do tempo, comportar-se-á como um guia, ou índice, para 

orientar a navegação por estes trabalhos. 

Suas prioridades dizem respeito as diretrizes defendidas por Nielsen no que 

tanguem à simplicidade e facilidade de navegação. 

Sua interface é discreta, valorizando ao conteúdo ao invés de competir com 

ele. A exemplo do que uma boa moldura deverá ser para uma obra de arte, um 

quadro. 

 

Software.  
 

Serão utilizados na preparação essencial das páginas programas como 

processadores de texto, imagens e HTML, como o Word, Photoshop, Corel, 

Dreamweaver, não se excluindo outros de uso semelhante.  

Além deste ponto, o projeto pretende valer-se de módulos e ferramentas 

gratuitas disponibilizadas na própria rede, como álbuns virtuais, chats, HD remoto, 

fóruns, grupos e tantos outros serviços oferecidos em sites variados a exemplo do 

Yahoo, Spaces, Orkut, Hotmail, Facebook, Flickr, Gmail, Msn. 

 

1.11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: EMPRENDIMENTO 

 

Item Ago

sto 

Sete

mbro 

Out

ubro 

Nov

embro 

Dez

embro 
Início 

pesquisa 

 

X     

Elab

oração pré-

projeto 

 

 X    

Plan

o de 

negócios 

 

   Até 

dia 07 

 

Regi

stro domínio 

   Até 

dia 07 
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Finali

zação 

redação do 

projeto 

 

   Até 

dia 14 

 

Revis

ão projeto 

escrito 

 

   Até 

dia 21 

 

Seleç

ão do 

conteúdo 

inicial  

 

   Até 

dia 21 

 

Impr

essão e capa 

azul 

 

   Até 

dia 26 

 

Progr

amação  

 

   Até 

dia 30 

 

Publi

cação no 

provedor 

 

   Até 

dia 30 

 

Lanç

amento 

 

    Até 

dia 05 

 

2. OS PRODUTOS 
 

2.1. SUMÁRIO: Produtos 

 

Os produtos oferecidos no site são basicamente informação, entretenimento e 

publicidade pessoal, através de artigos, reflexões, poesia, artes plásticas e portfólio 

de trabalhos em design e publicidade. 
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Quadro resumo dos produtos 
 

Neste caso, o web site em si pode ser considerado como o produto, porém 

para efeito prático, podemos ponderar sobre os links e seu conteúdo como tal. E ter 

em conta o próprio site como um segmento produtivo.  

Sendo assim, teremos os links/produtos da seguinte forma: 

 

1 – Home >  Pensando em design e comunicação 

  Pensando na vida 

  Últimas novidades 

   

2 – Sobre o autor > Texto de apresentação 

   Currículo p/ visualização e download 

 

3 – Portfólio profissional > Portfólio de peças e trabalhos formais 

    Cases 

    Projetos acadêmicos 

     

4 – Portfólio pessoal >  Fotografia 

  Poesia e pensamentos 

  Projetos experimentais 

  Roteiros de viagem 

  Artes plásticas 

  Culinária 

 

5 – Downloads >  Publicações, postais e arquivos diversos 

 

6 – Links externos > Bibliografia, parceiros, fornecedores, amigos, sites de interesse 

7 – Contato > E-mail 

  Cadastro newsletter e comunidade 
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2.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

1 – Home >  Pensando em design e comunicação 
(área para publicação de artigos e reflexões sobre a profissão) 

  Pensando na vida 
(área para publicação de textos diversos não relacionados à profissão) 

  Últimas novidades 
(comentários sobre as atualizações e conteúdo do site) 

   

2 – Sobre o autor > Texto de apresentação 
(breve apresentação sobre o autor e seu olhar sobre a profissão) 

   Currículo p/ visualização e download 
(visualização do currículo resumido e opção para download do 

currículo completo em pdf) 

 

3 – Portfólio profissional > Portfólio de peças e trabalhos formais 
(visualização de algumas peças do portfólio e opção para 

download do portfólio completo em pdf) 

    Cases 
(apresentação de estudos de caso e opção para download do 

material completo em pdf) 

    Projetos acadêmicos 
(apresentação resumida e opção para download do material 

completo em pdf) 

     

4 – Portfólio pessoal >  Fotografia 
(mostra de álbum de fotos através de módulo do flicker ou 

semelhante) 

  Poesia e pensamentos 
(mostra de poesias e pensamentos) 

  Projetos experimentais: 

   Ex: Contos fotográficos / a mente nua 
(apresentação resumida e opção para download do 

material completo em pdf) 

 

  Roteiros de viagem 
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(apresentação resumida e opção para download do material 

completo em pdf) 

  Artes plásticas: 

   Ex: Desenho / pintura / escultura 
(apresentação de imagens para visualização na 

própria página) 

  Culinária 
(apresentação de receitas e críticas gastronômicas) 

 

5 – Downloads >  Publicações, postais e arquivos diversos 
(caixa de links p/ download disponível em todas as páginas do site) 

 

6 – Links externos >  Bibliografia, parceiros, fornecedores, amigos, sites de interesse 
(caixa de links p/ download disponível em todas as páginas do site) 

 

7 – Contato > E-mail 
(dados para contato e link p/ escrever e-mail. Incentivo aos comentários sobre 

o conteúdo e orientações sobre a melhor maneira de fazê-lo) 

  Cadastro newsletter e comunidade 
(link para o grupo deste site no Yahoo groups) 

 

 

2.3. SISTEMAS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

 
O controle de qualidade estará vinculado à qualidade da produção intelectual 

do autor, podendo ser balizado a partir da repercussão dos itens postados e dos 

comentários feitos pelos internautas 

 

2.4. NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS 

 
Este site deverá seguir princípios éticos em relação à publicação de conteúdo 

ato-gerado exclusivamente. Mas, caso esta diretriz, por alguma razão venha a ser 
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flexibilizada, a atenção à citação dos autores de conteúdo externo e respeito aos 

direitos autorais deverá ser preservada.  

 

2.5. REGISTROS NECESSÁRIOS 

 

A princípio, os únicos registros necessários são o registro de domínio, um 

registro de provimento de hospedagem, e o registro para criação de contas de 

utilização dos módulos de ferramentas externos ao site. 

 

2.6. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

 

Alianças com outros designers e especialistas nas áreas de comunicação e 

publicidade, são previstas. Num primeiro momento estas alianças poderão ser 

estabelecidas aproveitando-se o próprio círculo de relacionamentos do autor. 
 
TERCEIRIZAÇÕES:  
 

Inicialmente não haverá terceirização, mas esta posição poderá ser revista ao 

longo do desenvolvimento do projeto, caso elas sejam necessárias. 

 

PARCERIAS: 
 

Parcerias com outros designers e especialistas nas áreas de comunicação e 

publicidade, além de amigos e clientes, são previstas. Esta parceria poderá ocorrer 

através da indicação mútua de links para os sites um do outro. 
 

REPRESENTANTES:  
 

A representação voluntária ocorrerá a partir do estabelecimento das parcerias 

e alianças descritas acima. 
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2.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: Produtos 

 

Não há cronograma específico para a atualização de conteúdo no site, porém, 

é desejável que ela ocorra com freqüência, para que se mantenha o interesse de 

acesso. 

 

3. O MERCADO 

 

3.1. SUMÁRIO: Mercado 

 
Como esta é uma profissão recente neste mercado, nossos potenciais 

clientes ainda não conhecem a diferença de um trabalho bem desenvolvido para um 

feito apenas considerando-se o “feeling” e domínio do computador. Imagino que a 

nossa valorização venha com o decorrer do tempo e da necessidade imposta pela 

concorrência. Portanto, a qualidade do trabalho, a postura e a imagem dos jovens 

profissionais e dos que hoje se formam em design será determinante para esta 

valorização. Mais do que mostrar, a diferença do trabalho desenvolvido com 

metodologia tem que ser “sentida” pelo mercado. 

 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

 
3.2.1 Descrição dos segmentos de mercado e justificativa 
 

O principal público pretendido é composto por clientes e parceiros de 

negócios, uma vez que o site será um grande e dinâmico portfólio virtual. Em 

segundo lugar vem os interessados por assuntos relacionados ao design e 

propaganda. Por fim, esperamos acessos de pessoas interessadas em artes, 

gastronomia e roteiros de viagem. 
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3.2.2 Dados demográficos de cada segmento de mercado 
 

Devido aos distintos traços de público e à própria fragmentação da rede, 

talvez, a descrição mais uniforme destes internautas seja no que tange ao segmento 

social. 

Clientes de design e propaganda no segmento atendido pelo autor pertencem 

às classes econômicas mais altas, geralmente homes adultos com mais de 35 anos. 

Embora suas esposas raramente participem diretamente das reuniões e 

desenvolvimento dos projetos, a experiência mostra que atuam como “eminências 

pardas” e sua opinião têm grande peso na tomada de decisões. Não 

necessariamente estas pessoas possuem muita escolaridade, toda via há uma 

expectativa que clientes com nível superior ou pós-graduações tendam a valorizar e 

consumir mais serviços especializados como os que o titular oferece. 

Atualmente incursões internautas ocorrem com maior desenvoltura, sentindo-

se mais a vontade com o meio, entre pessoas mais jovens. Assim como pessoas 

interessadas em cultura e artes costumam possuir maior escolaridade e nível 

cultural, normalmente encontrados nas classes de maior poder aquisitivo. Pré-

vestibulandos e estudantes também poderão se interessar pelos artigos publicados. 

O ingresso à rede mundial de computadores está se popularizando rapidamente, 

porém o acesso a bons computadores e banda larga dedicada continua exigindo 

investimento considerável. 

Logo, podemos definir o maior extrato de visitantes como pessoas de ambos 

os sexos, jovens e adultas, entre 18 e 45 anos, classes AB. 
 

3.3. TENDÊNCIAS DE MERCADO 

 

Conforme já descrito no item 1.6 CENÁRIO FUTURO PARA O MERCADO, a 

tendência é que, com o aumento da concorrência, o mercado torne-se mais 

competitivo e a busca por especialistas que possam tornar produtos e empresas 

mais aptos a se destacar torne-se mais freqüente.  

Embora não tenha conhecimento de nenhum estudo específico neste sentido 

para Belém, um sinal deste horizonte pode ser notado na abertura de cursos de 

design em diversas faculdades, até há alguns anos atrás inexistentes nesta cidade, 
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e investimentos e incentivos de instituições como o SEBRE e Centro de Design da 

Amazônia. 

 

3.4. PARTICIPAÇÃO PRETENDIDA NO MERCADO 

 
Difícil estabelecer um número preciso neste campo pois não estamos lidando 

com um produto material. Mas podemos inferir considerando as visitações de outros 

sites semelhantes. 

Um exemplo local é o <http://blog.forminform.com.br/>. Um blog que trata de 

design mantido por um escritório de São Paulo, o Forminform, e um escritório de 

Belém, o Mapinguari, este último concentrando a maior parte de posts. Suas autoras 

são Fernanda Martins e Sâmia Batista, ambas designer atuantes e professoras 

universitárias. Fernanda é ainda uma das mais respeitadas profissionais do país e 

uma das diretoras da ADG Brasil e Sâmia uma das diretoras da ADG Pará. No ar 

desde maio de 2008, este blog já contava com 3.901 acessos no início de novembro 

deste mesmo ano, o que dá uma média de aproximadamente 560 acessos mensais. 

Uma empresa tipicamente paraense e especializada em design gráfico e 

desenvolvimento de sites para web, a Libra Desgin <libradesign.com.br> nos seus 

cerca de dois anos de site publicado, conta com uma média mensal de 400 acessos, 

sendo que seu recorde até o momento foi de 600 acessos mensais, de acordo com 

Bernardo Magalhães, um de seus proprietários. Ele diz ainda que o site veio da 

necessidade de demonstrar a seus clientes o potencial dos serviços por eles 

realizado. Através do site, já foram captados 8 clientes. Daí a opção pela 

programação em flash. Embora ele acredite que o site de uma empresa de design 

deva ser mais “limpo” para valorizar ao portfólio. Esta mudança de layout e 

programação já está em seus planos para a próxima atualização, mas o novo site 

ainda deverá conter programação própria, não utilizando módulos de ferramentas de 

outros provedores de serviços, pois persiste a necessidade de se demonstrar a 

capacidade de produção do escritório. Bernardo é formado pela UEPA e, além de 

sua atividade na área de design, também ministra palestras e mini-cursos sobre este 

tema. 
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3.4.1 Projeção para o público-alvo 
 

Espera-se que o número de acessos cresça a cada mês em função dos 

retornos e de indicações entre seus visitantes. 

 

3.4.2 Projeção para o tráfego de visitantes do site 
 

Como a geração de estatísticas na internet é relativamente fácil e precisa, a 

partir dos primeiros meses de veiculação já serão possíveis projeções sobre as 

visitas e interesses específicos de conteúdo. 

 

3.4.3 Planilha de participação no mercado 
 

A partir das estatísticas de acesso iniciais será possível comparar com os 

acessos obtidos em sites semelhantes e estabelecer uma noção de participação 

neste meio. 
 

3.5. CONCORRÊNCIA 

 

No caso deste site, sempre em que se fala de concorrência há que se serem 

consideradas duas abordagens distintas: a primeira é considerar o site como produto 

isolado; a segunda é considerar o site como um veículo de divulgação do autor 

enquanto designer e publicitário. Neste último caso, o trabalho do autor passa a ser 

o produto focado. 
 

3.5.1 Quantidade de concorrentes 

 

Embora não se possa dizer que sejam concorrentes, no caso dos blogs, 

podemos citar: 

 

Forminform / Mapinguari <http://blog.forminform.com.br/> 

Ligia <http://www.ligiafascioni.com.br/> 

Luli Radfarer <http://www.luli.com.br/> 
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No caso do design e publicidade, os maiores concorrentes em Belém seriam 

as grandes agências de publicidade, pois tradicionalmente fazem o atendimento das 

grandes contas que atualmente consomem projetos de design e publicidade na 

região. Além destas agências há poucos profissionais capacitados atuando nesta 

área.  

Micreiros e gráficas praticamente monopolizam a produção para pequenos 

comerciantes e profissionais liberais. Estes, apesar da confusão do grande público, 

não serão considerados concorrentes, pois o tipo de trabalho e os preços praticados 

não coadunam com o mercado pretendido. 

 
 

3.5.2 Análise dos principais concorrentes 
 

No caso de algumas das principais agências de Belém, de acordo com uma 

percepção de mercado, podemos citar: 

 

Mendes Publicidade: a agência mais antiga do estado. 
Perfil: burocrática, mantém certos procedimentos bem clássicos das antigas 

agências, como duplas de criação (redator e arte-finalista); os trabalhos até hoje 

circulam na agência em envelopes descrevendo a etapa que está o trabalho. 

Ainda funciona com a postura aristocrática do Sr. Oswaldo Mendes, o 

fundador. Mas quem dirige a agência hoje é o filho Oswaldinho. E lá está o mídia 

mais antigo do mercado, o respeitadíssimo Sr. Paulo Coelho. 
Na carteira de clientes por ela já atendidos constam: Banco da Amazônia e 

Governo do Estado.  

A agência faz muito bem campanhas Institucionais, não foi muito feliz no 

varejo. 

Site: < http://www.mendespublicidade.com.br/> Site em flash que não se 

enquadra totalmente na tela e que disponibiliza apenas matérias sobre alguns 

prêmios desta agência. Interessante, mas pouco navegável. O máximo de interação 

é obtido com um mecanismo que simula páginas impressas, as quais o internauta 

tem que descobrir como passar. 
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Borges Publicidade: Quase tão antiga como a Mendes, daí vem sua 

importância no mercado. 
Perfil: Varejo. Já teve toda a verba de publicidade do maior anunciante de 

varejo do Estado, a Y.Yamada. Foi o fundador da agência quem criou a logo do "Sol" 

que até hoje a Yamada usa. Hoje divide essa conta com outras agências. 

Site: < http://www.borgespublicidade.com.br/> Em construção, não há sequer 

uma folha de rosto no ar. 
  
Galvão Propaganda: Também uma das mais antigas. Pedro Galvão é uma 

referência  na publicidade brasileira, é advogado e trabalhou em grandes agências 

no Rio para depois fundar a Galvão. 
Perfil: circula bem tanto no varejo como em campanhas mais institucionais. 
Atende: Hiléia,Vale. 

Site: < http://www.galvaopropaganda.com.br/> Folha de rosto onde consta 

apenas a frase: Estamos em Manutenção. 
  
DC3: Seus fundadores vieram da Galvão. É admirada no mercado em grande 

parte pela sua criação, tida como muita criativa e ganhadora de vários prêmios. É 

uma agência jovem, mas que já nasceu com muito gás pelo perfil de excelentes 

profissionais que começaram a empresa: Glauco Lima (redator), Haroldo Valente 

(arte) e Célio Sales (financeiro). 
Atende: Prefeitura de Belém, Governo do Estado, Extrafarma, Facepa, 

Universo. 

Site: < http://www.dc3unicom.com.b> Com programação em flash apresenta a 

equipe da agência e portfólio com imagens. Tem uma musiquinha chata que carrega 

e não apresenta a opção para desligá-la. Quase imperceptível, há um ícone para 

abaixar o volume. Abre os links em novas janelas, fazendo com que as mesmas 

fiquem retidas no bloqueador de pop-ups, exigindo uma ação do internauta para 

desbloqueá-las. 

 

O site da Associação dos Profissionais de Propaganda de Belém, que apesar 

de seu longo tempo de existência – desde 1937, de acordo com seu próprio site – 
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tem uma página amadora e precária no desenvolvimento de seu conteúdo. Ela cita 

as seguintes agências como suas associadas: 

 

CA Comunicação 

Rua Jerônimo Pimentel, 99 

Cep: 66055-000 Umarizal 

Fone: 4005.1900 

www.cacomunicacao.com.br 

Castilho Propaganda 

Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 855 

Cep: 66015-040 Nazaré 

Fone: 241.5219 

castilho@castilhopropaganda.com.br 

DC3/Unicom 

Av. Gentil Bittencourt, 1051 

Cep: 66040-000 Nazaré 

Fone: 222.3818 

dc3unicom@dc3unicom.com.br 

Double M 

Tv. João Balbi, 167 3º andar 

Cep: 66060-280 Umarizal 

Fone: 4005.6868 

doublem@doublem.com.br 

Galvão Propaganda 

Rua Joaquim Nabuco, 143 

Cep: 66055-300 Nazaré 

Fone: 225.0081 

galvao@galvaopropaganda.com.br 

Gamma Comunicação 

Tv. Rui Barbosa, 779 

Cep: 66053-260 Reduto 

Fone: 242.7999 

Griffo Comunicação 

Tv. Perebebuí, 2216 

Cep: 66087-670 Marco 

Fone: 4005.2800 

griffo@griffocom.com 

Ivo Amaral 
Tv. Padre Eutíquio, 2050 
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Cep: 66033-000 Batista Campos 

Fone: 225.1953 

ivoamaral@veloxmail.com.br 

Mendes Publicidade 

Tv. Benjamin Constant, 1673 

Cep: 66035-060 Batista Campos 

Fone: 224.0077 

mendes@amazon.com.br 

Mercúrio Publicidade 

Rua D. Romualdo de Seixas, 374 

Cep: 66050-110 

Fone: 241.1622 

mercurio@amazon.com.br 

Mídia 4 Promoções e MKT 

BR-316 KM 0 Ed. A.C.Simões Sala 605 

Cep: 66645-003 Entrocamento 

Fone: 238.4555 

midia4@amazon.com.br 

 

3.6. DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 

As empresas citadas no item anterior são de grande porte e, além de 

concentrarem os grandes clientes, acabam, devido a sua influencia, captando os de 

pequeno e médio porte. Só que o atendimento dado a estes clientes menores não é 

especializado para eles, sendo que os mesmos comumente sentem-se 

abandonados ou até mesmo discriminados dentro destas agências.  

Este tipo de cliente comumente tem pouca experiência e formação nas áreas 

de marketing, design e propaganda e, não raro, demandam muita atenção e 

atendimento mais personalizado. É justamente aí que o autor encontra seu maior 

nicho de trabalho, justamente aproveitando esta brecha. Com experiência de 

mercado nas áreas de publicidade e design, o titular tem condições de prestar 

serviço de qualidade nos moldes de uma consultoria aos seus clientes, investindo 

mais tempo no acompanhamento e planejamento junto aos proprietários e diretores 

das empresas. Aí que o site passa a ter seu valor reafirmado. 
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Com a publicação de artigos e ponderações diversas sobre o mercado e a 

profissão logo na página de abertura, os internautas terão uma fonte de informação 

e orientação em linguagem acessível, com temas frequentemente relacionados à 

região. Tal procedimento contribui pra consolidar a imagem de especialista e fornece 

subsídios para que os clientes sintam maior confiança na qualidade dos serviços. 

Como nos sites da grande maioria das agências há apenas informações comerciais, 

esta publicação de conteúdo diversificado é o grande diferencial. 

 

3.7. METAS ESPECÍFICAS: MERCADO 

 
Como pode ser muito difícil mensurar a percepção do público quanto à 

imagem do autor sem que para isto sejam feitos grandes investimentos e, no 

momento não dispomos de informações seguras a respeito dos acessos de outros 

sites semelhantes e que possam definir a realidade local, nossas metas serão 

estabelecidas da seguinte maneira: 

 

• Realizar ao menos uma atualização mensal; 
• Responder com o máximo de rapidez a todos os comentários e e-mails 

recebidos; 

 

4. O MARKETING 

 

4.1. POLÍTICA DE PREÇOS 

 

Os acessos e downloads de conteúdo serão gratuitos.  

A disponibilizarão de conteúdo especial pago pode ser estudada no futuro.  

 

4.2. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
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O conteúdo será distribuído através da própria internet através de downloads 

feitos pelos próprios usuários. 

Futuramente, no caso de criarmos uma área de venda de produtos, os 

mesmos poderão ser disponibilizados digitalmente para download contra depósito 

bancário ou através da estrutura de vendas por meio de sites como o Mercado Livre, 

possivelmente em parceria e utilizando o knowhow e a experiência da CDSound, 

empresa especializada neste tipo de comércio eletrônico e sediada em Belém. 

 

4.3. DOMÍNIOS, MARCAS e PATENTES 

 

O site ficará hospedado no domínio <http//www.alefilizzola.com> 

Este endereço foi escolhido, pois já conhecido por boa parte dos contatos do 

autor, uma vez que este utiliza alefilizzola como login dos principais e-mails que ele 

utiliza. 

Uma vez que se optou por disponibilizar conteúdo pela web, a pirataria e 

plágios tornam-se inevitáveis. Ainda assim, para se resguardar minimamente o 

conteúdo disponibilizado, eles poderão ser registrados na biblioteca nacional. E 

havendo necessidade, em processos de registro de marcas e patentes oferecidos 

pelo INPI. Este último sendo evitado devido ao seu custo mais elevado. 

Não haverá despesa com royalties, sendo que o conteúdo trabalhado e de 

propriedade do próprio autor. 

 

4.4. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E VENDAS 

 

4.4.1. PROMOÇÃO ON-LINE 
 

Sites de Busca: Cadastrar o site nos mecanismos de busca do Google e do 

yahoo. 

 

E-mail Marketing: Notificar através de mala direta digital aos contatos da lista 

pessoal do autor. Enviar newsletter aos contatos cadastrados e optantes sobre as 

atualizações no site. 
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Links: Parcerias com sites de conteúdo complementar, amigos e afins com 

indicação mutua de links. 

 

Material Pessoal: Divulgação do site no material digital pessoal do autor, 

como em assinaturas de e-mails, MSN, Orkut, Flickr. 

 
4.4.2. PROMOÇÃO OFF-LINE 
 
Papelaria: Incluir o endereço do site em material de papelaria do autor, como 

cartões de visita, papel timbrado, etiquetas, adesivos, envelopes, pasta. 

 

Camiseta: Produção de camisetas com o endereço do site estampado. 

 

Assinatura de trabalhos: Sempre que possível, incluir o endereço do site 

junto à assinatura de trabalhos. 

 

4.4.3. EQUIPE DE VENDAS 
 

Não haverá equipe de vendas. O atendimento será feito pelo próprio titular e a 

divulgação, além do mesmo, contará com a indicação espontânea de clientes, 

amigos e parceiros. 

 

4.5. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

  

O principal canal de relacionamento será através de e-mails, que o próprio 

autor do site se encarregará de responder o mais breve possível. 

 

4.6. PROJEÇÃO DE VENDAS 

 

Como este site não realiza vendas diretas, podemos considerar que as taxas 

de internautas que retornem ao site serão nosso índice de clientes convertidos e os 

comentários enviados o impacto que o produto estará tendo no mercado. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: Marketing 
 

O lançamento das ações de marketing é simples. Todas as iniciativas 

previstas nos itens 4.4.1 e 4.4.2 serão executadas durante o mês de novembro de 

2008. 
 

5. AS FINANÇAS 

 

5.1. Fontes de financiamento e Equilíbrio Financeiro 

 

Os recursos para a implementação e manutenção do site virão de capital 

próprio do titular. O lucro esperado com esta publicação virá do aumento de 

credibilidade e dos negócios estabelecidos entre o autor e seus clientes. 
 

5.2. Demonstrações Financeiras 

 

O site não realizará vendas diretas, portando o que se pode avaliar neste 

momento são os investimentos para viabilizar o projeto. 
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QUADRO RESUMO DAS PLANILHAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

5.2.1. Demonstração de Resultados 
 

Baseado na média de acessos obtidos pela Mapinguari e Libra Design, 480, 

considerar-se-á o número de 200 acessos mensais como um bom patamar inicial de 

“receita” para este site. Uma vez que o número de acessos seja um dos principais 

indicadores do “consumo” de produtos deste website. 
 

Despesas 

Registro de domínio e taxa de manutenção anual ............................................................... R$ 20,00 (U$ 10,00) 

Hospedagem do domínio mensal ......................................................................................... R$ 14,90 

Camiseta com estampa do endereço ..................................................................................  R$ 15,00  

 

Total mês ............................................................................................................................. R$ 31,56 

 

Total ano .............................................................................................................................. R$ 378,72 

 
5.2.2. Fluxo de Caixa 
 

Como este não é um site de e-commerce, não há fluxo de caixa a ser 

avaliado. 

 

5.2.3. Rentabilidade do projeto 
 

Para efeito de análise, consideremos o período de um ano com uma média de 

200 acessos mensais. Teremos 2.400 acessos a um custo de R$ 378,72. O que dá 

um custo médio de R$ 0,16 o acesso. 

Um projeto de Identidade visual, de acordo com a tabela do SINDAPRO 

Sindicado das Agências de Propaganda do Pará, tem o valor de mercado em torno 

de R$ 10.000,00, embora os preços aceitos pelo mercado girem em torno dos 

2.500,00. O que dá uma média de 6.250,00. 

Seguindo o exemplo, basta que um único trabalho de identidade visual, ainda 

que no preço mínimo, seja captado ou facilitado pelo site, para que todo o 

investimento se pague por vários anos. 
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Desenvolvendo o raciocínio em torno destes números, para um único trabalho 

de R$2.500,00 teríamos uma taxa de retorno (ROI) de quase R$ 7,00 (6,60) para 

cada real investido. O que corresponderia a um retorno de mais de 630% ao ano. 

 

5.2.4. Balanço Patrimonial 
 

Um balanço patrimonial coerente poderá ser realizado a partir do primeiro ano 

de disponibilidade do site. Lembrando que, a princípio, os grandes bens deste 

projeto são imateriais e de difícil quantificação. 

 

5.3. Outras planilhas 

 

5.3.1. Receitas 
 

O número de acessos real (receitas) será começaram a ser estabelecidos 

logo que o site seja publicado. 
 

5.3.2. Investimentos 
 

R$ 378,72. 

 

5.3.3. Custo dos Produtos ou Serviços vendidos 
 

 

R$ 0,16 por acesso, considerando-se 200 acessos mensais. 

 

 

5.4. Metas Específicas: Finanças 

 

Atingir um mínimo de 500 acessos mensais a partir do primeiro ano de 

atividade. 
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6. CRONOGRAMA GERAL DE 

ATIVIDADES E METAS 
 
Cronograma de Produção 

Item Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Início pesquisa 
 

X     

Elaboração pré-
projeto 
 

 X    

Plano de 
negócios 
 

   Até dia 07  

Registro domínio 
 

   Até dia 07  

Finalização 
redação do 
projeto 
 

   Até dia 14  

Revisão projeto 
escrito 
 

   Até dia 21  

Seleção do 
conteúdo inicial  
 

   Até dia 21  

Impressão e 
capa azul 
 

   Até dia 26  

Programação  
 

   Até dia 30  

Publicação no 
provedor 
 

   Até dia 30  

Lançamento 
 

    Até dia 05 

 

Metas 
Realizar ao menos uma atualização mensal no site. 

O número de acessos mensais médios esperados para o primeiro ano: 200. 

O número de acessos mensais médios esperados para o segundo ano: 500. 
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7. Anexos 

7.1 Capacitação técnica do sócio-diretor 
Informações Pessoais 

 
Alessandro Filizzola Araújo 

Nascido em 26/01/1975 em Uberaba/MG 
Endereço e contatos 

Telefone celular: (91) 8888-9431 
E-mail: alefilizzola@ig.com.br 
 

ESCOLARIDADE 

 
FAZ - Faculdade de Tecnologia da Amazônia, Belém/PA – Curso de Criação e Produção Publicitária - Em 

curso, Iniciado no segundo semestre de 2006 e com previsão de formatura para dezembro 2008; 
UEMG - Universidade Estadual de Minas Gerais / ESAP, Belo Horizonte/MG – Curso de Desenho 

Industrial com especialização em Programação Visual – Iniciado em 1994 e trancado em 1998, no 8º 
período. 

 
Habilidades e cursos de maior relevância 

 
• Informática: Desenvoltura na produção de peças gráficas diversas e editoração eletrônica de livros, 

revistas e jornais; tratamento de imagens e produção vetorial utilizando programas como CorelDraw, 
PhotoShop, QuarkXpress, Illustrator, InDesign, PageMaker. Maior familiaridade com plataforma PC; 

• Inglês intermediário; 
• Técnicas de Ilustração, animação, fotografia; 
• Redator, palestrante; 

• Trainer Master-Practitioner em Programação Neurolingüística [PNL], IbraPNL Instituto Brasileiro de 
Programação Neuro Linguística, MG; 208h, 2002-2004; 

• Modelos de comunicação multidisciplinar, atendimento e vendas, gerência de equipes; 
 
• X Curso de Comunicação e Meio Ambiente – IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil – 

2005; 
• Tipografia Urbana: a Identidade da Cidade, ministrada por Fernanda Martins. Oficina – maio 

2006. 
• Desenvolvimento de embalagem artesanal utilizando papel reciclado e miriti, ministrada por Leonardo 

Tomé, da Holosdesign. Oficina – agosto 2006. 
• O Cenário Contemporâneo do Design Brasileiro. Seminário – agosto 2006. 
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• Marketing Cultural e Leis de Incentivo a Cultura – SEBRAE outubro 2006. 
 
• Tipocracia [organização, história, aplicação e desenho de letras para texto], ministrada por Henrique 

Nardi. Oficina – março 2007. 
• “Design Coorporativo, Identidade de Qualidade” e “Sistema de Identidade Visual pelos Processos 

Analógico e Digital”, ministradas por Alexandre Wollner. Palestra e Curso – agosto 2007. 
• Desenvolvimentos de Mock-up´s de Produtos, ministrado por Alacy Rodrigues. Curso – set 

2007. 
• Iconografia Marajoara no Estado do Pará, ministrado por Dra. Denise Pahl Schaan. Curso – set 

2007. 
 
 
Experiência profissional 

 
Freelancer (Atual) 

Atividades exercidas: prestação de serviços de design gráfico e consultoria para clientes 
diversos. Dentre eles: organizações do terceiro setor e empresas de variados setores como construção, 
confecções, eventos, comércio, biojóias. 
Período: Junho 2006 até o presente. 

 

Espaço Propaganda – Belém/PA (Atual) 

Funções: Assistente de Mídia. 
Atividades exercidas: Assistente direto da Coordenadora de Mídia, Coordenação de rádios nos 

estados do norte e nordeste; negociação com veículos, elaboração de planos de mídia, envio e 
acompanhamento de material, utilização do PubliManager para organização dos planos, controle e 
geração de relatórios. 
Período: Abril 2007 até o presente. 

 

IFT – Instituto Floresta Tropical – Belém/PA 

Funções: Designer e Especialista Gráfico. 
Atividades exercidas: Criação e produção de peças gráficas e material de comunicação do 

instituto: apresentações, publicações, infográficos, cartilhas, relatórios, flipcharts, folders, relacionamento 
com fornecedores, diretoria e técnicos. 
Período: Abril/2005 a Maio/2006 
 

Free-lancer 

Atividades exercidas: prestação de serviços de design gráfico e consultoria para clientes 
diversos. Dentre eles: IEF/MG Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais; ATEBEMG Associação de 
Teatro de Bonecos do Estado de Minas Gerais. 
Período: Julho/2004 a Abril/2005 
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Alarde Consultoria em Comunicação (Sócio-proprietário) – Belo Horizonte/MG 

Funções: Diretor de arte e criação, consultor. 
Atividades exercidas: planejamento estratégico, treinamento de equipes de vendas e 

atendimento, palestrante, direção de arte e criação, consultoria organizacional voltada para a 
coordenação da comunicação interna e externa de empresas. 
Período: junho/2002 a Julho/2004 
 

Logistic Logística Empresarial – Belo Horizonte/MG 

Funções: Diretor do núcleo de design. 
Atividades exercidas: Modelagem de clientes e coleta de briefing, criação e coordenação de 

cooperativa de designers, direção de arte e criação. 
Período: Abril/2001 a Junho/2002 
 

Caraíva/BA 

Atividades diversas relacionadas ao turismo nacional e internacional. 
Período: Agosto/1999 a Abril/2001 
 

InterMarketing Design Interativo (Proprietário) – Sete Lagoas/MG 

Atividades exercidas: Criação e produção de peças gráficas e identidade visual para empresas 
de pequeno e médio porte, editoração eletrônica de jornais e revistas de circulação local. 
Período: Fevereiro/1998 a Agosto/1999 
 

Estágios 

Laboratório de design da UEMG/ ESAP e empresas de design e propaganda, exercendo 
atividades variadas. 
Período: 1994 a 1998 

 
 

 
 

 


