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RESUMO  

 

Esta pesquisa teve o objetivo de investigar os processos de Design Thinking e Publicidade, 

procurando por semelhanças e diferenças entre seus processos. Para alcançar este objetivo, foram 

selecionados sete etapas na área de Design Thinking e nove etapas no processo de Publicidade. 

Através da pesquisa qualitativa, desenvolveu-se um trabalho bibliográfico, com análise de 

conteúdo dos processos, além de uma análise comparativa, a fim de relacionar as duas 

metodologias, e entender quais semelhanças e diferenças existem em ambas. O resultado deste 

trabalho é poder mostrar a contribuição do Design Thinking, como um exemplo para o mercado 

atual da Comunicação e do Marketing, que buscam atualizar os processos das agências de 

comunicação. E também, aplicando relevantes técnicas e ideias que possa ampliar o mercado 

atual e tornar a comunicação dos anunciantes com o consumidor ainda mais eficiente. 

 

 

Palavras-chave: Publicidade; Design Thinking; Metodologias; Comparação; Processos. 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this research is to investigate the processes of two methodologies, Design 

Thinking and Advertising, and identify the similarities and differences between the them. To 

achieve this goal, the project will discuss seven stages in Design Thinking and nine stages in 

Advertising. By completing qualities research and a bibliographic research, the report contains 

pages of content analysis and a comparative between Design Thinking’s process and 

Advertising’s process, where the author will distinguish the similarities and difference. The 

outcome of the research is to make the design Thinking contribute as an example to the real-

world communication market and reshape the current advertising agency. In addition, applying 

relevant techniques and ideas can lead to a market expansion and make the advertiser’s 

communication with the costumers more efficient. 

 

Keywords: Advertising; Design Thinking; Methodologies; Processes; Comparative. 
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1 INTRODUÇÃO 

Marcas e empresas vem esforçando-se para adaptar seus modelos de desenvolvimento de 

produtos e serviços, ao passo da crescente exigência do consumidor, que busca cada vez mais 

uma experiência inovadora e positiva em sua vida. Atualmente, não basta mais a melhor 

tecnologia, matéria-prima e infraestrutura para se diferenciar no mercado, é necessário que as 

empresas tenham novos pensamentos acerca dos ambientes organizacionais, desses 

departamentos, que a partir dos profissionais que são fazem parte deles, gerem novas ideias para 

desenvolvimento de bens, serviços e experiências. 

Outro fato a ser considerado é a abrangência de um mesmo produto com diferentes marcas 

no mercado. É interessante analisar que, cada vez mais existe opções diferentes do mesmo 

produto, e diferenciam-se no preço, benefício ou outro tipo de atributo, mas que ao mesmo tempo, 

necessita de uma demanda suficiente. E para isso, entende-se que a comunicação é uma das 

formas mais viáveis de diferenciar um produto, serviço ou empresa diante dos demais 

concorrentes para o consumidor. 

Empresas que atuam no Brasil, como Banco Itaú, Banco Bradesco e a empresa de 

tecnologia SAP Brasil, desenvolveram departamentos que aprimoram e buscam novas técnicas e 

ferramentas de processos, que criem ideias que possam melhorar e contribuir para o crescimento 

da empresa dentro do mercado. O departamento chamado P&D 1 , conforme OCDE 2  (apud 

MANUAL DE OSLO, 2015) atua como engajador  

 

Em pesquisa básica ou aplicada para adquirir novos conhecimentos e em pesquisas 

diretas em busca de invenções específicas ou modificações de técnicas já existentes, 

[além de] desenvolver conceitos de produtos ou processos ou outros métodos novos 

para estimar se eles são factíveis e viáveis (OCDE apud MANUAL DE OSLO, 2015, 

p. 44). 

 

Nesses departamentos, as ferramentas de inovação tem sido utilizadas com frequência por 

auxiliarem na diferenciação no mercado, além de contribuir para o crescimento do fator de 

competitividade das empresas, de maneira a conquistar partes do mercado que até então não era 

visto como um potencial pela organização ou que era compreendida como um mercado muito 

difícil de ser alcançado (TIDD; BESSAN; PAVIT; 2008). 

                                                   
1 Pesquisa & Desenvolvimento 
2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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E dessas técnicas, o Design Thinking ganhou destaque nos últimos anos por apresentar 

uma abordagem pensada e centralizada no usuário. A partir do livro do CEO3 da empresa de 

design californiana IDEO4, Tim Brown, o processo procura entender de que maneira a empresa 

poderá resolver as necessidades reais do consumidor. O processo de DT5 busca empregar a 

estimulação, por meio da experimentação, da colaboração e do ‘faça você mesmo’, os 

profissionais que desenvolvem seus conhecimentos sobre diversas áreas (BROWN, 2010). 

O DT, na sua origem, vêm dos conceitos e técnicas de Design, onde projetam produtos 

tangíveis pensando no bem-estar dos consumidores, e que agora, nesse novo formato, tem 

expandido sua técnica para organização e serviços, constituídos de intangibilidade.  

A partir do Design Thinking, percebe-se uma relação com os processos de agência de 

comunicação, onde o fluxo publicitário ainda tem funções e procedimentos mais especializados, 

seja dos profissionais e momentos a serem trabalhados, quanto similaridades nas técnicas 

utilizadas.  

Dessa forma, foco deste trabalho é apresentar o processo do Design Thinking, 

comparando com o processo de Publicidade, a partir do problema de pesquisa: Quais são 

similaridades e diferenças teóricas encontradas nos conceitos e processos do Design Thinking e 

da Publicidade? 

Dentre as razões que motivam o presente trabalho, deve-se destacar inicialmente, a 

importância do trabalho bibliográfico. O mapeamento de conceitos e processos é fundamental 

para o estudo dentro de uma área como a da Comunicação. Ao conseguir vislumbrar novos 

conceitos que podem ser aplicados dentro da área prática ou até mesmo de pesquisa acadêmica, 

faz-se necessário a atualização de conteúdos que se utiliza regularmente. 

Isso exemplifica-se com os objetos estudados. Ao introduzir uma nova proposta como o 

Design Thinking, para o campo da Comunicação, são novos conceitos que poderão servir de 

complemento ao que já se estuda na Academia ou que se aplica no meio profissional. Esse 

trabalho serve como uma busca por novas práticas no âmbito de Negócios, que atualmente tem-

se destacado por ter metodologias parecidas com que encontramos no Marketing ou na 

Publicidade, mas ao mesmo tempo, servem de modelo de atualização ao inserir diferentes 

técnicas em seu desenvolvimento. 

                                                   
3 “CEO é a sigla inglesa de Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo em Português. CEO é a pessoa 

com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É o responsável pelas estratégias e pela visão 

da empresa” (SIGNIFICADOS, 2016). 
4 Empresa de Design localizada no Palo Alto, Califórnia. 
5 Para este trabalho, será utilizado abreviatura DT para Design Thinking. 
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Outro importante fator a destacar, é a literatura utilizada sobre Design Thinking para 

projeto. No Brasil, são poucos os livros e pesquisas a serem utilizados como referência, porque 

é um assunto consideravelmente novo no âmbito de pesquisa acadêmica brasileira, apesar de ter 

uma prática significativa no mercado e pesquisa internacional algum tempo. O referencial teórico 

deste trabalho foi construído a partir de materiais em língua inglesa, o que torna necessário um 

aprofundamento desses conceitos e processos, e traduzi-los de uma forma clara e objetiva.  

Desde o princípio, a motivação pessoal para a realização do trabalho era poder unir 

diferentes conteúdos, de diferentes áreas de estudo, a fim de tornar o pensamento da Publicidade 

mais amplo. Outro aspecto que tornou-se fundamental foi a vontade própria de não fazer um 

trabalho focado estritamente na área de Publicidade e Publicidade, pois a intenção do pesquisador 

é ampliar seus estudos para campos de atuação como Negócios, Liderança e Gestão. Logo, a 

intenção desta pesquisa é utilizar de outras áreas de atuação para criar um pensamento abrangente 

do que está-se fazendo e utilizando de novos conceitos no mercado. 

O objetivo geral deste trabalho é investigar as similaridades e diferenças teóricas 

encontradas entre os processos do Design Thinking e a Publicidade.  

Sobre os objetivos específicos delimitam-se identificar o processo de Design Thinking e 

o processo de Publicidade; verificar as semelhanças sobre os processos de Design Thinking e 

Publicidade; e, por fim, analisar as diferenças sobre os processos de Design Thinking e 

Publicidade. 

Para o Projeto, foi escolhida uma análise qualitativa, além de um trabalho bibliográfico, 

por compreender a necessidade de uma revisão dos autores que são mencionados por ambos os 

objetos de estudo. Além disso, os métodos selecionados foram a análise de conteúdo, para 

entender os conceitos e procedimentos de cada um dos processos, e também, a análise 

comparativa, afim de relacioná-los e entender quais semelhanças e diferenças os processos tem. 

O trabalho está estruturado em sete capítulos, iniciando-se pela presente introdução. O 

segundo capítulo é denominado Design Thinking. Nesse capítulo, trata-se do histórico do DT, desde 

os primeiros pensamentos a cerca desse ferramenta até os conceitos utilizados atualmente, além das 

características que norteiam o processo. Além disso, o capítulo aborda uma síntese do processos de 

Design Thinking, que é constituído de sete etapas: Definição, Pesquisa, Ideação, Prototipagem, 

Seleção, Implementação e Aprendizado. 

O terceiro capítulo, intitulado Publicidade faz um regaste histórico e conceituação da 

Publicidade atual, além de apresentar o processo publicitário constituído de nove etapas, que 

posteriormente, irá se subdividir em sete etapas, para apresentar a mesma equivalência no momento 

de comparação com outro objeto de estudo. 
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No quarto capítulo, encontra-se as metodologias escolhidas para desenvolver e alcançar o 

objetivo proposto inicialmente. Após, o quinto capítulo, Etapas e Comparação, apresenta-se as 

etapas de cada processo, estabelecendo uma análise para DT e outra para Publicidade, e a partir disso, 

relacioná-las, a fim de entender as semelhanças e diferenças entre elas. 

O sexto capítulo, Apresentação dos Resultados, realiza uma análise geral dos processos, além 

de estabelecer quadros comparativos, de modo a ser visualizado as análises feitas. E o último capítulo, 

Considerações Finais, faz-se todo o regaste do trabalho, apresentado uma análise geral e perspectivas 

de trabalhos a serem desenvolvidos posteriormente.  
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2 DESIGN THINKING 

 

Este capítulo pretende delinear um histórico do conjunto de métodos e técnicas chamado 

Design Thinking. A bibliografia é composta por autores especializados na área como Ambrose e 

Harris (2010) e Brown (2010), além de outros autores que contribuem para delimitação do seus 

conceitos e características como Lockwood (2009) e Martin (2009). 

O surgimento dos primeiros pensamentos sobre Design Thinking são do final de 1960, 

quando o pesquisador Hebert A. Simon, em sua obra “A Ciência do Artificial” (1969), descreve 

o pensamento em design como “ciência do design como um corpo inteligível resistente, 

parcialmente formal e empírico, com aprendizado sobre a doutrina do processo de design” 

(SIMON, 1969. Tradução nossa). 

A partir desse pensamento, entende-se que o design e seus processos não estão voltados 

somente ao desenvolvimento de um produto tangível. Segundo o autor, o design é uma fonte de 

conhecimento sobre a geração de novos olhares dos mais diferentes mercados atuais. Ainda, é 

uma necessidade de que os profissionais pensem em ideias que façam a diferença em suas 

organizações e que não sejam meros colaboradores. 

Assim, pode-se compreender que o processo do Design Thinking como o 

desenvolvimento de etapas que trabalham inter-relacionadas, porém não simultâneas, já que para 

o início de uma etapa, é necessário a conclusão da outra.  

Foi somente com Bruce Archer a primeira aparição da nomenclatura “Design Thinking”, 

como um pensamento para solucionar problemas, do qual Archer (1979) descreve: 

 

Existe um caminho sobre pensamento do Design e da Comunicação que são diferentes 

do caminho do pensamento científico e acadêmico, e são mais poderosos que os 

métodos científicos e acadêmicos de consulta, quando aplicados para o seus tipos de 

problemas (ARCHER, 1979, tradução nossa). 

  

Este pensamento questionado por Bruce Archer, ao afirmar que esse processo de design é 

tão poderoso quanto um método científico na resolução dos problemas, é diferente do que foi 

apresentado por Simon (1969), que tinha da ideia do processo de design como um pensamento 

formal e metódico. 

Nigel Cross (1982) complementa em sua pesquisa “Designerly Ways of Knowing” que  esse 

pensamento sobre o ‘designerly6’ não é o mesmo que cientistas e matemáticos estão acostumados 

a resolver como quebra-cabeças; além disso, não são problemas que exigem suscetível e 

                                                   
6 Não foram encontradas traduções para o significado de ‘designerly’, porém entende-se que é relacionado ao 

pensamento sobre o design. 
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exaustiva análise, quando não se sabe a garantia da resolução do problema. O que é natural é a 

tendência do “designer encontrar os limites dos problemas e sugerir a natureza do que é a possível 

solução” (CROSS, 1982, p. 224). 

Brown (2010), relata em seu livro que em 1982, a empresa IDEO, recém lançada no 

mercado, começa a praticar os primeiras ideias do DT. A organização especialista em design, 

localizada em Palo Alto, Califórnia nos Estados Unidos, foi procurada, pela então mais nova 

empresa de tecnologia da época, Apple, para a solucionar um problema do novo Macintosh. A 

ideia do primeiro mouse para um computador foi constituída de um suporte de manteiga de 

plástico com uma esfera de desodorante roll-on na base, criando assim, uma visão tangível sobre 

as ideias, contribuindo para expansão desse novo jeito de pensar sobre o design da época. 

Na edição da revista Harvard Business Review, de junho de 2008, Tim Brown, CEO da 

empresa de consultoria em design IDEO, introduz o pensamento sobre “Design Thinking” 

utilizando o exemplo da criação da lâmpada por Thomas Edison. O autor apresenta que a Edison 

foi um gênio ao pensar como as pessoas gostariam de utilizar aquele invento. O pensamento de 

Thomas Edison foi o início do que denomina-se de “Design Thinking”, no qual Brown (2008, 

p.86) define “como uma metodologia que embarca o espectro da inovação com um ethos centrado 

no humano”. 

 A ideia do Design Thinking é que as soluções encontradas nessa forma de pensamento no 

design seja mais estratégico do que operacional, ao passo que Martin (2009, p.58) reconhece que 

“design não é somente para fazer coisas bonitas; é também fazer com que as coisas trabalhem 

maravilhosamente bem”. 

 Ainda, Lockwood (2009) conceitua o termo além de apresentar cinco aspectos-chaves do 

processo de DT: 

 

Essencialmente um processo de inovação centrado no ser humano que enfatiza 
observação, colaboração, rápido aprendizado, visualização de ideias, rápido protótipo 

de conceitos e análise de negócio concorrente a qual influencia inovação e estratégia de 

negócio.[...] Adquirir o conhecimento sobre o consumidor através da pesquisa de 

campo; A formação de grupos interdisciplinares de trabalho, ou seja, de diversas áreas 

profissionais; A capacidade de aceleração de aprendizado por meio da visualização, 

experimentação e criação de protótipos rápidos; A habilidade de gerar visualizações de 

conceitos; A integração da análise durante todo o processo, e não somente no final 

(LOCKWOOD, 2009). 

 

Neste sentido, pensa-se na metodologia como um processo multidisciplinar, que consegue 

o controle e gerenciamento de maneira fácil. Ainda, Brown (2009, p. 16) descreve esse sistema 

pensando como método ordenado de estágios, onde o primeiro passo é a “inspiração, a ideia ou 
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problema que motiva a solução; a idealização, o processo de gerar, desenvolver e testar ideias e 

a implementação, que sai do estúdio de design para o mercado”.  

Para que o processo do Design Thinking seja executado da melhor forma possível, Brown 

(2010) entende que três critérios são importantes para o encontro do problema com a solução: a 

praticabilidade, a viabilidade e a desejabilidade. A praticabilidade, do sentido de ser funcional 

seja agora no futuro; a viabilidade do projeto, na sua garantia como um modelo de negócios 

sustentável; e desejabilidade, do qual deve fazer sentido para os consumidores (BROWN, 2010, 

p. 18). 

Para o desenvolvimento do DT, é necessário o cumprimento de etapas, que ordem, 

consegue encontrar a solução mais viável para resolver o problema do consumidor. A partir disso, 

é preciso uma abordagem sobre as etapas do DT, no qual irá ser observado a seguir. 

 

2.1. PROCESSO DO DESIGN THINKING 

 

Em 1970, Robert Mc Kim publica em seu livro “Experiences in Visual Thinking”, as 

primeiras noções sobre o processo do Design Thinking, do qual Mc Kim (1980) descreve os 

estágios de “expressão, teste e ciclo”: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mc Kim, 1980 

 

A partir da Figura 1, consegue-se perceber a entrada e saída de informações, dando a 

origem do conhecimento sobre a problematização da situação no seu estado inicial, tendo como 

resultado a comunicação da solução. Assim, Mc Kim (1980) descreve o seguinte: 

 

A primeira etapa no gráfico é a expressão das ideias (expressão). Depois, as ideias são 

cuidadosamente avaliadas (teste). Após, os pensadores retornam para uma nova rodada 

Figura 0-1Processo do ETC (Express, Test and Cycle) 
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de ideia-expressão com informações adquiridas no teste e frequentemente com outra 

estratégia para geração de ideias (ciclo) (MCKIM, 1980, p. 118, Tradução nossa). 

 

Sobre o processo do Design Thinking, Ambrose e Harris (2010, p.12) descrevem-no em 

sete etapas: definição, pesquisa, idealização, prototipagem, seleção, implementação e 

aprendizagem. 

 

Figura 0-2: Processo do Design Thinking 

 

Fonte: Adaptado de Ambrose e Harris, 2010. 

 

A primeira etapa do processo de Design Thinking é a definição. Para isso, a realização de 

um briefing é necessária para que todo processo proceda de maneira clara e eficiente. Brown 

(2010, p. 18) sugere que “a diferença de um briefing de design com o nível exato de restrições e 

um briefing vago ou restritivo pode ser a diferença entre uma equipe entusiástica gerando ideias 

revolucionárias e uma equipe entregando versões exaustas das ideias existentes”. 

A segunda etapa do processo é a pesquisa, do qual entende-se que a pesquisa pode 

fornecer informações para o processo criativo no estágio de idealização (AMBROSE; HARRIS, 

2010). Assim, compreende-se duas etapas de pesquisa. A primeira parte da pesquisa sobre o 

projeto deve conter todas as informações sobre projetos semelhantes (concorrentes) ou que já 

aconteceram para servir como base para as decisões das próximas etapas. A segunda parte da 

pesquisa são dados dos consumidores e do mercado que poderão auxiliar nos insights gerados 

durante o procedimento. 

Definição

Pesquisa

Idealização

PrototipagemSeleção

Implementaç
ão

Aprendizado
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A terceira etapa denominada Ideação, é necessário que todas as informações que já 

encontradas sejam o approach para a criação das soluções. Ambrose e Harris (2010) afirmam 

que existem vários métodos de busca de soluções, como por exemplo o brainstorming, mapa de 

ideias, o processo de testar e tentar, entre outros. Os mesmos autores afirmam que “cada método 

envolve uma variedade criativa, e de escolha, mas cada método para ser utilizado irá depender 

sob vários fatores para a realização do método e quão original precisa ser” (AMBROSE; 

HARRIS, 2010, p. 19). 

A quarta etapa refere-se a prototipagem da possível solução para o problema. Segundo 

Ambrose e Harris (2010, p. 21) “o protótipo dará a equipe de design e ao cliente a habilidade de 

visualizar e lidar com um conceito de design, e ter uma ideia do que será a presença física e de 

qualidade táteis”. 

No quinta etapa, a Seleção da Ideia, a possível ideia que resolve o problema deverá ser 

escolhida. Deve-se levar em consideração uma série de critérios para encontrar a solução, da 

utilidade que a ideia deverá ter para o que está sendo proposto e o quão efetivo será a sua 

comunicação para o público-alvo (AMBROSE; HARRIS, 2010). 

Para a sexta etapa, Implementação, a equipe de design deverá estar alinhada com a 

capacidade de fabricação do fornecedor e com as especificações que poderá ter a ideia-solução. 

Nesse momento, a oportunidade de checar as etapas anteriores é essencial, a fim de que não haja 

nenhum problema a ser resolvido durante a execução. E nessa fase, como afirmam Ambrose e 

Harris (2010, p. 25) ocorre “a entrega final ao cliente sobre o trabalho realizado”.  

A sétima e última etapa é chamada de aprendizagem, onde são discutido as etapas 

anteriores do processo. Ambrose e Harris (2010) afirmam que cliente e equipe devem identificar 

o que funcionou e o que ainda deve ser melhorado, a fim de garantir a oportunidade de 

prosseguimento do trabalho com o cliente. (AMBROSE; HARRIS, 2010.) 

Na realidade, o aprendizado ocorre durante todo o processo de Design Thinking, no qual 

a facilidade de compreender para aprimorar melhores soluções irá ajudar a criar um 

desenvolvimento mais radical e proveitoso do que chama-se de pensar sobre o design. 

Assim, entende-se que o Design Thinking tem muitas similaridades e diferenças em 

relação com o Processo Publicitário, sendo importante o estudo deste para uma análise mais 

profunda sobre os conceitos e processos aplicados em cada processo, e assim, estabelecendo uma 

comparação entre ambos objetos estudados. 

 

  



19 

 

 

3 PUBLICIDADE 

 

Neste capítulo, aborda-se um breve relato sobre a origem da Publicidade, além de sua 

conceituação, e ainda, o estabelecimento das etapas do processo publicitário. Utiliza-se autores 

como Coutinho (2011),  Kotler e Keller (2012), Martins (2010), Muniz (2009) Ribeiro et al 

(1989), Sampaio (1997), Sant’Anna (2009), Tugante (2009) e Veronezzi (2009). 

A história Publicidade no mundo é marcada por três momentos importantes. De acordo 

com Muniz (2004), o primeiro momento era tem seu início na Antiguidade Clássica (século VIII 

a.C), mais precisamente na cidade de Pompeia, onde foram descobertas tabuletas que 

anunciavam lutas de gladiadores e casas de banho. Essa etapa teve seu final na Idade Média, 

onde os comerciantes precisavam de uma forma para comunicar os seus estabelecimento, e a 

partir dos símbolos, cada um podia representar o seu negócio (MUNIZ, 2004).  

Conforme Tungate (2009), o surgimento da prensa e do tipo móvel, desenvolvido pelo 

alemão Johannes Gutenberg, em 1447, é considerado o segundo momento, onde tornou-se mais 

fácil a impressão de várias cópias de um mesmo material, que anteriormente não era possível. 

O último momento, na Era Industrial no século XIX, começam a surgir as primeiras 

agências de propaganda, que na verdade, funcionavam como negociadores entre jornais e 

anunciantes, recebendo uma porcentagem de comissão por cada espaço do jornal vendido 

(TUNGATE, 2009). Além disso, a publicidade começa aperfeiçoar-se, tornando-a mais 

persuasiva e que necessita conquistar o consumidor em meio a tantos outros concorrentes. Muniz 

(2004) comenta em geral a respeito dessas três fases:  

Alguns sociólogos dividiram em três épocas (ou eras) o longo caminho percorrido pela 

publicidade. Na era primária, limitava-se a informar o público sobre os produtos 

existentes, ao mesmo tempo em que os identificava através de uma marca. Isto sem 
argumentação ou incitação à compra. Na era secundária, as técnicas de sondagem 

desvendavam os gostos dos consumidores e iam orientar a publicidade, que se tornou 

sugestiva. Na era terciária, baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia social, 

na sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as motivações inconscientes do 

público, obrigando-o a tomar atitudes e levando-o a determinadas ações (MUNIZ, 2004) 

 

Atualmente, a maioria dos esforços de comunicação gira em torno da Publicidade, pois 

conforme Kotler e Keller (2012, p. 541) “a mídia de massa, se usada corretamente, continua 

sendo relevante componente de um moderno programa de comunicação de marketing”.  

 A respeito do nomenclatura Publicidade, a primeira vez que foi utilizada, segundo 

Coutinho (2011, p. 5) estava “em língua moderna, no dicionário da Academia Francesa, em um 

sentido jurídico – publicité referindo-se à publicação, afixação ou leitura de leis e julgamentos”. 
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Sobre seu conceito, conforme Sampaio (1999, p. 24) ela tem o objetivo de “informar e 

despertar o interesse de compra/uso de produtos/serviços, nos consumidores, em benefício de um 

anunciante (empresa, pessoa ou entidade) que se utiliza da Publicidade”.  A Publicidade, assim 

como o DT, utiliza de um processo criativo, constituído por etapas, a fim de cumprir e alcançar 

resultado com os esforços de comunicação do anunciante. Logo, será descrito a seguir, as etapas 

do processo publicitário. 

 

3.1.  PROCESSO PUBLICITÁRIO 

 

Para cumprir todos os objetivos que foram propostos pelo anunciante, é necessário uma 

sequência de estágios a fim de adequar a mensagem e que essa seja alcançada pelo público-alvo 

selecionado. Assim, Sampaio (1999) descreve em nove etapas: Definição dos Objetivos, 

Pesquisa, Planejamento, Aprovação e Revisão do Planejamento, Criação e Mídia, Aprovação e 

Revisão da Criação e da Mídia, Produção e Compra de Mídia, Veiculação, Aferição e Correções. 

 

 
Figura 0-3: Processo Publicitário 

 

Fonte: Sampaio, 1997, p. 32 

 

A primeira etapa é a definição dos objetivos. Essa primeira etapa deve cumprir todos os 

requisitos e informações dadas no briefing. Segundo Sant’Anna et al. (2009, p. 110) “denomina-

se briefing as informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente fornece à 

agência para orientar os seus trabalhos”. O briefing tem o propósito criar um conhecimento a 

respeito da empresa, marca ou personalidade que irá ser trabalhada pela equipe, e assim 

adaptando-os as solicitações necessárias. 
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Para a segunda etapa, é necessário a realização de pesquisas a fim de tomar conhecimento 

mais profundo sobre determinado público a ser alcançado. Veronezzi (2009) esclarece o “por 

que se faz pesquisa”: 

 

Para obter informações sobre determinada população, em vista de objetivos pré-

determinados. Para isso, é importante que, antes de montar o melhor questionário 

possível, se determine precisamente para quais objetivos e para quais decisões servirá a 
pesquisa (VERONEZZI, 2009, p. 233). 

 

Essa etapa é fundamental para que todos os possíveis dados demográficos, psicográficos 

e hábitos de consumo, além de outros fatores, sejam o embasamento nas tomadas de decisões da 

próxima etapa: o planejamento. 

A terceira etapa é o Planejamento, no qual Sant’Anna et al. (2009, pág. 98) esclarece que 

“o planejamento deve ser o pivô que centraliza, coordena e integra todo os fatores necessários à 

realização de objetivos mercadológicos e de Publicidade”. O trabalho de planejar inicia na 

pesquisa, a fim de atender as necessidades e desejos dos consumidores e assim, alcançar os 

objetivos proposto na primeira etapa do planejamento de Publicidade (SANT’ANNA; ROCHA 

JÚNIOR; GARCIA, 2009). 

Na quarta etapa, aprovação e revisão do planejamento, o documento deve ser realizado 

por quem irá decidir todos esforços de comunicação que serão aplicados na campanha. Também, 

é nesse estágio que deverão ser feitos todas as correções possíveis para o bom andamento do 

projeto. 

 Após a essa parte, a quinta etapa consiste em um duplo trabalho: a criação e o 

planejamento de mídia. A criação consiste na formatação das mensagens publicitárias para que 

atenda os objetivos proposto no plano e que alcance três necessidades básicas indicadas por 

Sampaio (1999):  

Ser criativa (e assim se destacar aos olhos do consumidor), ser pertinente (atender os 

objetivos de comunicação definidos) e emocionante (para romper a barreira da 

indiferença natural do consumidor e estabelecer efetivamente a comunicação) 

(SAMPAIO, 1999, p. 33). 

  

Em paralelo com o desenvolvimento da criação publicitária, deverá ser desenvolvido o 

planejamento de mídia. Nesse momento, devem ser tomados todas as decisões à respeito de quais 

meios de comunicação, veículos de comunicação, horários de veiculação, espaços de publicação, 

além dos formatos a serem implementados na etapa de veiculação.  

 A sexta etapa, de aprovação da criação e da mídia, deverá ser avaliada pela empresa 

anunciante a solução que fora proposta pela criação e mídia. 
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 Na sétima etapa, a produção das peças de Publicidade e a compra de mídia, necessita-se 

o envio das peças que deverão ser produzidas por outros prestadores de serviço (produtoras de 

áudio ou vídeo, fotografia, gráficas) a fim de dar prosseguimento no processo da campanha. Da 

mesma forma que na quinta etapa, que a Criação e Mídia trabalhavam simultaneamente, o 

processo é realizado da mesma forma nesse estágio. O mídia deverá entrar em contato com todos 

os veículos de comunicação selecionados a fim de negociar as formas de veiculação e pagamento. 

 Na oitava etapa, a veiculação, a equipe deverá enviar todo o material a ser divulgado ao 

público-alvo ao veículo de comunicação selecionado, e esse, veiculado as mensagens 

publicitárias. 

 Na nona e última etapa, aferição e correções, é importante manter um controle a respeito 

da recepção do consumidor sobre a campanha. Os métodos de avaliação da eficiência publicitária 

determinam a recepção do público-alvo sobre determinada campanha, podendo ser mensurada 

pela agência, a pedido da empresa anunciante. E também, é importante que qualquer eventual 

equívoco encontrado deve ser solucionado, para não gerar conflitos e discordâncias com o 

consumidor. 

  



23 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia selecionada foi a de pesquisa bibliográfica. Conforme Gil (1993, p. 45) a 

pesquisa bibliográfica tem como objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como o objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

Essa metodologia pode ser utilizada especialmente quando há necessidade de 

aproximação sobre o objeto de estudo escolhido, além de quando o mesmo é pouco estudando 

dentro do área de pesquisa, tornando-o mais difícil sua compreensão sobre a formulação de 

hipóteses mais precisas e executáveis. (GIL, 2009, p. 27) 

A natureza da pesquisa é qualitativa, no que Michel (2009) descreve como “esse tipo de 

pesquisa se fundamenta na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão 

ao seus atos” (MICHEL, 2009, p. 37). Ainda, a mesma autora afirma que nesse tipo de natureza 

de pesquisa não há necessidade de comprovação através de números ou estatísticas, e sim, a 

análise realizada de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, tal como a 

argumentação lógica de ideias.  

Para a pesquisa, foram selecionados os métodos de análise de conteúdo e de análise 

comparativa. A análise de conteúdo conforme Bardin (apud Campos, 2004) afirma que o método 

“configura a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

Sobre a análise comparativa, Gil (2009) conceitua que “procede pela investigação de indivíduos, 

classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. 

Também, Marconi e Lakatos (2011) comenta que o método comparativo “permite analisar o dado 

concreto, deduzindo do mesmo elementos constantes, abstratos e gerais”.  

Para a realização da pesquisa, foi selecionado o processo de Design Thinking que 

contivesse o mesmo número ou equivalência a quantidade de etapas que o processo de 

Publicidade tem. Para isso, foi escolhido o processo definido por Ambrose e Harris (2010) que 

dentre todos os autores, tinham as nomenclaturas das etapas com mesma equivalência ou 

semelhança. 
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Figura 4-1: Processo de Design Thinking 

 

Fonte: Ambrose e Harris, 2011. 

 

Para o processo publicitário, o autor escolhido foi Sampaio (1997) que trabalha com 11 

etapas em todo o procedimento. Porém, para a mesma equivalência de análises com o processo 

de DT, foram suprimidas 4 etapas, por apresentarem as mesmas características ou semelhanças 

com as nomenclaturas do outro processo. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sampaio, 1997. 

 

Para o estudo dos objetos, foram criados critérios de análise de conteúdo, de modo que 

ao final de cada subcapítulo, esses, orientam o desenvolvimento da análise comparativa entre as 

etapas. As informações serão analisadas respeitando sua cronologia durante os processos de DT 

e Publicidade. As categorias analisadas foram: 

 

Tabela 4-1: Categorias de Análise 

1. Conceito Definição da etapa pelos autores selecionados. 

2. Ferramentas/técnicas 

utilizadas 

Utilização de ferramentas e técnicas que auxiliem no 

procedimento da etapa pela equipe. 

3. Profissionais envolvidos 

na etapa 

Quem realiza a etapa. 

 

Para cada subdivisão do subcapítulo haverá uma análise da etapa de Design Thinking, 

uma análise da etapa de Publicidade, e ao final, uma análise comparativa sobre as etapas, onde 

apresenta-se uma reflexão sobre as semelhanças e diferenças encontradas nos processos.  

Definição Pesquisa Ideação Prototipagem Seleção Implementação Aprendizado

Briefing Pesquisa Planejamento
Criação 

Publicitária

Aprovação 
da 

Campanha
Mídia Mensuração

Figura 4-2 Processo Publicitário 
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5 APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS E ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Este capítulo analisa as etapas dos processos de Design Thinking e Publicidade. A cada 

subcapítulo, apresentação uma delimitação sobre os conceitos, profissionais envolvidos e 

técnicas utilizadas por cada um dos processos, e ao final, uma análise comparando-os com base 

nas categorias de análise apresentadas anteriormente.  

 

5.1.  DEFINIÇÃO E BRIEFING 

5.1.1.  Definição para Design Thinking 

 

Inicialmente a equipe de design define o problema a ser solucionado, com base nas 

informações que são incluídas no briefing. Ambrose e Harris descrevem que o briefing deve 

incluir tudo aquilo que permite a equipe de design a iniciar o processo de trabalho, mas que 

também, aquele deverá ser reescrito e revisado com o cliente quando necessário. (AMBROSE; 

HARRIS, 2010, p.13). Os mesmos autores afirmam que “o brief (resumo) contém um objetivo 

específico que deve ser encontrado pelo design, mas também poderá ser recomendações que terão 

diversas interpretações” (AMBROSE; HARRIS, 2010, p.13) 

Também, Brown (2009, p. 22) considera briefing como um “conjunto de restrições 

mentais que proporcionam à equipe de projeto uma referência a partir da qual começar; 

benchmarks por meio dos quais será possível mensurar o progresso e um conjunto de objetivos 

a serem atingidos”. A primeira referência descrita pela pelo autor é o conjunto de restrições, no 

qual compreende-se por uma reunião de informações que funcionem como condições a serem 

realizadas no trabalho; ou seja, essas informações auxiliarão a equipe a contornar imprevistos 

que possam acontecer ou até mesmo, encontrar a solução quando menos se espera (BROWN, 

2009, p. 22) 

Brown (2009) também cita a utilização do benchmarks9 como instrumento de mensuração 

para alcançar objetivos. O benchmarking pode auxiliar a equipe a encontrar novas práticas e 

padrões que anteriormente não teriam sido percebidas, e ainda, auxilia na distinção das suas 

práticas enquanto aos seus concorrentes, para que não haja plágio no trabalho.  

O DT, assim como a Publicidade, requer pessoas que possam inserir as informações 

dentro da equipe, de forma clara e resumida, a fim de auxiliá-los no trabalho. Sabe-se que a 

origem do DT é o design, então, para este trabalho será utilizado muitos dos conceitos-chave que 

                                                   
9 Benchmarking é uma ferramenta de gestão que consiste na mensuração da performance de uma organização, 

permitindo que ela compare sua eficiência com a de outras organizações, frequentemente com a empresa líder do 

segmento ou outro concorrente muito relevante (HILSDORF, 2010). 
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o próprio design utiliza em seu cotidiano, e que baseia muitas das ações do Design Thinking em 

seu processo. 

Phillips (2007) afirma que, muito antes do início do processo do briefing, é necessário 

encontrar os responsáveis, por parte da empresa e da equipe de design. De um lado, encontra-se 

a pessoa responsável por encaminhar a necessidade à agência, e em contrapartida, deverá ser 

reconhecido o profissional que receberá a pauta/demanda e irá desenvolver o projeto. Esse 

compartilhamento de responsabilidade é muito importante, uma vez que delimita a quem recorrer 

na empresa quando necessita-se de uma informação, ao passo de que a empresa saberá a quem 

dirigir-se quando tiver dúvidas. 

Também, é importante estabelecer uma relação de confiança entre ambas as partes. 

Phillips (2007, p.18) argumenta que se precisa “desenvolver uma relação de confiança mútua, 

para nos tornamos parceiros, e não apenas de prestadores de serviços”. Quanto mais a empresa 

confia no trabalho da equipe de design, no sentido de dispor as informações precisas e corretas a 

quem realiza o briefing, os resultados do projeto tendem ser mais significativos. 

Phillips (2010) entende que é essencial uma reunião prévia, entre equipe e empresa, a fim 

de que todas as informações sejam colocadas em pauta, e que assim, quem irá desenvolver o 

projeto possa entender o que realmente a empresa necessita. Para o autor, são 4 (quatro) perguntas 

que iniciam o processo do briefing: “quais são os objetivos básicos do projeto; por que esse 

projeto tornou-se necessário, por que agora; que resultados mercadológicos são esperados; quem 

assume as responsabilidades pelo projeto (PHILLIPS, 2007, p. 20).”  

É importante, em primeiro lugar, entender o objetivo do projeto, a motivação principal 

que fez com que a empresa solicita-se o trabalho da equipe de design. Uma vez que o designer 

entende o problema, na etapa inicial do processo, fica muito mais fácil para as etapas seguintes 

serem trabalhadas. Uma vez que não foi entendido o problema, fica muito mais difícil solucioná-

lo. Phillips (2007, p. 21) analise que 

 

Como designer, preciso dessas informações corretas, antes de iniciar o projeto. Se não 
souber o porquê de se fazer determinadas coisas, provavelmente poderei cometer erros. 

Considerando que o design se propõe a solucionar problemas, preciso saber exatamente 

quais são esses problemas (PHILLIPS, 2007, p. 21). 

  

A segunda pergunta, sobre a necessidade do projeto nesse momento, auxilia a equipe a 

compreender o prazo que terá para apresentar soluções a empresa. Phillips (2007) justifica que 

questionar sobre o prazo, influencia na descoberta dos recursos disponíveis a serem trabalhados, 

seja no investimento em pessoas ou em recursos financeiros e outros. 
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Sobre os resultados mercadológicos esperados, é importante destacar, conforme Phillips 

(2007) que aqui não se vê uma questão estética do que está sendo proposto, mas o que realmente 

o projeto pode ajudar na garantia financeira da empresa. Ainda, o autor pontua que “certamente 

o design pode dar uma boa contribuição para alavancar os negócios de uma empresa, mas dentro 

de certos limites” (PHILLIPS, 2007, p. 22). 

A última pergunta, sobre quem assumirá as responsabilidades do projeto, é necessário 

saber quem realmente estará apto a opinar durante o projeto. Quando sabe-se a quem recorrer, 

por exemplo, numa dúvida sobre uma peça do produto, até questões jurídicas, facilita o trabalho 

da equipe em buscar soluções rápidas. 

O próprio design, já traz uma ideia do trabalho colaborativo, quando afirma a importância 

de escolher pessoas que realmente atuem durante o projeto, como engenheiros, redatores, 

planejadores, etc (PHILLIPS, 2007, p. 25). A equipe de design deve conter um número pequeno, 

mas adequado de participantes, de modo que todos em uma sala consigam trabalhar no briefing 

de forma cooperada. 

Outra questão-chave para realização do briefing, é sobre o tempo necessário exigido para 

escrever o documento. Não existe uma estimativa da quantidade de tempo, mas é interessante 

que no mínimo a equipe, juntamente com a empresa, retire 2 (duas) horas para conversar sobre 

o projeto, além de mais tempo, somente da equipe do projeto, para elaborar corretamente o 

briefing. 

 

5.1.2. Briefing para Publicidade 

 

Conforme Côrrea (2004) a palavra briefing surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, 

onde militares, ao sentirem falta de uma organização eficiente ao preparar suas estratégias para 

combate, reuniam-se com seus soldados minutos antes de iniciarem os procedimentos, a fim de 

instruí-los melhor sobre o oponente e não vazarem informações. Após a Segunda Guerra, o termo 

foi empregado nas agências de publicidade. 

De acordo com Corrêa (2006) o briefing pode ser definido como 

 

Documento que contêm todas as informações necessárias para orientar a agência 

de comunicação na elaboração de campanhas de Publicidade, promoção e relações 

públicas, compreendendo-se nestas três grandes áreas todas as ferramentas de 
comunicação (CÔRREA, 2006, p. 96). 

 

Ainda, Martins (2010, p. 40) descreve o briefing como “o conjunto de informações 

mercadológicas que deverão ser passadas à agência para que ela possa começar seu trabalho”. O 
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briefing é nada mais que um desafio, proposto pelo cliente, para que a agência encontre uma 

solução criativa e que seja vendável (MARTINS, 2010, p. 42). 

Sant’Anna (2009) conceitua briefing como 

 

As informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente fornece à 

agência para orientar seus trabalhos. É baseado nele e completado com as informações 

de pesquisa que se esboça o planejamento publicitário (SANT’ANNA, 2009, p.110). 

 

Uma abordagem que Sant’Anna (2009) faz sobre o briefing é que o documento deve ser 

resumido, mas preciso e completo, para que assim auxilie a equipe encontrar-se nos objetivos 

mercadológicos recomendados pelo cliente. Sampaio (1999, p. 262) traz, o que seria o conceito 

mais simples e objetivo do briefing que “significa a passagem de informações de uma pessoa 

para outra, especialmente do anunciante para o executivo de atendimento e deste para os demais 

profissionais envolvidos”. Sampaio (1999) afirma que o briefing “é um processo contínuo e 

cumulativo através de todos os estágios do planejamento de Publicidade”.  

É importante destacar a quantidade de informações a serem inseridas no briefing. 

Sampaio (1997, p. 261) justifica que um bom “briefing deve ser tão curto quanto possível, mas 

tão longo quanto necessário; [...] o briefing deve conter todas as informações relevantes e 

nenhuma que não seja”. 

A coleta dessas informações são feitas através do contato do atendimento com o cliente. 

Martins (2009, p. 26) destaca o atendimento como “a ligação entre o anunciante e os diversos 

departamentos da empresa; portanto, deverá conhecer muito bem o negócio do cliente e deverá 

dominar por completo as chamadas arte e técnica publicitárias”. 

O atendimento, inicialmente, irá preencher todos os dados do briefing, juntamente com o 

cliente, a fim de entender o seu problema – seja mercadológico ou comunicacional – e que, após 

ajustar o documento, entrará em contato com a equipe de criação a fim de apresentar o problema 

a ser resolvido.  

Sampaio (1997, p.269) entende que brifar “deve ser um diálogo – um vaivém – contínuo 

entre empresa e a agência; e cada parte deve claramente entender e aceitar suas responsabilidades 

em relação à outra”. Ainda, o autor indica que as áreas de marketing das empresas são 

normalmente as responsáveis por repassar os dados do cliente, e área de Publicidade, juntamente 

com a agência, obtêm as informações para a campanha (SAMPAIO, 1997, p. 269). 

Para reunião com os departamentos de marketing e Publicidade do cliente, é necessário 

que o atendimento prepare um checklist com todas as perguntas que possam resolver, 

parcialmente, a formulação do briefing. Para isso, Corrêa (2006, p.110) afirma que é necessário 
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responder aos menos cinco perguntas na formulação de ideias “quem está ou estava atuando? O 

que aconteceu ou está acontecendo? Como ocorreu ou está ocorrendo? Onde, em que lugar? 

Quando, em que período?”. 

Referente a quem está ou estava atuando, deve-se analisar todas as empresas que estão 

competindo no mercado, a fim de reconhecer as possíveis estratégias dos concorrentes, e assim, 

entendendo como funciona o mercado do produto/serviço. 

Sobre o que aconteceu ou está acontecendo, assim como a primeira pergunta, esta  

complementa-se a outra, pois a partir desse momento haverá um enfoque nas mudanças de 

mercado. Destaca-se que o mercado aonde a empresa atua poderá sofrer modificações a todo 

momento, portanto, é necessário que a agência reconheça essas mudanças a tempo para auxiliar 

o seu cliente na tomadas de decisões estratégicas. 

Para responder a pergunta de como ocorreu ou está ocorrendo, é evidente entender como 

cada ação do produto/serviço é realizada, promocional ou de Publicidade, deve ser explicada para 

que agência possa realizar conhecer trabalhos já foram feitos por outras equipes. 

Ainda, sobre onde e em que lugar, é necessário avaliar como acontece a distribuição e 

lançamento dos produtos. Corrêa (2006) acrescenta que boa parte dos lançamentos ocorrem em 

grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, logo, sabendo-se que as verbas publicitárias 

são, em grande maioria limitadas, deve-se analisar onde será aplicado o valor que a empresa 

disponibilizou. 

Finalmente, a última pergunta auxilia no fechamento básico das questões, em entender 

quando será a veiculação da campanha a ser realizada, pois isso, refletirá no resultado final para 

empresa, e sendo assim, o atendimento e planejamento publicitário deve analisar cautelosamente. 

(CORRÊA, 2006, p. 112) 

Apesar dessas perguntas não incluírem os objetivos, é necessário ter o conhecimento 

sobre eles. Entende-se que objetivos de marketing são diferentes de objetivos de comunicação, 

uma vez que este refere-se as questões mais qualitativas, enquanto esse aborda questões mais 

quantitativas (CORRÊA, 2006, p. 124) 

A respeito do tempo necessário para a realização do briefing, Sampaio (1999) foca na 

importância de ter uma quantidade menor possível sobre as reuniões, com as pessoas certas, e 

principalmente, sejam bastante sucintas, pois as reuniões que tendem a ser prolongar são menos 

produtivas.   
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5.1.3. Comparação entre Definição para Design Thinking e Briefing para Publicidade 

 

Com base nas informações obtidas sobre briefing em relação ao DT e a Publicidade, 

constata-se similaridades e diferenças sobre as definições, os procedimentos e a responsabilidade 

e os conteúdos. 

As semelhanças encontradas na definição de briefing foram Ambrose e Harris (2010) 

Brown (2010) e Martins (2010) referirem-se a briefing como um documento que possibilita o 

início do processo de trabalho da equipe. Outra semelhança encontrada, foi o que Brown (2010) 

relata como um conjunto de restrições mentais, que seriam informações que condicionem o 

trabalho da agência, da mesma forma que Sampaio (1999) e Sant’Anna (2009) indicam a 

importância de um briefing resumido, mas com a quantidade de informações que serão relevantes 

para o processo de criação. 

Acerca da responsabilidade do briefing, foram identificadas similaridades no que Phillips 

(2007) afirma a necessidade de uma relação de confiança entre cliente e equipe, além de Sampaio 

(1999) concluir que brifar seria um diálogo permanente entre agência e cliente, a fim de entender 

ambas responsabilidades. 

Sobre as responsabilidades dos profissionais em cada processo, Phillips (2007) coloca 

que deve-se localizar a pessoa responsável dentro da empresa pelo envio de informações, mas 

também o profissional responsável pelo projeto na equipe para recebe-las. Já na Publicidade, fica 

sinalizado, segundo Sampaio (1999), que a equipe de marketing da empresa é responsável pelo 

envio dessas informações ao atendimento da agência.  

Mas, a questão-chave dos processos é a equipe. No Design Thinking, quem recebe todas 

as informações, além do líder do projeto, é a equipe, desde que encontrem-se na reunião as 

pessoas certas que irão trabalhar no projeto. Enquanto na Publicidade, o Atendimento é 

responsável por receber essas informações, sem a participação obrigatória da equipe criativa. 

Sobre o conteúdo inicial abordado pelo briefing, encontram-se similaridades nos autores Phillips 

(2007) e Corrêa (2006), ao afirmarem que devem ser realizada perguntas que consigam responder 

as necessidades do briefing. Porém, existem algumas peculiaridades em ambos os processos.  

No DT, as quatro perguntas que auxiliam a formação do briefing, de acordo com Phillips 

(2007), abordam a motivação inicial do projeto, prazo estipulado para a realização do trabalho e 

a responsabilidade da aprovação do projeto. Para a Publicidade, é necessário entender o produto, 

o mercado, os concorrentes, a praça e as ações anteriores. Contudo, é interessante destacar que 

ambos preocupam-se com os objetivos a serem alcançados com o projeto/campanha. 
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5.2.  PESQUISA 

5.2.1. Pesquisa para Design Thinking 

A partir das informações coletadas pelo briefing, na etapa inicial, os designers thinkers 

iniciam a busca por outras referências que possam auxiliar no encontram da solução. Conforme 

a IDEO (2015, p. 28) a “pesquisa em design é útil não só para entender os indivíduos como para 

modelar o comportamento dos mesmos dentro do contexto e da comunidade que os cercam”.  

Durante a coleta de informações, a equipe de design poderá utilizar-se de duas etapas de 

pesquisa que complementará com os dados coletados no briefing. Ambrose e Harris (2010) 

retratam duas fontes de pesquisa, a primária e secundária.  

A fonte primária da pesquisa, segundo os autores, trata todas as informações diretamente 

da sua origem, ou seja, o contato direto com o consumidor. “Tal feedback irá suprir o ponto de 

partida com consideração sobre o que trabalhar e o que não trabalhar com o específico público-

alvo” (AMBROSE; HARRIS, 2010, p. 18 trad. nossa). Além disso, existe a possibilidade de 

reunir os dados qualitativos para reconhecimento da situação em que o projeto irá encontrar. 

Esses dados poderão auxiliar ainda mais a entender o comportamento do consumidor.  

Sabe-se que uma fundamentações do DT é o chamado Human Centered Design (HCD), 

que de acordo com Coletivo Virtual (2013) “é usado para chegar a soluções focadas no ser 

humano buscando a inovação social”. É essencial que para a produção de ideias, a equipe consiga 

experimentar como o consumidor vive e pensa, e assim, produzir insights mais coerentes no 

processo. Brown (2010) argumenta que: 

 

É possível passar dias, semanas ou meses conduzindo pesquisas desse tipo, mas, no 

final, não teremos muito mais do que alguns cadernos de observações de campo, vídeos 

e fotografias, a menos que consigamos desenvolver conexão com as pessoas que 

estamos observando em nível fundamental. Chamamos isso de empatia [...] é o hábito 

mental que nos leva a pensar nas pessoas como pessoas, e não como ratos de laboratório 

ou desvios-padrão. Se formos “tomar emprestada” a vida dos outros para inspirar novas 

ideias, precisamos começar reconhecendo que seus comportamentos aparentemente 
inexplicáveis representam diferentes estratégias para lidar com o mundo confuso, 

complexo e contraditório no qual as pessoas vivem (BROWN, 2010, p. 46-47). 

 

O HCD, traz na sua conjuntura alguns tipos de pesquisa que se aplicam ao Design 

Thinking, por reconhecer a necessidade de conversar, ouvir e entender o consumidor. Sendo 

assim, a IDEO (2015) descreve cinco tipos de pesquisa comumente utilizados no DT: as 

entrevistas, a imersão em contexto, auto documentação, a descoberta orientada pela comunidade 

e a busca por inspiração em novos locais. 
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As entrevistas são uma opção muito viável para entender o problema que o consumidor 

passa em relação ao produto/serviço. São relacionadas três tipos de entrevistas que são 

frequentemente utilizadas: as individuais, que conforme a IDEO (2015, p. 28) “são relevantes 

para a maioria das pesquisas em design, pois proporcionam um mergulho profundo e rico em 

comportamentos, razões e vida das pessoas”. Também, a IDEO (2015) descreve as entrevistas 

em grupo como um valioso e rápido processo de coleta de informações com um grupo da 

comunidade; porém sua desvantagem é que não pode ser considerada como uma fonte profunda 

de dados, uma vez que a equipe encontra-se com vários pessoas, e logo, vários tipos de 

percepções. A terceira e último tipo de pesquisa, são as entrevistas com especialistas, oriundas 

das pesquisas em profundidade, que segundo a IDEO (2015, p. 38) “pode ser útil nos casos em 

que a equipe precise absorver uma grande quantidade de informação em um curto período de 

tempo e/ou quando outros já fizeram pesquisas extensas sobre o assunto”. 

O segundo método de pesquisa, denominado imersão em contexto, é com certeza, uma 

das características principais dentro do DT, que procura experimentar e viver no contexto que 

usuário encontra-se no momento. Um exemplo descrito pela IDEO (2015) foi de um projeto de 

saúde para área rural da Índia, em que a cultura de algumas regiões proíbe as mulheres de tocar 

os homens que não possuem vínculo familiar. Ao imergir nessa situação, a equipe do projeto 

constatou que mulheres uniformizadas eram aptas a tocar os homens sem problemas. Logo, 

entende-se que as incoerências percebidas a partir da aplicação do método no vilarejo foram 

importantes, pois a partir dessas informações foram descobertas novas ideias para a melhoria do 

serviço de saúde, como incluir mulheres uniformizadas para prestação do serviço hospitalar. 

Outro método bastante utilizado é a auto documentação, que se utiliza-se a documentação 

por escrito de usuários sobre sua rotina durante determinado período. De acordo com a IDEO 

(2015, p. 35) é uma poderosa técnica “para observar processos por um período longo de tempo, 

ou para entender as nuances da vida na comunidade quando o pesquisador não pode estar lá 

pessoalmente”. 

Também, sabe-se que a comunidade, ao participar do projeto, pode trazer excelentes 

inspirações para o trabalho. A técnica de descoberta orientada pela comunidade, conforme a 

IDEO (2015) considera incluir os próprios membros da comunidade ou consumidor final como 

parte de equipe de projeto, auxiliando na visualização das informações coletadas.  

O último método qualitativo pode ser a busca por inspirações em novos contextos. Essa 

técnica entende-se por utilizar de contextos similares ao que se apresenta a situação vivida pelo 

usuário final, e assim, encontrando novas percepções que poderão ser utilizadas pela equipe no 

momento de criar novas possibilidades para resolver o problema. 
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Adicionalmente, existe a fonte de pesquisa secundária, que poderá ser encontrada em 

pesquisas já publicadas a respeito do segmento e do público que consome. Isso pode ser 

relacionado as pesquisas quantitativas, que reúnem informações do mercados como dados 

estatísticos, conhecimento do mercado em participação, número total de habitantes, entre outros.  

 

5.2.2. Pesquisa para Publicidade 

Inicialmente, pesquisa conforme Bona (2012, p. 147) é “a coleta de dados e/ou 

informações com o intuito de solucionar determinado problema”. As pesquisas de mercado, no 

Brasil, foram introduzidas pelas agências de Publicidade na década de 1930, que sentiram 

necessidade de oferecer essa ferramenta aos seus anunciantes, já acostumados nos mercados 

internacionais (ALDRIGHI apud RIBEIRO, 1989, p. 54). 

Segundo Aldrighi (apud RIBEIRO, 1989), o mercado de pesquisas é abastecido por 4 

(quatro) agentes: os institutos de pesquisa; os departamentos internos dos anunciantes, focados 

na pesquisa de mercado; os departamentos de pesquisa das agências de Publicidade; e o por 

último, deve-se incluir os profissionais autônomos que realizam um trabalho muito qualificado 

em pesquisa. Ainda, conforme a mesma autora, entre as razões que existam para desenvolver a 

pesquisa estão a necessidade de oferecer um serviço de marketing mais completo e também, 

“para desenvolver uma comunicação mais eficiente: racionalmente planejada, estudada, testada, 

com maior probabilidade de acertar o alvo e atingir os objetivos” (ALDRIGHI apud RIBEIRO, 

1989, p. 56). 

As pesquisas podem ser indicadas conforme a necessidade do tipo de planejamento a ser 

realizado posteriormente. Quanto a qualidade da pesquisa, assim como na pesquisa científica, a 

comunicação utiliza-se da pesquisa qualitativa, conforme Barfoot (2010) trabalha com dados 

mais subjetivos do objeto do estudo, que neste caso, é o consumidor, a fim de compreender como 

ele pensa, e assim, auxiliá-los a formar um planejamento mais eficiente. Já a pesquisa qualitativa 

“é utilizada para realizar projeções, estabelecer correlações, testar hipóteses, mensurar variáveis 

de mercado, de consumo e de comportamento” (BONA, 2012, p. 149). Ainda, complementa -se 

com Barfoot (2010, p. 77) que a pesquisa quantitativa caracteriza-se por ser uma coleta de dados 

com menos capacidade subjetiva de resposta, indicada para “acompanhar padrões de compra de 

um produto para um indivíduo” por exemplo. 

Quanto a fonte de dados, pode-se estabelecer dois tipos de origem das informações: a 

pesquisa primária e a pesquisa secundária. Segundo Barfoot (2010, p. 76) “a pesquisa primária 

consiste em informações obtidas diretamente com o consumidor, por questionários ou por 
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observação”. Para esse tipo de fonte, o mesmo autor explica que o anunciante e/ou agência 

indicam um profissional para gerar esses dados. 

A pesquisa secundária, conforme Barfoot (2010, p. 76) “é gerada a partir de informações 

preexistentes, desde a simples análise de dados de vendas e tendências até relatórios de mercados 

mais sofisticados, baseados em diversas fontes internas e externas”. 

Para Bona (2012) caracterizam-se três tipos de métodos de pesquisa voltada a fonte 

primária de dados: grupos de discussão, questionários e entrevistas. Os grupos de discussão, 

comuns em pesquisas qualitativas, utilizam-se de um grupo determinado de pessoas (conforme 

o perfil anteriormente pesquisado) para discutir um assunto com tempo estipulado (BONA, 2012, 

p. 153). Em outra sala, haverá pesquisadores, anotando as percepções e reações dos grupo 

pesquisado, a fim de produzir insights para a campanha publicitária. 

Os questionários, são teoricamente vistos como uma análise quantitativa, de modo a 

compreender um número mais vasto de participantes. Além disso, Barfoot (2010) complementa 

que esse tipo de método pode ser enviado por diversos meios de comunicação, como e-mail, 

telefone ou correio. 

As entrevistas, conforme Pedrebon et. al (2004) são métodos que não necessitam da 

observação, tendo em vista que a necessidade da informação que o entrevistado revela ao 

entrevistador é mais importante. 

Ainda, pode-se destacar outros dois métodos de pesquisa observacionais utilizados na 

pesquisa em comunicação, abordado por Barfoot (2010): os compradores disfarçados, que 

conforme o autor, o pesquisador passa-se por um consumidor, a fim de avaliar o serviço recebido 

(BARFOOT, 2010, p. 77); e a observação em loja, quando o pesquisador realiza o procedimento 

no local, a fim de avaliar as percepções e reações dos consumidores perante a determinado 

produto/serviço. 

 

5.2.3. Comparação entre Pesquisa para Design Thinking e Pesquisa para Publicidade 

Baseado nas informações anteriores, constata-se semelhanças no modo de obter as 

informações, porém apresentam-se diferenças nas razões em pesquisar e no modo de aplicar seus 

métodos, apesar de serem muito semelhantes. 

Sobre obtenção de informações, ambos são semelhantes, ao apresentarem duas fontes de 

informações: a primária que Ambrose e Harris (2010) e Barfoot (2010) citam que são todas as 

informações coletadas diretamente do consumidor; e a secundária, que Ambrose e Harris (2010) 
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e Barfoot (2010) definem como pesquisas já existentes no mercado, que complementam as 

informações já obtidas. 

As razões para pesquisar apresentam diferenças no objetivo que se propõe a pesquisa. 

IDEO (2015) entende que a pesquisa auxilia não só na compreensão sobre quem são os usuários, 

mas também, traça o comportamento daqueles que vivem naquele contexto; acrescenta-se 

também o pensamento de Brown (2010) sobre a empatia, que aborda a necessidade de pensar as 

pessoas como pessoas. Já Aldrighi (apud RIBEIRO, 1989) afirma que desenvolver uma pesquisa 

para os anunciantes é ofertar mais um tipo de serviço de marketing, além de colaborar para uma 

comunicação mais eficiente e planejada, que consegue alcançar seus objetivos com facilidade. 

Sobre as entrevistas, ainda que exista semelhança na aplicação, em obter a informação 

direto do consumidor, IDEO (2015) percebe-se que esse método consegue extrair as melhores 

percepções e comportamentos do indivíduo, enquanto Predebom et. al (2004) afirma que o 

método não necessita de observação, uma vez que a importância está na coleta do dados. Ainda, 

as entrevistas com especialistas podem ser outra diferença, uma vez que não fora encontrada 

referências que apresentam-se semelhanças ou diferenças com método. 

Em relação a auto documentação e os questionários, os dois métodos são similares na sua 

forma de aplicação, sendo a auto documento, conforme a IDEO (2015) para observação de 

atividades e rotina do usuário quando a equipe não está presente e o questionário, de acordo com 

Barfoot (2010) pode ser aplicado por diversos meios de comunicação como correios e telefone. 

Porém, uma das peculiaridades encontradas foram que a auto documentação apresenta-se como 

um método qualitativo, enquanto os questionários são relacionados aos métodos quantitativos, 

pois consegue abranger uma amostra maior de participantes. 

Outros métodos que aparentam ser semelhantes são a observação em loja e a imersão em 

contexto. A observação em loja, segundo Barfoot (2010) procura avaliar o comportamento do 

consumidor dentro da loja, enquanto a imersão em contexto, de acordo com a IDEO (2015), 

procura viver da mesma maneira que o usuário encontra-se no momento. 

Acredita-se, que assim como na primeira etapa, o princípio de trabalho colaborativo da 

equipe, em participar de todo o processo de pesquisa e sua análise continua sendo um diferencial. 

Além disso, IDEO (2015) relata que alguns dos métodos de pesquisa utilizam os usuário como 

parte integrante da equipe, como por exemplo, no método de descoberta orientada pela 

comunidade, onde a própria polução auxilia na pesquisa e na leitura dessas informações afim de 

produzir insights para a equipe.  

Para a Publicidade, os profissionais envolvidos, de acordo com Aldrighi (apud RIBEIRO, 

1989) podem ser os institutos de pesquisas, os departamentos de pesquisa dos anunciantes, 
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departamentos de pesquisas das agências e profissionais autônomos; e ainda, o que torna mais 

verídica essa diferença é o fato de Barfoot (2010) indicar que um profissional deve ser escolhido 

para a coleta das informações.  

 

5.3. Ideação, Planejamento Publicitário 

5.3.1. Ideação 

 

A partir dessa fase, é imprescindível entender que as informações coletadas no briefing, 

que compreendiam o problema do projeto, e juntamente com os dados da pesquisa, que buscava 

perceber a necessidade do consumidor sobre o projeto, unem-se para auxiliar a equipe a 

desenvolver as ideias que poderão resolver a questão. Mas ainda é necessário conceituar alguns 

termos utilizados pelo Design Thinking sobre como formam-se as ideias durante o processo 

criativo a partir desse momento. 

Brown (2010) argumenta que em qualquer área, as pessoas tendem a produzir ideias, e a 

partir delas analisar cada uma, e assim, convergir uma única solução. Chama-se isso de 

pensamento divergente e convergente. 

 

 

 

Fonte: Brown, 2010, p. 63. 

 

O pensamento divergente é uma forma de elencar as ideias geradas a partir do 

brainstorming. Brown (2010, p. 62) indica que o “objetivo do pensamento divergente é 

multiplicar as opções para criar escolhas”. Stuber (2012, p. 36) argumenta que “a equipe deve ter 

pensamentos divergentes, os quais lhes criam opções, tomado como o espaço expandido para a 

obtenção de resultados mais ousados e criativos”. Para isso, o autor indica a necessidade de não 

bloquear nenhuma ideia, a fim de conseguir as melhores ideias, e posteriormente, na fase de 

convergir, encontre a solução mais adequada. 

Figura 4-3: Pensamento Convergente e Divergente 
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No pensamento convergente entende-se como afunilar as ideias, a fim de resultar em uma 

única solução. Brown (2010, p. 64) afirma que na “fase convergente [...] é o momento de eliminar 

opções e fazer escolhas”. O mesmo autor explica que por mais dolorosa a tarefa de eliminação 

de uma ideia criativa, é a partir desse momento que o líder de projeto deve posicionar-se de forma 

diplomática, a fim de garantir a tranquilidade do processo e consequentemente, a escolha da 

possível solução. 

Ambrose e Harris (2010, p. 19) indicam a existência de vários métodos de produção de 

ideias, como mapa mental, brainstorming, brainwriting e o pensamento visual, mas é importante 

esclarecer que “cada método envolve uma variável de criatividade e escolher qual método para 

utilizar irá depender de fatores como o quanto dinheiro está disponível e quão original o design 

precisa ser”. Brown (2010) aborda as técnicas de brainstorming e pensamento visual como 

algumas das ferramentas para o encontro das ideias. 

O brainstorming, é um termo criado por Alex Osborn em 1953, responsável por difundir 

diversos métodos de criativo para vários segmentos de mercado. A partir de estudos realizados, 

na década de 1950, compreendeu-se que brainstorm como ume método de desenvolver ideias em 

grupo é muito mais produtivo que individualmente, além de que essas ideias podem surgir 

simultaneamente e em grande quantidade (OSBORN, 1996, p. 204). 

Ainda Vianna et. al (2012, p. 101) conceitua o termo:  

 

Brainstorming é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias 

em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo 

conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e 
estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco. (VIANNA et. al., 2012, 

p.101) 

 

Segundo Baxter (2011, p. 104) “o brainstorming ou sessão de agitação é realizado em 

grupo, composto de um líder e cerca de cinco membros regulares e outros cinco membros 

convidados”. O autor destaca que os membros regulares darão a agilidade ao processo do 

brainstorming. Ainda, Kelley (apud OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) comenta que o 

brainstorming deverá obedecer algumas regras, a fim de potencializar o número de ideias geradas 

no processo. São elas: 

 

Concentre-se: comece com declaração bem lapidada do problema em mãos. Idealmente, 

isso deve estar articulado com uma necessidade do cliente; Reforce as regras: esclareça 

inicialmente as regras e atenha-se a elas. As regras mais importantes são “não julgar”, 

“uma discussão por vez”, “quantidade é o que importa” [...] Facilitadores devem 

reforçar as regras; Pense visualmente: escreva as ideias ou rascunhe em uma superfície 
para que todos possam vê-las. Uma boa maneira de coletar ideias é escrevê-las em notas 

adesivas e colá-las e uma parede; Prepare: prepare-se para o brainstorming com uma 
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experiência de imersão no problema em questão (KELLEY apud OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011, p. 144). 

 

Uma segunda ferramenta utilizada é o chamado pensamento visual, no qual Brown (2010, 

p. 74) relata que “palavras e números têm sua utilidade, mas só o desenho pode simultaneamente 

revelar tanto as características funcionais de uma ideia quanto seu conteúdo emocional”. 

 

Figura 4-4: Pensamento Visual 

 
 

Fonte: Brown, 2010, p.21. 

 

O pensamento visual permite ao designer thinker ou qualquer pessoa que esteja 

participando do processo, a encontrar-se nas ideias colocadas ali. Desenhar, como descreve 

Brown (2010) sempre fora algo comum em nossa infância, porém, ao tornamos adultos, 

perdemos essa capacidade de expressar através do rascunho. Brown (2010, p. 75) argumenta que: 

 

Quando uso desenhos para expressar uma ideia, obtenho resultados diferentes em 

relação à quando tento expressa-la com palavras, e normalmente chego a esses 

resultados com mais rapidez. [...] Eu travo se não conseguir expressar a ideia 

visualmente (BROWN, 2010, p. 75). 

 

O mesmo autor salienta, que diversas personalidades, como artista Leonardo da Vinci, 

expressavam-se através dos desenhos para desenvolver suas ideias. 
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5.3.2. Planejamento Publicitário 

 

Sampaio (1997) afirma que o processo do planejamento começa no briefing, com o 

preenchimento das informações essenciais do cliente, e após isso, a criação de um briefing mais 

detalhado para cada área da agência. Juntamente com esse processo, cabe dizer que as 

informações coletadas pela pesquisa são essenciais, uma vez que essas, adicionadas ao 

pensamento estratégico e conhecimento da área, irão produzir insights para a equipe de criação 

e mídia. 

Sabe-se que o planejamento é fundamental para o nascimento de um produto, um serviço 

ou uma empresa. Seja qualquer negócio, saber onde percorrer e como fazer, é essencial para o 

futuro de uma marca. Corrêa (2004, p. 152) define que “planejamento é um sistema de trabalho, 

e a previsibilidade do que irá acontecer é uma das tarefas mais difíceis que existe no mundo 

empresarial”.  

Martins (2010, p.45) esclarece que “planejar, nada mais é, dizem os experts, que tentar, 

previamente orientar os acontecimentos no sentindo que desejamos obter os resultados que 

desejamos”. O planejamento em Publicidade, conforme o mesmo autor, significa “um conjunto 

de atividades bem calculadas, para que a comunicação do cliente siga na direção esperada e 

produza os resultados esperados” (MARTINS, 2010, p. 46). Já para Sant’Anna (2009, p. 99) 

complementa que “o planejamento é baseado na pesquisa, projetado para atender às exigências 

dos consumidores e para realizar os objetivos do anunciante, é básico para toda a organização”. 

O professor Marcelo Magalhães, em uma entrevista para a HSM Educação, discute sobre o 

crescimento da área de planejamento no Brasil: 

 

Há 30 anos atrás, ele nasce como uma área de pesquisa de mercado. Depois, 

aos poucos ele vai se expandindo e transforma-se em um grande tradutor, de 

uma linguagem de negócio para uma linguagem de comunicação, cujo o 
produto final vai ser a criatividade. Mais recentemente, uma das coisas que 

observamos, no Brasil e no mundo, é que o planejamento começa a atuar, cada 

vez mais, como um corpo consultivo, um consultor que está ligado a própria 

capacidade de inovação e geração de novas oportunidades, e aí não só mais da 

comunicação, mas de negócio para os clientes (HSM, 2012). 

  

Magalhães (apud HSM, 2012) identifica que o papel do planejamento era visto antes 

como um pesquisador, e atualmente, é mais do que isso, possui um papel privilegiado dentro das 

decisões estratégicas do cliente, trazendo um novo olhar de fora da empresa anunciante. 

Cada agência de comunicação tem o seu tipo de método de planejamento. Assim, a 

estrutura básica de um plano de comunicação, conforme Sampaio (1997) aborda a situação de 

mercado, os objetivos, a estratégia, as tática e um cronograma de execução da campanha. Ainda, 
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pode-se incluir outros pontos, que acordo com Corrêa (2004) são o público-alvo, posicionamento 

e tema. 

A situação de mercado, conforme Sampaio (1997) faz-se necessária, pois a equipe de 

criação, deve entender o que já foi feito anteriormente, além de compreender como funciona o 

mercado aonde o cliente está inserido. Corrêa (2004) indica que é necessário entender o tamanho 

do mercado (em faturamento, nível de consumo, características, etc.), a tendência (crescimento, 

estagnação ou retração que o segmento sofre) e a concorrência. Esse tipo análise vem a partir das 

informações coletadas na pesquisa, como fonte secundárias de informação, como pesquisas já 

realizadas por institutos de pesquisa, por exemplo.  

Para o planejamento, é necessário um conhecimento sobre o público-alvo a ser 

sensibilizado pela campanha. Lupetti (2000, p. 71) explica que “o anunciante deve informar à 

agência seu público-alvo e seu consumidor”. Ainda, Steel (2006) assinala que muitas vezes uma 

campanha poderá envolver dois grupos distintos, porém, sabe-se que muitas das verbas 

disponibilizadas pelos anunciantes são restritas, logo, não existe a possibilidade de criar duas 

campanhas para esses públicos. O autor ainda indica que solução não está em priorizar um grupo, 

mas sim,  

 

Encontrar um denominador comum que una os dois grupos sob um único raciocínio, ou 

seja, no mínimo passível de ser interpretado por grupo per se, cada um a seu modo, de 

forma a deixar nos dois a sensação de que encontraram o que procuravam (STEEL, 
2006, p.154). 

 

Os objetivos, conforme Sampaio (1997), já foram selecionados no briefing, e agora são 

repassados para o plano. Embora exista o planejamento de marketing e o planejamento de 

comunicação, os objetivos de cada um são diferentes. Os objetivos de marketing estão 

relacionados ao preço e distribuição, como a participação de mercado e os objetivos de 

comunicação relacionados a (re)conhecimento do consumidor por determinado produto, serviço 

ou marca (CORRÊA, 2006). 

Sobre as estratégias, deve-se levar em conta, que no caminho percorrido do planejamento, 

a comunicação deverá ter um modo de atuação. Corrêa (2004, p. 194) explica que em relação ao 

objetivo, a estratégia “é mais ampla ou mais abrangente ao ser escrita, e pressupõe uma ação que 

pode ser estendida a longo prazo”. A estratégia deve ser trabalhada a partir de dois outros 

conceitos importantes: o posicionamento e o tema. 

Corrêa (2004, p. 175) afirma que “o posicionamento de comunicação foi definido como 

a maneira pela qual o consumidor deve perceber a nossa empresa, produto ou serviço”. É 
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necessário criar um diferencial dentro do mercado, algo que o distingue do seu concorrente e que 

você pode ofertar, tornando-se um benefício para o consumidor.  

Para que uma campanha tenha um direcionamento e conquiste a atenção do consumidor, 

é necessário uma linha de pensamento que inicia no planejamento e passa para a Criação. Lupetti 

(2000, p.72) compreende que “é sabido que toda a comunicação possui um tema ou um conceito”. 

Conforme Martins (1997, p. 92) “o tema é o objetivo que leva alguém a comunicar-se e que deve 

ser claro no texto produzido, mas não necessariamente explícito, podendo ser deduzido 

indiretamente do próprio conteúdo”. 

Uma das técnicas mais utilizadas pelos publicitários pela busca do tema é o brainstorm. 

Para Predebon (2010) o brainstorm é uma das várias ferramentas de soluções que se pode utilizar, 

ainda que o autor considere-o como uma técnica a ser utilizada após o almoço, quando as pessoas 

estão mais sonolentas. 

O brainstorm, conforme Predebon (2010, p. 149) se constitui de uma “reunião informal, 

com número ideal de 12 pessoas no mínimo e 30 pessoas no máximo, de nível homogêneo e 

liderada por um coordenador com experiência em ‘dinâmica de grupo’”. A sistemática do 

processo ocorre nas seguintes etapas “levantamento do problema, informações a todos, 

objetivação da solução, ação de busca coletiva e seleção final com julgamento” (PREDEBON, 

2010, p. 149). 

O levantamento do problema corresponde a todas informações obtidas anteriormente, 

como pesquisas e o briefing; a partir disso, todos recebem igualmente a mesma informação para 

que assim evite transtornos sobre a falta de informação de algum componente da reunião; a 

objetivação da solução é o encontro dos objetivos relacionados ao problema que o grupo 

precisava solucionar; ação de busca coletiva é o brainstorming de fato, ao fazer todos os 

integrantes pensarem e buscarem a solução, sendo a última etapa a escolha da ideia que 

corresponde a solução do problema (PREDEBON, 2010).  

As táticas, de acordo com Corrêa (2004) são passos mais detalhados que a equipe 

percorrerá para realizar a campanha. Quanto mais específico a tática, melhor a compreensão da 

equipe quanto a proposta do planejamento. No final do plano, deve-se conter informações sobre 

quais materiais serão produzidos pela equipe de criação e produção, além de um cronograma de 

execução para definir as datas de entrega da campanha. 

 

 

 

 



42 

 

 

5.3.3. Comparação entre Ideação e Planejamento Publicitário 

Com base nas informações coletadas, verifica-se similaridade nas etapas de ideação e 

planejamento, de modo que, as ferramentas e os pensamentos utilizadas nos estágios sejam 

semelhantes. Mas ainda, as etapas possuem algumas diferenças quanto alguma ferramenta de 

encontro de ideias, além de profissionais que são envolvidos no estágio. 

O pensamento divergente e convergente, colocado por Brown (2010) tem similaridade 

com o pensamento do planejamento de Martins (2010), Sampaio (1997) e Sant’Anna (2008), que 

preveem nessa etapa a produção de insights para escolher a melhor ideia ou estratégia que resolva 

o problema da melhor maneira. 

O pensamento divergente em que Brown (2010) coloca como um espaço de produção de 

ideias para criar escolhas, é semelhante com as etapas do plano de comunicação de situação de 

mercado que Sampaio (1997) explica como o momento de compreender o que já foi 

anteriormente, além de conhecer a estrutura do mercado em que o anunciante está.  

O brainstorming é a ferramenta comum entre as duas etapas, uma vez que é claro a 

necessidade de busca de ideias junto da equipe. Osborn (1996) fala da importância do encontro 

de ideias em conjunto, e no caso, o brainstorm auxilia nesse processo. O conceito de brainstorm 

Vianna et. al (2012) em DT, que fala em uma técnica de estímulo de novas ideias para um 

pequeno espaço, quanto Predebon (2010) entende a técnica como “uma tradução de criatividade” 

para produzir ideias.  

Talvez, as particularidades que divergem nas duas técnicas são as quantidades de pessoas 

que participam do processo. Baxter (2011) afirma que são necessários um líder e 10 pessoas, 

sendo cinco deles da equipe e outros cinco convidados. Já Pedrebon (2010) aborda um número 

mínimo de 12 pessoas e no máximo de 30 pessoas. Essa diferença talvez, em número máximo de 

pessoas, pode atrapalhar na qualidade das ideias, mas não necessariamente ideias que mudem e 

tragam algo significativo para a campanha publicitária. Porém, Kelley (apud OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011) quanto Pedrebon (2010) falam em obedecer regras e/ou etapas que 

potencializem as qualidades dessas ideias, como não julgamento delas. 

Uma diferença encontrada entre etapas fora utilização do plano de Publicidade como 

ferramenta em comparação ao pensamento visual. Martins (2010) e Sant’Anna (2009) abordam 

que o plano de propagando tem sentido de expressar com dados e palavras o objetivo de 

comunicar, além das ideias escolhidas para levar a comunicação ao consumidor. Já o pensamento 

visual, Brown (2010) descreve como uma ferramenta que auxilia a qualquer pessoa na expressão 

das ideias, uma vez que o desenho permite o encontre de soluções mais rápidas. 
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Outra diferença localizada é relação aos profissionais envolvidos na etapas. Na etapa de 

planejamento, Magalhães (apud HSM, 2012) coloca o papel do profissional de planejamento 

como um pesquisador que auxilia nas decisões do cliente, que a partir do plano transforma todos 

os dados em soluções criativas. Já no DT, a etapa continua sendo desenvolvida por toda equipe 

como o que afirma Stuber (2012), mas em colaboração, como no brainstorm, com outros 

convidados que tenham relação com o assunto. 

 

5.4. Prototipagem e Criação Publicitária 

5.4.1. Prototipagem 

 

Brown (2010) compartilha que nos anos de 1970, quando houveram as recessões 

econômicas e muitas vezes não tinha luz por causa das paralisações dos mineradores, ele criança, 

teve a ideia de pegar todas as suas peças de lego, para montar uma lanterna a ser entregue a sua 

mãe, de modo a ela tivesse luz suficiente para cozinhar.  Tom Kelly e Jonathan Littman (2001), 

no livro “A arte da Inovação”, relatam que todos, quando crianças, já fizeram um projeto para 

escola ou criaram algum protótipo de um objeto para o tempo passar nas férias. Esses dois 

exemplos, ainda que são situações do universo infantil, retratam a prototipagem na sua melhor 

forma: realizar a ideia em algo tangível, de forma rápida e com o mínimo recurso. 

A etapa da Ideação, anterior a esta, produziu uma quantidade enorme de ideias. É 

necessário, a partir de agora, as ideias – ou parte delas – sejam testadas, de modo que Brown 

(2010, p. 84) coloca “como a abertura à experimentação é a essência de qualquer organização 

criativa, a prototipagem – a disposição de seguir adiante e testar alguma hipótese construindo o 

objeto”. Ambrose e Harris (2010, p. 21 trad. nossa) explicam que “o protótipo dá a equipe de 

design e o cliente a habilidade de visualizar e lidar com o conceito do design, e ter uma ideia do 

que será a sua presença física e suas qualidades táteis”. 

Brown (apud Stuber, 2012) reflete sobre a importância da prototipagem para equipe: 

O importante é que a prototipagem seja um ato inspiracional para as ideias adicionais e 

que a sua confecção ajude a desacelerar a equipe, ao alocar tempo para tangibilizá-la, 

evitando erros custosos, como permitir um excesso de complexidade cedo demais, bem 

como que os membros invistam muito tempo em uma ideia fraca (BROWN apud 

STUBER, 2012, p. 66). 

 

É interessante notar que qualquer tipo de ideia pode ser trabalhada com a prototipagem, 

desde um produto até um serviço. Um caso é o banco Itaú, que desde de 2010, possui um espaço 

chamado de Inovateca, com o objetivo de proporcionar aos seus colaboradores um espaço para a 

criação de novas ideias, saindo dos moldes tradicionais. Por implementar na organização a quase 
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seis anos a metodologia do Design Thinking, o banco consegue perceber os erros antes de 

tomarem as decisões (EXAME, 2011). A Superintendente de Inovação do Banco Itaú, Ellen Kiss 

(apud Na Prática, 2016), explica como funciona a etapa da prototipagem para a empresa: 

 

[...] é a prototipagem, na qual a gente senta e constrói, muitas vezes com papel mesmo, 

como seria essa solução para que os usuários nos deem feedbacks de uma forma 

recorrente. Então, em vez de eu produzir um aplicativo na versão digital, que vai me 

gerar custo, horas e certo investimento, eu vou fazer em papel mesmo, Post-it® e 

canetinhas, para que ele possa (dizer) isso aqui funciona, isso aqui eu entendo, isso eu 

não entendo (NA PRÁTICA, 2016). 

 

A prototipagem utiliza-se de vários métodos, e que auxiliam na exploração dos insights 

obtidos pela equipe de design. Brown (2010, p. 86) assinala que “os protótipos iniciais devem 

ser rápidos, rudimentares e baratos”. Para o presente trabalho, conceituaremos quatro ferramentas 

muito utilizadas nessa etapa: Prototipagem por Papel, Jornada do Usuário, Encenação e 

Storyboard. 

A prototipagem por papel, talvez é a mais simples das prototipagens, do qual Vianna et. 

al (2012) define como: 

 

São representações de interfaces gráficas com diferentes níveis de fidelidade, desde um 

wireframe 11  desenhado à mão em pequenos pedaços de papel, para representar 

esquematicamente as telas de um aplicativo de celular, até uma embalagem de sabonete 

com detalhes finais de texto e cores. Um protótipo em papel pode começar de maneira 

simplificada e ganhar complexidade ao longo das iterações com o usuário ou com a 
equipe (VIANNA et al., 2012, p. 129). 

 

Esse método pode ser realizado quando a necessidade de vislumbrar uma grande 

quantidade de informações, a fim de criar insights ainda mais claros para a equipe de design. A 

maioria de aplicativos e softwares, como no caso do Itaú, citado anteriormente, utilizam dessa 

ferramenta, por ser de custo baixo e fácil de ser realizada, usando somente papel e canetas.  

 

                                                   
11 “Wireframe é um desenho básico, como um esqueleto, que demonstra de forma direta a arquitetura de como o 

objeto (interface, página da internet, modelo, etc.) final será de acordo com as especificações relatadas” 

(TECMUNDO, 2016). 
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Figura 4-5: Protótipo de software de pedidos para restaurante 

 

 

Fonte: Astudillo (apud Interfaces do Usuário, 2016)12 

 

A próxima ferramenta é a jornada do usuário, conforme Vianna et. al (2012, p. 85) “é 

uma representação gráfica das etapas de relacionamento do cliente com um produto ou serviço, 

que vai descrevendo os passos chave percorridos antes, durante e depois da compra e utilização”. 

Brown (2010) explica que ela consegue identificar as etapas que um usuário pode passar durante 

uma experiência com um produto, serviço ou uma empresa. Também, argumenta que “o valor de 

descrever uma jornada do cliente é que isso esclarece os pontos de interação entre o cliente e o 

serviço ou marca; cada um desses “pontos de contato” indica uma oportunidade de proporcionar 

valor aos clientes potenciais de uma empresa” (BROWN, 2010, p.90). 

 

Figura 4-6: Jornada de compra de um título de capitalização 

 

Fonte: Vianna et. al (2012, p.85). 

 

 Outra ferramenta muita utilizada nessa etapa é a chamada encenação. Vianna et. al (2012, 

p. 133) “é uma simulação improvisada de uma situação, que pode representar desde a interação 

de uma pessoa com uma máquina até um simples diálogo entre pessoas para encenar aspectos de 

                                                   
12 https://sites.google.com/a/liesenberg.biz/interfaces/Home/prototipagem-em-papel 
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um serviço”. O mesmo autor explica que esse método pode ser utilizado quando a empresa quer 

melhorar a experiência do usuário, como no caso que Brown (2010) cita da rede de hotéis 

Marriott, que quis repensar a experiência dos hóspedes que, durante a semana trabalhavam e no 

final de semana poderiam explorar os arredores do hotel. A partir da montagem em tamanho real 

do lobby do hotel, em um antigo depósito, e com a participação da equipe de design, funcionários 

do hotel e até clientes, as pessoas eram convidadas a colocarem suas sugestões em Post-it®, afim 

de compreender quais melhorias no serviço do hotel poderiam ser realizados. Somente com essa 

ação, a equipe conseguiu ideias significativas para a melhora da experiência. 

 Uma das ferramentas mais utilizadas na prototipagem é o storyboard, que conforme 

Vianna et. al. (2012, p. 135) é “uma representação visual de uma história através de quadros 

estáticos, compostos por desenhos, colagens, fotografias ou qualquer outra técnica disponível”. 

Brown (2010) conta que essa técnica surgiu como uma ferramenta de assertividade para os 

diretores, no momento em que gravasse uma cena, tivesse um documento que contasse em forma 

de desenho como ela deveria acontecer naquele momento.  

 Para Vianna et. al (2012, p. 135) o storyboard no DT tem como objetivo de “comunicar 

uma ideia a terceiros ou para visualizar o encadeamento de uma solução, com o objetivo de se 

detectar aspectos em aberto no produto ou refinar um serviço final”. 

 
Figura 4-7: Exemplo de Storyboard 

 
Fonte: Vianna (2012, p. 135). 
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5.4.2. Criação Publicitária  

Para começar, é necessário esclarecer que, na Publicidade, necessitamos de mais áreas para o 

desenvolvimento de campanha. No caso, será tratado sobre a área Criação Publicitária, com as 

funções do Redator e do Diretor de Arte. 

Anteriormente à essas duas fases, o planejamento estabeleceu todos os objetivos, estratégias 

e táticas, que agora, serão repassados as duas áreas. Abreu (2010, p. 2) afirma que “a  definição 

das campanhas está a cargo da criação; a mídia buscará encontrar nos veículos disponíveis, 

espaços e horários para expô-las de maneira mais adequada e mais proveitosa junto ao público-

alvo”. 

Abreu (2010) relata que a dupla de criação, para desenvolver qualquer material publicitário, 

tem disponível dois tipos de informações: a primeira, são todos os dados referentes ao 

planejamento e o briefing, e a segunda, é toda a sua bagagem cultural – livros, revistas, filmes, 

exposições de arte, etc. – todo o conhecimento que é adquirido durante a vida, a fim de entender 

a realidade onde está inserido. Além disso, a revista Computer Arts Brasil (2014) publicou uma 

reportagem sobre “21 dicas para ser mais criativo” no qual são citadas a busca por outras fontes 

de informação como pessoas, usar referências como inspirações de trabalhos, ser observador e 

utilizar-se do trabalho manual através de desenhos e escritos. 

Sobre cada função da área de Criação, aborda-se primeiro o redator. O redator é o profissional 

que faz a parte escrita nas campanhas publicitárias, além construir as primeiras referências ao 

serem repassadas ao diretor de arte, que desenvolverá o material. Prates (2016) comenta sobre as 

funções principais do redator: 

 

A primeira, considerada por muitos a mais importante, é a capacidade criativa, a 

facilidade de pensar algo novo. Essa característica, até certo ponto, é compartilhada por 

profissionais de todas as áreas da agência, especialmente pelos colegas de Criação. A 

segunda, mais específica, é a capacidade de redação (PRATES, 2016, p. 21). 

 

 

O redator deve ter um conhecimento linguístico, afim de compreender como e para quem falar 

na hora de realizar a campanha, além de reconhecer as tendências que encontram-se no presente 

momento. 

A outra parte integrante da dupla é o Diretor de Arte. Pan e Costa (2010, p. 84) conceituam-

no como “responsável pela concepção visual de um produto, seja ele um filme, um programa de 

TV, anúncio impresso ou web. [...] É responsável pela coordenação de todos os elementos visuais 

que compõe a imagem da cena”. Martins (2010, p. 99) elenca as funções necessária para um 

diretor de arte: 
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O bom diretor de arte não precisa ser fotógrafo, tipógrafo, pintor nem ilustrador, mas 

tem de conhecer perfeitamente os meandros destas e de outras formas de comunicação 

para poder emprega-las com bom gosto e refinamento, e produzir peças visuais no 

mínimo agradáveis de serem vistas (MARTINS, 2010, p. 99). 
 

A dupla de criação é responsável pela criação de diversos materiais, aplicados em diferentes 

meios em uma campanha. Para esse trabalho, será abordado as técnicas para realização de 

materiais para meio impresso e meio eletrônico. 

A mídia impressa é composta por meios de comunicação que podem ser vistos e/ou tocados 

(VERONEZZI, 2009).  O anúncio impresso, conforme Silva (apud BRANDÃO, 2006, p. 56), 

caracteriza-se por “uma mensagem de venda, com assinatura ou qualquer outra forma de 

identificação clara do interessado que a faz, destinada a influenciar compradores de um produto 

ou serviço, transmitida através dos vários meios de comunicação com a massa, ou veículos”. 

Segundo Pinho (2001, p. 222) os elementos essenciais do anúncio impresso são o título, o 

texto e a ilustração. Pinho (2010) afirma que a função do título é despertar a atenção do leitor 

quanto ao anúncio, levando-o a ler. Já o texto, é o gancho do título, que com informações precisas 

e completas, busca provar com argumentos ao leitor, para que esse seja persuadido e leve-o a 

compra (PINHO, 2001).  

A ilustração, conforme Pinho (2001, p. 228) “é qualquer imagem (fotografia, desenho, gravura 

e outras) utilizada com o propósito de expressar uma mensagem e tem de servir para reforçar a 

atenção, a compreensão e a credibilidade do texto”. Sant’Anna et. al (2009) define as funções da 

ilustração 

Aumentar o índice de atenção ao anúncio; tornar o anúncio mais agradável a vista; 

induzir à leitura do texto; estimular o desejo pelo que está anunciado; engrandecer o 

que está anunciado; demonstrar ou reforçar afirmações feitas no texto; identificar o  

produto ou a marca; e formar a atmosfera adequada (SANT’ANNA; JÚNIOR; 

GARCIA, 2009, págs. 191-192). 
 

A mídia eletrônica é composta por meios de comunicação que podem ser vistos e/ou ouvidos 

(VERONEZZI, 2009). O trabalho do dupla de criação para o meio eletrônico é a realização da 

storyline, do roteiro e do storyboard.  

O storyline “é uma forma de iniciar a criação do roteiro, definindo em um parágrafo a linha 

da história a ser contada no VT” (ABREU, 2010, p. 22). Já o roteiro, segundo Abreu (2010, p. 

11) “é o esboço completo da criação para televisão; deve indicar as falas, os enquadramentos, as 

posições de câmera, os ângulos da gravação, e tudo o mais que seja importante para a realização 

do VT”. 
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O storyboard, para Martins (2010, p. 101) caracteriza-se como “uma sequência de quadros 

impressos ou desenhados em papel com as cenas mais significativas do filme acompanhados dos 

respectivos trechos de texto do roteiro”. O storyboard, para o mesmo autor, também pode ser 

gravado, no que se denomina como animatic13.  

Para a realização de um storyboard, Martins (2010) salienta que esse tipo de documento deve 

ser breve, a fim de apresentar a ideia do audiovisual, além disso, deve-se ter bom-senso em sua 

elaboração, em não exagerar nas cenas, pois a ideia é sintetizar todo o audiovisual. Também, 

deve ser claro e objetivo, além de informar dados técnicos para a sua realização, como 

enquadramento, ângulo de câmera, movimentação etc. (MARTINS, 2002). 

 

5.4.3. Comparação entre Prototipagem e Criação Publicitária 

Com base nas informações relatadas nos tópicos anteriores, prototipagem possui muitas 

similaridades com a área de Criação, principalmente no que utiliza de ferramentas para 

desenvolver as etapas.  

Inicialmente, sobre Criação Publicitária e Prototipagem, é interessante notar que ambas as 

etapas criam, porém a essa tem uma relação mais em testar as hipóteses a fim de encontrar a 

solução que melhor se adequa, enquanto aquela cria pensando nas necessidades do público, em 

compreender uma mensagem e envolvendo-os, para fazê-los comprar. 

Quanto aos profissionais participantes das etapas, a Criação conta com uma Dupla de 

Criação, composta por um redator e diretor de arte, que são responsáveis, conforme abordado 

por Abreu (2010), por toda a criação publicitária da campanha. Já na prototipagem, assim como 

nas outras etapas, toda a equipe de design é responsável pela prototipação das ideias, e ainda, 

com a participação de alguns usuários, segundo Kiss (2016), que auxiliam na tomada de 

decisão, em explicar como aquela ideia funcionaria ou não. 

Quanto as ferramentas, uma relação que pode ser feita, em primeiro momento, é a 

prototipagem por papel, que conforme Vianna et. al (2012), são representações, em papel e 

caneta, que auxiliam melhor a visualização das ideias e a anúncio impresso, que Silva (1979) 

define como uma mensagem de venda destinada ao público-alvo. Ambas utilizam do desenho 

para a visualização das ideias, seja a Ideação ou Planejamento que anteriormente pensaram 

quais soluções seriam melhores para a realização do trabalho, e agora, conseguem pôr em 

prática aquelas hipóteses. Talvez, a diferença entre o anúncio impresso e a prototipagem por 

papel, é o custo baixo que esse terá em comparação a campanha publicitária. Muitas vezes, o 

                                                   
13 Animatic conforme Simon (2006, p. 83) “são storyboards de vídeo. Eles são uma maneira de ver o projeto final 

em movimento antes de atravessar a despesa de realmente filmar ou animá-lo”.  
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anúncio impresso poderá ter alguns elementos a mais que encareçam o trabalho, mas isso só 

será melhor abordado na etapa de Produção da campanha. 

Outra ferramenta em comum é o storyboard, em que no DT, Vianna et al. (2012, p. 135) 

aborda como uma “representação visual de uma história através de quadros estáticos”, enquanto 

na Publicidade, Martins (2010) define como uma sequência visual das cenas mais importantes 

de um filme publicitário.  

Outras ferramentas que podem ser comparadas são a jornada do usuário, que Vianna et. al 

(2012) define como a representação da experiência do consumidor com marcas e o roteiro, que 

Abreu (2010) conceitua como esboço do filme publicitário. Ambos tendem a trabalhar com a 

representação, através de situações que poderão ocorrer ou não, tornando-as assim semelhantes 

na sua implementação. 

A encenação que Vianna et. al (2012) explica como a simulação de ações que podem 

representar a interação de uma pessoa com uma marca, ainda é talvez uma diferença encontrada 

entre o DT e a Publicidade. O emprego da encenação na prototipagem pode revelar a equipe de 

design diversas ideias de implementação, que anteriormente, não foram encontradas e que, com 

o auxílio de usuários e funcionários do cliente, poderão compreender quais melhorias devem 

ser feitas no projeto que está sendo proposto. 

 

5.5.  Seleção e Aprovação da Campanha 

5.5.1. Seleção 

A quinta etapa do DT, após a prototipagem, é selecionar a ideia que mais aproxima ou que 

soluciona o problema trabalhado pela metodologia. Ambrose e Harris (2010) argumentam que a 

decisão da ideia deve comportar as necessidades já relatadas no início do processo, além de 

conseguir comunicar ao usuário eficientemente a solução do problema.  

Além disso, outros fatores como tempo e verba devem ser levados em conta, de modo que o 

produto ou serviço consiga ser implementado sem gastos exorbitantes ou com um prazo de 

realização muito além do planejado pelo cliente (AMBROSE; HARRIS, 2010). 

Nessa fase é importante que o cliente tenha consciência de todo trabalho desenvolvido para 

solucionar o seu problema. Logo, deve-se apresentar uma documentação ao cliente como 

protótipos, de modo que ele compreenda tudo o que foi realizado pela equipe de design, e assim, 

consiga refletir se todo trabalho conseguiu adequar-se ao seu problema de design (AMBROSE; 

HARRIS, 2010).  
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Além disso, para a equipe de design, a aprovação ou não da solução deve estar documentada, 

a fim de não causar nenhum desconforto a ambos os lados por problemas de comunicação, e 

assim, conseguir passar para a etapa de implementação. 

 

5.5.2. Aprovação da campanha 

A aprovação da campanha é um dos momentos decisivos do processo publicitário, pois 

utilizando-se das informações pesquisadas, os planos realizados e todos os layouts criados, deve-

se argumentar ao anunciante o porquê do investimento e aprovar aquela campanha (CORRÊA, 

2006). 

Corrêa (2006) esclarece que é o atendimento que faz o papel de apresentador e defensor da 

campanha, podendo ter a colaboração das outras áreas da agência e até fornecedores para auxilia-

lo na apresentação.  

A sequência da apresentação deve respeitar uma ordem lógica e de fácil compreensão, de 

modo que todos consigam avaliar a proposta (CORRÊA, 2006). Além disso, deve-se optar por 

pouco texto, de modo que o profissional de atendimento consiga argumentar mais com as 

palavras, utilizando as informações no slide como referência de pensamento (CORRÊA, 2006). 

 Para aprovação, Corrêa (2006, p. 222) argumenta que o briefing é o melhor documento 

de direcionamento, “porque qualquer campanha tem de responder ao que foi solicitado e ser 

adequada às informações transmitidas”. O mesmo autor, acrescenta que existem pontos que 

auxiliam na tomada de decisão de agência e anunciante, de modo a tornar mais objetiva a 

avaliação da campanha. São eles: a ideia diferente, o produto é o foco principal, compreensão da 

mensagem, impacto, simplicidade, ideia central forte e credibilidade (CORRÊA, 2006). 

 

5.5.3. Comparação entre Seleção e Aprovação da Campanha 

Essas duas etapas apresentam similaridades, ao entender que é necessário escolher e 

aprovar uma ideia que consiga comunicar toda a solução do problema que ambos 

disponibilizaram-se a resolver no início. Tanto Ambrose e Harris (2010) quanto Corrêa (2006) 

colocam que a partir das informações coletadas, da busca pela solução e comprovação dela, deve-

se argumentar ao cliente o porquê de aprovar aquela campanha ou ideia realizada pela equipe. 

Aqui, também, apresenta outra similaridade, que anteriormente não sido vista ainda, que 

é a colaboração no processo de publicidade de outras áreas da agência e fornecedores, conforme 

o que Corrêa (2006) explica para auxiliar na defesa da campanha, em contrapartida, o que já 



52 

 

 

comum no processo de DT, que Ambrose e Harris (2010) já falam da participação em todas as 

etapas da equipe de design. 

A respeito da decisão, também existem semelhanças no que diz respeito a fatores que 

auxiliam na escolha da ideia. Para Corrêa (2006) é importante que a campanha tenha um conceito 

diferenciado, que procure focar no produto/serviço, além de que a mensagem seja compreendida 

e que tenha credibilidade no que se aborda. Já para Ambrose e Harris (2010) é necessário que 

fatores como tempo e budget, além da comunicação ser eficientemente fácil de ser compreendida 

são fatores que levam a escolha da ideia pelo cliente.  

 

5.6. Implementação, Produção e Mídia 

5.6.1. Implementação  

 A partir da aprovação da solução, a equipe de design a partir de agora deve estar atenta a 

todas as especificações necessárias para a entrega do projeto ao usuário. Por desenvolver todo o 

projeto, a equipe deve ter controle e conhecimento a respeito do que irá precisar para colocá-lo 

em prática (AMBROSE; HARRIS, 2010). Brown (2010) complementa que para qualquer que 

seja a entrega da solução, designers thinkers devem estar atentos a todos os detalhes, de modo 

que eles complementem-se e reforcem uns aos outros. Outro fator importante relacionado a 

equipe de design, é previamente selecionar os profissionais responsáveis pela produção, além de 

conferir todos os dados necessários para que o profissional ou empresa que realizar a produção 

do material. 

 Ambrose e Harris (2010, p. 153) também argumentam que “implementação é o final do 

processo de design e que envolve fisicamente coloca em prática muitas das decisões de design 

previamente tomadas, como as referências de formato, tamanho, meio e o uso dos materiais”. 

 O primeiro aspecto a ser cuidado é em relação ao formato do material. Ambrose e Harris 

(2010) relatam que as pessoas que estão recebendo aquele material, seja revista ou um livro, deve 

compreender toda a parte visual e de leitura do material.  

 O outro aspecto, relacionado ao tipo de material, conforme Ambrose e Harris (2010, p. 

158) “são considerados os materiais que serão utilizados na produção; existe uma ampla 

variedade de materiais e substratos que estão disponíveis para imprimir, estampar, gravação, 

esculpir, cortar e pintar. Além disso, é essencial cuidar a forma de acabamento e tamanho que 

material terá, para que seja entregue da melhor maneira ao usuário (AMBROSE; HARRIS, 

2010). 
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 Também, a forma de distribuição é outro importante fator a ser levado em conta na 

implementação, do qual Ambrose e Harris (2010, p.) descrevem que “o tipo de distribuição deve 

ser previamente identificado no processo de design”. A distribuição deve levar em conta o meio 

de divulgação, como a internet, aplicativo móveis, entre outros. Ambrose e Harris (2010) 

identificam que com cada vez mais meios sendo multiplicados através da novas tecnologias, o 

trabalho do DT torna-se mais desafiador, em buscar soluções que consigam suprir as 

necessidades dos usuários. 

 

5.6.2.  Produção e Mídia 

 Com a aprovação e as alterações necessárias para desenvolver a campanha, passa-se a fase 

de produção e veiculação. Na fase de produção, todo material desenvolvido pela dupla de criação 

será confeccionado, seja material gráfico ou eletrônico. Para isso, conta-se com duas áreas para 

a realização do trabalho: Produção Gráfica e Produção Eletrônica. 

 Para Martins (2010, p. 203), “a produção gráfica exige conhecimentos amplos e constante 

atualização, tantas são as informações acumuladas e os novos método que vêm surgido dia após 

dia, particularmente em função da evolução dos processos informatizados”. O mesmo autor cita 

que o produtor gráfico deve trabalhar juntamente com o Atendimento, por exemplo para informar 

sobre novas possibilidades de impressão, a Criação, na produção do layout do material a ser 

realizado, e com a Mídia, com as especificações de veiculação de cada material, como espaços 

de outdoor (MARTINS, 2010). 

 A produção eletrônica, conforme Martins (2010) tem o objetivo de produzir formatos de 

vídeo e/ou áudio para os meios eletrônicos como rádio e a televisão, a fim de veicular a campanha 

publicitária realizada pela agência. 

 Para começar sobre formato audiovisual, Martins (2010, p. 183) afirma que a produtora de 

vídeo é quem “administra e se responsabiliza em primeira instância pela execução e qualidade 

do comercial que você vê ou nas salas de cinema”. A produtora deve preparar um roteiro para 

execução do material – o que inicialmente, a dupla de criação já realizou algum rafe para 

apresentar ao cliente e a produtora. A partir daí, a produtora deve cuidar de toda a pré-produção, 

além de informar o orçamento para realizar o material audiovisual, cuidando para que todos os 

gastos estejam discriminados (MARTINS, 2010). Ao final, com o material da gravação feito, a 

produtora de vídeo deverá editar, respeitando todas as necessidades que o comercial deve ter e 

que já foram repassados no briefing e no storyboard realizado pela dupla de criação. 
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 Sobre o formato de áudio, as produtoras de áudio são responsáveis pela produção de todo 

o material que utiliza-se da sonoridade, como um trilha musical ou uma locução. Martins (2010) 

afirma que, atualmente, pelo sistema ser digital, os materiais podem ser gravados em qualquer 

lugar e serem alterados conforme a necessidade da agência e do anunciante. De acordo com 

Martins (2010, p. 189) os materiais para áudio podem ser “o spot, que é a gravação de uma 

locução; o jingle, a música ‘canta’ as virtudes do produto, e a trilha, a famosa musiquinha de 

fundo”. 

A partir desse momento, o profissional de mídia, inicia todo o trabalho de planejamento de 

implementação, execução e controle da divulgação do material publicitário para o público-alvo 

almejado.  

Martins (2010) reconhece a área de Mídia como, 

 

A inteligência estratégica a serviço da aplicação de cada centavo daquele dinheirão 

todo, no melhor momento, no melhor programa, do melhor veículo, tudo orientado ao 

melhor interesse do Sr. Target; ele, o público-alvo, nosso velho conhecido, a quem todos 

os esforços se dirigem e para quem todas as ações se justificam (MARTINS, 2010, p. 

141). 

 

 A importância da área de mídia, segundo Sant’Anna et. al (2009) anda ao lado do 

surgimento das novas tecnologias. Cada vez mais em um mundo conectado, as marcas precisam 

saber onde está seu público, e como trabalhar a sua comunicação para sensibilizar as pessoas 

visadas. Assim, o papel do profissional de mídia deve ser integrante, ao administrar, executar, 

controlar e avaliar, tudo de forma criativa, os meios que o cliente deve veicular sua campanha. 

 Benetti (apud Ribeiro et. al, 1989, pags. 185-186) avalia que o mídia “deve procurar, 

através de pesquisas existentes, identificar meios e veículos de comunicação que atinjam o 

consumidor na qualidade e quantidade (perfil) exigidos pelos objetivos de marketing”. Da mesma 

forma que a Criação recebeu os dados do Planejamento, a Mídia recebe os mesmos dados para 

realizar o seu próprio planejamento. 

 O plano de mídia é o documento que irá conter todas as estratégias de como veicular a 

campanha. Assim como o plano de comunicação/marketing, cada agência possui seu método de 

plano de mídia, pois o investimento nessa área é muito alta, e logo, ter um plano personalizado e 

que esteja bem argumentado, facilita a aprovação do cliente sobre saber onde investir a verba 

publicitária (VERONEZZI, 2009). 

 Veronezzi (2009) afirma que um plano de mídia deve conter informações básicas sobre o 

que está sendo trabalhado (produto, serviço ou marca), objetivos e recomendações. 
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 As informações básicas são oriundas do briefing, além de pesquisas de mercado e de 

mídia, que auxiliam a compreender o que está sendo trabalhado naquele momento. Nessa 

primeira parte são necessárias as informações o produto, bem como o mercado que está inserido, 

concorrência e sua participação de mercado, o público-alvo que é visado, os objetivos de 

marketing do cliente, além da verba e período proposto de veiculação (VERONEZZI, 2009). 

 A segunda parte do plano são definidos dois objetivos: os de comunicação e os de mídia. 

O objetivo de comunicação relaciona-se ao conceito criativo da campanha publicitária, enquanto 

os de mídia, conforme Muniz (2004, p. 87) “são sempre a cobertura (pessoas com quem 

queremos falar), a frequência (número médio de vezes que iremos sensibilizar o público-alvo), a 

competitividade e o período de atuação”. Conforme a mesma autora, esses objetivos devem estar 

alinhados com objetivos de marketing (MUNIZ, 2004). 

 As recomendações, que é a terceira parte, deve-se apresentar justificativas pelo motivo 

de investir nos meios selecionados, a partir de todos os dados já levantados anteriormente no 

plano. Nesse momento, o plano deve conter os meios selecionados com os formatos e peças, a 

percentagem de investimento para cada mídia, além de como será realizada o uso de cada meio 

e veículo (táticas), além de um cronograma de veiculação com a previsão de data de veiculação; 

também, apresenta-se as programações básicas, onde em planilhas são colocadas as informações 

como preço, horários, audiências, entre outros (VERONEZZI, 2009). Ao final dessa parte, é 

colocado o total do investimento de mídia, com atenção aos detalhes de cada valor a ser pago 

para cada meio de comunicação e veículo de comunicação, por tempo planejado de campanha. 

 Ainda, o plano de mídia pode ter um anexo, contendo todas as informações referentes 

dados de programação, como audiência em TV, cobertura do jornal, entre outros dados, que 

complementam as informações anteriores. 

  Veronezzi (2009) esclarece que para um plano de mídia bem feito ele deve conter os 

seguintes pontos 

 

Ser um documento completo, sem ser redundante; não ser superficial, mas também não 

se emaranhar na erudição; ser à prova de dúvidas, sem ser didático; ter um raciocínio 

lógico e coerente, sem se resumir a uma única folha de cronograma com resumos de 

verbas e GRP; ser o conjunto das soluções mais rentáveis e adequadas para veicular as 

peças da campanha, e, principalmente, deixar o cliente, e o chefe dele, convencidos 

disso (VERONEZZI, 2009, p. 251). 

 

 A penúltima etapa, a veiculação, será o momento onde a campanha torna-se pública de 

fato, mas para isso, deve-se ter um controle sobre todos os materiais que estão sendo colocado 
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na rua. Muniz (2010) relaciona o checking14 como uma funções da área de Mídia, de modo que 

o profissional deve saber quais mídias foram reservadas e compradas para a campanha, se todos 

os materiais foram impressos corretamente, além do controle e contato direto com o Veículo de 

Comunicação, a fim de checar o se todos os materiais estão no ar.  

 De acordo com Veronezzi (2009), o trabalho de checking pode ser realizado de duas 

maneiras: através de documentos enviados pelo veículo de comunicação ou a partir de compras 

de relatórios online realizados por empresas de checagem. Ainda que no exterior não exista esse 

tipo de serviço, no Brasil é muito recorrente, uma vez que muitos dos problemas causados em 

campanhas publicitárias, são causados por falhas nos veículos de comunicação, que não 

conseguem divulgar o material. Para isso, o trabalho do checking é fundamental, pois ao detectar 

essas falhas, a agência pode trabalhar para corrigir o erro, exigindo o desconto do valor do horário 

não veiculado (VERONEZZI, 2010). 

 

5.6.3. Comparação entre Implementação para Design Thinking e Produção e Mídia para 

Publicidade 

 

 A partir das referências anteriores, pode-se concluir que etapas de Implementação, 

Produção e Mídia são semelhantes, sejam em conceitos, pessoas envolvidas na etapa e 

ferramentas/técnicas a serem utilizadas. 

 A Implementação e a Produção apresentam similaridades, pois tanto Ambrose e Harris 

(2010) como Martins (2010) afirmam a necessidade de conhecimento de técnicas para tomada 

de decisão de como será realizada a confecção do material. Além disso, os profissionais de 

produção gráfica e eletrônica, devem estar em pleno contato com as outras áreas da agência, para 

que o trabalho seja realizado da forma que fora planejada, assim como, o DT, em que a equipe 

de design precisa estar em contato com os profissionais ou empresas que realizarão o material, a 

fim de conferir todos os dados e estarem atentos ao que fora solicitado. 

 Em relação a Implementação e a Mídia, apresentam similaridade, principalmente 

relacionado com o trabalho do checking, como o que Veronezzi (2010) explica que o 

profissional deve verificar se todos os materiais enviados aos veículos de comunicação foram 

veiculados e a equipe de design que Ambrose e Harris (2010) comentam que, além de verificar, 

deve identificar os possíveis meios a serem destinados os materiais. 

  

                                                   
14 Checking em inglês significa conferir. 
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5.7. Aprendizado e Mensuração 

5.7.1. Aprendizado 

A etapa final do processo de Design Thinking aborda talvez um dos pontos fundamentais da 

metodologia: aprender. Por toda a jornada do processo, a equipe de design recebeu 

conhecimento, aplicou o mesmo para buscar a solução que resolveria o problema e implementou 

o projeto com a aprovação do cliente. 

Lockwood (apud BERTÃO, 2015, p. 66) relata que um dos princípios do DT é “a aceleração 

do aprendizado por meio da visualização, da experimentação com as mãos na massa e da criação 

de protótipos rápidos de modo a obter um feedback útil”.  

Por ter entendido o problema, buscado soluções, ter realizado protótipos que garantam a 

viabilidade e implementado o projeto, receber o feedback a respeito do projeto, de acordo com 

Ambrose e Harris (2010) gera a oportunidade de outros futuros projetos. Saber como foi a 

avaliação do usuário é essencial, uma vez que essas informações dão garantia para a equipe, caso 

retorne o trabalho. Essa iteratividade é explicada por Brown (2010): 

A razão para a natureza iterativa e não linear da jornada não é que os design thinkers 

sejam desorganizados ou indisciplinados, mas o fato de o design Thinking ser 

fundamentalmente um processo exploratório; quando realizado de modo correto, 

invariavelmente levará a descobertas inesperadas ao longo do caminho e seria tolice 

não tentar ver para onde elas levariam (BROWN, 2010, p. 16). 

 

5.7.2.  Mensuração 

Assim como o planejamento auxilia toda a estruturação da campanha, a mensuração da 

campanha publicitária é muito importante, pois ela consegue identificar as falhas que devem ser 

corrigidas, para que os objetivos que foram propostos anteriormente, sejam alcançados 

(CORRÊA, 2006). Conforme Corrêa (2006), a mensuração ou avaliação da campanha 

publicitária abrange três áreas em uma campanha publicitária: a Criação, o Marketing e a Mídia.  

 A Criação deve ter conhecimento sobre a percepção do consumidor referente a qualidade 

da mensagem criada. É importante que os consumidores sejam entrevistados, a fim de entender 

quais os acertos que houveram e quais as falhas que devem ser corrigidas (CORRÊA, 2006).  

O Marketing deve acompanhar todas as mudanças no mercado e com as vendas da 

empresa, a fim de compreender se todo o esforço publicitário teve resultado (CORRÊA, 2006).  

A Mídia utiliza-se de diversas pesquisas, disponibilizadas ou compradas (conhecidas por 

ad hoc) nos institutos de pesquisas, que avaliam se todos os esforços de mídias feitos para o 

anunciante foram corretos (VERONEZZI, 2009). Para essa mensuração da campanha 

publicitária, a Publicidade utiliza-se de métodos de pesquisa em comunicação, que segundo 
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Corrêa (2006) e Veronezzi (2009) são o Focus Group, Share of Mind, DART (Teste de 

Lembrança do Dia Seguinte). 

 O Focus Group, de acordo com Corrêa (2006) são aplicadas pesquisa para grupos 

menores de consumidores, com o objetivo de compreender a opinião dos consumidores a respeito 

de determinada campanha publicitária. Esse tipo de pesquisa com grupos de poucas pessoas 

facilita a moderação da reunião, além de conseguir uma profundidade maior sobre o assunto 

pesquisado. 

 O share of mind, conforme Bruel (2009, p. 14) “representa a presença das marcas na 

cabeça das pessoas”. É importante frisar que esse tipo de método indica a lembrança das pessoas 

sobre determinada marca, mas não significa que o consumidor utilize a marca frequentemente 

(BRUEL, 2009). 

 A chamada DART (Day After Recall Test – teste de lembrança do dia seguinte), do qual 

Corrêa (2006) define como um método de avaliação para comerciais de televisão, onde pode ser 

realizado através de entrevistas com questionários semiestruturados. 

 

5.7.3. Comparação entre Aprendizado para Design Thinking e Mensuração para 

Publicidade 

 

A partir das informações anteriores, as últimas etapas apresentam similaridades, de forma 

a entender os resultados da veiculação e implementação, porém as formas de avaliação são 

diferentes, pois o DT concentra na aprendizagem da equipe de design e a Publicidade, entende a  

importância nos resultados dos esforços de comunicação sobre a campanha apresentada, ou seja, 

se o público compreendeu e envolveu-se com a comunicação do anunciante. 

A respeito da Aprendizagem, Ambrose e Harris (2010) e Brown (2010) colocam a 

necessidade do feedback do anunciante para entender quais os resultados que ele obtivera para 

que assim, possa realizar uma possível continuação do trabalho com ele.  

Já na Publicidade, Corrêa (20006) argumenta que utiliza-se a mensuração para avaliar se 

a comunicação foi alcançada, além de resolver as falhas que foram encontradas durante todo o 

período de veiculação. A partir disso, as áreas de Criação, Marketing e Mídia, devem estar atentas 

para resolverem os imprevistos que poderão ocorrer, além de ouvir o consumidor a respeito da 

sua satisfação com a campanha.  

Outra diferença que pode ser citada é a Publicidade utilizar de métodos de pesquisa para 

avaliar os resultados, enquanto o DT tem acesso parcialmente a esses dados. Isso demonstra que 
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a publicidade ainda tem uma certa liberdade, além de obrigação de obter esses dados para 

entender se todos os objetivos do cliente foram alcançados. 
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A partir da análise comparativa, entende-se o quão parecidos os processos de Design 

Thinking e Publicidade são, sejam nos conceitos e nas técnicas aplicadas. Porém, ainda o que 

prevalece como diferencial entre os processos é o envolvimentos dos profissionais, com toda a 

equipe de DT envolvida desde o momento da coleta do briefing até a aprendizagem a partir dos 

resultados, enquanto a Publicidade, que trabalha com uma setorização nas etapas, com um 

profissional responsável por cada momento (Tabela 4-2). 

 

Tabela 4-2:Tabela de equivalência entre Design Thinking e Publicidade 

DESIGN THINKING PUBLICIDADE 

Definição Briefing 

Pesquisa Pesquisa 

Ideação Planejamento 

Prototipagem Criação Publicitária 

Seleção Aprovação da Campanha 

Implementação Produção e Mídia 

Avaliação Mensuração 

 

Na primeira etapa, percebe-se similaridades no conceito de briefing como um documento 

que relata todas as informações necessárias para iniciar o trabalho. Ainda, outra semelhança 

encontrada foi acerca das responsabilidades, em que ambos tendem a encontrar a pessoa 

responsável dentro da empresa. O que fica claro é que a diferença entre os processos são os 

profissionais envolvidos na etapa do briefing, enquanto o Atendimento da agência é responsável 

por receber as informações do cliente para a montagem do briefing, assim repassando para os 

demais setores, e no DT, todos os profissionais participam da coleta das informações. 

As etapas de pesquisa dos processos de DT e Publicidade indicam afinidades no uso das 

informações, sejam fonte primária ou secundária e nas técnicas empregadas de pesquisa, como 

as entrevistas, auto documentação, os questionários e as observações em campo, em que todas 

apresentaram semelhanças no modo de uso em cada processo. Contudo, o que continua como a 

diferença das etapas são as equipes de profissionais. O Design Thinking, diferente da Publicidade, 

utiliza da participação do usuário como integrante da equipe para adquirir das informações do 

consumidor e auxilio na análise desses dados. 

pAAAAP
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Ideação e Planejamento Publicitário são semelhantes na forma de pensamento de ambas 

as etapas, ao entenderem a necessidade de utilizar ferramentas para escolher as possíveis soluções 

que alcançam o objetivo pré-estabelecido, e também, de auxiliar nas escolhas que serão feitas a 

partir desse momento, seja no produto/serviço ou campanha publicitária. A particularidade aqui 

encontrada entre ambas as etapas, continua sendo os profissionais envolvidos, onde o 

planejamento atua como facilitador das decisões do anunciante e a equipe de DT realizando um 

trabalho colaborativo, podendo ser convidados outras pessoas que não fazem parte do projeto, 

mas que tenham relação com a temática que está sendo desenvolvida. 

As etapas de Prototipagem e Criação Publicitária possuem várias similaridades, seja no 

seu objetivo, de criar e testar algo para aplicação real no mercado, e até em algumas técnicas 

utilizadas. É importante destacar dois aspectos: a participação do usuário e a finalidade de ambos 

os processos. Ainda que a criação da campanha publicitária seja para o mercado, a prototipagem 

também pensa em como ele será utilizado, mas como teste de ideias antes de implementar. A 

participação do usuário no processo de Prototipagem, em auxiliar a equipe na tomada de decisão, 

onde cabe ao usuário, entender e relatar possíveis alterações no projeto. 

Sobre as etapas de Seleção e Aprovação da Campanha são semelhantes ao entenderem a 

necessidade de aprovar uma ideia que corresponde a solução do problema, seja de 

produto/serviço ou comunicacional. Aqui, DT e Publicidade, devem argumentar ao cliente o 

porquê daquele projeto ser a melhor forma de comunicar a solução. 

Em relação as etapas de Implementação e Produção e Mídia, conclui-se que são 

semelhantes, em iniciar o processo de produção dos materiais, além de checar se todos os 

processos ocorrem de maneira eficiente e dentro do prazo estipulado. A única diferença entre 

esses processos é que na etapa inicial da Mídia é composta pelo planejamento, que se analisada, 

remete muito a etapa de Ideação, logo, aqui encontra-se uma diferença.  

As últimas etapas, a Avaliação e Mensuração, são as que apresentam mais diferenças entre 

todas as etapas de Design Thinking e Publicidade. A Avaliação, no processo de DT, aponta a 

necessidade de feedback do cliente do projeto, a fim da equipe examinar quais os resultados 

foram alcançados e o que pode ser melhor trabalhado consecutivamente, em outro momento. Já 

na Publicidade, a Mensuração, trabalha com dados concretos, que são repassados ao cliente, de 

modo a entender e ouvir os consumidores a respeito da sua satisfação com campanha. O que se 

difere entre ambas as etapas é que o processo e DT não se utiliza de dados mais concretos, pois 

crê que avaliação deve acontecer dentro da equipe com o auxílio do cliente, e já a Publicidade, 

utiliza-se de dados de mídia por entender que o cliente deve reconhecer aonde aconteceram os 

esforços de comunicação e quais foram os resultados dessa comunicação. 
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Tabela 4-3: Diferenças entre Design Thinking e Publicidade 

 

ETAPAS 

 

DESIGN THINKING 

 

PUBLICIDADE 

Definição (DT) A equipe de Design participa de toda a 

coleta e preparação do briefing. 

O Atendimento centraliza a 

responsabilidade de passar a 

informação para os outros setores. 

Briefing (Publicidade) 

Pesquisa (DT) Utiliza o usuário como integrante da 

equipe para o colhimento e análise das 

informações 

A Publicidade não utiliza os usuários 

para análise das informações. Pesquisa (Publicidade) 

Ideação (DT) Em algumas atividade, a equipe pode 

convidar pessoas de fora do projeto, desde 

que tenha relação com o assunto.  

O Planejamento concentra toda a 

responsabilidade de planejar a 

campanha publicitária. 

Planejamento 

Publicitário 

(Publicidade) 

Prototipagem (DT) A participação do usuário como integrante 

da equipe. 

 

Criação Publicitária 

(Publicidade) 

Seleção (DT)   

Aprovação da Campanha 

(Publicidade) 

Implementação (DT)  O mídia realiza um planejamento de 

como irá veicular todos os materiais da 

campanha. 

Produção e Mídia 

(Publicidade) 

Avaliação (DT) Utiliza-se do feedback do cliente para a 

construção do aprendizado da equipe. 

Usa ferramentas de mídia para aferir os 

resultados de esforços de comunicação. Mensuração 

(Publicidade) 

 

 

 A partir das análises, entende-se que os processos são similares, sejam em conceitos e 

ferramentas que são aplicadas nas etapas. É claro que cada um dos processos possuem 

particularidades próprias, sobre participação do usuário, método de avaliação, entre outras.  

 Além disso, é importante lembrar que o Design Thinking traz na sua fundamentação, as 

ideias do Design, que trabalha voltado a criação e desenvolvimento de produtos, enquanto a 

Publicidade, tens fins comerciais, de divulgação de produtos, serviços e marcas. Mas mesmo 

assim, o DT começou a ser expandido para outras áreas, de modo hoje a ser utilizado como 

método de melhoria dos processos organizacionais, e até mesmo, na divulgação de produtos.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho era investigar e comparar os processos de Design Thinking 

e Publicidade, assim buscando localizar diferenças e semelhanças nas etapas que formam cada 

processo. A partir do problema de pesquisa “quais as similaridades e diferenças teóricas 

encontradas nos processos de Design Thinking e Publicidades” entende-se que o projeto cumpriu 

com seu objetivo, conseguindo perceber a grande semelhança existente nos processos criativos, 

seja nos conceitos e ferramentas que ambos utilizam em seus trabalhos. 

Entre os processos, consegue-se perceber que existem particularidades que diferem um do 

outro, seja na forma de trabalhar, quantidade de tempo e até mesmo técnicas. O que cabe dizer a 

respeito de particularidades encontradas no Design Thinking que não foram localizadas na 

Publicidade, é o trabalho colaborativo em todas as etapas do processo. Um dos princípios do DT 

são essas equipes com um número de pessoas não muito grande, formadas por outras áreas 

profissionais, mas que conseguem relacionar-se, trabalhar e entender todas as etapas do processo, 

e principalmente, sabendo reconhecer sua função em cada uma delas. A Publicidade ainda 

necessita de profissionais mais centralizados em suas áreas de trabalho, por causa da demanda 

de campanhas a serem realizadas, mas ainda assim, agências tradicionais de comunicação pouco 

se utilizam dessa característica de trabalho, até porque, todos os profissionais formados na área 

de Publicidade, em seu tempo de graduação, devem reconhecer ao menos um pouco de cada área. 

Sobre as particularidades da Publicidade em relação ao Design Thinking, é evidente que 

essa tem uma trajetória muito mais longa que o DT, lembrando o quanto o mercado da 

Comunicação mudou desde que surgiu os primeiros anúncios. Também, é visível que o tempo 

destinado para criação de uma campanha, atualmente, é muito mais curto que o processo de 

desenvolver e aprimorar um produto/serviço. E aqui, vale dizer também que o volume de 

comunicação, por conta das mídias sociais é muito maior do que 20 anos atrás. É necessário que 

campanhas, com o custo mais baixo possível, consigam sensibilizar de maneira mais eficiente e 

rápida esses consumidores. 

Um dos desafios deste trabalho foi o desconhecimento até então pelo processo de Design 

Thinking, sendo uma ferramenta que existe muitos artigos e comentários publicados em sites, 

mas de fato, poucas publicações científicas, motivou ainda mais a curiosidade em buscar 

referências que estabelecessem relações com a Publicidade. Ainda, a realização de um trabalho 

bibliográfico requer pesquisa e concentração na busca de autores que de fato contribuem para o 

trabalho. Logo, tanto para Design Thinking quanto Publicidade, essa busca teve que minuciosa, 

afim de conseguir informações relevantes que contribuíssem para a pesquisa. 



64 

 

 

Conclui-se, logo, que os processos de Design Thinking e Publicidade são semelhantes em 

seus conceitos e técnicas aplicadas. O que diferencia-os, talvez, é forma de cada equipe lidar com 

cada etapa, podendo incentivar a participação de todos ou focar a responsabilidade da etapa em 

um único de departamento.  

Acredita-se que a grande lição entre esses dois processos é entender como metodologias que 

já são conhecidas anteriormente, ganharam uma nova estrutura, podendo ser empregadas em 

quaisquer tipos de trabalho, criação, organização, entre outros. Design Thinking, nos últimos 

anos cresceu por ser um “novo” tipo de ferramenta, uma vez que sua base tem relação direta com 

o Design, e também, que se relaciona com a Publicidade. É certo que por causa da efervescente 

prática desse tipo de processo, o Design Thinking ficou famoso, porém com as mesmas 

características que Publicidade e Design trabalham. 

A partir deste trabalho, espera-se que seus resultados sejam utilizadas como uma fonte de 

consulta para cursos de Comunicação quanto outras graduações. É necessário, no mundo atual, 

um profissional ou acadêmico que tenham várias percepções de diferentes áreas para a construção 

do seu saber. Essas percepções são construídas através da curiosidade de entender e conhecer 

novos campos, da busca incessante pelo porquê das coisas e de como elas funciona, por isso a 

necessidade de criar esses tipos de conhecimento sob o aspecto deste.  

Sobre projeções futuras, espera-se a continuação dos estudos sobre ferramentas e 

processos de inovação que colaborem para o desenvolvimento da Publicidade como um todo. 

Human Centered Design (HCD) e o Pensamento Integrativo chamaram atenção para a 

continuação de um estudo mais aprofundado sobre o seu conteúdo e como aplica-la de forma 

eficiente na Publicidade. Dessa forma, espera-se que este trabalho seja o início de uma pesquisa 

mais aprofunda e que mostre a importância de uma Publicidade que relaciona-se com várias áreas 

de atuação profissional, mas que principalmente, solucione a necessidade real do consumidor, 

tornando sua experiência significativa. 
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