
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Jardim Ruiz 

 

 

 

A DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 

COM A PALAVRA, OS DIRETORES DE ARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 



 

 2 

 

Daniel Jardim Ruiz 

 

 

A DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 

COM A PALAVRA, OS DIRETORES DE ARTE. 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 
apresentado ao Curso de Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Área de Ciências 
Sociais, do Centro Universitário Franciscano - 
Unifra, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Bacharel em Comunicação Social, 
habilitação Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

Orientadora: Janea Kessler 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009 

 



 

 3 

 
 

Daniel Jardim Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 

COM A PALAVRA, OS DIRETORES DE ARTE. 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito 
parcial para obtenção de grau – Bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e 
Propaganda.  

 
 
 
 
 

_______________________________________  
 

Profª M.S. Janea Kessler - Orientadora (Unifra)  
 
 
 
 

_______________________________________  
Profª Laise Zappe Loy (Unifra)  

 
 
 
 

_______________________________________  
Daniela dos Reis Pedroso da Silva (Unifra)  

 
 
 

Aprovado em ...... de .................................. de ...................  



 

 4 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A minha família, pela atenção, carinho e incentivo ao longo de todos estes 
anos. 

 

A minha namorada, Ana Caroline por estar ao meu lado em todos os momentos 
e me trazer felicidade para a realização deste trabalho. 

 

Aos meus amigos, por estarem ao meu lado em todos os momentos. 

 

Aos amigos de Curso, por toda ajuda e companhia ao longo destes 4 anos. 

 

Aos professores do curso de Publicidade e Propaganda, pelos seus 
ensinamentos. 

 

Aos funcionários da agência Art/Meio Propaganda, pela amizade e 
ensinamentos ao longo do meu estágio. 

 

A professora Janea Kessler, pelas orientações que possibilitaram a elaboração 
deste trabalho. 

 

E aos que possibilitaram a conclusão da pesquisa: os entrevistados. 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

RESUMO 

 

Tem se percebido que o mercado da publicidade possui cada vez mais necessidade do quesito 

criatividade, pois o grande volume de informações e mensagens publicitárias de produtos e 

serviços faz com que os clientes exijam exclusividade em suas peças para que eles possam ter 

um destaque no mercado. A criatividade, item fundamental para que ocorra um diferencial no 

trabalho publicitário, faz com que os profissionais da área estejam sempre buscando novos 

rumos para achar a solução para a comunicação de forma alternativa e que chame atenção do 

receptor. Com isso, o presente trabalho busca verificar como diretores de arte das agências 

atuantes no mercado de Porto Alegre e Santa Maria definem os recursos visuais - um aspecto 

relevante para a visibilidade de uma peça publicitária - para resolver o briefing recebido. A 

pesquisa bibliográfica, aliada a entrevista com os diretores de arte, possibilitou concluir que a 

forma de criação está ligada as bagagens culturais dos criativos e na busca de referências de 

outros consumos destes. Para concluir, foi feita uma descrição das peças publicitárias, citadas 

pelos indivíduos na entrevista, com uma análise e interpretação crítica e teórica dos dados, 

para ver melhor como utilizaram os elementos visuais para solucionar o trabalho.  

 

Palavras-chave: Criatividade, Criação Publicitária e Direção de Arte 

 

ABSTRACT 

 

It has been perceived that the advertising market demands more creativity, therefore the big 

information volume and goods and services advertising messages make happen the clients to 

require exclusivity in their ads so they can achieve notability in the market. Creativity, a 

prime issue to have a differential in a advertising job, stimulate this area professionals for 

looking to new paths to find a solution for communication in an alternative way and to draw 

the attention from the receiver. Hereby, this paper researches to verify how art directors who 

work at the Porto Alegre and Santa Maria market define their visual resources – a relevant 

feature to a promotional material visibility - to solve the creative briefing received. The 

bibliographical research, combined to interviewing art directors, allowed the conclusion that 

the creation manners is linked to the creative men cultural backgrounds and in the search of 

references from other consumption like these. To finish, it was made the ads description, 
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quoted by each interviewed, with an analyzis and interpretation of data critically and 

theorically to better observe how they used visual elements to solve their jobs. 

 

Keywords: Creativity, Advertising Creation e Art Direction.
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INTRODUÇÃO 

 

A publicidade busca sempre novos rumos para sair de abordagens recorrentes, mas 

com a quantidade de produtos com alguma semelhança a concorrência é grande e, ainda 

que as agências mostrem algum diferencial na criação de suas peças, estas necessitam de 

uma maneira criativa de pensar e realizar ações publicitárias.  

Segundo Bigal (1999), o publicitário se mostra consciente na elaboração da 

mensagem publicitária, a qual necessita de uma seleção realizada por um emissor que 

elege seu alvo no interior de um público determinado. Para isso, o criador de uma 

mensagem publicitária ultrapassa a condição material do produto, as ações que 

identificam uma marca ou a utilidade de um serviço para uma condição simbólica de uma 

linguagem materializada em imagens, gestos, sons e cores que, associando com outros 

aspectos como tendências estéticas, define a criação de uma peça, campanha ou ação.  

Na comunicação publicitária os anúncios seguem processos semelhantes, mas o que 

faz com que um tenha maior destaque entre outros são as boas idéias, para divulgar os 

produtos ou serviços. Barreto (1982) afirma que a criatividade surge na propaganda como 

um ingrediente poderoso para garantir economia ao anunciante e poder de persuasão 

redobrada por centavo investido. Com isso o autor entende que uma forma criativa pode 

ter um melhor retorno por causa da visibilidade que a campanha ou peça irá trazer para o 

cliente, que busca o diferencial para poder ter o retorno financeiro superior ao investido 

em publicidade. 

A criação, em uma agência de publicidade, segundo Sampaio (1997), é a fase da 

geração de idéias, dos temas, dos slogans, das expressões, dos sons, dos textos, das 

ilustrações dos anúncios, dos filmes, e de todas as outras muitas formas de comunicação 

mais adequadas as mensagens para cada caso de cada cliente. Os responsáveis por essa 

fase são o redator e o diretor de arte, a denominada dupla de criação. 

O redator deve ser especialista em fazer os textos do trabalho, redação para 

chamadas, roteiros para comerciais de TV, spots de rádio, slogans e outros materiais 

textuais. O diretor de arte, especialista em composição visual, forma a dupla de criação 

com o redator, cuidando a visualidade da peça. Trabalha com imagens, ilustrações, 

tipografia, cor, elementos gráficos, pinturas, tendências estéticas; assim, seu trabalho 

depende muito da sua sensibilidade estética e da sua bagagem cultural que, junto com o 

conhecimento que ele tem do consumidor, faz com que ele tenha condições de sensibilizá-



 

 10 

los de maneira que as peças publicitárias motivem o consumo daquilo que está sendo 

anunciado. 

Com isso, o propósito deste estudo foi o de investigar quais os recursos escolhidos no 

processo de definição dos aspectos visuais de uma peça publicitária, pois os diretores de 

arte, quando recebem um PIT1, vão buscar recursos para resolvê-lo, dependendo do 

anunciante, do público e de informações passadas para ele. Ele pode utilizar a busca na 

internet, revistas, livros, ver tendências adequadas para o anunciante, tipografia, realizar 

estudos de cor, etc, como fonte de informações e referências para o trabalho que vai 

realizar.  

Um conjunto de informações que normalmente é passada por um profissional de 

atendimento é chamado de briefing, que segundo Santa´Anna (1998), é a reunião de 

informações para um pedido de trabalho elaborado pelo profissional que dá atendimento 

ao cliente e é muito relevante para que a criação publicitária torne-se um diferencial para 

as realizações de idéias originais. A função do diretor de arte, após receber seu briefing de 

criação, será a de realizar o trabalho recebido da melhor maneira possível, usando suas 

referências pessoais, experiências profissionais, atendendo ás necessidades 

mercadológicas do anunciante e buscando sensibilizar o receptor/consumidor por meio do 

apelo utilizado na mensagem. Qual será sua solução? A formação dessas curiosidades 

sobre a criação publicitária é que originou esse projeto, que procura alcançar os fatores 

que contribuem nas decisões de profissionais para a criação de layouts de peças 

publicitárias.  

Com o objetivo de estudar como os diretores de arte em mercados diferentes buscam 

recursos para resolver o briefing, é que este trabalho apresenta a seguinte questão: como 

diretores de arte de agências de Porto Alegre e de Santa Maria definem ou escolhem os 

recursos visuais de uma peça publicitária impressa? O fato de abordar essa questão a partir 

das experiências profissionais em mercados diferentes traz a esse cenário a possibilidade 

de investigar se a dimensão do mercado (potencial de investimento dos anunciantes, 

probabilidade de acessos diferenciados a bens culturais e o próprio acúmulo de 

experiências passadas pelos diretores de arte nas suas práticas profissionais) pode resultar 

                                                 

1 O PIT – Pedido Interno de Trabalho – é onde as informações acerca de um job são centralizadas, tanto o 
briefing inicial quanto as alterações que ocorrem até a devida conclusão. 
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em processos de definição da visualidade das peças que criam também diferentes entre 

uns e outros. 

 Assim, para cumprir os objetivos traçados para esse estudo, a seguir serão abordados 

os seguintes assuntos: no primeiro capitulo são apresentados conceitos de criatividade, criação 

publicitária e aspectos pertinentes a esses campos; no segundo capítulo o estudo trata sobre os 

elementos compositivos da mensagem publicitária impressa, como imagem, cor, tipografia, 

diagramação; procedimentos metodológicos, descrição e análise dos dados obtidos serão 

apresentados no capítulo 3, o qual é seguido pelas conclusões a que se chegou após o termino 

dessa investigação. 
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1 CRIATIVIDADE E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

A palavra criatividade tem diversas definições; o escritor Brewster Ghiselin (apud 

Kneller, 1998), por exemplo, afirma que criatividade é o processo de mudança de 

desenvolvimento e de evolução na organização da vida subjetiva e que, durante o ato criador, 

manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento incomum para nós ou 

para nosso meio. 

 Também Kneller (1978) garante que toda a definição de criatividade há de incluir o 

elemento essencial de novidade, pois criamos quando descobrimos e exprimimos uma ideia, 

um artefato ou uma forma de comportamento que seja nova para nós. Margaret Mead (apud 

Kneller, 1978) declara que quando uma pessoa faz, inventa ou pensa algo que é novo, 

podemos dizer que realizou ato criador. Já Ostrower (1987) considera a criatividade um 

potencial essencial ao homem e a realização desse potencial, uma de suas necessidades. Para a 

autora, a natureza criativa do homem se elabora na situação cultural em que ele se desenvolve 

na sua realidade social, cujas necessidades e valorações culturais se adaptam os próprios 

valores da vida. Para ela, criar corresponde a dar forma a alguma coisa baseado na experiência 

de vida e depende da bagagem cultural da pessoa.  

Para que a criatividade se desenvolva, Ostrower (1987) fala do potencial que o 

indivíduo tem de criar que é, basicamente, ter o poder para dar uma forma a algo novo. O ato 

criador abrange, portando, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, 

ordenar, configurar, significar. A autora entende que nos movemos entre formas e cita um 

exemplo:  

 
um ato tão corriqueiro como atravessar a rua – é impregnado de formas. Observar as 
pessoas e as casas, notar a claridade do dia, o calor, reflexos cores, sons, cheiros, 
lembrar-se do que se tencionava fazer, de compromissos a cumprir, gostando ou 
detestando o preciso instante e ainda associando-o a outros – tudo isto são formas 
em que as coisas se configuram para nós. (OSTROWER, 1987, p. 9) 

 
 

A autora mostra a referência do cotidiano na formação de ideias, mostrando como a 

criatividade está em nossas vidas e como pode nos ajudar a resolver problemas. Já Kneller 

(1978) descreve que a criatividade parece envolver certas capacidades mentais as quais 

abrangem a capacidade de mudar a maneira pela qual a pessoa aborda um problema, de 

produzir idéias relevantes e ao mesmo tempo inusitadas, de ver além da situação imediata e de 

redefinir um problema ou algum aspecto dele. 
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  Porém, ainda o autor se pergunta: como se acha a criatividade ligada à solução de 

problemas? Explica que alguns psicólogos sustentam que a criatividade é apenas um tipo 

especial de solução de problema, marcado por traços como novidade e persistência. Barreto 

(1982) também afirma que a criatividade é o sinônimo de solução de problema, pois ela só 

existe em frente de uma situação ou sendo parte de um problema real. Simplesmente não há 

criatividade sem um problema referente. Esse sentido - problema-solução – é o que se observa 

em anúncios publicitários, como por exemplo, o anúncio impresso da empresa de refrigerante 

Pepsi na edição de setembro de 2009 na revista Entertainment Weekly (2009), onde está 

inovando em adicionar um vídeo ao anúncio impresso. A Pepsi segundo Merigo (2009) é a 

primeira empresa a explorar essa forma de anunciar, pois aproveitou de um problema - a falta 

de atenção do consumidor - e achou a solução, criando um anúncio com vídeo. 

 Para Vieira (1999), a criatividade trata de um estado latente que todos possuímos, 

porém se não a “ignorássemos, desprezássemos, maltratássemos tanto, provavelmente nós 

estaríamos no palco das pessoas chamadas ‘iluminadas’. Além disso, afirma que os 

iluminados são aqueles que não deixam faltar energia para deixar sua “lâmpada acessa”, ou 

seja, pessoas que estão sempre com a resposta na “ponta da língua” e uma solução sempre 

correta para resolver qualquer problema.  

 Com isso Vieira (1999), referindo-se ao fato de ser redator publicitário, afirma 

que tudo para ele é motivo de inspiração e que quando o criativo busca o diferencial, a 

motivação é peça fundamental para o trabalho. O criativo, segundo Vieira (1999), é um 

trabalhador intelectual incansável, pois pensar, para essa pessoa, é tão natural como respirar. 

Se, por exemplo, o indivíduo fizer parte da equipe de criação de alguma agência, vai se 

apaixonar pelo briefing que receber. Vai se envolver naquele trabalho e com isso, vai “viver 

aquilo”. Vieira (1999) deixa claro seu ponto de vista, afirmando que:  

 
sua curiosidade não se conformará com as informações burocráticas, por mais 
precisas, por mais úteis. O criativo é um desestruturador de fórmulas, de modelos 
conhecidos, de formatos convencionais. Ele quer experimentar o contrário, por isso 
“pensa ao contrário”. (VIEIRA, 1999, p. 37) 
 

Dualibi (2000) também se refere que à criatividade como uma técnica de resolver 

problemas. Para ele essa técnica pode ser aplicada a todas as atividades humanas, e não 

apenas à atividade específica de criar uma boa comunicação. A criatividade sob essa ótica, 

pode ser aplicada à medicina, à sociologia, ao marketing, às finanças, à educação – a tudo.  
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Por abarcar um aspecto tão abrangente de atividade, o tema criatividade tem despertado 

interesse em diversos estudiosos e, em razão disso, ao longo dos tempos algumas teorias 

foram desenvolvidas para tentar explicar a criatividade, conforme veremos a seguir. 

 

1.1 TEORIAS DA CRIATIVIDADE 

 

Segundo Kneller (1978) a criatividade é a descoberta e a expressão de algo que é 

tanto uma novidade para o criador, quanto uma realização por si mesma. Não havendo teoria 

universalmente aceita sobre a criatividade, o autor considera algumas formulações alternativas 

para a compreensão desse campo, como por exemplo a criatividade como inspiração divina, 

uma das concepções de criatividade mais antigas que neste caso, defende que o criador é 

inspirado por Deus. A criatividade também pode ser entendida como loucura; neste caso, 

aparentemente espontaneidade e irracionalidade do indivíduo criativo são explicadas como 

fruto de um acesso de loucura (Kneller, 1978). Muitas vezes o gênio, especialmente o 

artístico, parece estar separado da loucura apenas por um fio de cabelo e, um exemplo que 

poderia ilustrar essa concepção seria Van Gogh, que com todos seus problemas alcoólicos e 

de alucinações, desenvolveu uma linguagem própria e única nos seus trabalhos. 

Outra teoria é a criatividade como gênio intuitivo que, de acordo com Kneller (1978), 

defende que a criatividade é uma forma saudável e altamente desenvolvida de intuição. Assim 

a criatividade não poderia então ser educada porque seria imprevisível, não racional e limitada 

a algumas poucas pessoas. A criatividade como força vital é uma das conseqüências da teoria 

da evolução de Darwin e entendida como uma manifestação da força criadora inerente a vida. 

E como última das teorias apresentadas pelo autor, a criatividade como força cósmica, a 

criatividade humana também tem sido encarada como expressão de uma criatividade universal 

imanente a tudo que existe. 

Kneller (1978) realizou estudos para identificar essas diversas teorias tentando 

explicar a criatividade (ou por que as pessoas criam) desenvolvidas ao longo da história a 

partir de crenças, mas também de estudos científicos. No decorrer dessa fase de descoberta, o 

autor elaborou estudos sobre o processo criativo e identificou fases para o desenvolvimento da 

criação, como será abordado a seguir. 
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1.2 PROCESSO CRIATIVO 

 

 Para entender o processo criativo Ostrower (1987) refere-se sobre a sensibilidade 

que, para a autora nada mais é que uma ligação dos processos intuitivos, que trata da intuição 

que cada indivíduo possui e dos processos de criação, que se refere que a criação é formada 

pela sensibilidade. Baseando-se em seus interesses e em suas íntimas pretensões, a autora quer 

dizer que a cultura orienta o ser sensível ao mesmo tempo que orienta o ser consciente. 

Ainda, outros autores fazem algumas indagações sobre o processo criativo como: 

existirá um padrão no ato de criação? Haverá processos similares, em ordem similar, sempre 

que haja criação? Quais são, afinal, as condições que parecem necessárias para que para que 

ocorra a criação? Essas são questões colocadas por Kneller (1978), o qual complementa com a 

afirmação de que é amplamente aceita a existência, no processo criador, de cinco fases 

reconhecíveis: primeira apreenssão, preparação, incubação, iluminação e verificação. 

 

1.2.1 Etapas do processo 

 

Kneller (1978) aponta que, antes da preparação, existe a primeira apreensão da questão 

que deve ser resolvida e relata que em geral, o momento da criação só ocorre depois de 

demorada preparação consciente seguida por intervalo de atividade não consciente. Antes, 

porém, é preciso que nasça o germe da criação. O criador tem de ter o seu primeiro insight, ou 

seja, a apreensão de uma idéia a ser realizada ou de um problema a ser resolvido, o que o 

autor denomina de “primeira apreensão”. 

 Já para Barreto (1982), são somente quatro fases: 1) preparação; 2) incubação; 3) 

iluminação; 4) verificação. O processo pode ter mais fases; na concepção de Dualibi (2000), 

este começa com o desejo, pois a pessoa deve, por alguma razão, querer criar algo original e 

acrescenta a fase da antecipação, que ocorreria após a incubação ou o retorno ao problema.  

 Com isso as definições de Kneller, Barreto e Dualibi sobre o processo de criação 

passam pelas seguintes etapas, que ocorreriam em sequencia. 
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1.2.1.1 Preparação 

 
Kneller (1978) define que essa fase constitui rigorosa investigação das potencialidades 

da idéia original. Para o autor um dos paradoxos da criatividade é que para pensarmos com 

originalidade precisamos familiarizar-nos com idéias alheias. Em muitas ocasiões essas idéias 

formam, por assim dizer, o “trampolim”, em que nossa imaginação se projeta. Também 

afirma que o processo de preparação deve ser apenas um meio para atingir, como fim, o 

lançamento da obra de criação própria. Por outras palavras, para realizar sua idéia criadora, 

ele deve dominar os meios de traduzi-las. Isso pode significar que o escultor, por exemplo, 

define o que irá criar antes de formar sua obra.  

 Para Barreto (1982), a preparação é a expressão ao problema que a pessoa se dispõe a 

resolver, a manipulação do maior número possível de dados e elementos pertinentes para, em 

seguida, “queimar pestanas” sobre os mesmos; para isso o criativo lê, anota, discute, 

coleciona, consulta, rabisca, cultiva sua concentração no assunto.  

 A preparação para o ato criativo pode ser direta ou indireta; conforme Dualibi (2000), 

é direta quando acumulamos informações pertinentes ao problema que deve ser resolvido, isto 

é, quando buscamos somente informações que contribuam para uma possível solução. Já a 

preparação indireta pode, eventualmente, ser inconsciente, pois quando a pessoa está engajada 

na solução de algum problema e, tendo esgotado todas as informações pertinentes ao seu 

alcance, começa a buscar outras possíveis informações. Então, para a fase a preparação, a 

busca de materiais, faz parte de uma quantidade imensa de referências para o assunto nas 

tentativas para solucionar o problema. 

1.2.1.2 Incubação 

 

Depois que o consciente realiza sua tarefa, o inconsciente entra em ação. O período de 

preparação consciente, de acordo com Kneller (1978) é seguido por um tempo de atividade 

não consciente, no qual as ideias do criador “são enterradas”. Com isso, o inconsciente sem 

limites, desimpedido pelo intelecto literal, “faz as inesperadas conexões que constituem a 

essência da criação” (Kneller, 1978, p. 66). 

 Barreto (1982) identifica essa etapa como aquela em que é necessário descansar, 

desligar-se do problema. Abandonando os detalhes, os números, as informações, a procura, 

para que juntamente ao consciente, o inconsciente entre em ação. Ele sugere que quem está 
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vivenciando esse processo deva ter um momento para ouvir música, ir ao teatro, cinema, ler 

jornais, jogar ou fazer ioga, enfim, ter uma “vida normal”.  

 Para Dualibi (2000), o processo da incubação se desenvolve mais no plano 

inconsciente, ou naquela faixa do pré-consciente. Depois da acumulação consciente de dados 

diretos ou indiretos, há uma reação da mente humana contra a pressão angustiante, causada 

pela incubação, até que aconteça o momento da descoberta de uma saída para o problema. 

Ainda na fase de incubação, Dualibi (2000), cita o brainstorm, um processo consciente no 

qual, se a criação é coletiva, as ideias começam a ser expostas pelos participantes. As 

características principais do brainstorm são a ausência completa de crítica e o julgamento 

adiado, uma vez que todas essas ideias que surgiram serão anotadas, para serem avaliadas 

quanto a sua pertinência ou adequação somente no final dessa ação. 

1.2.1.3 Iluminação 

 

Kneller (1978) define o momento da iluminação como aquele que leva o processo de 

criação a um clímax. De repente, o criador percebe a solução de seu problema, o conceito que 

enfoca todos os fatos, o pensamento que completa a cadeia de ideias em que ele trabalha; no 

momento de inspiração, tudo entra em seus lugares. 

 Referindo-se a iluminação, Barreto (1982) recorre ao termo clássico “eureka” de 

Arquimedes2. Esse momento pode ocorrer "para o homem criativo em ‘incubação’, nas 

circunstâncias mais estranhas ou inconvenientes, forçando-o a parar com seus afazeres sociais 

do momento e buscar lápis e papel desesperadamente”. (Barreto, 1982, p. 37) 

  Dualibi (2000) também reconhece que a iluminação é solução do problema que 

aparece pela primeira vez e, então, à idéia “estoura”. Em muitos casos, para ele, a iluminação 

é o término daquela forte angústia que o individuo vinha sentido. 

1.2.1.4 Verificação 

 
A última fase, para Kneller (1978) é a verificação ou revisão. O entusiasmo criador é 

condição necessária à criação e proporciona a matéria-prima da realização criadora, mas “o 

intelecto e o julgamento têm de terminar a obra que a imaginação iniciou” (Kneller, 1978, p. 
                                                 

2 Arquimedes - aquele que gritou "Eureka!" quando descobriu um método para calcular o volume de um corpo. 
Eureka! Encontrados escritos de Arquimedes. Disponível em: 
<http://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/eureka/> Acesso em: 23 jun. 2009. 
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83). Com essa afirmação, o autor faz referência ao momento no qual a ideia criativa leva ser 

testada, avaliada, ver se é adequada para resolver o problema. 

 Barreto (1982) reafirma a concepção de Kneller quando apronta que a verificação é à 

volta de tudo ao consciente, de identificar sua ideia, e o criador agora recua e imagina as 

reações daqueles com quem tenta comunicar-se. 

 Na interpretação de Dualibi (2000), há um intervalo de tempo que pode variar de 

segundos até vários anos entre a iluminação, a elaboração (etapa que ele considera extra nesse 

processo) e a verificação; neste caso, possivelmente o autor esteja se referindo a uma ideia de 

aplicação industrial pois, o autor entende que, com o aumento de recursos tecnológicos, tem 

diminuído drasticamente os intervalos entre o momento da descoberta e a aplicação de uma 

inovação. 

1.3 CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

A criatividade surge na propaganda, para Barreto (1982), como um ingrediente 

poderoso para buscar economia e poder de persuasão redobrados por centavo investido pelo 

anunciante. A mensagem criativa não atua desde o início como demonstração de bom gosto, 

mas como solução “revolucionária” para multiplicar a eficiência dos investimentos 

publicitários. Barreto (1982, p. 43) fala que “a propaganda nasce como solução para a 

indústria, e a criatividade nasce como solução para a propaganda”. A ajuda da criatividade 

para ter um diferencial em peças publicitárias marca pelo destaque, pelo diferente, assim 

dando mais visibilidade para a comunicação feita.  

Barreto (1982) também acredita que o público, os clientes e as agências “amam” a 

criatividade e, “quanto mais [criativa], melhor”. Afirma ser natural que o próprio cliente 

queira às vezes sentar-se junto com o publicitário e criar um título que nunca ninguém viu. O 

anúncio adequado, inteligente, criativo, é a demonstração de superioridade da imaginação 

sobre o comprador a ser persuadido, e este é, de acordo com o autor, persuadido mais rápido 

por isso. O anúncio criativo gera, em quem o recebe, uma admiração sincera e pode ser meio 

caminho andado para fazer seu admirador comprar o produto.  

Com isso Barreto (1982) aponta três pressupostos básicos para a propaganda: o maior 

problema é localizar o problema; um problema real e específico e há que se ter vontade de 

resolver este problema. O outro é entender a criatividade como solução de problemas; ou seja, 

uma boa ideia é aquela que irá solucionar o problema. E o último, o problema, em 
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propaganda, é persuadir. Criatividade em propaganda é o que persuade contingentes humanos 

– público e mercado – sobre os valores de um produto, um serviço, sobre um ponto de vista. 

Segundo Sampaio (1997), a criação é a essência da agência. A função do pessoal de 

criação é gerar ideias para serem transformadas em várias mensagens publicitárias como 

anúncios para jornais e revistas, slogans, comerciais de rádio, televisão e cinema, cartazes e 

outras. O departamento de criação trabalha a partir do planejamento estabelecido pelo setor de 

Atendimento/Planejamento que é também o setor que redige o briefing, documento que 

fornece as informações necessárias para os criadores levarem o anunciante a atingir seus 

objetivos. Para entender a referência ao briefing e falando sobre a influência que a experiência 

de vida traz para a criação publicitária Vieira (1999) afirma: 

 
O outro tipo de dado que você vai trabalhar são as informações acumuladas ao longo 
da vida – leituras, filmes, debates, observações, vivências e milhões de outras – que 
vão permitir as diversas associações entre os propósitos racionais do briefing e as 
possibilidades emocionais da mensagem publicitária. É isso que vai fazer a 
diferença. Os anunciantes procuram as agências criativas porque sabem que 
precisam provocar algum tipo de emoção para atrair a atenção das pessoas para sua 
mensagem. Não existe fórmula para ser criativo. Em publicidade e fora dela. Na 
verdade, o que deve existir é uma atitude aberta à informação, o estímulo à 
sensibilidade, o cultivo da oportunidade de reflexão. (VIEIRA, 1999, p. 18) 
 

O autor Sant´Anna (1998) fala na referência visual que a criação em publicidade usa, 

como diversos tipos de apelos relativos a pinturas, todas as tendências e variações, todos os 

antigos e modernos princípios artísticos e todos os meios buscados para que o impacto da 

mensagem da peça formada se concretize. Com relação ao impacto, há discussões no meio 

publicitário sobre que mensagem publicitária seria desejável, a que “vende” ou a que é 

criativa. 

Bertomeu (2002), por exemplo, caracteriza a propaganda em dois aspectos: a 

propaganda eficiente e a criativa e define que o publicitário busca, no processo de criação, a 

resposta em que ambas combinem. Ainda o autor refere-se que é possível afirmar que a busca 

mais importante para o publicitário dentro do processo de criação são os aspectos criativos 

unidos à eficiência, atingidos por meio de um domínio da linguagem usada na comunicação 

publicitária. Quando se define criatividade ou produto criativo, além dos aspectos originais e 

ousados, é também necessário que ela seja apropriada a uma dada situação, o que se pode 

considerar como fator de relevância: 

[...] CRIATIVIDADE implica emergência de um produto novo, seja uma idéia ou 
uma invenção original, seja a reelaboração e aperfeiçoamento de produtos ou  idéias 
já existentes. Também presente em muitas das definições propostas é o fator 
relevância, ou seja, não basta que a resposta seja nova; é também necessário que ela 
seja apropriada a uma dada situação. (ALENCAR, 1995, p. 16) 
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Com esse posicionamento que o autor se refere, em relação ao novo, no departamento 

de criação duas pessoas trabalham com isso: o especialista em textos e o responsável pelos 

elementos visuais, denominados dupla de criação. 

 

1.3.1 Dupla de Criação  

 

Cesar (2000) alega que há décadas o departamento de criação de uma agência é 

composto pela dupla de criação, formada por redator e diretor de arte: um faz o texto, o outro, 

layout. Mas, esse conceito de trabalho, embora exista ainda em grande número, já não é mais 

predominante, pois em grandes agências, trabalha-se com equipes de criação, com redatores e 

diretores de arte, vários, reunindo-se para discutir um trabalho. Com palpites daqui, dali, 

controvérsias, a ideia acaba se concretizando e, o departamento de criação fica mais 

produtivo.  

 Forma-se duplas de criação, e equipes de criação, com o objetivo de trocar as 

experiências entre seus componentes no desenvolvimento das ideias solicitadas para resolver 

os trabalhos passados pelo atendimento. Para Cesar (2000), a dupla de criação tem o objetivo 

de facilitar o entendimento de qualquer trabalho que se esteja manipulando, ou seja, cada 

indivíduo somando sua ideia a do outro, ambos buscando um conceito para a definição da 

peça, seja ela eletrônica ou impressa, proporcionando soluções mais adequadas para resolver 

o pedido de trabalho que, normalmente, vem juntamente com o briefing3.  

Do briefing são retiradas as informações preliminares e onde constam todas as 

instruções que o cliente repassa à agência para orientar seus trabalhos. Ele é a base da 

aculturação de um profissional, que após seu diagnóstico, juntamente com a complementação 

de informações, deverá ter condições de propor decisões eficientes para a empresa e para o 

problema ali apresentado, é o que afirma Sant´Anna (2009).  

Nesse documento deve estar um estudo completo com as informações a respeito do 

produto, mercado, consumidor, empresa e os objetivos do cliente. Também, deve ser 

resumido, mas preciso e completo, ser constituído e referendado dentro da empresa do cliente, 

de maneira que a agência possa trabalhar com uma base segura. Um bom briefing “é a soma 

                                                 

3 Briefing é um palavra derivada do verbo em inglês to brief que significa resumir, sintetizar. 
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das melhores respostas às principais perguntas para se compreender realmente um negócio e 

um contexto, onde está sendo apontada uma demanda a que, aparentemente, a comunicação 

pode atender”(SANT´ANNA, 2009, p. 110). 

 Cada profissional e agência de comunicação possui sua forma de elaborar um briefing, 

não existe uma fórmula correta para isso, mas Sant´anna (2009) cita sete etapas que ele 

considera indispensáveis nesse documento: definição do cliente, comportamento do cliente, 

estratégias utilizadas anteriormente, estratégias de investimento (com o valor que o cliente 

tem disponível para o investimento), estratégias de comunicação, estratégias de transmissão e 

medidas objetivadas. Dentro dessas etapas vão as informações coerentes a cada uma, que irão 

responder tudo que os demais profissionais da agência necessitam saber sobre o cliente e o 

problema a ser resolvido. 

1.3.2 Redação 

 

 Em um breve histórico do texto na propaganda no Brasil, Bertomeu (2006) faz um 

retrospecto de como começou a função do redator.  O autor fala que em no início do século 

XIX, no Brasil, vendedores ambulantes faziam frases musicais para chamar a atenção dos 

clientes nas ruas, originando os primeiros slogans. Em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro 

começou a publicar os anúncios que antes eram das vozes dos vendedores ambulantes e em 

1900 a imprensa se transforma com a chegada das revistas com textos publicitários escritos 

por jornalistas, poetas e romancistas. Na década de 1930 já haviam agências instaladas no país 

que logo utilizariam fotografias e selecionariam modelos para anúncios; nessa época, os 

textos dos anúncios possuíam muita adjetivação, eram extensos e ofereciam argumentos 

subjetivos de venda, afirma Bertomeu (2006). 

 O rádio se torna a mídia de massa mais importante em 1940, veiculando spots e 

jingles. Na década de 50, o Brasil tem as primeiras imagens geradas e transmitidas com a TV 

Tupi e também chegam os outdoors, sem nenhum padrão de tamanhos e materiais. Nos anos 

60 iniciou a briga das rádios com a TV, por audiência; na década de 1970 o texto publicitário 

se tornou mais leve e coloquial, mas ainda longo, porém surgem aqueles anúncios que 

apresentam somente título com mensagem verbal integrada ao visual e na década de 80 houve 

uma grande evolução nos equipamentos e gráficas que produziam revistas, nas quais os textos 

precisam de uma exigência maior, para chamar a atenção do leitor. Além do diferencial nas 

cores e nas boas impressões, tinha também novos formatos de mídia surgindo como folders, 
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cupons, envelopes, dobras especiais entre outros; assim, o texto podia ser variado se 

adequando especificamente em cada formato.  

 Apesar da estagnação do processo econômico brasileiro até meados de 1990, criam-se 

novos formatos publicitários: outdoors com apliques, segmentações de revistas, TV a cabo e o 

começo da internet. Com todos esses meios houve uma evolução nos textos: na criação, o 

diretor de arte e o redator começaram a discutir juntos os trabalhos. Antigamente, o redator 

criava chamadas e textos e passava para o layoutman ilustrar a peça publicitária. No século 

21, o texto publicitário fica mais rápido e passa pela sensação do visual, que tem uma força 

muito grande, deixando o texto em segundo plano, conclui Bertomeu (2006).  

 O autor Martins (1997) tem uma concepção de que um dos elementos básicos para um 

bom texto publicitário é a criatividade e diz que é necessário possuir habilidade para produzir 

algo diferente daquilo que já existe em linguagem escrita. Para isso é preciso ter a capacidade 

de conhecer e dominar as possibilidades que a língua oferece e assim gerar e elaborar textos 

inovadores. Também é essencial desvendar quais os recursos que permitem que um texto seja 

original e aprender como manipulá-los na produção de mensagens escritas para desta forma, 

produzir todas as maneiras de frases, parágrafos e enunciados. 

 Para o autor, uma boa redação é aquela que além de inusitada procura ser eficaz em 

sua função comunicativa. As manifestações criativas podem surgir para quem redige: em 

textos referenciais que, mesmo sendo lógicos, reais, verdadeiros, poderão fugir do comum da 

expressão lingüística, como por exemplo, textos que explicam como se utiliza um produto ou 

um serviço; já nos textos emotivos há mais campo para a imaginação com imagens, figuras e 

formas inusitadas, fazendo com que o texto se integre mais a imagens e formas. O texto 

emotivo é um texto que exprime o sentimento que o cliente quer que a mensagem passe para 

seu consumidor na peça publicitária. 

 O ser humano detém o poder de trabalhar com realidades, experiências e raciocínios 

em intervenções mentais e isso tem oferecido resultados que dignificam a inteligência do 

homem e que aparecem materializados nos inventos, nas obras de arte e nas formas de 

linguagem que, por meio da manipulação criativa dos signos verbais, podem expressar o 

mundo físico e psicológico artisticamente. Portanto, Martins (1997) afirma que o texto 

linguístico resulta de um trabalho mental e físico pelos quais o autor representa algo original, 

tanto no aspecto formal, quanto de conteúdo. 

 Dentre os elementos básicos da redação publicitária há algumas orientações que 

devem ser levadas em conta para elaborar um trabalho original. Martins (1997) diz que o 
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primeiro desses elementos surge a partir de um estímulo e é o que se denomina tema. Este é o 

objetivo que leva um indivíduo a comunicar-se e que deve ser claro no texto produzido, 

porém não necessariamente explícito, podendo ser deduzido indiretamente do próprio 

conteúdo. É a ideia principal sobre a qual se quer dizer algo. Também é aquele elemento que 

provoca o encadeamento de fatos e raciocínios envolvendo-os com percepções e vivências 

pessoais detidas através dos sentidos como impressões sensoriais. Com a análise atenciosa de 

uma redação pode-se descobrir o tema por meio de fatores que o manifestam ou com os quais 

se relacionam.  

 A segunda orientação do autor é desenvolver afirmações, características e raciocínios 

argumentativos do texto, constituindo o assunto. Esta é a matéria que utiliza ideias para 

explicar e comprovar o tema. O assunto normalmente se configura com uma introdução, 

desenvolvimento e conclusão e de acordo com Martins (1997), em textos de anúncios são 

dispensáveis o assunto que é composto por argumento apelativos, emotivos racionais, lógicos 

e não agressivos. O conjunto do tema e do assunto compõe a mensagem do texto. 

 O assunto pode vir expresso em palavras ou em imagens, ou nas duas formas, o que 

ocorre na maioria dos anúncios publicitários. Já a distribuição desses elementos formadores 

da composição visual da propaganda é de responsabilidade do diretor de arte, que se 

preocupará em relacionar os textos e as imagens formando, em geral, um conteúdo 

homogêneo. 
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1.3.3 Direção de Arte 

 

Nos estudos teóricos sobre a publicidade e na literatura técnica a respeito da atuação 

do diretor de arte na atividade publicitária não há conceituação clara a respeito de suas 

atribuições que vá muito além de sua participação na geração de ideias em conjunto com o 

redator e nas decisões que deve tomar para realizar seu trabalho de forma criativa e eficiente4. 

Seu campo de atuação é vasto, já que a visualidade, na comunicação publicitária não se 

restringe a anúncios impressos, mas também atinge materiais audiovisuais. Essa última talvez 

seja a principal diferença encontrada ao se comparar outro campo de atuação profissional, a 

do design gráfico, no qual alguns pesquisadores têm investido na sua conceituação, como é o 

caso de André Villas-boas. Para esse autor design gráfico se refere ao campo de conhecimento 

e “à prática profissional específicas relacionadas ao ordenamento estético-formal de 

elementos textuais e não-textuais que forma a composição de peças gráficas designadas à 

reprodução com o objetivo inteiramente comunicacional” (VILLAS BOAS, 2003, p. 29). O 

autor ainda afirma que a delimitação do design gráfico envolve quatro aspectos básicos: 

formais, funcionais, metodológicos e simbólicos. Uma peça impressa pode ser considerado 

fruto de design gráfico se responder a essas quatro delimitações.  

Os elementos formais incluem imagens, cores, tipografia e a diagramação no qual 

serão apresentados, em um projeto gráfico; já o aspecto funcional refere-se à capacidade deste 

projeto comunicar “através de elementos visuais (textuais  ou não) uma dada mensagem para 

persuadir o observador, guiar sua leitura ou vender um produto” (VILLAS BOAS, 2003, p. 

13). Quanto aos seus aspectos simbólicos, o produto do design gráfico (um cartaz, uma 

embalagem, uma identidade visual, etc.) “necessariamente tem como função transcrever a 

mensagem a ser transmitida seja qual enfoque for – para o código simbólico estabelecido, sob 

pena de não efetivar-se enquanto prática comunicacional” (VILLAS BOAS, 2003, p. 30). 

Nesses conceitos, pode-se perceber a similaridade dos campos de atuação de designers 

gráficos com os de diretores de arte, dado que suas qualidades são as mesmas: obter, mediante 

o uso de elementos visuais, a persuasão do receptor, a partir do ordenamento desses 

                                                 

4 CESAR, Newton. Direção de Arte em propaganda. São Paulo, Futura, 2000; CESAR, Newton. Os primeiros 
segredos da direção de arte. Brasília, Senac-DF, 2009; SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a 
propaganda para construir marcas e empresas de sucesso. Rio de Janeiro, Campus, 1997; SANT´ANNA, 
Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo, Pioneira, 1998. 
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elementos, direcionado-os a diferentes núcleos de comunicadores. O autor também comenta 

práticas recorrentes no Brasil que é o caso de jornalistas elaborarem projetos gráficos de 

jornais e revistas (diagramadores) e que “da mesma forma, boa parte (senão a maioria) dos 

diretores de arte das agências de publicidade é formada por publicitários” (VILLAS BOAS, 

2003, p. 38). 

O design gráfico, portanto, não é meramente diagramação de uma página, embora esta 

possa ser uma das ferramentas de trabalho do designer. Também não é ilustração, ainda que 

esta possa ser um dos elementos utilizados para a realização de um projeto. Com isso 

Livingston & Livingston citados por Villas Boas (1992, p. 11) definem o design gráfico como 

uma atividade de combinação. Um projeto de design gráfico consiste num “todo” ou também 

pode ser entendido como um conjunto de elementos visuais, que é formado tanto por um texto 

diagramado e por elementos tipográficos, quanto por ilustrações, fotos, e outros elementos 

gráficos. 

 Para compreender melhor as funções de um diretor de arte e de um designer gráfico é 

preciso entender cada elemento que compõe o trabalho desses profissionais. 
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2 ELEMENTOS COMPOSITIVOS DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA IMPRESSA 

 
 Em um anúncio, segundo Cesar (2000) é importante que se pense em todos os 

detalhes, que em um projeto gráfico funcionalista5 devem estar interligados, assim, a imagem 

necessita completar o texto e o texto completar a imagem. O autor diz que todas as peças, para 

serem elaboradas precisam iniciar de um rascunho, que começa com um espaço em branco a 

ser preenchido com objetividade, simplicidade e inteligência. Portanto um layout (ou projeto 

gráfico) possui elementos gráficos que formam e integram a sua visualidade e que 

basicamente define-se em diagramação, o que envolve composição, equilíbrio, contraste e 

inovação. 

 

2.1 IMAGEM 

 

Em relação à imagem, Ramalho (2005, p. 35) entende que as imagens podem 

desempenhar vários papéis e relata que “o próprio fato de uma imagem ‘funcionar 

esteticamente’ já é, em si, uma utilidade, uma função”. Também observa que as funções de 

uma imagem podem mudar, através, não só do tempo como também do espaço. De acordo 

com Aumont (1993) o espectador relaciona a imagem através de seu conhecimento, da sua 

consciência, do modo de ver e do saber. Ainda se refere aos afetos, pulsões e emoções que o 

espectador tem para absorver a imagem. Porém Berger (2000) menciona que o conhecimento 

e a explicação da imagem não se adéquam completamente a visão, e o que sabemos e o que 

cremos afeta nosso modo de vermos as coisas. Thilbault-Laulan citado por Guzmán (1993, p. 

168) menciona três principais funções da imagem: a expressiva, a racional e a conativa. 

 A imagem expressiva se refere à impressão de emoção que deve gerar no receptor. 

Certas características da imagem fortificam seu aspecto emotivo, provocando uma transição 

dessa emotividade ao campo do mítico e do mágico. Nas mensagens publicitárias são 

facilmente identificados estes aspectos míticos que são transmitidos, na maioria das vezes, por 

meio de uma mensagem de tipo poética, que se sobrepõe ao ato de comunicação. 

                                                 

5Na criação de um anúncio, tudo precisa estar funcionando. Texto precisa completar a imagem; imagem, 
completar o texto (CESAR, 2000, p. 39). 
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A imagem racional se expressa geralmente mediante esquemas gráficos. Este tipo de 

imagem se apresenta, como uma preocupação fundamental para não ter nenhum equívoco ao 

ser visualizado, como por exemplo, mapas, projetos arquitetônicos e outras. 

 Já a imagem conativa atua a partir de interpretação, da apresentação e da intimidação, 

deixando a forma gramatical para assumir, na imagem, a função de estabelecer um contato 

com o receptor e a função de implicação do receptor na peça, induzindo-o e convencendo-o a 

compartilhar da sua execução. A imagem publicitária passa informação do conteúdo na 

linguagem verbal, aplicando o imperativo e, na imagem, na apresentação dos personagens. A 

posição das mãos, o gesto, a direção do olhar, o plano fotográfico, etc., são exemplos que 

compõem uma maneira de interpretação e depende da intenção que a mensagem pretende 

passar e de como persuadir o público-alvo por meio da imagem. As mensagens de uma peça 

gráfica possuem, pelo menos, uma referência que assume a função de estabelecer o contato 

com o receptor da mensagem.  

Ao analisar uma mensagem publicitária, Guzmán (1993) comenta que, aparentemente, 

em todos anúncios existem dois tipos de mensagens: a linguística e a icônica ou seja, uma 

mensagem verbal e ou uma mensagem não verbal. O autor afirma também que a imagem 

literal é denotada e a imagem simbólica é conotada. Deste modo, a análise da imagem 

publicitária comportará em três níveis: a mensagem linguística, a mensagem literal e a 

mensagem simbólica. As funções da mensagem linguística sobre a icônica são, na 

comunicação de massas, fundamentalmente, duas a de “ancoragem” e a de “relevo”. 

 A função de ancoragem está relacionada com a pluralidade de significados que é 

consubstancial para a imagem, ainda que esta implique em uma interrogação sobre o sentido 

da mensagem. É por isso que se têm desenvolvido técnicas para combater essa interrogação 

através de uma “ancoragem” desta “cadeia flutuante” de significados, sendo a mensagem 

linguística uma delas. De fato, o texto guia, em primeiro lugar a identificação dos sentidos 

denotados das imagens e, em segundo lugar, dirige a interpretação da mensagem simbólica, 

constituindo-se uma espécie de força que impede que os sentidos conotados proliferem até 

interpretações muito individuais. E a função de relevo é superficialmente relacionada pelo 

autor com desenhos humorísticos. 

 Uma imagem publicitária, de acordo com Sant´Anna (1998) é uma forma de expressar 

a mensagem e deve servir para reforçar os valores de atenção, compreensão, memorabilidade 

e credibilidade do texto. Porém, esta só é válida à medida que melhora o rendimento do texto 

não ilustrado, do contrário pode ser inútil e até prejudicial. 
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 No que diz respeito à composição da imagem, Ostrower (2004) diz que existem duas 

modalidades básicas para esta ser formada: as semelhanças e os contrastes. As semelhanças 

baseadas em sequências de movimento, e os contrastes, na nitidez da imagem. A autora ainda 

afirma que através de semelhanças o indivíduo introduz séries no mesmo ritmo, enquanto que 

através do contrastes ele mexe com as tensões de espaço.  

Para Pinho (1991), a imagem é útil para ter a mensagem rapidamente compreendida, 

pois as pessoas de distintos níveis de formação respondem à uma imagem forte. Os textos 

exigem esforço mental, antes que a compreensão total seja obtida, assim, uma imagem 

ilustrativa cumpre com mais rapidez os objetivos pretendidos no anúncio, podendo substituir 

ou diminuir textos. Também tem a função de atrair a atenção nos meios impressos, pois o 

volume de informação com o qual o leitor se depara é grande e, por isso, segundo o autor uma 

ilustração adequada e com qualidades estéticas, atrai a atenção. E, por fim, a ilustração deve 

falar com todo tipo de pessoas uma vez que, poucas são as barreiras de linguagem, ou 

culturais, que um símbolo não anule as diferenças de comunicação, em especial algumas que 

são universalmente conhecidas como sinais matemáticos, de trânsito e outros. 

 O autor Hurlburt (1980) fala que em meados dos anos 80 as habilidades dos 

ilustradores, não se comparavam aos que os artistas que estudavam nas academias de belas-

artes, porém alguns anos se passaram e os bons profissionais de ilustração, começaram a ter 

destaque por suas idéias e imaginações mais intelectualizadas. A autor explica que essa 

mudança sobre o desempenho técnico para o pensamento criativo teve um efeito positivo 

sobre a ilustração, uma vez que a ideia, ou conceito, determina o estilo e o caráter da 

ilustração. 

  Para Sant´Anna (1998) a ilustração “é, como o texto, uma forma de expressar a 

mensagem e como tal deve ser estudada no momento de determinado tema.” (SANT´ANNA, 

1998, p.180). Ele se refere que a ilustração tem que servir para avigorar os valores de atenção, 

da memorabilidade e dar credibilidade ao texto, porém dependendo da utilização desta 

ilustração ela pode ser útil ou até prejudicial dependendo da forma utilizada. A ilustração, 

também, segundo Sant´Anna, pode servir  como memorização do anúncio ou peça impressa, 

contribuindo para a identificação do produto pela ilustração, assim distinguindo de 

concorrentes e ficando na memória do consumidor. 

  Sant´Anna (1998) complementa dizendo que como fator de compreensão a imagem 

destina-se a facilitar o entendimento e complementação do texto, reforçando a mensagem. 

Como fator de memorização do anúncio, também contribui para a identificação e distinção do 
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produto dos concorrentes e insere-se na memória do leitor por meio da associação de ideias 

subsequentes. A credibilidade é outro fator, pois mostra o resultado da ação de um produto, a 

utilização de um serviço e ajuda no processo de persuasão, mesmo se essa ilustração for 

apenas a aparência de uma prova da verdade que se quer transmitir. Por fim, o autor destaca o 

fator atenção, em que a ilustração integrada ao título reforça a visão. A cor na imagem 

publicitária é o primeiro elemento capaz de atrair a vista, pois possui uma ação estimulante 

sobre os indivíduos. Cada cor pode atuar pela tonalidade, claridade, saturação e pela 

superfície que ocupa e contrasta com outras principalmente com o fundo.  

 

2.2 COR 

 

A cor se apresenta como elemento relevante em relação à imagem. Ostrower (2004, p. 

101) diz que “o importante é entender que com poucas cores básicas, é possível estabelecer 

relações diferentes” tornando as estruturas espaciais expressivas e naturais. O valor exato de 

cada cor dependerá do conjunto em que é vista; como por exemplo, ao colocar uma lajota ocre 

no meio de várias lajotas vermelhas, esta é percebida rosada. Tudo depende de um contexto 

da cor; as cores individualmente não têm vida própria, necessitam de combinações para 

ficarem harmônicas. Cesar (2000) afirma que “as cores são usadas para estimular, acalmar, 

afirmar, negar, decidir, curar e no caso da propaganda, vender” (CESAR, 2000, p.194). 

   A publicidade, segundo Farina (1975) tem um fim, o de “atingir o indivíduo através 

de uma mensagem para incitá-lo a uma ação” (FARINA, 1975, p. 76). Com referência a cor 

na área publicitária o autor relata que: 

"vários fatores se conjugam para determinar a cor exata que será a portadora da 
expressividade mais conveniente a cada tipo especifico de mensagem para um 
produto a ser consumido ou serviço a ser utilizado. Na realidade, a especificidade 
daquilo que será anunciado tem íntima conexão com a cor utilizada, quer seja para 
transmitir a sensação de realidade, que para causar impacto” (FARINA, 1975, p. 82) 
 

 O autor cita algumas características das cores aplicadas à publicidade, como por 

exemplo, a cor vermelha, que aumenta a atenção, é estimulante, motivadora; a verde que 

oferece uma sensação de repouso; o azul que acalma e caracteriza frio; o amarelo relativo a 

artigos que indicam luz e é uma cor que é visível à distância; Características como essas 

tendem a ajudar o diretor de arte a definir a escolha da cor certa para transmissão da sensação 

correta para a peça publicitária. 
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2.3 TIPOGRAFIA 

 

 O autor Hendel (1998) define a tipografia como a arte que prepara corretamente os 

materiais impressos de acordo com a finalidade de distribuir o espaço e controlar o tipo de 

forma para ajudar ao máximo o leitor a compreender o texto. Ainda que para o autor a 

tipografia seja um meio essencialmente útil, deixando de lado a parte estética, visto que o 

objetivo principal do leitor raramente é satisfazer-se com a norma tradicional. 

Pereira (2004) afirma que a tipologia, “é o conjunto de caracteres, letras, algarismo e 

sinais, com seu devido estilo, formato, tamanho e arranjo visual, que constituem a 

composição dos textos, usada e um projeto gráfico” (PEREIRA, 2004, p. 4). O autor também 

trata que para quem trabalha com a tipografia, o termo tipologia seria o mais significativo 

para reunir o estudo dos caracteres, desde a sua criação, desenvolvimento e adequação ao uso 

para ter uma relação com todos os processos gráficos.  

As famílias tipográficas são consideradas grupos de tipos unidos por características 

similares, cita Pereira (2004). Elas se diferenciam basicamente pela espessura, na largura ou 

na inclinação de seus traços. Para compor uma família além da versão normal da fonte, 

existem os tipos itálicos (inclinados para a direita), e com uma maior espessura chamada 

“bold” ou negrito. 

Pereira (2004) diz que quase todos os tipos podem ser classificados em “com serifa e 

“sem serifa”. O autor define serifa como “um pequeno filete de acabamento que se estende 

nas terminações das hastes dos caracteres” (PEREIRA, 2004, p. 12). O autor relata que as sem 

serifa e com o traço mais simples são os caracteres mais primitivos de todos os alfabetos. No 

século XIX foi quando chegaram os tipos rebuscados, decorados e floreados, diz Pereira 

(2002), quando o “design se voltou contra aquele excesso de estilos e procurou refletir o novo 

conceito da era da máquina” (PEREIRA, 2004, p. 12). 

Williams (1995) fala dos vários tipos disponíveis hoje em dia e dos diversos que vão 

surgindo a cada dia, mas a maior parte pode ser agrupada em uma das seguintes seis 

categorias: Estilo Antigo, Moderno, Serifa Grossa, Sem Serifa, Manuscrito e Decorativo. Na 

definição da autora os tipos do estilo Antigo “baseiam-se na escrita à mão dos escribas, que 

trabalhavam com uma pena na mão” (WILLIAMS,1995, p.84) e é um estilo muito adequado 

para um texto muito longo.  

Os tipos Modernos também possuem serifa, porém trazem um diferencial do estilo 

antigo, que é uma transição radical grosso-fino nos traços e não são bons tipos para grandes 
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textos, sugere a autora. O tipo Serifa Grossa veio de uma evolução dos tipos Modernos no 

decorrer da revolução industrial, pois na época a produção de cartazes era grande e, para sua 

visualização de longe, foi necessário que todos os elementos dos caracteres fossem mais 

largos, relata Williams (1995).  

O estilo Sem Serifa, como o nome já diz não possui serifa nos finais de seus traços. É 

um tipo que segundo a autora, pode “aperfeiçoar a diagramação de suas páginas” 

(WILLIAMS, 1995, p. 86) deixando a página bem marcante. Manuscrito, segundo a autora, 

inclui todos os tipos que pareçam terem sido escritos a mão. É um tipo que pode ser bem 

utilizado em tamanhos muito grandes, segundo a autora. Por fim, os tipos Decorativos que são 

fáceis de serem identificados por terem características de humor e por ser diferentes dos das 

demais categorias. “Dependendo de como você utilizá-las, as fontes decorativas podem trazer 

de maneira espalhafatosa emoções óbvias ou você poderá manipulá-las para suas conotações 

sejam muito diferentes da primeira impressão.” (WILLIAMS,1995, p.90) 

 

2.4 DIAGRAMAÇÃO 

 

Para Cesar (2000) é na diagramação que se define a distribuição e colocação dos 

conteúdos de uma peça no seu devido lugar, obedecendo a ordens simétricas ou assimétricas. 

A organização é baseada em importância, precisa-se saber o que mais importante para 

aparecer mais, o lugar certo do título da peça, qual a melhor posição para a marca, o telefone 

etc.  

A estrutura do projeto gráfico é formada pela diagramação segundo Pereira (2004) 

“sob a forma de diagrama, ou esquema linear, distribuindo e dimensionando as áreas a serem 

ocupadas por textos e imagens” (PEREIRA, 2004, p.110). 

Define que diagrama “é a estrutura visual para mostrar determinado conceito ou idéia 

dentro de uma lógica organizacional,” Cesar (2009, p.95). O autor afirma que existem vários 

tipos de diagrama, logo, a representação por meio de gráficos, linhas ou esquema é um 

diagrama. “Diagramação, por sua vez, é o ato de distribuir os elementos, sejam textos ou 

gráficos, obedecendo às lógicas do diagrama.” (CESAR, 2009, p.95)  

 Portanto, Cesar (2009) afirma que exercitar o pensamento prático e, antes de fazer um 

layout, enxergá-lo em sua mente. Se não tiver claro em sua mente, rabiscar antes de ir para a 

máquina é uma maneira bem eficiente, segundo o autor; fazendo o “rafe”, a determinação dos 

pesos e nas medidas dos elementos, estará visível.   
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A diagramação de uma página de texto, um editorial de revista, por exemplo, pode ser 

um diferencial para uma diagramação criativa. “De acordo com a matéria e seu propósito, 

define-se a diagramação” (CESAR, 2009, p.95). Por exemplo, “se a matéria é sobre surfistas, 

é bem natural usar os textos em movimento. Fazer uma diagramação mais solta, arrojada” 

(CESAR, 2009, p.95). Se a diagramação for para um anúncio, há de se observar o que é mais 

importante, se é imagem ou texto, pois a imagem for forte e conceitual, o autor recomenda 

então valorizar mais a imagem para que o texto não se sobressaia à imagem. Num ponto de 

vista mais técnico, Cesar (2009) dividiu a diagramação em duas vertentes: simétrica e 

assimétrica. “Na diagramação simétrica, é quando você segue alinhamentos e simetria na 

disposição dos elementos” (CESAR, 2009, p. 96). A diagramação assimétrica é quando o 

texto é distribuído de uma maneira totalmente inusitada, quebrando a ordem tradicional, 

“trabalhando com os elementos de maneira nada convencional desalinhando-os.” (CESAR, 

2009, p. 96) 

Neste capítulo foram abordados os elementos compositivos da mensagem publicitária 

para a formação de uma peça impressa, onde apresentou-se algumas formas adequadas para a 

realização de uma peça publicitária original. Na continuidade deste trabalho será apresentada 

a metodologia adotada para buscar os resultados pretendidos com essa investigação.   
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3 METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

Para a elaboração desse trabalho, foi adotado o estudo exploratório, por ser um estudo 

que, segundo Tachizawa (2006), “permite ao pesquisador reunir elementos capazes de 

subsidiar a escolha do objeto e a definição do tema, além das justificativas teóricas do 

mesmo.” Marconi (1990) tem a definição para o estudo exploratório: este “enfatiza a 

descoberta de idéias e discernimentos”. Assim na primeira fase da pesquisa foi realizado um 

estudo bibliográfico com fundamentos teóricos relacionados à criatividade, processo criativo, 

criação publicitária e elementos do anúncio impresso para que se obtivesse um panorama 

inicial sobre o objeto de estudo. GIL (1994) afirma que a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

O trabalho também se caracteriza por ser descritivo com análise qualitativa dos dados 

coletados, pois essa abordagem permite responder à questão levantada na definição do 

problema de pesquisa.  

 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esse título e uma 
de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados. (GIL, 1994, p. 45). 
 

Para que se tivesse um maior e mais elaborado aprofundamento, os dados foram 

analisados qualitativamente a partir de aspectos levantados no referencial teórico e na 

pesquisa empírica desse estudo. “A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e 

compreensão do problema [...] e é baseada em amostras pequenas e não-representativas” 

(MALHOTRA, 2005, p. 113).  

Para obtenção dos dados necessários para o estudo junto às fontes primárias, com o 

objetivo de identificar os procedimentos adotados pelos profissionais, foram feitas entrevistas. 

Segundo Marconi (1990) “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional.” Uma das vantagens da entrevista como instrumento de coleta de dados 

é que o pesquisador pode ficar livre para formular perguntas de acordo com o andamento das 

respostas dos entrevistados e assim, obter informações mais completas. 



 

 34 

Para essa fase do estudo foi realizada a seleção de uma amostra com profissionais que 

atuam na área de criação de agências, com o objetivo de compreender quais os métodos que 

eles utilizam para resolver o briefing.  

Com uma amostragem não-probabilista de maneira intencional – caso desse estudo - o 

pesquisador está interessado na opinião de determinados elementos selecionados, mas não 

representativos da mesma. A amostra de indivíduos para serem entrevistados foi constituída 

por três diretores de arte de agências de Porto Alegre e três de agências de Santa Maria. Os 

contatos com os diretores de arte foram feitos por meio de contatos pessoais do pesquisador, 

de ambas as cidades. A escolha de diretores de arte que exercem essa função em dois 

diferentes mercados se justifica na medida em que sabe-se que são cenários distintos: 

enquanto na capital há a predominância de anunciantes do setor industrial, em Santa Maria, 

em geral, predominam anunciantes locais do setor varejista.   

Assim, foi possível comparar os métodos utilizados no processo criativo por 

profissionais de agências de uma cidade grande, que trabalham com empresas de médio e 

grande porte, partindo de um pressuposto que, na atividade criativa o consumo cultural serve 

como referência no ato criativo, onde poderia haver diferença entre os procedimentos dos 

profissionais que atuam em dois cenários com ofertas culturais distintas, como espetáculos, 

filmes, shows, exposições entre várias outras ofertas oferecidas em uma capital, do que com 

os profissionais de uma cidade de interior que possuem clientes de menor porte e que têm 

uma oferta cotidiana mais restrita, nessa área. 

 

3.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Com o objetivo de verificar como diretores de arte de Porto Alegre e Santa Maria 

definem os recursos visuais que utilizam para resolver o briefing recebido, foram feitas seis 

entrevistas com profissionais de departamentos de criação de agências de ambas as cidades. O 

critério de definição dos entrevistados foi, em primeiro lugar, o de atuarem em agências de 

propaganda de médio ou grande porte nas duas cidades, que segundo a autora Lupetti (2006) 

as agências de médio porte são denominadas como estruturas funcionais, onde “as pessoas são 

agrupadas por habilidades semelhantes, que compartilham especialidades, interesses e 

responsabilidades técnicas” (LUPETTI, 2006, p. 51).  E as agências de grande porte segundo 

a autora são as agências de estruturas divisionais que “agrupam pessoas com diferentes tarefas 
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e habilidades, que trabalham no mesmo produto, servem a clientes semelhantes ou operam na 

mesma região geográfica” (LUPETTI, 2006, p. 52). 

 Este capítulo é resultado das entrevistas feitas com profissionais da área acerca do 

processo de escolha de recursos gráficos que utilizam nos materiais publicitários que criam. 

Reúne depoimentos de uma diretora de arte da Agência Job&Hervé6, um diretor de arte da 

Agência Flow7 e um da DCS8, de Porto alegre. De Santa Maria, uma diretora de arte da 

Art/Meio Propaganda9, um diretor de arte da Cia de Propagandas10 e um da Inox Ideias11. 

 Para melhor complementar seus depoimentos, no final da entrevista os entrevistados 

indicaram uma peça produzida por eles e descreveram a definição de recursos da mesma. 

A primeira questão colocada aos indivíduos da amostra foi com o objetivo de traçar 

um breve retrospecto de sua formação e/ou atuação na área e obter dados que poderiam ser 

relevantes para o desenvolvimento de seu processo de criação. À indagação: De onde veio, 

para onde que ir? as respostas obtidas foram: 

 Chris Sassen, diretora de arte da agência Job & Hervé, vem de uma longa trajetória de 

estágios, pois, conforme afirmou, desde o primeiro semestre da faculdade teve a sorte de 

passar por grandes agências de Porto Alegre, como Dez Propaganda e Martins + Andrade, 

empresas nas quais ela diz ter adquirido uma grande experiência em propaganda, aprendendo 

com grandes profissionais da área.  

A entrevistada trabalhava em alguns estúdios de design e, inicialmente, era onde ela 

gostaria de focar o seu trabalho. Um objetivo de vida dela é, conforme afirmou, “chegar a ser 

Diretora de Criação, poder escolher a minha própria equipe, fazer meus próprios horários e ter 

minhas contas em débito automático”.  

 O diretor de arte Giovanni Sartori se graduou em Publicidade e Propaganda na 

Unisinos, começou suas experiências na área em um escritório de design, mais tarde passou 

pela Martins + Andrade onde, segundo ele, começou mesmo na propaganda. Mais tarde foi 

                                                 

6 Agência Job&Hervé. Principais clientes: Chopper Jeans, Dakotinha, Index Jeans, Kolosh, Tanara.  

7 Agência Flow. Principais clientes: Uniagro, Porto Brasil, Fiorucci, Built NY 

8 Agência DCS. Principais clientes: Claro, Olympikus, Reebok, Banrisul, RBS TV, Governo do Rio Grande do 
Sul. 

9 Agência ART/MEIO Propaganda. Principais clientes: Pampeiro Volkswagen, Monet Plaza Shopping, 
UNIFRA, Eny Calçados, Unimed Santa Maria.  

10 Agência Cia de Propagandas. Principais clientes: Felice Automóveis, Mercamodas. 

11 Agência Inox Ideias. Principais clientes: Rede Vivo, Gabardo Transportes, Icardio - Instituto Cardiovascular. 
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para a Escala, depois para a Job & Hervé. Hoje ele presta assessoria de comunicação e não 

trabalha fixo em nenhuma agência. Na entrevista, Giovanni (2009) afirmou: 

vim da angústia, da busca infinita de encontrar a forma mais agradável para o olho, de 
uma necessidade incrível de tornar tudo ao meu redor o mais belo possível. Estou 
sempre indo, não paro nunca. Sempre em busca de um conforto visual. Mas nada 
neurótico, isso tudo é muito prazeroso.  
 

Formado em Publicidade e Propaganda na PUC em 1989, Rafael Bohrer saiu da 

faculdade “sem saber o que era criação, o que era portfólio”. Com uma ajuda do pai, que 

conhecia o proprietário da agência Boa Nova e nessa empresa começou a atuar no mercado. 

Na entrevista com o empresário, conseguiu seu primeiro estágio. “O dono da agência me 

perguntou: tu gosta de criação? E eu: ah, eu gosto de criação.” No início, Rafael só recortava, 

colava, refilava papéis, mas ficou um ano e meio lá e, dentro desse tempo, “fiz arte final, na 

mão, com nanquim, depois fazia arte final no computador, e comecei a fazer uns trabalhinhos 

de direção de arte”, pois segundo ele “tinha um diretor de arte, vagabundo, que chegava tarde 

e daí eu comecei a pegar uns trabalhos do cara, e comecei a fazer umas coisas boas.” 

Rafael relata sua trajetória após essa primeira experiência: “saí dessa agência, fui para 

outra agência pequena, mas já como diretor de arte; depois fui para uma agência que atendia o 

governo, fiquei um ano e meio atendendo o governo”. O entrevistado segue seu relato dizendo 

que “depois fui para a Escala onde fiquei 4 anos, foi lá onde eu aprendi bastante de 

propaganda; saí da Escala e fui para São Paulo, trabalhei na Cápsula, depois na TWA, daí 

depois vim pra POA e pra DCS e estou aqui faz 6 anos”.  

Michele Brenner é Bacharel em Desenho Industrial – Programação Visual pela UFSM 

e, desde o estágio, ainda estudante, atua na mesma agência de publicidade e propaganda. Ela 

acredita que seu local de trabalho é ótimo devido à diversidade de trabalhos que se encontra 

em uma agência de publicidade. Segundo ela “hoje, na cidade onde atuo encontro-me 

satisfeita, porém satisfação é algo que sempre se deve buscar, acredito que sempre temos o 

que aprender e sempre temos que chegar mais longe.” 

Carlos Alberto Bellinaso começou suas experiências de trabalho fazendo com curso de 

informática de manutenção de micro e, através desse, começou a se interessar pela área 

gráfica, fazendo webdesign e assim descobrindo as ferramentas gráficas.  

Fui procurar que tipo de cursos eu poderia fazer que utilizassem essas ferramentas, e 
como meu pai já trabalhava com TV, pensei em jornalismo ou publicidade, pois me 
criei escutando esses assuntos da área. 

 
Começou fazendo Publicidade e Propaganda em uma faculdade de Curitiba, OPET, a 

qual teve que trancar a matrícula no 7º semestre. Após isso, começou a fazer curso técnico em 
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informática, e neste aperfeiçoou-se mais nas ferramentas de webdesign. Então, terminando o 

curso, “fiz outros cursos específicos de Corel Draw e Photoshop e fui procurar algo na área da 

propaganda”. Começou em um estúdio de foto, manipulando imagens, fazendo convites de 

formaturas, por alguns meses; após essa experiência entrou no mercado publicitário na Latino 

America onde atuou por cerca de 4 meses; depois, foi para Cia de Propagandas onde se 

encontra até hoje. “Tenho um ótimo ambiente de trabalho hoje, e sempre estou buscando 

novos caminhos para seguir, onde um futuro não muito longe ainda me espera”. 

Luciano Ribas, diretor de arte da Inox, trabalha desde 1995, antes mesmo de se 

formar, em Desenho Industrial na UFSM. Luciano traça um histórico da sua vida profissional 

até hoje: trabalhou 2 anos do DCE (Diretório Acadêmico Estudantil) e então foi para a 

agência Latino América, na qual estagiou por 20 dias e logo assumiu o cargo efetivo de 

diretor de arte permanecendo por 3 anos. Depois foi trabalhar na Finish Produtora, na área de 

edição de vídeos; em 2000, nessa mesma produtora, coordenou a parte de vídeo da campanha 

do Valdeci Oliveira para prefeito de Santa Maria. Mais tarde, em 2001, Marcelo, seu atual 

sócio e parceiro de criação na Latino América, o convidou para entrar como sócio na Tríade, 

hoje Inox, no lugar de uma pessoa que havia deixado a sociedade. 

Luciano completa seu relato: “na minha vida inteira trabalhei com design gráfico, 

direção de arte, e um determinado momento com vídeo.” Também chegou a dar aula por 

algum tempo como professor substituto na UFSM e, como ele trabalhou bastante com 

marketing político nesse período, foi secretário do município de Santa Maria. 

Os três diretores de arte de Porto Alegre são formados em Publicidade e Propaganda e 

afirmaram nas suas respostas que, quando passaram por grandes agências como Escala e 

Martins + Andrade, foi onde eles mais aprenderam sobre propaganda. Já os diretores de arte 

de Santa Maria, dois formados em Desenho Industrial e um não possui a formação acadêmica, 

não tiveram experiências em grandes agências e estão satisfeitos com os seus cargos na 

cidade.  

A segunda questão colocada aos sujeitos da amostra foi com o objetivo de saber sobre 

suas atividades, fora do ambiente de trabalho, e obter informações que poderiam ser 

relevantes para o desenvolvimento de seu processo de criação. À indagação: Tens algum 

hobbie? as respostas obtidas foram: 

Chris Sassen tem como divertimento tocar em sua banda. Ela relata que “através da 

música busco sair do cotidiano e ficar fora do mundo real”. Chris conta que: 
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Eu tinha uma banda amadoríssima só de meninas; cantava (mal) e tocava (mal) 
guitarra. Depois fui convidada para cantar em outra banda, bem menos amadora e só 
de meninos. Mas infelizmente começou a ficar difícil conciliar tudo com a vida 
profissional e acabei tendo que optar por um ou outro (SASSEN, 2009). 
 
 

O diretor de arte Giovanni Sartori tem como seu lazer cozinhar. Segundo ele, perde o 

tempo na frente de um fogão. Ele conta que perde as quantidades e acaba fazendo um jantar 

para 10 pessoas, sendo que ele mora sozinho. Giovanni diz já ter convidado vários amigos de 

ultima hora, para fazer uns jantares relâmpagos. Ele complementa em relação ao seu hobbie:  

o maior prazer é poder fazer alguém feliz por momentos muito precisos. Depois tudo 
fica na memória. O alimento é sedutor, manda mensagens e se alguém não gostar o 
olho não mente. Acho uma relação de troca muito verdadeira (SARTORI, 2009). 

 

O diretor de arte da DCS, Rafael Bohrer tem seus horários vagos preenchidos com sua 

escola de publicidade12 no qual ele é fundador e gosta de curtir seriados de televisão, já 

Michele tem como passatempo fazer artesanato e também gosta de fazer pesquisa sobre 

arquitetura e decoração de interiores. 

 Carlos Alberto diz ser um “game maníaco. Sou fissurado em jogos eletrônicos tanto no 

computador quanto no vídeo game Playstation”. Luciano Ribas declara: “gosto muito de 

filmes, coleciono principalmente filmes de animação, gosto de plástico-modelismo também, 

em escala 1 por 72, montando caças da 2ª Guerra Mundial, livros, revistas e quadrinhos gosto 

bastante também”. 

 De todos os entrevistados apenas Rafael Bohrer possui um hobby diretamente 

relacionado ao seu trabalho na agência, enquanto que os demais realizam atividades que não 

estão diretamente ligadas à direção de arte; porém, essas podem servir como referência ou 

inspiração na hora de criar. Assim, informações e referências de vida, desses profissionais 

podem estar sendo usadas nas suas decisões sobre o que fazer para resolver problemas de 

comunicação de anunciantes que atendem, conforme abordado na página 19 desse estudo. 

Na terceira pergunta, que questionava os entrevistados como eles se informam, 

procurou-se identificar onde e de que maneira eles buscam suas referências e talvez, a 

inspiração, para criar as peças publicitárias.   

A entrevistada Chris Sassen respondeu que na Job & Hervé, agência em que ela 

trabalha, é disponibilizada uma grande quantidade de revistas de moda, nacionais e 

internacionais, livros de design, arte gráfica e arquitetura, de onde ela e os colegas tiram 

                                                 

12 Escola de Publicidade  
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muitas referências. Além disso, a internet é outra grande fonte para a busca de informações, 

pois ela informou que na agência possuem acesso, inclusive, ao site WGSN 

(www.wgsn.com), atualmente um dos mais reconhecidos da tendência mundial em moda. 

Giovanni Sartori diz que na área da comunicação tudo é uma fonte de dados. Suas 

informações vêm, até mesmo, de um pedaço colorido de papel qualquer, em que a cor pode 

acabar gerando uma ideia ou servindo de referência, “leio muito, olho muito, fotografo muito 

e navego muito”. Para ele, é fundamental registrar a informação, por isso, armazena tudo o 

que gosta. 

Para Rafael Bohrer a maior forma de adquirir informação “é a vida, que também é a 

melhor referência”. Por isso, procura viajar bastante, ir a lugares diferentes, fazer coisas 

inusitadas e conversar com pessoas de diversas áreas, como advogados, médicos e arquitetos. 

Micheli Brenner fica sempre atenta ao que acontece na sua volta, nos lugares que vai e 

nas mídias em geral como televisão, internet, mídia impressa. Ela também vê em tudo uma 

referência para auxiliar no seu trabalho. Carlos Alberto costuma se informar de acordo com 

que está fazendo e também procura em livros, catálogos ou em sites relacionados à 

propaganda ou outro assunto específico. 

Luciano Ribas tem sua maior fonte de informação na internet. Segundo ele “ela é uma 

ferramenta fantástica, tem acessos a coisas que tu não conseguirias em tempos atrás”. Ele 

relata que é um leitor, adora todo o tipo de revista, livro e gosta de TV, tanto telejornais 

quanto séries e muito intervalo comercial, que para ele “até para um âmbito profissional, mas 

hoje eu te digo que a principal fonte de informação é a internet”. 

O entrevistado Rafael Bohrer foi o único que não citou a internet como uma fonte de 

informação; mas para todos, tudo que está ao seu redor é fonte de informação. Eles olham, 

pesquisam e procuram se informar sobre diversos assuntos, sem limitações. Essas afirmações 

vão ao encontro do que diz em estudiosos da criatividade e profissionais da criação 

publicitária, citados na página 12 e 13 deste estudo, que falam sobre as contribuições das 

vivências dos indivíduos criativos na formação de ideias na inspiração e na motivação, para 

criar.  

A quarta pergunta teve a intenção de saber o que os entrevistados da amostra 

compreendem com o “ato de criar” e dessa forma, o que eles pensam sobre o trabalho que 

exercem. As respostas obtidas foram: 

A diretora de arte Chris Sassen acredita que as pessoas confundem criatividade com 

originalidade. Para ela, Einsten é um símbolo da originalidade “por ter criado teses e muitas 
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outras coisas sem grandes explicações.” E criatividade, é para a diretora de arte, combinar um 

pouco de cada coisa e fazer sua própria arte, “contar sua própria história”. 

Para responder esta pergunta, Giovanni Sartori relembrou seu primeiro professor que 

disse que criar é algo angustiante. Para ele, depois que surge a ideia é mais fácil; o difícil é o 

processo de chegar até a ideia incomum, pensar em coisas que não foram ditas de tudo que já 

foi dito até hoje. Rafael Bohrer diz que o processo criativo é algo prazeroso, que é genial ter 

uma boa ideia; já Michele Brenner compreende o ato de criação assim: “conseguir traduzir 

uma informação ou conceito de forma visual e/ou escrita. Fazer a informação ser interpretada 

de forma objetiva”. 

Carlos Alberto trata o ato de criar como “o momento em que paramos pra realizar um 

trabalho. Paro pra pensar sobre o que deve ser desenvolvido, buscando inspiração ao máximo 

para encontrar a solução”. Luciano Ribas acha que o ato de criar é:  

 
dar consistência pra uma ideia, que sozinha, é só uma ideia. Uma ideia quando se 
trabalha o processo criativo dentro de uma técnica, tanto do design quanto da 
publicidade, se dá coerência, transforma ela em um produto, uma ideia sozinha não 
sustenta nada, ao mesmo tempo em que uma peça que não tenha o mínimo de 
reflexão, é uma peça menos consistente. 
 

  
 Em relação à quarta questão, os diretores de arte da amostra pensam de forma distinta 

sobre o assunto, contudo, uma resposta complementa a outra confirmando o que alguns dos 

autores citados no referencial bibliográfico deste trabalho falam. Estudiosos do assunto 

descrevem o ato de criar como a manipulação de símbolos ou objetos externos capazes de 

gerar a criação da peça incomum para nós ou para quem a vê e também é quando uma pessoa 

faz, inventa ou pensa algo que é novo. E se o ato criador é, basicamente, ter a capacidade de 

dar uma forma a algo novo e também a capacidade de compreender e que isso implica na 

capacidade de o individuo relacionar, ordenar, configurar, significar algo novo, então Chris e 

Giovanni reafirmam esses conceitos ao afirmar que o ato criativo “ é combinar um pouco de 

cada coisa” e “pensar em coisas que não foram ditas.”  

A quinta pergunta foi à seguinte: vida pessoal e vida profissional: existe esta 

separação para quem trabalha com criação? Esta questão buscou saber se o processo 

criativo dos trabalhos continua sendo realizado pelos diretores de arte, mesmo depois deles 

saírem da agência. As respostas obtidas foram: 

Para Chris Sassen, sobre sua vida pessoal e profissional, ela fala que absorve tudo que 

vive e diz que 
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criar vale tudo, desde o que assistimos na TV até o que escutamos no ônibus, na rua 
ou lemos num livro, ter banda, praticar um esporte, se relacionar com todas as 
pessoas, frequentar diferentes lugares, ter acesso a diferentes culturas, tudo é válido. 
 

Ela também cita o lema de Lavoisier: “nada se perde, nada se cria, tudo se transforma” 

porque, para ela, “criatividade e originalidade são coisas bem diferentes, ainda mais nesse 

mundo cibernético de hoje.” Chris diz que não existe criação sem inspiração e referência; por 

isso, quanto mais informação, mais margem à imaginação. Assim, ela conclui que “a vida 

pessoal anda junto com a vida profissional sim, em todos os sentidos. Só não se cria com a 

cabeça vazia”. 

Giovanni conta que antes não conseguia separar o trabalho da vida pessoal, mas que 

hoje consegue e que isso foi um aprendizado na sua carreira e afirma: “hoje aprendi a ativar 

meu banco criativo e a colocar “ele” para dormir quando preciso ser uma pessoa normal”. Ele 

completa que “assim posso sair com meus amigos, estar em lugares e não ser aquele amigo 

chato criativo que fica tendo ideia sem parar”. 

Na sua opinião “criar é um processo e pode ser adestrado. Evidente que  acontece um 

balizamento imediato diante das coisas, mas olho, anoto e volto para a vida. Quando for a 

hora certa acesso meu banco[de ideias] e saio criando.” Foi um processo que ele criou para 

poder circular nesses dois mundos. Mas, Giovanni diz que foi muito difícil para chegar nessas 

conclusões, pois, segundo ele, só é possível separar trabalho de lazer quando se consegue 

colocar uma barreira entre um e outro. 

Ideia é uma coisa que não tem tangibilidade, a gente é pago pra ter ideia, e a gente fica 
dando ideia por ser criativo e não se dá conta de que na verdade estamos colocando 
dinheiro fora, e devemos parar de desperdiçá-las em “botecos” com os amigos. Então 
eu fui ficando muito criterioso para valorizar as referências que temos. Esse é um 
meio prostituido e que não tem a regra, então o profissional de criação precisa impor 
algumas coisas até para sobreviver bem (SARTORI, 2009). 
 

 O diretor de arte Rafael Bohrer tem uma opinião bem formada e sutil sobre a 

separação da vida pessoal e profissional: “existe claro, tranquilamente.” Michele Brenner, 

sobre essa separação, diz que “acredito que não, pois a criação é uma forma de tradução 

daquilo que vivenciamos ou sentimos, e dos referenciais que adquirimos na nossa vida”. 

 Para Carlos Alberto não existe esse corte, porque segundo ele “tudo que vejo, escuto e 

observo automaticamente é relacionado com o meu trabalho”. Ele relata também que tudo que 

pode absorver para ele vai ser melhor. “Nunca paro de buscar referências e aprender cada vez 

mais para melhorar o meu produto final”. Para o diretor de arte da Inox, Luciano Ribas, não 

existe. Ele acha que não há uma diferença muito grande, pois segundo ele:  
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tu tem ideia em qualquer momento, porque isso não é um jeito de falar, pelo menos 
pela minha experiência e a do meu sócio, a gente se acerta muito pra trabalhar como 
dupla. Seguidamente ele me liga de casa de noite, por que teve uma ideia tal para o 
cliente, então acho que não existe horário pra ti ser isso, o problema é que às vezes a 
vida pessoal acaba sendo prejudicada, porque tu não desligas do trabalho. Enfim acho 
que faz parte do jogo (RIBAS, 2009). 
 

 De acordo com as respostas obtidas dos entrevistados da amostra em relação a quinta 

pergunta, pode-se analisar que: Giovanni anota o que vê mas vai analisar o que anotou 

somente quando necessita e Rafael de Porto Alegre consegue separar o trabalho da vida 

pessoal tranquilamente. Enquanto que todos de Santa Maria e Chris de Porto Alegre afirmam 

não ser possível lidar com essa separação. Portanto, acredita-se que o fator experiência 

influencie para que eles consigam dividir o trabalho e a vida pessoal, uma vez que estes dois 

diretores de arte são conforme foi visto os que estão há mais tempo na profissão. 

A sexta pergunta: Como você trabalha seu processo criativo na agência? busca 

descobrir dos entrevistados como é o processo de criação deles dentro do ambiente de 

trabalho. As respostas obtidas foram: 

 Chris Sassen diz que “a primeira coisa é buscar referência, na verdade, a gente 

trabalha com pesquisa, para saber quais são as tendências da moda, assim decide por qual 

caminho ir”, um exemplo que ela dá é “a tendência agora é preto e branco, esse é um 

caminho, outro é estampa de animais”, segundo ela, após essa pesquisa escolhe o caminho 

que tem a ver mais com o cliente, “porque nessa área da moda tem muita restrição do cliente”. 

 Giovanni Sartori afirma que, por trabalhar a um longo tempo já se conhece e sabe 

como deve funcionar para que as ideias fluam. Primeiro ele diz que precisa de uns 2 dias para 

maturar o briefing, depois abre sua pasta de referências físicas, que é um arquivo com tudo 

que ele gosta e avalia também as referências digitais, sem filtrar nada. Após isso, faz muitos 

rascunhos de desenhos, vendo cores e letras legais para então começar a repensar no briefing 

e entrar no processo normal de criação. Para Giovanni este “processo normal” é pensar nos 

caminhos e tentar adaptar as ideias e rascunhos anteriores para, finalmente, gerar a peça final. 

Rafael Bohrer também busca as suas referências para sempre direcionar e dar 

caminhos para os trabalhos criativos e estratégicos. Assim, através dos briefings e 

necessidades do cliente, busca sempre dar originalidade e pertinência a peça. Michele 

Brenner, da Art/Meio Propaganda, realiza seu processo criativo com pesquisa em livros, 

Internet, e troca de referenciais com colegas de trabalho. 

Carlos Alberto trabalha através de conversas com o atendimento da agência, para 

tentar absorver o máximo o que o cliente quer. Também cita que “para ter um bom processo 

criativo não basta fazer tudo sozinho, uma agência é uma máquina que não funciona sem 
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algumas engrenagens”. Então ele conclui que “pra funcionar direitinho cada um faz a sua 

parte e quando mais essas partes funcionarem unidas melhor vai ser o processo criativo”. 

Luciano Ribas, por sua vez, diz que, na agência, eles tinham várias fases em que 

paravam e faziam brainstorm, discutiam mais com a equipe; e outras fases onde as coisas 

estavam muito corridas e ele tinha conversas muito rápidas ou nenhuma conversa com os 

colegas, dependendo da situação. Mas para ele “o ideal era ter sempre o mesmo processo. 

Mas também tem que considerar o tamanho e a importância dos trabalhos”. Ele diz que é 

impossível parar para fazer um brainstorm para todo o pedido, em função do ritmo de 

trabalho. “Em uma estrutura pequena as pessoas acabam se envolvendo com mais de um 

cliente e em uma estrutura maior, provavelmente, tu vai ter grupos, núcleos, focados em um 

cliente só. Não é o caso de uma agência pequena (RIBAS, 2009). 

Os três diretores de Porto Alegre, vão buscar as suas referências primeiro, ou seja, 

passam pela etapa da preparação para a criação: “a primeira coisa é buscar referência”(Chris); 

Giovanni precisa “maturar o briefing” para depois “abrir sua pasta de referências físicas” e 

após, traçar rascunho, testa cores e tipos gráficos, já Rafael também afirma que busca 

referências para direcionar seus trabalhos. Nesse sentido, pode-se entender referências como 

uma busca de informação visuais e/ou textuais que possam desencadear a solução para o 

problema. Giovanni Sartori parece ser o único, dos entrevistados, que coloca em prática todas 

as etapas dos processos criação relacionados pelos autores no tópico Processo Criativo, na 

página 15 desse estudo. Em Santa Maria, os três entrevistados, não são muito claros quanto ao 

processo que adotam, mas pode-se afirmar que Michele inicia o processo de criação, a 

preparação, com pesquisas e com “troca de referências com os colegas” e Carlos Alberto, de 

uma forma mais vaga, se prepara para a criação a partir de conversas com o atendimento da 

conta, o que não deixa explícito se essas conversas seriam sobre ideias ou simplesmente para 

obter mais informações sobre o que deve ser executado. Luciano Ribas, por outro lado, traz à 

tona aspecto do mercado local e da própria estrutura de sua agência, quando menciona que a 

fase de preparação pode ser mais abrangente ou mais simplificada, dependendo da amplitude 

do trabalho a ser realizado: “o ideal era ter o mesmo processo”, referindo-se ao fato de que em 

algumas situações a preparação incluir o brainstorm e, em outros, não. Assim reafirma 

proposta de Dualibi (2000), que inclui essa técnica no processo criativo no qual, a criação 

coletiva, e as ideias expostas pelos participantes e a ausência completa de crítica são as 

principais características desta fase. 
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A sétima pergunta, como é a tua rotina de trabalho? Tu interages com o redator 

ou outros colegas de criação? busca descobrir dos entrevistados como é a sua rotina para 

saber mais sobre o processo de criação.   

Chris Sassen fala que “tem uma pessoa que faz uma pesquisa antes do trabalho, e nós 

somos quatro diretores de arte. Como é mais direcionada à moda, a diretora de criação faz as 

pesquisas, o briefing, e ajuda a definir os caminhos”, porém ela diz que tem um diretor de arte 

que “vai encabeçar aquele trabalho, daí é especificado a conta que o diretor de arte vai 

trabalhar e daí ele cuida de tudo”. 

 Para Giovanni Sartori a interação com o redator e com os demais colegas da criação é 

fundamental para gerar novas soluções. Para ele é muita audácia alguém dizer que encontrou 

sozinho o caminho para uma campanha ou peça publicitária que vai atingir milhões de 

pessoas. Por esse motivo é indispensável a discussão, inclusive com o cliente. Isso ela eleva o 

nível e a confiança das ideias. Giovanni diz também que evita chegar com surpresas para os 

clientes, por isso gosta que eles opinem sobre os melhores caminhos a seguir antes de concluir 

e apresentar um trabalho. 

 Rafael Bohrer também relata que trabalha diretamente com o redator e seus 

companheiros de criação: “acho importantíssima essa relação com outras mentes, da maneira 

que uma ideia ou conceito não é formado somente por uma pessoa e sim partindo de um 

discurso que é discutido até chegar ao ponto esperado”. 

 Michele Brenner por sua vez, normalmente inicia o trabalho após conversar com o 

redator e em algumas vezes com outros colegas de criação. Segundo ela “a visualidade da 

peça está diretamente relacionada à mídia de divulgação, existindo uma troca de ideia com o 

profissional de mídia sobre as peças que se tem disponibilidade e que podem gerar maior 

impacto visual”. 

 Carlos Alberto fala que “nada funciona direito sem uma dupla de criação”. Ele afirma 

“mesmo sabendo que nem todas as agências têm tempo pra isso, mas sempre procuro fazer 

isso pra tentar minimizar ao máximo o meu tempo, sabendo mais o que vou fazer vou 

produzir melhor em menos tempo”. 

 Luciano Ribas diz que eles conversam muito, que é uma característica da criação da 

agência Inox e que “normalmente a gente não impõe nada ao pessoal, a não ser aquilo que é 

inerente ao cliente. Quando se sabe que o cliente tem certas características, tem coisas que são 

pertinentes para um cliente e não são para os outros”. Mas, no geral ele fala que os trabalhos 
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são discutidos e explica que tem muita cumplicidade com sua dupla de criação; eles têm 

gostos parecidos em propaganda e isso acaba facilitando o processo. 

 Nesta pergunta, os entrevistados relatam que conversam e discutem as ideias com os 

colegas durante o processo de criação; além disso, falam que é essencial essa relação para 

chegar a um caminho mais coerente. Chris é única que não trabalha diretamente com sua 

dupla de criação, isso porque a agência que ela trabalha tem um segmento específico que é a 

moda e pelo fato de possuírem uma maneira diferente de trabalho. Os outros entrevistados 

confirmam as vantagens de redator e diretor de arte formarem duplas apontados no capítulo I 

desse estudo, onde autores afirmam justamente que esse procedimento tem o objetivo de 

trocar as experiências de cada um da dupla e acabar desenvolvendo as ideias solicitadas para 

resolver os trabalhos passados pelo atendimento.  

 A oitava pergunta cite uma campanha que marcou a sua carreira, dá ênfase aos 

objetivos desse estudo porque, ao destacar um trabalho marcante para cada diretor de arte, 

deixou-os à vontade para responder a questão que representa o principal objetivo desse estudo 

que é entender a escolha dos recursos visuais utilizados pelos entrevistados para criar uma 

peça. As respostas obtidas foram: 

Chris Sassen faz referência a sua última campanha para a Index Jeans - “Jeans For 

Life” (ANEXO 1) que segundo ela, “dizem que a gente sempre gosta da última campanha que 

fez ou que se está fazendo. Deve ser justamente por que vamos acrescentando conhecimento e 

informações e, à medida do possível, aperfeiçoando no que der”. 

Giovanni Sartori também fala de um campanha realizada para a Index Jeans (ANEXO 

2), na época em que atuava na Job & Hervé, campanha que trabalhou com a modelo Fernanda 

Lima. Segundo ele foi muito interessante, pois trabalhar com grandes fotógrafos, grandes 

produtores de vídeo, fez muita a diferença no produto final. 

Hoje, Rafael Bohrer se orgulha de um trabalho que está fazendo para a marca 

esportiva Olympikus (ANEXO 3) que é um trabalho de construção de marca, o que para ele é 

uma ação maior que um anúncio ou um filme publicitário, pois é um desafio conseguir 

agregar valor no preço final do produto. Em um trabalho assim, segundo Rafael, é necessário 

alterar a percepção das pessoas sobre a marca partindo de um novo conceito para a mesma. 

Este trabalho está lhe trazendo muito prazer, afirma, pois nos últimos cinco anos a Olympikus 

já é a maior marca esportiva do Brasil. 

Michele Brenner fala que uma das peças que ela considera importante é o outdoor do 

Natal do Monet (ANEXO 4). Esta peça foi desenvolvida para uma campanha de Natal de 
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2006 para o Monet Plaza Shopping que teve uma grande abrangência de mídia, por isso 

considera a mais importante profissionalmente. 

 Carlos Alberto diz que uma campanha marcante para ele foi a do Liquida Santa Maria 

2008 (ANEXO 5), a qual teve uma grande divulgação e porque onde ele passava pela cidade, 

encontrava alguma peça. Isto para ele foi algo muito relevante. 

 Para Luciano Ribas sua peça marcante (ANEXO 6) foi realizada quando estava na 

agência Latino America e era uma fase que a propaganda recentemente tinha se 

informatizado, (isso em relação a Santa Maria e as agências menores), quando a ênfase na 

imagem estava se fortalecendo e favorecendo com o  mundo digital.  

 
O cliente era a Renault Itambé e nós tivemos a felicidade de fazer a página 3 da 
primeira edição do Jornal Diário de Santa Maria. Fizemos um anúncio onde agente 
pegou um jornal e colocamos ele meio dobrado, e se olhar o jornal de cima parece um 
coração, e como Santa Maria sempre trabalhou em sua marca o coração, a gente fez 
uma ideia onde o coração do Rio Grande precisava de veículos inovadores, tanto no 
sentido de comunicação como de automóvel, foi uma peça bem legal. 
 

 A análise que se conseguiu elaborar é que os três o diretores de Porto Alegre citaram 

campanhas de produto, o que dá um panorama sobre o mercado da capital gaúcha e do 

patamar onde as agências se encontram, no qual tem um fluxo e clientes de maior escala em 

relação a Santa Maria. 

Em Santa Maria, Michele cita uma campanha para um Shopping, cliente de grande 

importância na cidade; Carlos Alberto relata uma campanha que foi veiculada por toda a 

cidade em diversos pontos, envolvendo várias lojas e dando, segundo ele, uma visibilidade 

enorme ao seu trabalho. Por fim, Luciano cita um anúncio para uma empresa de automóveis, 

chamada Renault Itambé, anúncio que veiculou no lançamento do jornal Diário de Santa 

Maria, em 2002, atualmente um jornal influente na cidade. Observa-se que os três 

profissionais locais referem-se a trabalhos que foram desenvolvidos há, no mínimo um ano, o 

que pode também refletir uma característica de mercado. 

Percebe-se que na cidade de Santa Maria os clientes foram do setor de serviços, o que 

estabelece diferença entre mercado interior para o da capital conforme observou-se 

anteriormente. Também percebeu-se que dois dos diretores de arte de Santa Maria (Michele e 

Carlos) citaram a campanha ou peça mais marcante por terem tido grande veiculação e serem 

de clientes considerados grandes na cidade, já os diretores de arte, Chris e Rafael, de Porto 

Alegre citaram seus últimos trabalhos ou que estão em andamento como sendo melhores 

trabalhos e os outros dois diretores de arte (Luciano e Giovanni) falaram sobre trabalhos que 

se destacaram pela boa produção e pela estratégia comunicacional. 
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A última pergunta; que procedimento fez para definir a visualidade dessa peça, 

traz o foco principal do estudo; dessa forma, buscou-se descobrir o procedimento e recursos 

que eles utilizaram para resolver as peças antes citadas. As respostas obtidas foram: 

Chris Sassen escolheu a campanha da Index Jeans - “Jeans For Life” (ANEXO 1) e 

falou sobre o processo e recursos utilizados na campanha. O procedimento utilizado 

primeiramente foi a busca de referências com campanhas de grandes marcas internacionais de 

jeans: 

Montei o layout com essas referências e fui fazendo alterações pra não ficar igual a 
referência e é aí que entra o diferencial da equipe: é preciso ter um bom fotógrafo e 
um bom tratador de imagens para a campanha ser única. Campanha de moda sem foto 
não é campanha de moda. Por isso a foto. Temos como slogan desta campanha o 
"jeans for life", que remete ao uso do jeans na vida de qualquer pessoa como algo 
extremamente básico e indispensável. Nada melhor do que usar o jeans na cabeça para 
representar isso! A foto preta e branca(sic) é clássica e representa o passado; 
teoricamente o jeans em colorido representa o presente e, tecnicamente, já mostra a 
cor do produto. A tipografia usada no slogan é clássica, como a própria vida pra mim. 
A tipografia tem que ter tudo a ver com a imagem e sempre tem como fazer isso. 
 

Giovanni Sartori fala que o anúncio era da coleção verão, então surgiu a ideia de criar 

algo com o estilo da marca. A Index que segundo ele é “super urbana” e como a campanha 

teria um tema diferente com elementos como água, mar “não combinaria fazer as fotos em 

uma praia, seria muito ingênuo”, mas a ideia dele era de não perder o elemento água, a 

refrescância na peça. Com isso ele pensou que só teria um modo do consumidor Index estar 

na praia: “em um dia de tormenta, temporal e não teria areia, seria em alto mar... mas também 

não achava que um barco seria suficiente, além de poluir a imagem tiraria a atenção da 

roupa”. Então ele teve a seguinte ideia para as peças da campanha:  

 
fazer os modelos caminharem sobre mar, calmos mesmo em uma grande tormenta. 
Dentro do catálogo entrou umas folhas em branco para vender o look book. Para isso, 
tinha que levar o mesmo conceito para dentro do estúdio, agora sem o mar. Então 
molhei os modelos! Literalmente. O contraponto ficou ótimo por andando no mar os 
modelos estão secos e belos e no estúdio, totalmente molhados. A campanha foi muito 
impactante e gerou muito comentários.  

 

 Rafael Bohrer observa sobre a peça da Olympikus que “o ano de 2009 foi um ano de 

construção de conceito, que agente construiu o conceito “Inspire-se.” Segundo ele, foram 

meses de trabalho para chegar ao conceito final, e praticando muito esporte. “uma coisa legal 

de falar desse conceito é que quando nós estávamos criando esse conceito foi a época que eu 

mais frequentei academia, pra viver o esporte, tava com o esporte no sangue mesmo”. 

Direcionando a peça citada, o wallpaper: 
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foi produzida uma foto com uma pessoa comum, em uma academia dando um ar de 
madrugada, início de manhã, para tratar o modo de que não se tem uma hora para 
malhar ou fazer exercício, e sim inspirar-se para fazer aquilo que vai te fazer bem em 
qualquer hora.  

 

 Michele Brenner diz que este material é importante para ela pelo envolvimento na 

execução. Ela relata que o trabalho foi acompanhado desde a criação do tema, a busca por 

elementos representativos da ideia da campanha, direção fotográfica e trabalho com 

tratamento de imagem e montagem da imagem no software Adobe Photoshop. Ela diz que:  

Após receber a campanha partiu-se para a busca de elementos figurativos que 
traduzissem a ideia da ‘magia do Natal’. Um dos elementos representativos deste tema 
é a ‘fadinha’, que traduz o clima infantil, o clima do espírito natalino da criança. A 
foto das pessoas felizes e emotivas faz um apelo ao clima familiar que se faz presente 
no Natal e busca atingir comercialmente o público alvo, que é a família como um 
todo. As cores usadas foram vermelho e dourado pela tradição do Natal. O vermelho 
remete ao personagem do ‘Papai Noel’, e também é a cor institucional da empresa, no 
caso, o Monet. O dourado está presente no requinte natalino, na tradição dos enfeites 
das árvores de Natal. O conjunto de imagens procura mostrar que mesmo tendo o 
apelo comercial, o Natal traz encanto e emoção (BRENER, 2009). 
 

Carlos Alberto trata sua peça, no caso o outdoor da campanha Liquida Santa Maria 

2008, com as seguintes relevâncias:  

 
esse trabalho veio para mim, com o enfoque de mais um Liquida Santa Maria, evento 
que acontece todos os anos na cidade, promovendo descontos em diversas lojas da 
cidade. Era mais uma campanha comum de varejo, mas eu conversei com minha 
atendimento e sugeri mudar a marca do Liquida e cores da campanha. Então ela pediu 
para fazer uma versão digamos “tradicional” e uma nova versão com as minhas ideias. 
Fiz e foi aprovada a minha versão. Mudei algumas cores, coloquei uma fonte mais 
moderna e alguns novos elementos da marca para dar uma modernizada na campanha 
e foi aprovada. 

 

Luciano Ribas trata sua peça como: 

uma ênfase em uma linguagem sintética, onde não necessariamente tu precise de 
muito texto pra transmitir a ideia, e com alguma coisa inesperada, então essa 
necessidade de ter síntese e o inesperado, é um jeito diferente de tu olhar o jornal por 
exemplo, tu olhar ele como um coração, tem uma ideia”. 
 

Como definições mais específicas, Luciano diz que, a base do anúncio na cor, 

vermelha, veio por ser uma das cores do jornal, e por ser uma cor quente que chama a 

atenção. “A foto do carro, indispensável, por se tratar de uma concessionária de carro, a gente 

quis que fosse representado por uma foto”. 

Como pode-se perceber, nas entrevistas foram citados diversos itens relevantes ao 

referencial teórico deste estudo, como os processos criativos, a criação publicitária, os 

elementos visuais para a definição de uma peça fatores que tornaram ressaltante para a 

definição desse estudo.   
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  A diretora de arte da agência Job&Hervé, Chris Sassen, fala sobre seu trabalho e os 

procedimentos que adotou para definir a peça que concorda com que foi abordado no item 1 

desse estudo se referindo que “não alinhar o texto, não colocar a foto no recorte perfeito” 

pode trazer um destaque para peça por ser um diferencial de deslocamento dos elementos; no 

caso, Chris deslocou a roupa (calça) para os braços da modelo. Chris também se refere a 

produção, dizendo que é essencial trabalhar com “um bom fotógrafo, um bom tratador de 

imagens para a campanha ser única”; no caso, entra em relação com os diferenciais de 

criatividade, quando ela se refere ao fato da peça “ser única” e também aos recursos técnicos 

disponíveis, pois pode-se supor que há influência de um mercado (Porto Alegre) mais 

qualificado, com profissionais de grande competência.  

Em relação ao uso da foto - “campanha de moda sem foto não é campanha de moda” -  

Chris dá a entender que praticamente não teve escolha, ou seja, se o anúncio é de moda, nem 

cogitaria usar alguma técnica de ilustração, pois a veracidade na cor do jeans e a atmosfera da 

foto preto e branco representando o passado, identificando o produto com um clássico no 

setor de jeans, deve provocar as sensações desejadas nos receptores. Nas decisões que tomou, 

a diretora de arte reafirma a abordagem sobre esses temas feita no Capítulo 2 desse estudo. 

Chris também cita a tipografia usada no slogan, que segundo ela “é clássica”, o que também 

conecta a intenção da mensagem no aspecto de simplicidade e clareza.  

 Giovanni Sartori demonstra que na campanha, ele resolveu “ir para outro lado”, ou 

seja, explorou uma situação não-usual para ilustrar os anúncios. Ele saiu do convencional 

fazendo com que os modelos que estavam no estúdio aparecessem molhados e os que estavam 

no mar, secos, o que identifica-se com afirmações feitas anteriormente, as de que em 

publicidade conta-se com as experiências visuais (entre outras) do espectador para que este 

perceba o que o emissor propõe. Giovanni inverteu um cenário já conhecido das pessoas, 

tendo uma visão diferenciada para sair do comum; pensou “ao contrário” quando inverteu a 

apresentação dos modelos em cena, o que os estudiosos se referem na página 13 desse estudo 

e criou um contraponto, dando deixando a campanha segundo ele “muito impactante”.  

 Rafael Bohrer traz um dado que o autor Vieira (1999) trata, de que o criador da peça 

tem que se apaixonar pelo briefing, tem que se envolver naquele trabalho e com isso, “viver 

aquilo”. Rafael diz que praticou academia, ou seja, “viveu academia” para construir o 

conceito. Com essa afirmação Rafael deixa bem claro a etapa de preparação no processo 

criativo, citado no item 1.2 desse estudo, assim dominando o problema para traduzi-lo.  
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 Michele, no depoimento, lembra-se da fase de preparação, citada no item 1.2 desse 

estudo, falando sobre a busca de referências, assim procurando símbolos, desenhos que 

representassem o Natal; assim, achou a fada para ilustrar na peça. A foto é para deixas claro 

onde é o foco da campanha, a família; para chegar nisso utilizou a foto com pessoas felizes 

emotivas fazendo o apelo ao clima familiar. Sobre a criação da peça, ela diz um ponto 

interessante, em relação ao que Ostrower (2004) afirma (“o valor exato de cada cor dependerá 

do conjunto em que é vista”); no caso ela trabalhou com a cor vermelha, cor que lembra o 

Natal e, ainda, é a cor da empresa, e o dourado lembra os enfeites de Natal. Também usa a cor 

vermelha de acordo com os estudos que apontam a cor vermelha como estimulante e 

motivadora. 

 Carlos Alberto traz a ênfase ao que o autor Cesar (2000) trata sobre a tipologia; para 

ele a tipologia é um elemento gráfico, e que a modernização de uma fonte traz a referência de 

inovação para a peça gráfica. Também relata em seu depoimento que “era mais uma 

campanha de varejo” no qual ser feita de um modo já feito antes, isso fez que Carlos Alberto 

pensasse ao contrário para ter o diferencial da campanha. 

 A declaração de Luciano Ribas vai ao encontro do que diz Bertomeu (2002) em 

relação ao fato de o publicitário, dentro do processo de criação levar em conta os aspectos 

criativos unidos à eficiência, atingidos por meio de um domínio da linguagem usada na 

comunicação publicitária O autor se refere que não precisa muito a existência de grandes 

textos e sim colocar os elementos em um contexto e linguagem correta para o apropriado. 

Luciano Ribas faz exatamente isso: trabalha com a foto do carro, porque é uma concessionária 

de automóveis e trabalha com uma imagem do jornal formando um coração, associando que 

Santa Maria é conhecida como coração do Rio Grande do Sul e porque é o lançamento do 

jornal, tudo unindo a eficiência com a linguagem apropriada. No caso da cor do anúncio, a 

vermelha, faz associação a cor da identidade visual do produto homenageado (jornal) e ao fato 

de a cor vermelha aumentar a atenção do observador.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar como diretores de arte de 

Porto Alegre e Santa Maria definem os recursos visuais que utilizam para resolver o briefing. 

Para encontrar essa definição procurou-se identificar os fatores que incidem no processo 

criativo em publicidade e propaganda e, mais especificamente, em direção de arte. 

Depois de feito o estudo, foi possível perceber, de acordo com a experiência de vida 

dos entrevistados da amostra de Porto Alegre que, por meio de seus depoimentos aliados a 

formação acadêmica, a “grande escola” e onde eles mais aprenderam sobre propaganda foi 

trabalhando nas grandes agências da cidade, possivelmente porque tenham tido a 

oportunidade de conviver com outros profissionais mais experientes em diferentes momentos 

e com os quais tenham aprendido a solucionar problemas que ocorrem em situações reais de 

trabalho.  

Já os diretores de arte de Santa Maria, que nunca trabalharam com clientes de grande 

porte (comparativamente a Porto Alegre), estão satisfeitos com o que fazem e buscam o 

aprendizado em cada trabalho realizado. Essa postura, diferente dos profissionais porto-

alegrenses, pode ser creditada às diferenças de mercado onde atuam, pois Chris, Giovanni e 

Rafael adquiriram experiência em um cenário que possibilita trabalhar com clientes de mais 

relevância e agências de grande porte e, por consequência, mais exigente e competitivo, o que 

possivelmente fae com que amadurecessem mais suas ideias sobre propaganda.  

Outra constatação é que percebe-se, com as respostas dos entrevistados da amostra, 

que muito do que é apontado na teoria da criação publicitária se reflete na prática. Nesta área 

a criatividade não é entendida como uma qualidade rara, mas como uma qualidade que pode 

ser desenvolvida pelos indivíduos que desejarem.  

A busca de informação, as diversas formas que temos hoje de obter dados, faz com 

que todo o conteúdo necessário para a criação seja alcançado, e com isso a referência do 

cotidiano na formação de ideias, torna-se uma saída para ajudar a resolver problemas. A busca 

por essas referências é uma das etapas que os entrevistados incluíram em seus processos de 

criação, pois após o pedido de trabalho, a busca de referência se torna o primeiro passo. Com 

isso percebeu-se que essas são essenciais na formação de novas ideias. A internet é a maior 

aliada como fonte de informação dos entrevistados, porém, suas experiências de vida, como 

hobbies e lugares que frequentam, pessoas que convivem, são coisas que influenciam 

positivamente, na hora de realizar um trabalho. 
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Em relação ao processo de criação, Giovanni é o único que segue os passos dos 

autores citados, quando aponta a maturação no briefing por alguns dias, a busca por 

referências sem pensar no trabalho, os rascunhos para chegar a algumas ideias e depois a 

verificação de todo esse material para definir o caminho a ser escolhido para resolver a peça. 

Quanto aos demais entrevistados, nota-se uma grande igualdade em relação ao mercado, pois 

os profissionais de Porto Alegre buscam primeiramente suas referências e os de Santa Maria 

procuram, no primeiro momento, conversar com seus colegas de trabalho, mas todos acham 

indispensável à existência desses dois fatores para a solução do problema. 

 Sobre as definições dos recursos visuais para as suas peças selecionadas, os 

entrevistados buscaram uma localização de todos os detalhes da peça, tornando-os 

interligados, fazendo com que o texto reforce a imagem e a imagem complemente o texto, 

formando um conteúdo harmônico para o consumidor.  

 Os tipos de elementos selecionados para a peça foram definidos dependendo do 

briefing, onde, em alguns trabalhos era solicitado foto, então ficava indispensável a foto; 

porém, a busca de referência era a mais citada dos entrevistados, para achar o caminho a 

seguir. No caso dos entrevistados Chris e Giovanni, que trabalharam com anúncios sobre 

moda, a foto era um fator chave da peça, pois o fundamento da peça é a pessoa usando o 

produto anunciado.  

Rafael também trabalhou com o caráter emocional humano para a formação do 

conceito da peça que selecionou: ele utilizou o que vários autores citaram, dizendo que você 

deve “mergulhar” no clima da campanha para criá-la da maneira mais eficaz, vivenciando 

aquele briefing no dia-a-dia. A escolha também de uma foto é pra dar nexo à campanha com o 

slogan “Inspire-se”. A foto com o ator com expressão de cansado em uma academia, as 5h da 

manhã traz esse lado expressivo do esforço para a saúde do corpo. 

Como os entrevistados de Santa Maria trabalharam com serviços, tem diferenças em 

relação aos clientes, porém na formação da campanha ou peça, tiveram processos semelhantes 

aos da capital. Michele apontou uma campanha natalina para um shopping da cidade, em que 

o envolvimento na execução de toda a campanha foi um ponto relevante para sua escolha: 

produção de foto, busca por elementos relativos ao Natal, utilização de cores relevantes ao 

natal, foram os destaques que ela citou para a formação dessa campanha.  

Carlos Alberto mostrou sua campanha como um diferencial para ele, pois ele 

modificou uma campanha já existente na cidade que já era veiculada todos os anos da mesma 

forma em relação a layout, cores e elementos da campanha, e com suas alterações gráficas, 
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mudando elementos, cores, ele trouxe um diferencial para a peça trazendo destaque, na 

opinião dele, para a campanha do ano em que veiculou.  

Luciano, como trabalhou uma ênfase em uma linguagem sintética, trazendo uma 

forma diferente ao mostrar o jornal no formato de um coração, se referindo a cidade que tem 

como marca um coração, e como era lançamento do jornal da cidade, a analogia imposta por 

esses elementos trouxe uma harmonia para o anúncio da Itambé Renault.  

Assim, notou-se que cada profissional busca as suas ferramentas para criar as peças 

publicitárias a partir de indicações do próprio produto ou serviço a ser anunciado e das 

referências de outras peças já veiculadas para anunciantes do mesmo setor. Por exemplo, no 

caso de Michele ela usou o vermelho, o dourado e a família feliz para simbolizar o Natal; 

Luciano utilizou a foto de um carro, e transformou o jornal e um formato de coração para o 

lançamento do jornal que é a cidade do coração do estado. Por outro lado, Chris sentiu a 

obrigatoriedade do uso da fotografia no anúncio, e aqui nota-se a imposição da natureza do 

produto anunciado; Rafael também revelou a adequação da fotografia para expressar o 

“clima” do uso do produto no anúncio, o que também foi apoiado pela cor azulada 

predominante nele. Giovanni, ao trabalhar com uma modelo nacionalmente conhecida 

emprestando sua imagem à marca anunciante, não teve também escolha quanto à natureza da 

imagem que ilustraria o anúncio, no caso, uma fotografia.  

Como resultado final desse estudo, pode-se perceber que os processos de definição dos 

elementos positivos de uma peça publicitária não são muito diferentes entre os diretores de 

arte que atuam nesses dois mercados, e ainda pode-se dizer que a criação publicitária torna-se 

uma área onde as formas de criar têm uma variação de cada indivíduo, o que causa uma 

diferença no produto final, pois a qualidade do que as pessoas criam, mostra no que elas 

sabem fazer e porque elas fazem isso.  
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ANEXO 1 – Anúncio para a Index Jeans 
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ANEXO 2 – Campanha para a Index Jeans 
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ANEXO 3 – Campanha para a Olympikus 
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ANEXO 4 – Outdoor para o Monet Plaza Shopping 
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ANEXO 5 – Outdoor para o Liquida Santa Maria 
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ANEXO 6 – Anúncio para a Itambé Renault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


