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RESUMO  

Este estudo tem por objetivo analisar as diferentes apropriações da linguagem técnica da 

fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas propostas estéticas dos filmes 

publicitários da marca Nike de três filmes publicitários da marca, de anos sequenciais. O 

estudo empreendeu a análise fílmica de um corpus formado pelos principais frames dos 

audiovisuais publicitários, que tinham em comum o futebol como tema criativo das narrativas. 

Para isso, os caminhos percorridos para a construção analítica desses filmes publicitários 

basearam-se numa pesquisa exploratória, e num levantamento bibliográfico. Através de uma 

revisão bibliográfica com base em autores que discorrem entre temas como estética e 

elementos da linguagem audiovisual junto à análise de três filmes publicitários, propõe-se 

abordar uma reflexão sobre a possibilidade da evolução estética entre eles a partir da 

utilização de técnicas de produção audiovisual. Por fim propor a relação existente entre a 

estética e a linguagem audiovisual, que se comprova de forma estratégica a partir das 

categorias empregadas para a dimensão deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Estética; fotografia audiovisual; filme publicitário. 

 

 

ABSTRACT  

This study aims to analyze the various appropriations of audiovisual technical language of 

photography and the consequent differences in aesthetic proposals of commercials for Nike 

brand three commercials of the brand , sequential years. The study undertook the film analysis 

of a corpus formed by the main frames of audiovisual advertising , which had in common the 

theme of football as creative narratives . For this, the paths taken to the analytical construction 

of these commercials were based on exploratory research and a literature survey . Through a 

literature review based on authors that discuss topics such as between aesthetics and elements 

of visual language by the analysis of three commercials , proposes addressing a reflection on 

the possibility of aesthetic evolution between them from the use of production techniques 

audiovisual . Finally propose the relationship between aesthetics and visual language , which 

is proved strategically from the categories used for the dimension of this work . 
 

Keywords: audiovisual photography; aesthetics, Nike, advertising film. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção audiovisual publicitária, assim como a publicidade, utiliza-se de inúmeras 

técnicas no intuito de tornar um produto, serviço ou marca conhecidos do público. Aumont 

(2003) explica o audiovisual como um “adjetivo e em alguns casos também um substantivo, 

que designa (de modo bem vago) as obras que mobilizam a um só tempo, imagens e sons, 

seus meios de produção, e as indústrias ou artesanatos que as produzem” (AUMONT, 2003, 

p.25-26). O audiovisual publicitário tem adquirido um papel muito importante como 

modelador de ideias, estereótipos e/ou de estilos de vida. De modo a conseguir captar a 

atenção do público, tem também modificado a sua estética, tornando as suas narrativas e 

respectivas produções em verdadeiros espetáculos de curta duração. 

A publicidade trabalha mais com a sedução, isso por que ela não tem a autoridade de 

ordenar, ela usa da manipulação disfarçada, convencendo e seduzindo o 

telespectador, ela não deixa transparecer suas verdadeiras intenções, ideias, assim 

usa de vários recursos, como, a ordem (fazer agir), a persuasão (fazer crer) e a 

sedução (buscando o prazer) (CARVALHO, 2004, p.9). 

A publicidade, nos dias de hoje, devido a uma demanda dos próprios consumidores, 

cada vez mais se preocupa em produzir peças de entretenimento, o que representa uma 

diferença significativa em relação aos primeiros anúncios da história da publicidade, bastante 

imperativos (“compre já”, “você não pode ficar sem”, “sua família precisa disto”, “é um 

produto fundamental para a sua vida”, etc.) e detalhadamente didáticos e informativos.  

Assim, devido à sua finalidade de não apenas informar os seus espectadores, mas 

despertar seu interesse e persuadi-los ao consumo, cada vez mais se faz necessária a 

construção de um laço de identificação com o público, criando-se estratégias de aproximação 

que não sejam explicitamente comerciais. Esta identificação permite que a relação entre as 

marcas e produtos/serviços e os consumidores seja progressivamente mais estreita e, 

provavelmente, mais duradoura, indo além da solução de uma necessidade de consumo 

pontual e datada. 

Segundo Oliveira (2005, p. 117), “uma publicidade objetiva é fazer correlações 

imediatas entre o que é visto e o sentido, entre o sensível e inteligível”. Contudo, a duração do 

filme publicitário veiculado na televisão geralmente é de 30 a 60 segundos, relativamente 

curta para um processo de leitura mais atento, por parte do telespectador, que muitas vezes 

tem que tentar codificar o filme publicitário para intender a intenção da mensagem que a 

marca ou do produto quer passar, diferentemente de um anúncio em jornal ou revista que a 
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mensagem está explicita em frases ou slogans tendo um detalhamento maior, com 

informações necessárias para seu entendimento. 

O alto custo de veiculação de um filme publicitário, com uma qualidade mal explorada 

ou um roteiro mal executado pode ocasionar falha de comunicação das intenções da 

campanha e da empresa contratante. 

O fazer publicitário é uma técnica de comunicação com a finalidade comercial e/ou 

institucional que evolui permanentemente em sua forma, conteúdo, tecnologia e em 

linguagem. No Brasil, a publicidade viveu ao menos três fases bem distintas, no que se refere 

à sua forma e aos recursos humanos envolvidos em sua realização: a fase dos reclames; a fase 

dos intelectuais; e, por fim, a fase dos profissionais (COVALESKI, 2007).  

A publicidade está envolvida neste contexto de exploração comercial do tempo na 

televisão, o qual faz o valor de cada segundo dentro do intervalo comercial tornar-se 

extremamente caro e valioso. Geralmente serão grandes anunciantes que poderão arcar com 

os grandes custos de veiculação deste meio e, por isso, valorizarão cada segundo do espaço de 

que dispõem durante os intervalos. 

 

Isto fez com que as agências publicitárias passassem a investir alto capital na 

produção de bons filmes publicitários, a saber, peças capazes de fazer uma narrativa 

compreensiva, atraente e convincente no espaço de 30 segundos. Era preciso a 

obtenção de boas imagens, que fossem ao mesmo tempo curtas e se interligassem de 

tal forma a constituir uma história, que traria consigo a mensagem para a compra de 

mercadorias. Tratava-se, portanto, de um sistema que exigia um uso absolutamente 

racional e econômico do tempo. Uma fração de segundo não poderia ser 

desperdiçada. Cada cena ficaria no vídeo apenas o mínimo tempo possível para que 

outras pudessem ser intercaladas e dessem conta do escasso intervalo de exibição de 

uma história publicitária (MARCONDES, 2001, p. 178-179). 
 

De acordo com Cabral (1991, p. 9), atualmente a maioria dos produtos veiculados na 

mídia televisiva não busca apenas atender necessidades expressas, mas despertar. Um dos 

meios usados pela mídia televisiva para esse fim é o comercial. O comercial de televisão, o 

qual chamamos de filmes publicitários, tem o objetivo de entreter que é, na maioria das vezes, 

motivar a ação do público-alvo para a compra de um produto ou serviço.  

A produção de filmes publicitários é muito semelhante à produção de um longa 

metragem, visto que os profissionais que criam para o cinema também desenvolve 

atividades para o mercado publicitário. O cinema sempre produziu para a 

publicidade, pois a necessidade de altíssima qualidade de imagens sempre foi um 

preocupação da linguagem publicitária. Dessa forma, utilizaremos as definições e 

conceitos do processo criativo desenvolvidos pelos cineastas para abordarmos o 

processo criativo de filmes publicitários, já que é uma produção especifica que faz 

parte do portfólio de um enorme numero de cineastas do Brasil e do mundo. Cabe 

ressaltar que mesmo com a edição não linear, os filmes publicitários, por aspectos de 

alta qualidade e custos, ainda são produzidos um película e depois são telecinados 
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(transformados em arquivos para a possibilidade de a edição acontecer em ilhas não 

lineares de edição), ( BERTOMEU, 2010, p. 105). 

Os filmes publicitários precisam combinar poucos segundos, estratégias visuais e 

discursivas, que sejam suficientemente organizadas para tornar a mensagem estimuladora dos 

desejos de consumo dos espectadores. Em relação às estratégias técnicas e estéticas por meio 

das quais os filmes publicitários têm se diferenciado para ganhar visibilidade junto aos 

consumidores, uma das alternativas encontradas pelos anunciantes é a contratação de nomes 

consagrados do cenário cinematográfico para a direção dos audiovisuais publicitários. O 

objetivo seria a estratégia das marcas em obter maior impacto visual e fazer do filme 

publicitário não apenas uma narrativa de vendas, mas promover um meio de interação com o 

público, através de uma estética de entretenimento. Ao se parecer visualmente com um longa-

metragem de cinema, a narrativa publicitária perde um pouco seu look publicitário. Ela 

mantém o caráter comercial, mas adquire a imagem de uma obra audiovisual cinematográfica, 

voltada ao entretenimento. Esta estratégia suaviza a ideia de uma narrativa criada para vender. 

Conforme lembrou Landowski (2006):  

Não é unicamente fazer comprar este ou aquele produto. Antes disso, sua tarefa é 

criar no público uma disposição afetiva mais difusa, um desejo em estado puro, que 

condiciona a passagem ao ato, ou seja, à compra. Ora, o que faz desejar é, antes de 

tudo, o desejo do outro, a perturbação, contagiosa, que um corpo comovido deixa 

transparecer (LANDOWSKI, 2006, p.14). 

Ideia semelhante é a de Machado (1996, p.144), quando afirma que “os audiovisuais 

publicitários não podem apenas chamar a atenção do consumidor no início do comercial, 

precisam mantê-lo ligado, atento, seduzindo em cada segundo de duração da mensagem 

publicitária”. O autor completa afirmando que os audiovisuais publicitários têm por objetivo, 

além da venda e a busca de valor comercial, entreter o público-alvo. 

O jogo de planos, ângulos e a forma pela qual se aplica a técnica audiovisual é o que 

impõe ritmo aos filmes publicitários. Em virtude desse contexto cinematográfico, “na 

estrutura de cada filme publicitário, podemos distinguir duas partes diferentes e dissociáveis: 

o suporte ficcional e a mensagem comercial” (RAMONET 2002, p. 56).  

Um filme publicitário precisa parecer com naturalidade na televisão, para que o 

público tenha uma sensação de uma programação contínua. Ou seja, quando menos o 

telespectador espera, é sensibilizado com o filme publicitário. Enfatiza-se que o propósito de 

naturalidade na “aparição” do filme publicitário é para que não seja um audiovisual 

“forçado”, que invade a programação com uma linguagem comercial agressiva.  
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A publicidade apura sua estética. Ela lapida sua mão o tempo todo, e trabalha muito 

a narrativa do diretor. São 30 segundos. Ela exige que você seja objetivo. Você 

treina o olhar para encontrar o lado mais bonito e cria uma relação de extrema 

intimidade com a câmera (MANGA, 1998). 

Um bom filme publicitário parte incansavelmente da lapidação de um roteiro. Segundo 

a Enciclopédia Básica da Mídia Eletrônica (Pizzoti, 2003, p.221), “o roteiro é um texto ou 

script de um programa ou filme que contém a descrição detalhada de cenas, cenários, ações e 

diálogos. Serve para o levantamento das necessidades de cada cena como guia de gravação”. 

O roteiro pode ser técnico, contendo as informações sobre som, iluminação entre outros 

fatores, ou literário (sem informação técnica).  

Na propaganda, o roteiro de um filme publicitário criado nas agências é apresentado 

sem informações técnicas apesar de existir essa confusão no ensino de graduação e em alguns 

profissionais publicitários que desenvolvem roteiros técnicos para a publicidade. A ideia do 

filme publicitário apresentado num roteiro precisa comunicar a ideia do filme, quando a 

produtora e o diretor irão colaborar para o aprimoramento dos aspectos audiovisuais de 

execução dele (BERTOMEU, 2010). 

Mais uma vez citando a publicidade televisual, contemporânea como um exemplo 

do uso da montagem fragmentária, oriunda do cinema há um comercial da marca de 

artigos esportivos Nike, no qual grandes astros do futebol internacional e peladeiros 

se inter-relacionam. A partir da montagem, uma narrativa é criada, juntando numa 

mesma partida de futebol jogadores famosos e anônimos, que constroem jogadas, 

disputam a bola, chutam a gol, reclama do juiz. Enfim, participam virtualmente de 

um mesmo jogo, apesar de estarem em locais diferentes, em momentos diferentes, 

em realidades diferentes (COVALESKI, 2007, p.97). 

A problemática deste trabalho é identificar as diferentes apropriações da linguagem 

técnica da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas propostas estéticas dos 

filmes publicitários da marca Nike.  

Para isso, foram desenvolvidos objetivos para aplicar a análise, segundo a 

problemática apresentada. Os objetivos foram: analisar as diferentes apropriações da 

linguagem técnica; as diferenças nas propostas estéticas dos filmes publicitários da marca; e a 

correlação dos três filmes publicitários da marca Nike.  

A justificativa desta pesquisa foi pelo fato de a produção audiovisual ser um meio de 

forte impacto visual e persuasivo, bastante apreciado por diferentes públicos, pelas inúmeras 

possibilidades criativas que podem ser executadas com base na combinação som, imagem e 

movimento. Além disso, o autor deste trabalho tem uma relação profissional com o meio 

audiovisual, onde já trabalha há seis anos. 
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Ademais, este trabalho poderá contribuir aos leitores para que compreendam como 

acontecem diferentes apropriações da linguagem cinematográfica nos filmes publicitários da 

marca Nike. 

Pode-se perceber uma crescente demanda dos consumidores em relacionar-se com a 

narrativa publicitária de forma não apenas comercial, mas também a fim de estabelecer 

identificação com as marcas. Esta sensibilização do público-alvo, que pode vir a se tornar 

persuadido, deve ocorrer em um relativo curto espaço de tempo, tendo em vista os 

audiovisuais ter duração ou formato de 15, 30 ou 45 segundos.  

No filme publicitário, o tempo é um dos influenciadores, pois como Marcondes (2001) 

refere-se, “o tempo na televisão é premeditado devido aos pacotes de inserções e também os 

valores que o cliente anunciante pretende investir”. Neste caso em relação aos objetos de 

estudo escolhidos, todos os filmes selecionados apresentam um tempo superior a um minuto, 

fato este que às vezes faz com que os vídeos sejam inseridos e divulgados na internet, para 

impactar diferentes tipos de target.  

A escolha dos audiovisuais como objeto empírico de estudo também foi pela temática 

esportiva, mais precisamente do futebol.  

O primeiro filme publicitário escolhido foi de 2011, intitulado "Viva o futebol livre", 

teve como objetivo lançar a nova camisa de futebol da equipe da França. Destaca-se a 

construção de uma história na qual os jogadores se enfrentam no começo de suas carreiras. 

Começam em um campo de terra batida e com seus esforços e trabalhos conquistam o lugar 

tão esperado na seleção de seu país. O foco principal deste filme é salientar que o futebol 

francês entra em uma nova era, uma era livre, evidenciando que a camisa clássica da seleção 

da França foi criada a base da inovação, de poder ser livre, ou seja, de poder expressar seus 

desejos e sonhos para o mundo. 

 O filme publicitário de 2012 foi veiculado no Brasil, exclusivamente para o meio 

online, com a assinatura da agência F/Nazca, de São Paulo. Esta comunicação é direcionada 

para adolescentes apaixonados por futebol que ainda não vivenciaram uma conquista da 

seleção em Copa e que em 2014 terão em torno de 17 anos. Este filme publicitário apresenta o 

jogador Neymar
1
 e seu pai, Ganso

2
, Pato

3
, Thiago Silva

4
, Mascherano

5
, Mano Menezes

6
, 

                                                           
1
     Neymar da Silva Santos Júnior é um futebolista brasileiro que atualmente atua no time espanhol Barcelona. 

Disponível em: < http://esporte.ig.com.br/futebol/neymar/l1237865236487.html> acesso em: 10 nov. 2013.  
2
  Paulo Henrique Chagas de Lima Paulo Henrique Ganso ou simplesmente Ganso é um futebolista brasileiro que 

atua como meia. Atualmente, joga pelo São Paulo. Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/atleta/paulo-

henrique-ganso.html> Acesso em: 01 nov. 2013 

http://esporte.ig.com.br/futebol/neymar/l1237865236487.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meia_(futebol)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Futebol_Clube
http://globoesporte.globo.com/atleta/paulo-henrique-ganso.html
http://globoesporte.globo.com/atleta/paulo-henrique-ganso.html
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Ronaldo
7
, Anderson Silva

8
, Thiaguinho 

9
e Emicida

10
. A Nike mostra que o maior adversário 

do Brasil é ele mesmo, ou seja, o Brasil enfrenta a si mesmo em um jogo de futebol, 

evidenciando o slogan do filme publicitário. 

O filme publicitário de 2013 foi dirigido por Alexander Geandey, produzido pela 

Panorama Films
11

, intitulado “Nike PSG, Meu tempo é agora”, o qual apresenta a nova 

camisa do clube de futebol francês PSG (Paris Saint-Germain).  

A metodologia deste trabalho consistirá em um estudo de natureza qualitativa, com a 

aplicação de análise fílmica nos três filmes publicitários da marca Nike, dentre seus planos, 

ângulos, enquadramentos, cores, iluminação e movimentos de câmera, para perceber quais 

foram suas transformações e/ou evoluções estéticas. 

Na revisão teórica deste trabalho busca-se estender os conceitos da linguagem e 

estética audiovisual através dos elementos estéticos de iluminação e cor. No capítulo, sobre 

enquadramentos aborda-se a fotografia na estética audiovisual, justificando os elementos 

expressivos fotográficos, teorizando sobre questões técnicas. A Metodologia, apresenta o 

objetivo empírico a marca Nike e seus audiovisuais. 

 

                                                                                                                                                                                     
3
 Alexandre Rodrigues da Silva, mais conhecido como Alexandre Pato,  é um futebolista brasileiro que atua 

como atacante. Atualmente, joga pelo Corinthians e possui as medalhas olímpicas de Prata e Bronze. Disponível 

em: < http://globoesporte.globo.com/atleta/alexandre-pato.html> Acesso em: 01 nov. 2013. 
4
 Thiago Emiliano da Silva de Souza, mais conhecido como Thiago Silva (Rio de Janeiro, 22 de 

Setembro de 1984), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Paris Saint-

Germain. Disponível em: < http://esporte.ig.com.br/futebol/thiago-silva/l1237863701451.html> Acesso em: 
01 nov. 2013. 
5
 Javier Alejandro Mascherano (San Lorenzo, 8 de junho de 1984) é um futebolista argentino que atua 

como volante ou zagueiro. Atualmente, joga pelo Barcelona. Disponível em: < 

http://globoesporte.globo.com/atleta/mascherano.html> Acesso em: 01 nov. 2013. 
6
 Luiz Antônio Venker Menezes, mais conhecido como Mano Menezes, é um treinador e ex-

futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Atualmente, fechou com o Corinthians, para 2014
. 
Disponível 

em: < http://www.manomenezes.com.br/> Acesso em 01 nov. 2013. 
7
 Ronaldo Luís Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo, Ronaldo Fenômeno ou ainda Ronaldinho (Rio 

de Janeiro, 22 de setembro de1976), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. É considerado por 

especialistas e fãs como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos Disponível em: < 

http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/ronaldo.html> Acesso em: 01 nov. 2013. 
8
 Anderson da Silva, mais conhecido como Anderson Silva ou Spider  (São Paulo, 14 de abril de 1975), é 

um lutador brasileiro de artes marciais mistas e ex-campeão mundial da categoria peso médio do UFC. 

Disponível em: < http://www.imdb.com/name/nm2303111/bio> Acesso em: 01 nov. 2013. 
9
 Thiaguinho é o nome artístico de Thiago André Barbosa , cantor e compositor brasileiro. Famoso por participar 

do reality show Fama e do extinto grupo de pagode Exaltasamba. Cursou jornalismo na Unoeste. Disponível em: 

< http://www.thiaguinho.net/biografia/> Acesso em 01 nov. 2013. 
10

 Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo seu nome artístico Emicida é um rapper, repórter e produtor 

musical brasileiro. É considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil nos últimos anos Disponível 

em: < http://www.emicida.com/> Acesso em 01 nov. 2013. 
11

  Panorama Films é uma das principais produtoras de audiovisual e cinema da Itália, produzindo filmes, 

televisão, comerciais e sessões fotográficas. Disponível em: <http://www.panoramafilms.com/about>. 

Acesso em: 01 out. 2013. 
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O quinto capítulo, apresenta as análises dos frames do corpus. Por fim, o sexto 

capítulo preocupa-se com considerações finais da pesquisa. 
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2 LINGUAGEM E ESTÉTICA AUDIOVISUAL  

Ao se falar em linguagem audiovisual partimos de seus dois elementos chamados 

“imagem” e “som” os quais são usados para estabelecer uma comunicação. 

A estética publicitária audiovisual refere-se a diferentes elementos, que juntos, 

estruturam uma narrativa audiovisual, a fim de criar efeitos de sentido que aproximem o 

público, facilitando o entendimento da história narrada. Um dos aspectos relevantes da 

estética publicitária está em sua possibilidade de despertar a emoção no público. Para Bonásio 

(2005) “a estética não é um conceito abstrato, mas sim um processo no qual examinamos um 

número de elementos na mídia que estamos trabalhando”. No caso dos filmes publicitários, a 

estética é trabalhada pela forma com que se escreve a linguagem audiovisual, no processo dos 

planos, ângulos, enquadramentos, texturas e cores.  

O que faz a estética ser diferente é justamente o modo e a forma como se opera a 

linguagem, ou seja, a estética se constrói a partir da forma com que é opera elementos 

técnicos da linguagem audiovisual como diz Covaleski: 

A arte do cinema tendo chegado à tevê trouxe também padrões estéticos que 

gradativamente foram incorporados ao meio televisual, e consumidos mais 

recentemente, em larga escala, pela publicidade. Hoje boa parte dos comerciais de 

tevê, aqueles produzidos com recursos tecnológicos e de linguagem adaptada do 

cinema, os chamados filmes publicitários, tornam-se muitos casos, mais atraentes 

que a própria programação. Criados e produzidos, cada vez mais, com cuidados 

artísticos e preocupações estéticas, fizeram gerar um receptáculo próprio, a estética 

publicitária (COVALESKI, 2009, p. 43).  

Por último, a montagem do filme publicitário tem a finalidade de unir os temas 

produzidos buscando causar um tipo de impacto ao consumidor. Covaleski (2009) afirma que 

a montagem “tem a capacidade de gerar um novo conceito quando dois pedaços de filme de 

qualquer gênero são colocados juntos, e por conta dessa justaposição criam uma nova 

qualidade; possibilitam uma nova leitura e uma nova compreensão”.  

A montagem aplicada no audiovisual procura ressaltar emoções e sentidos, situar o 

espectador, além de servir como um instrumento de condução da narrativa através da 

sequência de imagens que compõem a produção audiovisual. A relação estabelecida pelas 

partes do filme por meio da montagem é mais que o produto de um simples recurso técnico, 

pois ela permite recriar uma história de diferentes maneiras.  

Segundo Bonásio (2005) “os princípios estéticos na criação de uma obra de arte 

começa com os nossos sentidos de percepção, visão e audição”. Todos nós temos visto 

paisagens e pessoas belas. Já ouvimos bonitos sons na natureza? Suas formas? Suas cores? 
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Quais outros fatores? Respondendo a essas perguntas, estamos identificando os elementos que 

compõem imagens para nós agradáveis.  

Barreto (2004, p. 18) ressalta que “o filme publicitário é uma ação dramática com 

início, meio e fim e também por meio de uma sequência de imagens ou cenas, para projeção 

em uma tela”.  

Nesta correlação do cinema com o filme publicitário, pode-se perceber que existe uma 

grande interface comunicacional entre ambos, pois segundo os estudos de Covaleski, (2003 p. 

75) relatam “a migração de vários diretores de filmes publicitários para o cinema, leva ao 

cinema novas técnicas que eram empregadas nos filmes publicitários”.  

2.1 A FOTOGRAFIA NA ESTÉTICA AUDIOVISUAL 

Para se chegar até a era da fotografia digital inúmeras transformações ocorreram nas 

técnicas fotográficas.  A fotografia nada mais é que um processo de obter imagens através da luz, 

mas não seria correto falarmos de fotografia sem comentar sobre o que realmente fez esse 

processo se tornar tão importante. A câmera escura que antecede a fotografia o qual era um 

artifício empregado para conseguir imagens projetadas no exterior e cujas silhuetas eram 

desenhadas na referida câmera escura, que consiste numa caixa (ou também sala) com um 

buraco no canto, a luz de um lugar externo passa pelo buraco e atinge uma superfície interna, 

onde é reproduzida a imagem invertida. Sua existência é conhecida desde o século XVI, 

quando artistas como Leonardo Da Vinci e outros pintores a usavam para desenhar. 

Desenhar com luz, este, na verdade, era a utilidade destes objetos, por isso o 

significado etimológico das palavras gregas: foto (luz) e grafein (desenhar). Não sabemos ao 

certo quem foi o inventor da fotografia, mas sim, a primeira pessoa responsável por captar 

imagem produzida pela ação direta da luz, Joseph Nicéphore Niepce, em 1826. Ele conseguiu 

reproduzir, após dez anos de experiências, a vista descortinada da janela do sótão de sua casa, 

em Chalons-sur-Saône.  

Aumont (1995), no primeiro capítulo de seu livro intitulado A Imagem, analisa a 

relação entre o olho, o instrumento mais universal e a imagem, objeto cultural e histórico. No 

capítulo, são discutidas desde as transformações ópticas, químicas, nervosas do sistema 

visual, passando por elementos da percepção, até as razões para a produção de imagens. 

Para induzir ou concluir a interação, dependemos consequentemente da estética 

atribuída ao audiovisual, de certa forma esperamos que tenha novas formas, novas 
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características que possam ser proveitosas para impactar o telespectador. A estética pós-

moderna no cinema é, muitas vezes, denominada como publicitária exatamente por focar na 

persuasão, muitas vezes emocional com o público-alvo alguns comerciais de TV. Na verdade, 

a publicidade apenas retrata o que é melhor para os olhos do público; afinal, seu objetivo é, na 

maioria das vezes, comunicar um produto em um ambiente agradável. 

2.2 ILUMINAÇÃO 

Entende-se por iluminação o propósito de iluminar algo, sendo um objeto comum, 

uma pessoa ou um ambiente inteiro. Para que se possam atingir determinados objetos, é 

necessário colocar a iluminação de acordo com os objetos, ambientes ou pessoas, com isso é 

preciso estruturar a luz de acordo, sendo essencial montar pelo menos três pontos de luz, que 

são a luz principal e de enchimento e a contraluz. 

Segundo Lindgren apud Martin (2003, p.55): “a iluminação serve para definir e 

modelar os contornos e planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade, para 

produzir uma atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos”.  

Percebe-se, portanto, uma considerável importância da luz como signo e parte da 

comunicação sendo que uma das funções básicas de uma boa iluminação é a de dar forma e 

dimensão ao conteúdo.  

Numa cena qualquer, iluminada artificialmente, os planos de composição de luz 

desta cena devem ser cuidadosamente elaborados, a fim de que a fotografia do filme 

esteja em harmonia estética com o roteiro e sua proposta. Para tanto, o fotógrafo 

deve considerar a disposição destas luzes tal qual se faz na fotografia estática do 

retrato, ou seja, aprender a dividir a hierarquia das luzes, para compor seu ambiente 

(SALLES, 2006, p.69). 

Nos sets de gravação, a probabilidade sempre é de se trabalhar com luzes diretas, 

difusas ou refletivas. Com o difusor à frente da luz, conseguimos tornar a luz mais suave e 

difusa com o objetivo de produzir sombras desfocadas com mínima demarcação entre o claro 

e o escuro. É utilizada quando se deseja pouca transição entre a área iluminada e não 

iluminada, ficando mais suave o sombreamento do objeto. Com inúmeras possibilidades de 

lidar com a luz, temos o modo de rebater a luz numa parede branca, num teto branco ou numa 

placa de isopor. A luz refletida será ainda mais suave e difusa. 

 Para compor qualquer tipo de luz em uma cena, o diretor de fotografia deve saber 

qual será o assunto principal. 



18 
 

No cinema, a luz é ideologia, sentimento, cor, tom, profundidade, atmosfera, 

história. Ela faz milagres, acrescenta, apaga, reduz, enriquece, anuvia, sublinha, 

alude, torna acreditável e aceitável o fantástico, o sonho, e ao contrário, pode sugerir 

transparências, vibrações, provocar uma miragem na realidade mais cinzenta, 

cotidiana. Com um refletor e dois celofanes, um rosto opaco, inexpressivo, torna-se 

inteligente, misterioso, fascinante. A cenografia mais elementar e grosseira pode, 

com a luz, revelar perspectivas inesperadas e fazer viver a história num clima 

hesitante, inquietante; ou então, deslocando-se um refletor de cinco mil e acendendo 

outro em contra luz, toda a sensação de angústia desaparece e tudo se torna sereno e 

aconchegante. Com a luz se escreve o filme, se exprime o estilo (FELLINI, 2000 p. 

71). 

As evoluções tanto técnicas e tecnológicas levaram o diretor de fotografia a ter cada 

vez mais opções no que se refere à iluminação, com isso ele passou a ter uma pessoa que o 

auxilia em suas produções: o cinegrafista, pois o diretor não tem mais como controlar todo o 

processo de iluminação e planos, e ainda dirigir a equipe de eletricistas.  

O processo de desenvolvimento de novos equipamentos para dar maior praticidade às 

câmeras afetou de certa forma alguns outros equipamentos e também procedimentos. As 

câmeras móveis, com suas gruas e dollies, dificultavam o trabalho de iluminação durante as 

filmagens. A iluminação teve por sua vez que se adaptar e por isso surgem, por exemplo, 

refletores spots que são similares ao Fresnel, mas sem a lente na frente. Ele não pode direcionar o 

foco de sua luz (razão pela qual é chamado “aberto”), o qual tende a se espalhar. Os abertos mais 

modernos possuem uma pequena variação de foco por um mecanismo que altera a sua superfície 

refletora interna, movendo-o para frente e para trás. Apesar disso, seu foco não é controlado de 

forma tão precisa quanto o Fresnel. Acabaram por ser fixados sobre o cenário, contudo, mesmo 

nos dias de hoje a função desses refletores é enviar raios de luz sobre pontos determinados do 

cenário. Breslin ressalta que: 

A qualidade de uma fonte de luz tem a ver com o modo como as ondas percorrem o 

espaço. Se elas o fazem em linha reta a partir da fonte até iluminar o objeto, são 

refletidas de volta para a lente de um olho ou câmera em linhas similarmente retas. 

Isso produz luz dura, direta ou localizada. A energia luminosa cobre uma área 

relativamente pequena, mas mantém a intensidade ou brilho máximos. A luz direta 

enfatiza a textura (BRESLIN, 2009, p.92). 

A iluminação é usada nas produções para causar alguma sensação, ou seja, no âmbito 

da estética, pode-se referir uma sensação de dia, de noite, atribuindo consequentemente 

texturas e contrastes de cores ao clima da cena, consequentemente é correto falarmos que a 

cor depende da iluminação e vice-versa. A iluminação é um fator técnico, mas usado para 

construir uma dada estética. É essa a questão que o trabalho discute, as diferentes 

apropriações da linguagem técnica da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas 

propostas estéticas dos filmes publicitários da marca Nike. 
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Segundo Agel, (1972): “Quando um raio luminoso incide sobre um objeto, determina 

nesse objeto uma zona de luz e uma zona de sombra delimitada pela forma, a distância que 

separa as intensidades respectivas dessas duas zonas constitui aquilo a que se chama o 

contraste”. Ainda referindo ao contraste Angel, 1972 refere-se o contraste como um gosto 

artístico do diretor de fotografia, pois é através dele que o diretor dá à imagem uma cor 

própria. 

Angel (1972) salienta que: “A atmosfera nascerá do jogo sutil das luzes e das sombras, 

cinzenta e triste, brilhante e luxuosa, dura e acre, conforme a história, o meio no qual ela se 

desenrola e a psicologia das personagens que a animam”. A iluminação faz com que se 

construam ações expressivas, no filme publicitário.  

2.3 COR 

São inúmeros os fatores levados em construção na escolha das cores durante a 

produção de um filme publicitário desde os sociológicos, psicológicos, fisiológicos que são 

utilizados frequentemente no meio da publicidade, na promoção de vendas. Existem inúmeros 

tipos de cores dedicados para cada ação ou cada produção, tanto para querer despertar algo 

ou, causar algum tipo de efeito ao telespectador, quanto para a tradição de cada marca: 

A reação dos indivíduos às cores se manifesta de forma particular e subjetiva, 

relacionada a vários fatores. Elas são estímulos psicológicos que influenciam no fato 

de gostar ou não de algo, negar ou afirmar, se abster ou agir. As sensações sobre as 

cores se baseiam em associações ou experiências agradáveis ou desagradáveis 

(ROVERI,1996, p.89). 

Na publicidade, as cores têm uma função bem definida, elas tendem a atuar para 

transmitir a mensagem e despertar sensações criando determinado clima dramático. Com essa 

finalidade, a cor é aproveitada como um recurso estético, no âmbito da técnica audiovisual, 

para a concretização dos filmes publicitários. 

As cores dividem-se em primárias (vermelho, amarelo e azul), as quais atraem por 

primeiro a nossa atenção, provocando um fenômeno de aproximação ou afastamento. As 

cores secundárias (verde, laranja e violeta), que quando colocá-las, lado a lado, na mesma 

saturação, torna-se difícil a fixação por um longo período, pois provoca um cansaço visual. E, 

as cores terciárias ficam para os tons escuros como o preto, o cinza e os tons de marrons e os 

acres.  
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Segundo Bonásio (2005), os efeitos visuais que as cores causam tendem a provocar 

determinados efeitos psicológicos nos espectadores. Bonásio cita o vermelho e o laranja como 

cores quentes e excitantes, enquanto cores mais frias e relaxantes como o azul e o verde. O 

autor ressalta que esses sentimentos variam da nossa percepção e memória das cores da 

natureza (BONÁSIO, 2005).  

Segundo Farina (1990), a cor além de produzir uma sensação de movimento, de 

reflexão e expansão, ainda pode nos oferecer uma percepção e alteração em seus valores 

devido à presença de outras cores no mesmo espaço físico.  

A ausência de leis gerais e verificáveis explica a ausência quase total de reflexão 

teórica sobre a cor na imagem em movimento. ,As únicas considerações, às vezes 

propostas no tocante ao valor simbólico ou expressivo da cor (o vermelho como 

símbolo de guerra ou de paixão, o azul, bem como o azul-celeste, para a paz, o 

violeta associado à lamentação funerária etc.). Como tais valores são bem variáveis 

conforme as culturas e as épocas. É difícil fazer uma teoria deles, e a estética da cor 

no cinema confunde-se, praticamente com a constatação de estilos pessoais ou de 

efeitos de gênero (AUMONT, 2003, p.63). 

Kandinsky apud GUIMARÃES (2002, p.82) acredita que cores quentes sobre 

superfícies tendem a aproximar o objeto do espectador, enquanto a cor fria distancia o objeto. 

O jogo de cores quentes e frias faz com que o espaço tenha vibrações rítmicas de 

profundidade, pelo sucessivo avanço e recuo das cores. Cada uma delas se distingue dentro de 

sua própria gama de tons quentes e frios e podem ser vistas ora como quentes, ora como frias, 

dependendo do contexto das cores circundantes. 
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3 ENQUADRAMENTOS 

O enquadramento define o quadro da cena o que vemos, significa delimitar em uma 

cena ou momento o que fará parte do vídeo e, consequentemente, o ponto de vista que o 

espectador vai visualizar o que está sendo mostrado pelo filme. 

Segundo Bonásio (2005), o enquadramento se refere a como os elementos são 

mostrados para o espectador, ou seja, o que toda área que o espectador vai ver a fim de tornar 

a narrativa em uma história contada por imagens que irão dar a sensação de movimento, papel 

criador da câmera. 

Constituem o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no registro que 

faz da realidade exterior para transformá-la em matéria artística. Trata-se aqui da 

composição do conteúdo da imagem, isto é, da maneira como o diretor decupa e 

eventualmente organiza o fragmento de realidade apresentado à objetiva, que 

assumirá aparecer na tela. (MARTIN, 2003, p. 35). 

Martin (2003) refere-se ao enquadramento como uma “extraordinária transformação e 

interpretação da realidade”, transportando e reconstituindo parte dessa realidade para a tela, 

através de diferentes planos, ângulos e movimentos. 

3.1 PLANOS 

Plano é a imagem entre dois cortes, ou seja, tempo de duração no ligar e desligar a 

câmera. O plano é a menor unidade narrativa de um roteiro técnico. No plano, a câmera pode 

estar parada ou também em movimento, visto que conseguimos alcançar o movimento pela 

alteração do foco da lente ou com o próprio zoom. A duração de cada plano varia conforme as 

utilidades do diretor (RODRIGUES, 2007). 

O equilíbrio entre o sujeito principal e a área de fundo é uma das escolhas mais 

importantes que o diretor e o operador de câmera têm a fazer. Ele determina o 

tamanho no qual o sujeito principal vai ser visto e quanto de informação a sua volta 

será mostrada (BONÁSIO, 2005, p 251) 

Cada plano de gravação deve possuir um significado para o espectador, que o auxiliará 

a compreender melhor a história que queremos contar. Os planos não são regras a seguir, mas 

sim uma base de entendimento para a equipe de direção. 
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A forma pela qual se escolhe cada tipo de plano para o roteiro pode ter muita 

influência junto ao espectador. Antes da filmagem, é preciso determinar quais planos usar e a 

forma de captação e pode-se ter uma ideia de como vai ser por meio do storyboard, o qual:  

Destina-se a determinar o conteúdo que será apresentado em cada uma das páginas e 

criar alguns vínculos simples que possibilitem a navegação entre elas. O Storyboard 

de uma aplicação é um conceito emprestado do cinema, indicando que cada cena e 

cada tomada de câmera é esboçada na ordem em que ocorre no filme. Fornece uma 

estrutura e um plano global para a filmagem, permitindo ao diretor e sua equipe ter 

uma ideia clara de onde cada tomada se encaixa melhor (FAETEC, 2009). 

Martin (2003) acredita que “o tamanho do plano (e consequentemente seu nome e seu 

lugar na nomenclatura técnica) é determinado pela distância entre a câmera e o objeto e pela 

duração focal da cena utilizada”. Desta forma, o autor ressalta: 

A escolha de cada plano é condicionada pela clareza necessária à narrativa: deve 

haver adequação entre o tamanho do plano e seu conteúdo material, por um lado (o 

plano é tanto maior ou próximo quanto menos coisas há para ver), e seu conteúdo 

dramático, por outro (o tamanho do pano aumenta conforme sua importância 

dramática ou sua significação ideológica). (MARTIN, 2003, p. 37).  

Os planos são um dos elementos responsáveis pela fotografia de um filme publicitário, 

cada tipo de plano possui uma finalidade diferente para o nível de expressão da fotografia. 

Neste estudo, a classificação dos planos para a análise é a seguinte: 

a) Plano geral: enquadramento que mostra o ator de corpo inteiro; 

b) Plano americano: enquadramento de cinema que mostra a personagem dos joelhos 

para cima ou da cintura para cima; 

c) Plano conjunto: enquadramento que corta o ator na altura dos joelhos ou um pouco 

abaixo; 

d) Plano médio: enquadramento que mostra o ator da cintura para cima; 

e) Primeiríssimo plano: enquadramento que mostra apenas a cabeça do ator; 

f) Primeiro plano: enquadramento que mostra a cabeça do ator, cortando-o na altura do 

peito. Enfatiza bastante as emoções vividas pelas pessoas; 

g) Plano detalhe (pd) – A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, 

uma mão, um pé etc.). Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre 

a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. 
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3.2 ÂNGULOS DE FILMAGEM 

Os ângulos, quando usados de maneira correta, podem trazer uma significação dos 

elementos ou objetos de cena e, também, reforçar uma ideia ou estado emocional de um 

personagem. Existem inúmeros tipos de ângulos que o profissional pode usar, porém as 

escolhas dependerão do que se quer transmitir na cena. Num filme publicitário, é muito 

importante a escolha correta dos planos, pois há uma maior exigência da marca e do 

anunciante no que realmente quer mostrar.  

Os ângulos mais comuns são o ângulo alto e o ângulo baixo. O ângulo alto faz o 

sujeito parecer menor em tamanho e estatura, dando a ideia de sentimento de solidão, 

impotência e perda de domínio; este ângulo é muito útil quando está tentando mostrar uma 

vista geral. Já o ângulo baixo sugere um sentimento de poder, de domínio, tende a aumentar a 

percepção consequentemente fazendo o objeto de cena parecer maior, é um ângulo, 

fisicamente mais alto e psicologicamente poderoso e dominante (BONÁSIO, 2005).  

Esses dois ângulos que Bonásio (2005), destaca, são ângulos que conhecemos por 

plongée, e contra plongée.  

Segundo Xavier (2005):  

[...] considera-se em geral normal a posição em que a câmera localiza-se à altura dos 

olhos de um observador de estatura média, que se encontra no mesmo nível ao da 

ação mostrada. [...] “câmera alta” e “câmera baixa” para designar as situações em 

que a câmera visa os acontecimentos de uma posição mais elevada (de cima para 

baixo) e de um nível inferior (de baixo para cima) (XAVIER, 2005, p28).  

Assim, os ângulos variam de acordo com a necessidade exigida pela cena, apontando 

que elementos devem aparecer nela e como devem. Mas sempre tendo como base o olhar do 

espectador. 

3.3 MOVIMENTOS DE CÂMERA 

Martin (2003) expõe diferentes funções para os movimentos de câmera, desde o 

acompanhamento de um personagem ou um objeto em movimento, até a criação da ilusão do 

movimento em um objeto ou personagem parado. O autor apresenta três tipos de movimentos 

de câmera: o travelling, a panorâmica e a trajetória. O primeiro consiste no deslocamento da 

câmera através de um carrinho sobre trilhos ou também na mão. A panorâmica é um 
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movimento em que a câmera não é deslocada, ela gira sobre o próprio eixo, na horizontal,  

(esquerdo e direito) ou na vertical de cima para baixo.  

A panorâmica é um movimento de câmera que parte de uma posição fixa. Pode ser 

empregado para mostrar o ambiente ou acompanhar o movimento de um personagem ou 

veículo. 

O movimento travelling é um movimento lateral ou de aproximação/ afastamento da 

câmera que acompanha o movimento do personagem ou de alguma coisa que se move à 

mesma velocidade. É usado também para dar um novo ângulo à cena. A trajetória refere-se a 

uma mistura indefinida entre o travelling e a panorâmica, contando com auxílio de uma grua, 

sendo um movimento pouco usado e que não dá um aspecto natural à cena. 

Bonásio (2005) refere-se a outro movimento chamado dolly, que é um movimento de 

câmera e do tripé aproximando-se e afastando-se do objeto. É usado quando se quer causar a 

mudança do tamanho do objeto em quadro, com naturalidade. 

Para Martin (2003), os movimentos de câmera, às vezes sutis e complexos, podem ser 

muito úteis quando se quer passar um significado à cena, fica visível o papel da imagem e do 

uso técnico como um elemento de base da construção de uma estética. 
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4 METODOLOGIA 

Para responder aos objetivos determinados para o presente trabalho, será realizado um 

estudo de natureza qualitativa. A pesquisa qualitativa possibilita a compreensão, em 

profundidade, do impacto que é causado nos audiovisuais publicitários dirigidos por diretores 

renomados, analisando seu tempo, estética, técnica e os próprios personagens (MALHOTRA, 

2001). 

A pesquisa concentra-se no estudo de análise das diferentes apropriações da 

linguagem técnica da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas propostas 

estéticas de três filmes publicitários da marca de anos sequenciais. Optou-se pela escolha de 

audiovisuais dos últimos três anos para concretizar a análise. Os três audiovisuais 

concentram-se nos anos de 2011, 2012, e 2013, possibilitando analisar quais foram os avanços 

no emprego da fotografia dos audiovisuais da marca Nike no decorrer desse tempo. 

Neste trabalho, as análises das categorias dos planos, ângulos, enquadramentos, cores, 

iluminação e movimentos, são empreendidas sobre os filmes publicitários da Nike intitulados 

"Viva o futebol livre", de 2011; Brasil Vs Brasil de 2012 e “PSG My time is now” (meu 

tempo é agora) de 2013. 

Para a concretização deste trabalho, será utilizada a técnica de análise fílmica, sendo a 

escolha de frames, para abordar os elementos fotográficos deste filme publicitário capazes de 

criar uma estética publicitária, e expressar sentidos na obra audiovisual. 

As etapas para concretizar a análise serão: a pré-análise, selecionando os frames, a 

descrição da análise, ou seja, a descrição de todos os frames escolhidos no âmbito dos seus 

elementos fotográficos; e por fim a interpretação dos elementos e seus significados, levando 

em consideração a forma e a produção de cada filme.  

O estudo poderá perceber os principais recursos técnicos e estéticos empregados 

nesses filmes publicitários e observar as diferentes apropriações em cada um deles e a 

relevância de suas escolhas diferenciadas. 

4.1 NIKE E SEUS FILMES PUBLICITÁRIOS COMO OBJETO DE ESTUDO 

A história da empresa americana Nike Inc. começou no ano de 1962, ainda com o 

nome de Blue Ribbon Sports. Com a intenção de combater a marca alemã, Adidas, e 

conquistar uma fatia do mercado, a empresa passou a representar à japonesa Asics Tigers. Na 
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década seguinte, a empresa estabeleceu estratégias de terceirização da produção, 

internacionalização do consumo e passou a fazer associação com atletas de reputação 

internacional. O famoso símbolo da marca, chamado de Swoosh, foi criado em 1971 e hoje já 

consegue a façanha de representar a marca Nike sem nenhuma tipografia. 

Na década de 90, a empresa reposicionou-se para além da venda de calçados, mas 

diversos os artigos esportivos. Essa mudança de mentalidade permitiu a expansão para 

diversos esportes nos quais a Nike se tornou referência, como o caso do golfe. O futebol, 

considerado o esporte número um do mundo, foi essencial para o crescimento da marca, pois 

a empresa patrocinou e ainda patrocina inúmeros clubes mundiais e também os principais 

jogadores do futebol mundial da atualidade, sem contar com outros desportistas famosos nas 

suas modalidades. 

A Nike tornou-se um símbolo de tecnologia esportiva e do gosto pelo esporte. Com o 

investimento em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos é uma empresa que 

consegue transmitir energia para o público e estimula a emoção e a paixão pelo esporte. Nas 

últimas três décadas, a Nike firmou-se como uma das marcas mais expressivas do mercado 

mundial. O segredo da Nike foi sustentar um fluxo constante de inovação, manter a marca na 

mente dos consumidores e preservar sua imagem de empresa autêntica, voltada para os 

jovens, esportiva e jovial (SALZMAN, MATATHIA e O’REILLY, 2003, p. 112). 

O crescimento da Nike demonstra o sucesso das ações utilizando mídias alternativas e 

marketing de guerrilha não só no fortalecimento da marca, mas nos resultados das vendas da 

empresa: “As vendas globais da Nike subiram nos últimos quatro anos de US$ 10 bilhões 

para de US$ 16 bilhões. E os executivos dizem que o novo tipo de marketing é uma parte 

desse resultado.” (STORY, 2007).  

A Nike é a empresa que mais está presente no futebol mundial, e também a que mais 

investimentos em mídia faz. No caso deste trabalho pretendemos demonstrar as diferentes 

apropriações da linguagem técnica da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas 

propostas estéticas construídas. 
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5 ANÁLISES 

Este capítulo tem por objetivo analisar as diferentes apropriações da linguagem técnica 

da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas propostas estéticas construídas nos 

audiovisuais da marca Nike. Com isso foram divididos em subcapítulos para a análise dos 

planos e enquadramentos, ângulos e movimentos, cor e iluminação. Sendo assim devemos 

cumprir com algumas etapas, que seria a descrição de análise, descrever a análise dos frames, 

dos seus elementos fotográficos; e a interpretação estabelecendo possíveis relações entre os 

elementos e seus significados, adequadamente segundo a narrativa de cada um dos filmes 

publicitários. 

Os três filmes publicitários escolhidos são de anos diferentes, desta forma 

começaremos na ordem anual de cada um. O primeiro a ser analisado será de 2011, intitulado 

Pub Nike Futebol Free-Vive (Viva o Futebol Livre); o segundo a ser analisado é de 2012, 

chamado Brasil Vs Brasil e por fim, o de 2013, com o titulo, Nike PSG My time is now (que 

em português é Nike PSG Meu tempo é agora).  

5.1 NIKE 2011 VIVA O FUTEBOL LIVRE  

O filme publicitário aqui analisado, foi produzido em 2011 e buscou demonstrar a 

nova parceria da marca Nike com o futebol francês. Entretanto antecede um vídeo online no 

qual o jogador profissional Malouda
12

, que é um dos principais jogadores do futebol francês, 

convida os fãs da seleção francesa a fazer um vídeo, demostrando sua criatividade 

futebolística e enviar para os analistas audiovisuais da Nike escolher os oito melhores vídeos 

e com isso convidá-los a participar do filme publicitário. Com essa proposta, tanto a Nike 

quanto a seleção francesa criaram este filme publicitário com o intuito de aproximar os fãs e 

os espectadores do futebol francês e da própria seleção. 

Foi muito estratégica esta ação da empresa e da seleção francesa, pois o repercutiu 

muito no país. A autoria e a produção deste filme publicitário não foram localizadas, mas o 

que se sabe é que a agência que mais produz filmes publicitários da Nike é a Wieden + 

Kennedy. 

                                                           
12

  Malouda é um futebolista francês que atua como meia. Atualmente, joga no Paris Saint Germain. Disponível 

em: <http://www.goal.com/br/news/805/transfer%C3%AAncias/2013/07/17/4124947/florent-malouda-

assina-com-o-trabzonspor>. Acesso em: 15 out. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meia_(futebol)
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5.1.2 Planos e Enquadramentos 

O filme publicitário Viva o Futebol Livre foi feito para a apresentação da nova camisa 

da França. Podemos perceber que foram usados diversos planos, mas com a intenção não 

apenas de apresentar a nova camiseta da seleção francesa de futebol, mas sim, de apresentar o 

futebol jogado pela seleção. Abaixo estão os frames escolhidos para esta análise, separados 

por números e selecionados conforme os planos que mais se apresentaram neste filme 

publicitário.  

Figura 1 - Plano médio em  

Nike Viva Livre 

 

Figura 2 - x em  

Nike Viva o Futebol 

 

Figura 3 - Plano geral conjunto em  

Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 4 - Primeiríssimo plano em Nike, 

Viva o Futebol Livre 

 

 

Sendo assim, conforme a proposta deste filme publicitário, da marca Nike, optou-se 

então por usar planos mais fechados (Figuras 2 e 4), demonstrando as expressões dos 

jogadores e os detalhes técnicos do futebol, como diria o título em questão “Viva o Futebol 

Livre”, ou seja, viver um futebol livre o qual possa expressar sua criatividade e suas 

inspirações dentro de campo.   



29 
 

Entretanto, não teríamos possibilidade de salientar um filme publicitário apenas com 

planos fechados, pois no futebol temos outros fatores a nos preocupar para a concretização de 

um audiovisual deste segmento, como os confrontos entre jogadores e, principalmente, a 

torcida, que faz uma considerável parte da equipe. Com isso optou-se pelo uso de planos 

gerais e planos conjuntos (Figura 1 e Figura 4), tendo diversas finalidades, como de demostrar 

os jogadores que estão jogando contra a seleção como também os jogadores da própria 

seleção, com o propósito de criar uma ambientação e noção mais aprofundada da cena. 

Os planos deste filme publicitário são muito ricos e distintos e contemplam a 

mensagem que a marca quer passar para seus espectadores, o uso de planos mais fechados ou 

de planos mais abertos, variam conforme o propósito estabelecido de cada audiovisual, sendo 

neste caso de salientar a força, a raça, a criatividade dos jogadores da seleção francesa, 

construindo a história que começa da luta inicial de um jogador, nos gramados ralados em 

campos difíceis de jogar, até a emoção de estar com uma camisa da seleção do seu país, com a 

mensagem de viver um futebol livre ou viver um futebol sem fronteiras.  

5.1.3 Ângulos 

Os ângulos mais predominantes foram o plongée e o contra plongée. Os dois usados 

neste filme para alavancar sentidos de superioridade e de inferioridade, mas também de 

surpresa e espera, conforme o ângulo plongée na (Figura 5). 
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Figura 5 - Ângulo Plongée em  

Nike Viva o Futebol Livre 

  

Figura 6 - Ângulo Contra Plongée em  

Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 7 - Ângulo Contra Plongée em  

Nike Viva o Futebol Livre 

  

Figura 8 - Ângulo Plongée em  

Nike Viva o Futebol Livre 

 

Os dois ângulos mais presentes neste filme são o Plongée (Figura 5 e Figura 8) e o 

Contra Plongée (Figura 6 e Figura 7). O uso do ângulo contra plongée é precisamente usado 

para demostrar mais superioridade à cena ou o objeto de cena que está sendo filmado, assim 

como, na Figura 7 este ângulo foi usado com o propósito de salientar a superioridade do 

jogador em relação ao outro, no qual o mesmo olha para baixo depois de ter aplicado um 

drible em seu adversário, que fica para trás deitado na lama. Esta proposta foi de enfatizar a 

superioridade deste jogador de camisa amarela em relação ao outro que foi driblado.  

O ângulo Plongée ou ângulo baixo, segundo Bonásio (2007), é usado geralmente para 

demostrar inferioridade, perda, impotência, solidão e perda de domínio. Neste caso, o ângulo 

plongée foi usado para criar uma sensação de surpresa, espera e tensão, como mostra na 

Figura 5, os dois jogadores, na tensão de um jogo de futebol, ficam esperando a bola para 

poder fazer o domínio, mas ela foi tão alto, que os dois não conseguiram dominá-la e sair 

jogando. 
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Toda inclinação de câmera para baixo dever ser considerada uma tomada em ângulo 

plongê, independentemente de a câmera ser inclinada de maneira sutil para 

fotografar a parte de um embrulho ou quase verticalmente para baixo a fim de 

representar o ponto de vista de alguém escalando uma montanha” (MARCELLI, 

2010, p. 46). 

Na Figura 8, o ângulo plongée foi para mostrar a massa da torcida, mas com o intuito 

de diminuir e de mostrar a sua extensão e amplitude. 

5.1.4 Movimentos de câmera 

Os movimentos de câmera geralmente são usados para transmitir mais dinâmica às 

cenas, e com isso tornar o filme publicitário mais interativo, como no caso do uso de 

equipamentos que transmitem um movimento mais dinâmico, o que torna positivo para o 

olhar do telespectador. Neste filme publicitário, esses movimentos foram usados para 

transmitir mais dinamismo às cenas e também para dar mais profundidade aos ângulos feitos 

com os movimentos, foram usados movimentos com equipamentos chamados de steadycam 

como mostra a Figura 9 e o movimento de Travelling na Figura 10, mas também encontramos 

os movimentos de pan e tilt que foram usados estrategicamente para acompanhar a bola, que 

era o objeto de cena ao qual fazia um fade para mudar a cena para o campo de futebol onde 

toda torcida da seleção francesa estava presente.  

Figura 9 - Movimento com steadycam em  

Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 10 - movimento de Travelling, em  

Nike Viva o Futebol Livre 
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Figura 11 - movimento de travelling em  

Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 12 - Movimento tilt em  

Nike Viva o Futebol Livre  

 

O movimento de steadycam, (Figura 9), que é um acessório cinematográfico usado 

para acompanhar o objeto de cena, que neste caso foi usado para dar mais ênfase na corrida 

dos jogadores, acompanhando-os e dando mais velocidade às cenas, assim como o movimento 

de travelling, (Figura 11), que além de também ter a mesma proposta do steadycam, ou seja, 

acompanhar o objeto de cena tem por objetivo principal de acompanhar uma forma mais 

suave, assim como mostra na Figura 10. 

Os movimentos de tilt-pan, (Figura 12), que seriam movimentos horizontais a partir de 

um objeto em uma posição fixa, que no caso do filme publicitário este movimento foi usado 

de forma que o ambiente ficasse fixo e salientasse o objeto de cena, que seria a bola, foi usado 

também para criar uma espécie de fade ou mudança de cena.  

5.1.5 Iluminação e cor 

O comercial da Nike “Viva o futebol livre” teve uma proposta mais emocional, visto 

que um dos seus princípios foi à apresentação da nova camisa da seleção francesa de futebol, 

coube à palheta de cores em tons mais escuros e azuis,  esses fatores são bem adequados no 

que se refere a um filme publicitário futebolístico, que seja feito para chamar a atenção dos 

torcedores ou do público-alvo da campanha, pois uma cor mais fria segundo Farina (1990), 

cores fria empregadas tente a serem mais suaves e calmantes para o espectador. No caso deste 

filme publicitário, foi diretamente para os torcedores e também para a apresentação da nova 

camisa da seleção francesa de futebol, com isso foi focado não apenas para o torcedor deste 

país conhecer a nova camiseta, mas sim para perceber as boas qualidades desta equipe, que é 

uma das melhores do mundo inteiro. 
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As cores e iluminação deste filme foram evidenciadas nas cores da camisa da seleção 

francesa, para que se tenha um equilíbrio para a leitura deste audiovisual aos seus 

telespectadores, criando um dinamismo às cenas. 

Figura 13 - Cores frias em Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 14 - Cores frias em Nike Viva o Futebol Livre 

 

Figura 15 - Iluminação direta em  

Nike Viva o Futebol Livre  

 

Figura 16 - Iluminação difusa em, 

Nike Viva o Futebol Livre 

 

As cores presentes nesse filme publicitário são totalmente frias e sem variação, e foi 

atribuído devidamente como recurso estético deste filme publicitário, o que reflete até na 

ambientação do filme publicitário que em relação ao tempo/clima é nebuloso ou nublado 

(Figura 14). Esse aspecto de cores frias neste audiovisual remete também a sua finalidade, de 

iluminação fraca e dura (Figura 15). O significado da cor fria neste filme publicitário como 

pode perceber na Figura 16, uma temperatura mais fria, significando harmonia, suavidade. 

Entretanto, além de simbolizar todos esses aspectos, a temperatura fria em questão neste filme 

publicitário teve o intuito de gerar uma tensão no telespectador, mas, de uma forma suave, e 

também devido à camisa e à cor da seleção francesa ser predominantemente azul. 
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A iluminação gerada neste filme publicitário é predominantemente dura, direta e 

refletida. Como mostram as Figuras 15 e 16, a iluminação é bem direta e dura, devidamente 

ao propósito da escolha da temperatura deste audiovisual, que é relativamente fria. Na (Figura 

16), foi usada uma iluminação mais difusa para provocar um escurecimento e apenas iluminar 

o objeto sem criar uma sombra detalhada. Já na Figura 15, foi usada uma luz direta para 

iluminar o objeto fílmico em questão, que é o jogador que irá receber a bola e também que 

posteriormente irá finalizar o filme publicitário.  

5.2 NIKE BRASIL VS BRASIL 

Concretizado no ano de 2012, pela agência de propaganda F/Nazca, esse filme tem 

uma proposta um tanto quanto ousada para a seleção brasileira de futebol.  

Para a criação deste filme publicitário, foram contratados grandes nomes do futebol e 

da música: como Neymar e seu pai, Ganso, Pato, Thiago Silva, Mascherano, Mano Menezes, 

Ronaldo, Anderson Silva, Thiaguinho e Emicida. A empresa Nike quis passar a mensagem de 

que o maior adversário do Brasil é ele mesmo. O ambiente em que a peça foi veiculada, foi 

exclusivamente online e, segundo a agência, foi uma das produções mais caras da marca no 

Brasil. 

A comunicação foi diretamente voltada para adolescentes apaixonados por futebol que 

ainda não vivenciaram uma conquista da seleção em Copas, e que em 2014 terão em torno de 

17 anos e a oportunidade de torcer por sua seleção em seu país.  

5.2.1 Planos e enquadramentos 

Neste filme publicitário, percebe-se que seu âmbito de planos e enquadramentos é 

extremamente rico, mas, com um propósito de enfatizar planos mais abertos e de usar 

enquadramentos que captem os objetos de cenas, fazendo com que tudo ao redor seja 

importante, como mostra na Figura 24, com um enquadramento lateral, em que é captada a 

reação dos dois torcedores, juntamente com a televisão, a que eles estão assistindo e torcendo 

pela seleção brasileira de futebol. Planos mais fechados não são muito presentes, mas, 

entretanto, são usados estrategicamente para demonstrar a reação dos torcedores e suas 

felicidades, angústias e alegrias com a seleção. 
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Figura 17 - Grande plano geral em  

Nike Brasil vs Brasil 

 

Figura 18 - Plano Americano em  

Nike Brasil vs Brasil 

 

Figura 19 - Primeiríssimo plano em  

Nike Brasil vs Brasil 

 

Figura 20 - Enquadramento com os jogadores e a porta do 

vestiário em Grande plano geral  

em Nike Brasil vs Brasil 
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Figura 21 - Plano médio, conjunto em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 22 - Primeiro plano em  

Nike Brasil vs Brasil 

 

Figura 23 - Enquadramento central em  

Nike Brasil Vs Brasil       

 

Figura 24 - Enquadramento lateral em  

Nike Brasil Vs Brasil       

 

A presença de planos mais abertos é de extrema consideração, com ênfase no ambiente 

geral do cenário, demonstrando maior profundidade às cenas e também mais superioridade 

nos objetos de cenas (Figuras 18 e 17), mas também se percebe planos conjuntos (Figura 21) 

que transmitem uma dinâmica à cena, devido aos movimentos dos jogadores e também à 

beleza do futebol brasileiro no geral, exaltando as características dos jogadores e a grandeza 

deles. o uso de planos em close-up também é extremamente aproveitado, fato esse que este 

filme publicitário foi veiculado no Brasil e está introduzindo uma mensagem totalmente 

nacional Mas de luta, força e garra da seleção, induzindo a proposta geral do audiovisual que 

se quer passar, ou seja, “maior que o Brasil, só ele mesmo”. 

Também por usar torcedores, que comemoram a cada jogada positiva do Brasil, o uso 

do close-up (Figura 19) é para evidenciar a expressão do torcedor, a felicidade e o orgulho 

que ele tem pelo país, também o primeiro plano foi usado para demostrar e evidenciar as 

emoções vividas e as angústias de uma partida de futebol (Figura 22) ou também para 

demostrar aquele nervosismo. 

Tanto no primeiro plano quanto no primeiríssimo plano, o uso destes foi realmente 

para realçar as expressões positivas de felicidade e comemoração e negativas de angústia e 
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nervosismo. Este filme publicitário foi exclusivamente feito para evidenciar a força do futebol 

brasileiro, direcionado para os brasileiros apaixonados pelo futebol, demostrando suas 

angústias (Figura 22), suas alegrias (Figura 19), com os enquadramentos que são em geral 

centralizados (Figura 23) e laterais, enfatizando (Figura 24), evidenciando sempre a 

expectativa dos torcedores com resultados positivos da seleção, mostrando o quanto esses 

torcedores são apaixonados por sua equipe. 

5.2.3 Ângulos 

Em relação aos ângulos, são enfatizados os frontais, (Figura 26) e os laterais (Figura 

25). Os ângulos foram usados para transmitir mais superioridade às cenas, evidenciando os 

movimentos do futebol e as cenas mais positivas. Na Figura 25, o ângulo contra plongée, na 

lateral, dando ênfase à grande jogada do jogador Alexandre Pato, que faz um movimento 

futebolístico para concretizar o gol ao time.  

Figura 25 - Ângulo contra Plongée em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 26 - Ângulo contra Plongée em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 27 - Ângulo Plongée em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 28 - Ângulo Plongée em  

Nike Brasil Vs Brasil 
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Os ângulos contra plongées foram muito utilizados, pois como a proposta da marca 

Nike foi de salientar a superioridade da seleção brasileira. Com isso, a predominância do 

ângulo contra plongée (Figuras 25 e 26), foi para demonstrar a superioridade da seleção 

brasileira. 

O ângulo Plongée, (Figura 27), é usado para apresentar os ambientes das cenas, que 

neste frame está sendo apresentado o campo na favela, de onde os principais jogadores da 

seleção saíram, entretanto, o campo está vazio, visto que os jovens que costumam jogar no 

campinho de terra da favela estão juntos torcendo pela seleção, este ângulo foi usado para dar 

noção de afastamento neste ambiente. 

Os ângulos enfatizam os movimentos e planos na cena, transmitindo inúmeros 

significados, neste caso, os ângulos foram adequados conforme cada cena, com propostas 

diferentes. Na Figura 28, o ângulo plongée lateral foi usado para dar uma dinâmica no 

movimento da partida de futebol, e no chute do jogador que faz a ação no jogo, como 

aconteceu também nas Figuras 26 e 25. Entretanto, o uso do ângulo na Figura 27 foi para dar 

profundidade e mostrar o ambiente da favela, que está vazia, visto que as pessoas estão 

torcendo pela seleção brasileira de futebol.  

5.2.4 Movimentos de câmera 

Muitos são os movimentos de câmera deste filme publicitário, que por ser um 

audiovisual voltado ao um jogo de futebol, evidencia movimentos dos jogadores e torcedores 

e também de suas comemorações. Tendo em visto disso o filme publicitário torna-se mais 

dinâmico, as cenas são constantemente movimentadas, o que não fica cansativo de ver, 

fazendo com que os telespectadores façam parte de certa forma deste filme publicitário.  



39 
 

Figura 29 - Movimento Travelling em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 30 - Movimento Travelling em  

Nike Brasil Vs Brasil 

 

Figura 31 - Movimento com stedycam, frontal indo de um lado para outro, em Nike Brasil Vs Brasil 

  
 

Figura 32 - Movimento Tilt em Nike Brasil Vs Brasil  

 

Os movimentos que foram mais presentes nas cenas foram aqueles com o uso de 

steadycam, que acompanhava o jogador, deixando o filme publicitário mais rápido e 

enfatizando a corrida dos jogadores (Figura 30). Mas para dar dinamismo às cenas e ter mais 

suavidade o movimento lateral com travelling, também foi usado conforme a Figura 29, assim 

algumas cenas quebraram a rapidez de outras. 

Para acompanhar alguns movimentos de pessoas nas cenas e assim como a proposta de 

usar travelling, foi usado também movimentos de tilt (Figura 32), que acompanhavam o 

objeto, sem deixar a cena parada.  
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Os movimentos deste filme publicitário, alguns mais rápidos e outros mais suaves, 

foram adequadamente usados para que as cenas não ficassem tão intactas e cansativas, com 

essa proposta percebemos mais entretenimento nas cenas o que é um aspecto positivo para a 

percepção dos telespectadores. 

5.2.5 Iluminação e cor 

Este audiovisual apresenta inúmeros tipos de cenas, que necessitam de inúmeras 

ambientações de luzes. Como neste filme publicitário, são vários ambientes para se lidar com 

isso a iluminação difere conforme o ambiente, e conforme a proposta para se criar a luz.  

A cor também é um dos fatores de mais contraposição nesse filme publicitário, 

partindo da sua proposta de que uma cor pode provocar diferentes sensações, percebe-se a 

predominância de cores frias (Figura 33) e cores quentes (Figura 36). Com a proposta de 

demonstrar cenas e lugares diferentes, as cores adequaram-se com a mesma. 

Figura 33 - Coloração fria e escura em 

Nike Brasil Vs Brasil  

 

Figura 34 - Iluminação direta lateral em 

Nike Brasil Vs Brasil  
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Figura 35 - Oluminação Difusa em  

Nike Brasil Vs Brasil  

 

Figura 36 - Coloração quente em 

Nike Brasil Vs Brasil  

 

Figura 37 - Iluminação direta lateral em  

Brasil Vs Brasil  

 

Figura 38 - Coloração Fria em  

Brasil Vs Brasil  

 

Neste filme publicitário o uso de uma temperatura mais fria e azulada foi com o intuito 

de expressar certa frieza, pois a maioria das cenas é composta por jogadas partindo para a 

conclusão a gol dos jogadores como mostram na Figura 38, os dois torcedores estão 

apreensivos olhando o jogo na televisão. 

Em outros momentos deste filme publicitário, encontramos uma coloração mais 

quente, retratando a emoção e descontração dos personagens, mesmo diante do nervosismo da 

partida de futebol como mostra a Figura 36, com um aspecto de adrenalina dos torcedores, as 

cores mais quentes aproximam o objeto dos telespectadores, e faz com que os mesmos se 

tornem parte desde filme publicitário. 

A iluminação que predomina neste filme publicitário é direta e difusa. A iluminação 

direta (Figura 37) foi usada com o propósito de acentuar mais as sombras dos objetos, dando 

um aspecto mais escuro em alguns frames. E a iluminação difusa foi usada para dar mais 

suavidade às cenas, difundindo as sombras e evidenciando e transparecendo com os objetos 

de cena, como mostra na Figura 35. 
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5.3 MEU TEMPO É AGORA, 2013 NIKE FUTEBOL  

Este filme publicitário chama atenção por todo seu contexto, além de ser o mais atual 

(2013), traz um aspecto mais obscuro no que se refere a sua fotografia audiovisual. Possui 

uma distinção de elementos, com muitos cortes e uma imensa rapidez nas cenas, fato esse que 

remete em sua direção, que foi assinada pela Panorama Films, com direção de Alexandre 

Geanday, seu enredo foi totalmente direcionado ao cinema, visto que a proposta inicial era de 

apresentar a nova camiseta do time francês Paris Saint Germain.  

Este filme publicitário possui características fortes do cinema, podendo-se concluir 

possivelmente que foi uma estratégia fazer essa semelhança, para evidenciar uma persuasão 

com o público-alvo, não apenas apresentando a camiseta, mas sim, enfatizando uma história 

em cima do contexto, usando dos principais jogadores do time Paris Saint Germain, 

demonstrando a luta, a raça e a força desta equipe a seu público-alvo. 

5.3.1 Planos e Enquadramentos 

Os planos e enquadramentos deste filme publicitário são bastante distintos, pois é um 

audiovisual de muitos cortes, dando maior velocidade e acontecimento às cenas, e atribuir 

uma dinâmica. Neste filme publicitário preferiu-se usar distintos tipos de planos e 

enquadramentos.  

Os planos mais abertos tiveram como proposta enfatizar um ambiente obscuro 

semelhante a um local abandonado, e aos enquadramentos, procurou na cena enfatizar todos 

os objetos, incluindo os personagens e o ambiente geral do filme. 

Martin (2003) ressalta que os planos mais próximos são geralmente usados em cenas 

em que existem poucos objetos para se perceber ou que necessitam de uma carga dramática 

maior, neste caso o primeiríssimo plano da Figura 41, tem esta finalidade, pois apenas a 

camisa é para ser vista na cena, com isso fica mais impactante para o espectador, sendo uma 

forma mais direcional de percepção da imagem. 
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Figura 39 - Plano Americano em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 40 - Plano Médio em Nike  

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 41 - Primeiríssimo plano em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 42 - Enquadramento em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

A presença de planos mais abertos como mostra a Figura 39, em plano americano, teve 

como intuito evidenciar e explorar não apenas o personagem em questão, mas sim o ambiente 

como um todo. O ambiente remente a um local abandonado, onde é construído um enredo de 

encontro. Características dos enquadramentos e dos planos encontrados evidenciam um 

aspecto mais cinematográfico da cena, pois além de apresentar o produto que seria a camiseta, 

é narrada também uma história.  

O enquadramento deste filme publicitário, em seus frames, procura evidenciar sempre 

três ou mais objetos de cena, como mostra nas Figuras 42 e 44, sempre com a proposta de 

mostrar o ambiente onde acontecem as cenas. Os planos fechados estão presentes quando quer 

esboçar mais detalhes, principalmente os detalhes da camisa da equipe Paris Saint Germain, 

que durante as filmagens, entre uma cena e outra, aparece frequentemente (Figura 40). Essa 

proposta ficou um tanto quanto confusa para o público-alvo, pois essa mistura de dois 

assuntos, um com o objetivo principal de apresentar a nova camisa do time, e outra na 

construção de um enredo em um local totalmente obscuro.  



44 
 

Figura 43 - Plano Geral em Nike  

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 44 - Enquadramento em Nike  

Meu Tempo é Agora 

 

O plano americano (Figura 39), e o plano geral (Figura 43), são os planos mais 

presentes neste filme publicitário, pois enfatiza o objeto de cena que é o personagem, neste 

caso o agente especial e principalmente o ambiente da cena. Com essas informações no que se 

refere a planos e enquadramentos do filme publicitário, a proposta geral foi de evidenciar o 

ambiente, contrapondo com os personagens nas cenas. 

5.3.2 Ângulos 

Com o intuito de evidenciar superioridade, os ângulos contra plongée, foram os mais 

utilizados neste filme publicitário, pois seu objetivo é aumentar os objetos de cena, fazendo 

com que eles tornem superiores, como mostra na Figura 46 e Figura 47, a dimensão do 

tamanho da propriedade abandonada, na cena.  

Os ângulos em geral variam de acordo com a necessidade que cada cena procura 

transmitir, mas neste audiovisual pouco são os ângulos plongés, devido também a ser uma 

apresentação da nova camiseta do time de futebol Paris Saint Germain, isso remete a proposta 

de evidenciar esta equipe, é a maior do país no que se refere futebol, isso tudo obviamente, 

comprovado pelos principais críticos futebolísticos da atualidade. 

A Nike quer aproximar o público-alvo da equipe, apresentando as principais 

características, por isso o maior uso de planos altos que evidenciam os objetos de cena, 

tornando-se superiores. 
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Figura 45 - Ângulo Contra Plongée em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 46 - Ângulo contra Plongée em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 47 - Ângulo Contra Plongée diagonal em Nike 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 48 - Ângulo Plongée em Nike  

Meu Tempo é Agora 

 

Martin (2003) alega que o ângulo plongeé, ou seja, a filmagem de cima para baixo 

tende a diminuir, tornando inferior ou vulnerável, o único ângulo plongée encontrado neste 

filme publicitário, foi à cena em que são mostrados detalhes da nova camiseta do Paris Saint 

Germain, (Figura 48). Entretanto, não teve um resultado minimalista na cena, pois com um 

plano mais próximo, o ângulo plongée não ficou inferior na cena, mas essa ideia pode ter sido 

proposital, ou seja, mostrando detalhes da camiseta, suavemente, pois o que enfatiza a cena é 

a iluminação aplicada na imagem, não necessariamente a ângulo ou enquadramento.  

Portanto, percebe-se que neste filme publicitário predominou o ângulo contra plongée, 

o qual transmitiu superioridade, em todas as cenas que foram aplicadas, com a proposta de 

emitir a grandeza da equipe e o peso da camiseta ao seu público-alvo, pois jogadores e 

agentes selaram uma batalha, e quem saiu na frente foi os jogadores, enfatizando suas 

superioridades técnicas e, também, a superioridade da equipe. 
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5.3.3 Movimentos de câmera 

Este presente filme publicitário foi composto por muitos movimentos, com a 

finalidade de ser totalmente dinâmico e rápido, usando cortes sequenciais. O movimento mais 

comum deste audiovisual foi o movimento de travelling lateral, usado em inúmeras cenas, 

dando profundidade, acompanhando o objeto, (Figura 48), ou também, mostrando o ambiente 

geral (Figura 52). 

Os movimentos de travelling neste filme publicitário foram usados não somente para 

criar uma dinâmica nas cenas, ou tornar o audiovisual mais rápido e interativo. Bonásio 

(2005) ressalta que os movimentos de travelling são usados geralmente para mudar o ângulo 

da cena, esta foi a maior finalidade deste audiovisual, como mostram as Figuras 49 e 52, dois 

ângulos diferentes com o mesmo movimento. O movimento de travelling foi usado, muitas 

vezes para dar uma sequência na cena, como uma espécie de transição, saindo de um ângulo e 

indo para outro com o mesmo movimento lateral, isso fez com que o filme publicitário, não 

ficasse parado, havendo sempre um movimento contínuo de cena para cena. 

Figura 49 - Movimento Travelling em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 50 - Movimento com Steadycam em Nike, 

Meu Tempo é Agora 
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Figura 51 - Movimento Pan-tilt em Nike, 

Meu Tempo é Agora  

 

Figura 52 - Movimento com Travelling em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Entretanto, movimentos de Pan-tilt, assim como o de travelling foram usados para 

acompanhar os objetos de cena e também não deixar o audiovisual parar e obter sempre uma 

sequência rápida e movimentada, visto que algumas cenas são de dribles de futebol, como 

mostra a Figura 51, em que o jogador pega a bola, primeiramente o pan-tilt, acompanha a 

bola, até chegar ao jogador, como mostra a imagem, posteriormente o jogador, pega a bola e 

parte para o drible no agente, que não consegue tomar a bola do jogador. 

A predominância de inúmeros movimentos foi o que o suavizou os a rapidez do filme 

publicitário e de seus enquadramentos os quais não deixaram ficar cansativo de visualizar 

porque o uso dos movimentos criou uma dinâmica suave com as imagens. Alguns 

movimentos foram usados para acompanhar o objeto de cena; outros foram usados em forma 

de transição de uma cena para outra, dando continuidade na cena. Desta forma, cada cena foi 

uma surpresa para o espectador, pois com a velocidade dos movimentos sempre se esperava 

de cada cena algo novo e diferente. 

5.3.4 Iluminação e cor 

De um modo geral, este filme publicitário é predominantemente escuro, tanto nas 

cenas internas, quanto nas externas. O início do audiovisual impressiona o espectador, pois a 

iluminação é muito escura, fato esse que pode prender ou repelir o interesse do público-alvo, 

podendo causar estranheza ou até mesmo chamar a atenção, pois a iluminação foi 

predominantemente escura em toda sua extensão, o que deixa sua imagem com aparência 

cinematográfica se comparar com alguns filmes de drama e ação do cinema, em que é usada 

na maioria das vezes pouca iluminação com coloração fria e prateada, sendo uma cor 

associada à tecnologia, inovação e à surpresa. 
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Percebe-se aqui um risco que é assumido pela equipe responsável pelo filme, pois essa 

ambientação da luz e das cores é um tanto quanto ousada, pois uma iluminação mais difusa e 

escura na qual a preocupação não é acentuar as sombras, mas sim, obstrui-las, como mostra 

na Figura 55 uma iluminação lateral difusa onde só percebemos perfeitamente um lado do 

ator, e esta proposta aliada a cores extremamente frias e obscuras torna-se o ambiente do 

filme publicitário relacionado ao medo e à surpresa, (Figura 54). 

Figura 53 - Coloração fria em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 54 - Iluminação difusa escura em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 55 - Iluminação difusa lateral em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

Figura 56 - Iluminação difusa escura em Nike, 

Meu Tempo é Agora 

 

No que se refere a cores, são totalmente frias, obviamente não foram usadas apenas 

para causar um impacto com o público-alvo, mas sim, também devido às cores da camiseta do 

Paris Saint Germain serem também escuras e azuladas.  

Os tons azuis são tons mais calmantes e suaves, mas indiferentemente o azul forte, que 

é a cor da camisa do time, emite força e segurança. Assim como mostra na Figura 53 a 

coloração de azul mais escuro, contrapondo com a proposta do filme publicitário de 

evidenciando a coloração da camisa do time. O vestuário é refletido muito nas cores também 

do audiovisual, pois todas as roupas dos personagens são predominantemente escuras, assim 

faz com que a iluminação e a própria coloração fiquem mais escuras, como mostra na Figura 

55. Na Figura 53 a fumaça vermelha que predomina o ambiente, chama a atenção do 
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espectador, na qual foi usada para contrastar com a cor da camisa do time azul, vermelha e 

branca. 

O contraste entre a cor e a iluminação (Figuras 56 e 55) consegue-se imaginar-se um 

ambiente escuro, onde a cor da camiseta do time é a que chama atenção do espectador. 

Segundo Martin (2003), a cor é um fator realista e natural, originando uma “fotocópia do real 

exterior”, no caso deste filme publicitário, a cor tem como proposta o realismo das cenas e é 

usado também como um elemento psicológico, fazendo com que se obtenham sensações ao 

espectador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo ocupou-se com a análise das diferentes apropriações da linguagem 

técnica da fotografia audiovisual e as consequentes diferenças nas propostas estéticas dos 

filmes publicitários da marca Nike a partir de três títulos escolhidos pelo autor.  

O âmbito dos elementos que compõem a fotografia audiovisual foram critérios 

essenciais no decorrer desta análise. A seleção de planos, ângulos, enquadramentos, 

movimentos de câmera, iluminação e cor, e posteriormente caracterizando cada um dos itens 

em cada filme publicitário é o que melhor retrata a proposta do diretor e da sua equipe 

juntamente com o cliente, neste caso, a Nike.  

Nessa perspectiva, a publicidade vem ordenadamente empregando-se das inovações e 

aprimoramentos desenvolvidos pela indústria cinematográfica. E alguns filmes publicitários 

acabam sendo influenciados pela estética cinematográfica, como no caso desses três filmes 

publicitários analisados neste trabalho final de graduação. 

O objetivo inicial de analisar três filmes publicitários da mesma marca e dos três 

últimos anos, de 2011, 2012 e 2013, foi um tanto quanto ousado, pois as diferentes 

apropriações da linguagem técnica da fotografia audiovisual poderiam não ser 

consideravelmente positivas, sendo um bloqueio primário para a realização do trabalho, mas 

posteriormente continuou-se com a proposta inicial objetivando evidenciar o tema futebol e 

consequentemente analisar a positividade dos três filmes publicitários em relação a sua 

linguagem técnica da fotografia audiovisual. 

Os três filmes publicitários obtiveram um resultado positivo, algumas características e 

propostas em que a equipe técnica responsável por cada audiovisual teve como objetivo. 

Obviamente, o destaque maior foi do mais atual, de 2013, da marca, intitulado “Meu tempo é 

agora”, o qual teve características estéticas próximas do cinema, juntamente com o seu enredo 

geral, criando uma enorme proximidade em relação a suas temperaturas frias e escuras o qual 

mais chama atenção, e os personagens nas cenas.  

Essa proposta de criar um ambiente cinematográfico em um filme publicitário pode ter 

sido evidenciada por sua produção inicial, que foi produzido pela produtora de cinema 

Paramount Films e com direção geral de Alexandre Geanday, os quais fizeram o filme 

publicitário aproximar-se esteticamente do cinema, entretanto, o objetivo deste filme 

publicitário era a apresentação da nova camisa da equipe francesa Paris Saint Germain, que no 

decorrer do vídeo apresentava closes da camisa, suavizando o clima cinematográfico. É 

possível crer que realmente pode haver diferenças nas apropriações da linguagem entre um 
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audiovisual e outro aos seus anos de produção. Contudo, depende devidamente da proposta 

inicial de cada audiovisual e, posteriormente, de quem irá produzi-lo, objetivando que se 

tenha um direcionamento para o espectador. 

Com isso, no momento de pôr a mão na câmera e gritar: "Luz, Câmera, Ação!", é 

preciso imaginar de que forma o consumidor deve ser impactado a fim de capturar o ângulo, 

enquadramento, movimento e plano que será melhor visível pelo espectador, e que conseguirá 

o envolver com a narrativa, conquistando-o, convencendo-o e o emocionando-o, e por fim, 

levá-lo à compra. 

Assim como filme publicitário de 2011, o qual foi feito estrategicamente uma jogada 

de marketing muito positiva em que o jogador profissional Malouda, destaque do futebol 

francês, cria um vídeo convidando os fãs do futebol francês a demonstrarem suas 

criatividades futebolísticas em um vídeo; posteriormente, a Nike escolhe os oito melhores 

vídeos os quais foram convidados a aparecer neste filme publicitário. Esta finalidade da marca 

foi satisfatória, pois fez com que o público-alvo ficasse mais próximo da marca. 

Este filme publicitário foi um dos mais comentados naquele ano e criou uma 

repercussão imensa no país. Mas a respeito da sua fotografia e estética não chamou muita a 

atenção em relação aos outros filmes publicitários analisados, pois no que se refere à análise, 

percebemos um audiovisual simples, sem muita evidência na estética, tornando-se sequencial, 

com poucas mudanças de planos e enquadramentos e a predominância da mesma temperatura 

de cor em toda sua execução.  

O filme publicitário de 2012, intitulado Brasil Vs Brasil, é um dos mais destacados e 

ricos fotograficamente, podendo-se perceber uma dinâmica na troca de cenas e na mudança de 

planos e enquadramentos, fato esse que o tornou mais dinâmico para ser codificado pelo 

espectador. Este filme publicitário foi um dos mais caros que a Nike já produziu no Brasil, 

pois além de uma grande produção de diferentes tipos de personagens e cenários, foram 

usados os principais jogadores e músicos do Brasil. O uso de uma temperatura mais quente foi 

para evidenciar a cor da camisa da seleção brasileira, mas, porém a predominância maior 

ficou em uma temperatura fria, com a proposta de entreter o espectador. O foco deste 

audiovisual foram os jovens que ainda não tiveram a oportunidade de ver a seleção brasileira 

conquistar uma copa mundial. A Nike exaltou dois temas que se percebe, que além do foco no 

público-alvo, a marca procurou mostrar o belo futebol, a raça e a força da seleção brasileira, 

evidenciando que maior que o Brasil só ele mesmo, e para o público-alvo ficou a mensagem 

final, “ganhe da sua própria sombra”. Este audiovisual sem dúvida foi um dos melhores e 
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mais bem produzidos da Nike no país, mas sua veiculação foi apenas online, com o intuito de 

realmente impactar os jovens torcedores que estão inseridos neste ambiente. 

Os três filmes publicitários obtiveram diferentes apropriações técnicas da linguagem 

fotográfica audiovisual principalmente na estética. O filme publicitário de 2011 não chamou a 

atenção assim como os outros, mas o que deixou este audiovisual positivo realmente foi sua 

jogada de marketing antes da sua produção. Já o audiovisual de 2012 do Brasil Vs Brasil sem 

duvida foi o mais bem estruturado fotograficamente, rico em planos, ângulos 

enquadramentos, fazendo com que se torna-se dinâmico e menos cansativo, teve uma 

evolução considerável em relação ao seu antecessor de 2013, mas, é preciso salientar que os 

temas são iguais mas seus focos foram diferentes. 

O filme publicitário de 2013, “Meu tempo é agora”, foi o mais impactante 

esteticamente, sua fotografia não se diferenciou dos outros, mas sua estética foi totalmente 

impactante, buscando evidenciar aspectos cinematográficos, atribuindo entretenimento ao 

espectador, pois além de mostrar a nova camiseta da equipe francesa, conseguiu-se construir 

todo um enredo, uma história na proposta de apresentação da nova camisa. 

O estudo da chamada estética publicitária é mais uma busca por uma consciência 

estética do que por uma definição de regras do cinema contemporâneo. Uma tentativa de olhar 

o outro lado de uma história que pode ser mal interpretada e renegada. A maneira que se 

aplica a técnica audiovisual é para exaltar e conseguir uma estética.  

Por fim, esta foi uma análise subjetiva, a qual se baseou nas impressões do 

pesquisador, a partir de pesquisas e aprofundamentos teóricos desenvolvidos no decorrer 

deste trabalho. Para o pesquisador, foi extremamente importante o desenvolvimento deste 

trabalho, pois evidenciou novos conhecimentos teóricos no âmbito audiovisual, servindo 

também para novos projetos que se obtenham essas características. Esse tema que move a 

estética e o audiovisual, criando proximidades com o cinema a um filme publicitário, é cada 

vez mais presente no mundo e com isso encadeiam-se novas metas e formas de estudar a 

linguagem audiovisual como um todo.  
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