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1 INTRODUÇÃO 

 

A linguagem visual do anunciante Pepsi comparada com o projeto gráfico do jornal 

Kzuka é o tema deste trabalho. 

O Kzuka é a empresa do segmento jovem da RBS, Rede Brasil Sul de Comunicação. 

O Kzuka nasceu e se consolidou baseado na certeza de que o público jovem é um dos mais 

difíceis de ser atingido, pois não aceita nada imposto, só percebe valor quando considera o 

conteúdo como autêntico e verdadeiro, sob seus parâmetros de julgamento. 

A empresa atua em diversas mídias, além do jornal Kzuka trabalha com os meios  

rádio, internet e encarta cadernos comerciais dentro de alguns dos tradicionais jornais do 

Grupo RBS como: Zero Hora de Porto Alegre, Pioneiro de Caxias do Sul e Diário de Santa 

Maria. 

O projeto gráfico do jornal está especialmente direcionado ao público-alvo. Percebe-

se a riqueza de cores utilizadas, fotos dos jovens, “editadas”, ou não, com recortes especiais e 

efeitos aplicados em computador. Assim os jovens são retratados nas escolas ou “baladas” e 

inseridos no jornal de forma dinâmica.  

O anunciante Pepsi participa de eventos culturais inserindo-se nas “tribos” jovens e 

apoiando as colunas sociais em que são veiculadas. A utilização de texturas é evidente na 

maioria das páginas, dando movimento e tornando-as mais atrativas. Elementos gráficos das 

formas mais simples às mais complexas completam os layouts, dotando-os com linguagens 

livres típicas das artes contemporâneas. 

A linha editorial do jornal aproxima cultura e entretenimento dos jovens. Consegue 

trabalhar temas polêmicos e atuais, segundo a empresa, estimulando reflexões e discussões, 

por exemplo, em salas de aulas. Sua linguagem é imediatamente assimilada pelo público-alvo, 

pois seu diferencial é que o jornal é feito por jovens e para jovens, assim tornando-se ao 

mesmo tempo local e universal. O Jornal já contou com colunistas famosos como a modelo 

Fernanda Lima e o escritor Luis Fernando Veríssimo, além de ter entrevistado celebridades 

como Marcelo D2, Ivete Sangalo, Juliana Paes, Luciano Huck. 

Na internet, o Kzuka mantém um portal onde os jovens encontram notícias, fóruns, 

fotos, promoções, vídeos, entre outras formas de interação com o público-alvo, em uma 

linguagem visual atraente e muito colorida. O portal Kzuka também mantém parceria com o 

anunciante Pepsi, que está inserido no topo do site em um banner com movimento , contendo 
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notícias de eventos. Além deste item, a Pepsi mantém no site, sua logomarca abaixo da 

logomarca do Kzuka, ao clicar nela, o internauta é direcionado ao site do anunciante. 

O jornal está perdendo o seu espaço entre as mídias tradicionais? O estilo clássico do 

jornal, com papel de baixo custo e a impressão de pouca qualidade, comparados as novas 

tecnologias de impressão, deixa este veículo cada vez mais distante das pessoas. Por outro 

lado, leitores habituais que preferem o contato direto com o jornal, pela manhã, como uma 

prática quase ritualística, através do qual tomando conhecimento dos fatos que estão 

acontecendo, por exemplo, em sua cidade, não deixaria de adquirir ou assinar o seu.  

No entanto, cada vez mais os jovens se distanciam deste importante meio de 

comunicação de massa. Eles preferem revistas com linguagens visuais mais atraentes, com 

uso de cores e efeitos que, por sua vez, ficam limitados a impressões de revistas com alta 

resolução. O fato é que, para não perderem o seu espaço e buscar um público mais jovem, os 

grandes grupos de comunicação investem em idéias inovadoras, que atraiam este público que 

cada vez mais se distancia dos meios de comunicação de massa tradicionais. É o caso do 

Grupo RBS, que na busca por mudanças para enfrentar a diminuição da quantidade de leitores 

habituais, segundo (2009, p.63) “entregou a produção do seu suplemento juvenil a uma 

empresa especializada, que já editava um jornal-revista destinado a esse tipo especial de leitor, 

a Kzuka”. A empresa adquiriu parte do controle acionário do Kzuka. 

 Assim, cabe a esta pesquisa investigar como a linguagem gráfica dos anúncios da 

Pepsi acompanha o projeto gráfico do jornal Kzuka, tendo como objetivo verificar se há ou 

como se dá sintonia entre ambos.  

Para tanto, busca-se identificar o estilo visual e a linguagem gráfica dos anúncios da 

Pepsi e o projeto gráfico do Jornal Kzuka e analisar como os anúncios publicitários da Pepsi, 

se apresentam ao público jovem.  

A escolha do tema para este trabalho foi feita a partir do interesse na linguagem 

gráfica, que sofre influências como o passar dos anos, da arte e das escolas que direcionam 

este tipo de trabalho, como a de Bauhaus. Sendo assim, pretende-se aprofundar esta 

abordagem buscando as tendências artísticas que influenciaram a composição gráfica do jornal 

Kzuka, até chegar à linguagem contemporânea, direcionada ao público jovem que lê o jornal. 

Para isso, busca-se analisar dez exemplares do Jornal, examinando sua proximidade com as 

linguagens visuais contemporâneas. 

Além de pesquisar linguagens contemporâneas que demonstram ser uma tendência na 

criação de peças publicitárias, apresenta-se um significativo interesse profissional.  
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A escolha do Jornal Kzuka foi estimulada pela qualidade do material utilizado na sua 

finalização: da impressão em offset (grande impressora rotativa utilizada na produção em larga 

escala de jornais, revistas, entre outros impressos); ao papel utilizado, com gramatura alta, 

contribuindo para que o impresso tenha melhor qualidade visual. Estes padrões são utilizados 

em revistas, o jornal os utiliza para ficar com aparência mais atraente ao público-alvo. 

O projeto gráfico do jornal chama a atenção pela liberdade em que são utilizados 

elementos e efeitos criados em programas de edição de imagens e diagramação. Recortes, 

filtros, intervenções em fotografias são alguns exemplos que tornam o seu estilo livre 

seguindo tendências contemporâneas. 

O Kzuka é a empresa do segmento jovem do Grupo RBS. O grupo conta com uma 

vasta plataforma de multimídia, dezoito emissoras de televisão aberta (afiliadas à Rede Globo 

no Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), duas emissoras de televisão 

comunitária, uma emissora segmentada focada no agronegócio, vinte e cinco emissoras de 

rádio, oito jornais diários, quatro portais de internet, editora, gráfica, gravadora, empresa de 

logística, empresa de marketing e relacionamento com o público jovem, empresa de mobile 

marketing e fundação de responsabilidade social. 

Assim, o nascimento e a consolidação do Kzuka se deram pela produção e aceitação de 

materiais que se aproximam da linguagem que tem credibilidade junto ao público-alvo, 

baseado na hipótese assumida pela empresa de que o público-alvo é um dos mais difíceis de 

ser atingido, pois os jovens não aceitam nada imposto, aceitam somente quando a conversa é 

“de igual para igual”. Ao assumir tais pressupostos, a empresa RBS afirmou o jornal Kzuka 

como uma parceira, de forma inédita junto a esse público. O Kzuka está há nove anos no 

mercado, atuando com foco no público de jovens entre 13 e 24 anos, nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, através de produtos de mídia que se legitimam 

diante desse público. 

A empresa nomeia suas equipes de funcionários, responsáveis pelo relacionamento 

jovem, de “Comunika”. São equipes formadas por funcionários também jovens, localizadas 

em todas as cidades onde o Kzuka atua, fazendo contatos diários com o seu público nas 

escolas, nos cursos pré-vestibulares, universidades, festas, pontos de encontro como shoppings 

e eventos culturais.  A principal função das equipes Comunika é de se inserir neste universo e 

captar tendências, percepções, opiniões e hábitos dos jovens, assim, formando uma fonte 

infinita de assuntos que, quando transformados em matérias, geram total identificação entre o 

veículo e o leitor. 
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O Jornal Kzuka é mensal e distribuído gratuitamente nas escolas de classes A e B de 

Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, atingindo mais de 258.000 leitores. 

O anunciante Pepsi foi escolhido porque busca construir através da linguagem gráfica 

com traços do modelo adotado pelo jornal Kzuka, um relacionamento forte e fiel com os 

jovens do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina.   

O jornal Kzuka conta com vários anunciantes. Escolheu-se analisar o anunciante Pepsi 

por se tratar de uma empresa que mantém relacionamento com o Kzuka por mais de seis anos, 

fazendo-se presente em todas as edições do jornal.  

Assim, o que motivou a escolha é a relação do anunciante com o público-alvo do 

jornal, pois a Pepsi se insere no contexto cultural dos jovens que lêem a revista, se apoderando 

do perfil cultural jovem e ao mesmo tempo se inserido nas “tribos” que lêem o veículo, jovens 

estudantes de colégios particulares, em sua maioria, de classe média alta. 

O projeto gráfico do jornal está diretamente relacionado com estas “tribos”, pois usa 

uma linguagem dinâmica, que cumpre seu papel de comunicador, frente a um público 

extremamente exigente, que não absorve produtos culturais que não estejam relacionados com 

seu estilo de vida e com as suas concepções de vida, identificando-se com a linguagem visual 

do jornal. Por isso, será abordado na pesquisa bibliográfica o conceito de tribalismo, definido 

por Maffesolli, sob o aspecto social, para fundamentar teoricamente o referencial. 

Alem disso, para encaminhar a reflexão sobre a esfera produtiva tanto de análise com 

palavras como do projeto gráfico do jornal, busca-se o conceito de bricolagem em Carrascoza 

tratando da pós-modernidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 A bricolagem relacionada a cultura global contemporânea. 

 

No contexto das empresas que desenvolvem criações publicitárias é habitual 

encontrarmos a famosa “dupla” formada por um diretor de arte e um redator. Os dois 

profissionais devem atender à demanda com serviços cada vez mais criativos e vastos em 

amplitude e rapidez.  Durante o processo de gerar idéias, profissionais da publicidade 

utilizam-se de métodos que associam, juntam, ajustam e modelam a linguagem e o repertório 

sócio-cultural. Uma forma de bricolagem adotada, para compor abordagens que sejam 

impactantes e persuasivas.     

É o que ratifica o autor do artigo “Duchamp e a anestesia estética na publicidade”, 

João Anzanello Carrascoza: 

 

Os “criativos” atuam cortando, associando, unindo e, conseqüentemente, editando 
informações que encontram no repertório cultural da sociedade. A bricolagem, 
assim como o pensamento mítico, é a operação intelectual por excelência da 
publicidade. (CARRASCOZA, 2005,  p.2) 

 

Ao dar inicio a práxis de mesclar idéias e possibilidades, um mundo de novas 

informações e ações é alcançado. Associação e semelhança podem ser visualizadas em, por 

exemplo, peças publicitárias. O brainstorm, no português chamado “chuva de idéias” obtida 

em uma conversa entre redator e diretor de arte, abre espaço para a práxis; Para isto, esses 

profissionais devem estar sempre ampliando e aperfeiçoando seu repertório de signos 

encontrados na sociedade, indo além de suas realidades e conhecimentos. Carrascoza mais 

uma vez reforça, ao mencionar que: 

 

“... as duplas de Criação são movidas pelo espírito bricouler precisamente na hora 
do brainstorming - prática efetiva em que redator e diretor de arte lançam 
livremente idéias para depois aperfeiçoá-las e encaixá-las nos moldes do que lhes 
foi solicitado. Para isso, é vital que tenham vasto background cultural e estejam 
empenhados constantemente no seu alargamento, buscando no próprio estoque de 
signos de sua comunidade... “(CARRASCOZA, 2005, p.4) 
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Em um artigo sobre publicidade global e cultura, Maria Alice de Faria Nogueira 

complementa a idéia de que o publicitário deve possuir conhecimentos em diversas áreas e 

culturas para traduzir o “mix de idéias”:  

 

Podemos afirmar que a prática de criação e desenvolvimento de uma campanha 
publicitária exige um conhecimento de múltiplas faces, principalmente no momento 
atual, onde o ato de criar uma campanha pode ser direcionado para um público 
global. (Nogueira, 2009, p.8)  
 

 
Nogueira também aborda a temática de forma a comparar publicidade a um 

caleidoscópio construído com pequenos e variados pedaços de informação sobre o mundo 

culturalmente constituído. Ou seja, as práticas cotidianas dos receptores devem ser levadas em 

consideração de modo que diversas culturas e signos possam mesclar as criações dos 

profissionais publicitários. 

Rocha (1995, p. 26), analisando o contexto cultural do discurso publicitário firma que: 

“este, fala sobre o mundo, sua ideologia é uma forma básica de controle social, categoriza e 

ordena o universo.” O autor afirma que o consumo é feito como um projeto de vida, “a 

publicidade hierarquiza e classifica produtos e grupos sociais”.  

 

Os anúncios publicitários se constituem, pois num foco de estudo rico de 
possibilidades como via de acesso a determinadas questões da sociedade que os 
produz. Neles, em imagens e textos, em seu discurso, enfim, abre-se um espaço que 
permite e incentiva toda uma grande especulação. Ali se apresentam certos 
problemas relevantes quanto ao papel e a função do “mundo de idéias” que o 
anúncio carrega consigo e que fixa junto ao corpo social. (Rocha, 1995, p.26). 
 

 É característico de a publicidade ter as suas produções construídas através de 

inúmeros e variados fragmentos sócio-culturais, e suas teorias serem fundamentadas em 

diversas áreas do conhecimento. Isso dá o tom de “bricoleur” da propaganda, fazendo da 

mundialização da cultura e do conhecimento instrumento da hibridização encontrada nas 

produções pós-modernas da profissão. 

 

Na intenção de ser lida sem ruídos por todos os receptores, a comunicação 
publicitária global é feita de maneira que as referências culturais usadas pelos 
publicitários sejam representações simplificadas do cotidiano da cultura 
globalizada. (NOGUEIRA, 2009, p.11)  
 

Ao receber as informações que as peças publicitárias explicitam, os receptores buscam 

em experiências vividas e seus cotidianos os pedaços, para então fazer uma leitura da 
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mensagem que é transmitida. E se a intenção da publicidade é de fato ser globalizada, quem a 

produz deve utilizar de um vasto repertório para alcançar diversos públicos. 

 

O consumo de anúncios não se confunde com o consumo de produtos. Podemos até 
pensar que o que menos se consome num anúncio é o produto. Em cada anúncio 
“vende-se” “estilos de vida”, “sensações”, “emoções”, “visão de mundo”, “relações 
humanas”, “sistemas de classificação”, “hierarquia”, em quantidades 
significativamente maiores que geladeiras, roupas e cigarros. Um produto vende-se 
para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente. (Rocha, 1995, 
p.27). 

 

Seguindo este raciocínio observa-se quanto espaço existe disponível para a publicidade 

se relacionar com as pessoas. A função da publicidade vai além da venda de mercadorias, ela 

mantém uma relação social complexa com a sociedade. Para Rocha (1995, p. 27) “o anúncio 

dispõe de um amplo espaço de especulação, um amplo espaço discutivo”. 

Segundo Rocha (1995, p. 61), uma das características da publicidade, em especial do 

anúncio, é alternar a realidade, transitando entre cotidiano e magia: “Por ela, o domínio da 

produção torna-se sensibilizado emotivamente. O produto ganha vida, existência, nome, 

identidade, substância no interior do anúncio”. 

 

Os anúncios só existem porque são experimentados sensorialmente pelos 
consumidores. É no momento da recepção que anúncios e consumidores entram em 
contato. E, neste momento, o anúncio intervém na realidade tal como esta era 
previamente definida por aquele que vivia. (Rocha, 1995, p.132). 

 

Em outras palavras, não se pode evitar que os anúncios entrem nos cotidianos das 

pessoas, pois eles podem surgir em qualquer circunstância. O jornal Kzuka demonstra esta 

teoria quando se observa a sua presença nas escolas, lugar onde, em tese, os objetivos são 

outros ao que não a comprar ou ser persuadido. Para Rocha (1995, p. 132) “Não se pode evitar 

rigorosamente a recepção de anúncios. Ela se impõe à revelia de nossa vontade”. Essa 

exposição do anúncio, segundo o autor “coloca o consumidor diante de um enunciado, um 

episódio ou acontecimento contido no seu interior, cria um sentido de ilusão”. Logo se 

observa no receptor, um sentimento de “viver” e “experimentar” algo que está fora do controle 

interpessoal. 

Um dos maiores temas da publicidade, a moda, pode ser entendida como um signo, e 

ao analisá-lo, no contexto pós-moderno, compreendemos que é mais um aspecto em que a 

bricolagem é característica. Em uma configuração pós-moderna, as pessoas não querem mais 

“ficar na moda”, pois a moda não é uma só.  
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Neste fenômeno observamos referenciais estéticos que mesclando “tudo ao mesmo 
tempo agora”, tornam a expressão de moda um dos mais representativos sinais do 
deslocamento dos referenciais, hierarquias e valores sociais que promovem a 
ambivalência, ambiguidade que prosperam na pós-modernidade. (BRANDINI, 
2007, p.12). 

 

O público em geral segue inúmeras tendências, culturas e fenômenos urbanos, e dá o 

tom com suas características e preferências. Assim deixando claro o distinto repertório, idéias 

e possibilidades que a bricolagem possibilita. 

 

 

2.2 Análise cultural: tribalismo 

 

Definir o estilo e a apresentação visual da maioria dos jovens requer, primeiramente, 

verificar o cotidiano onde estão inseridos. Neste caso, analisam-se os jovens de classe média 

alta, residentes na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, leitores do jornal Kzuka. 

Os jovens de hoje são, em sua maioria, seguidores de “tribos”, metáfora utilizada com 

muita frequência para delimitar grupos que se envolvem em causas sociais, políticas, 

econômicas ou culturais. Por outro lado, podem somente seguir algum estilo ou modismo 

criado por eles próprios, assim delimitando seus grupos e construindo uma metamorfose do 

convívio social, demonstrando seus individualismos ou formando suas identidades próprias, 

com a possibilidade de deixar suas marcas na história. 

Neste trabalho, o conceito de “tribalismo” é diretamente atribuído aos grupos de 

jovens que se expressam na mesma linguagem, que se vestem seguindo determinados e 

específicos modismos, que passam por cuidar do corpo, pois como dizem os jovens, 

“produzir-se”. Trata-se, de acordo com Maffesolli (2007), “histerias sociais”, que são 

definidas pelas lutas por ideologias e por seus direitos partilhados por todos seguidores, que 

hoje se estendem conceitualmente. 

 

Todos, quaisquer que sejam as idades, classes, status, são mais ou menos, 
contaminados pela figura da eterna criança [...] A cultura heróica, própria ao 
modelo judeu cristão, depois moderno, repousava sobre uma concepção do 
indivíduo ativo, senhor de si, dominando a si mesmo e dominando a natureza. 
(Maffesoli, p. 99, 2007).      
 

Maffesoli (2007), ainda acrescenta que a definição de “eterna criança” não é 

exatamente a expressão certa para denominar a vitalidade das tribos pós-modernas, por se 
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tratar de um terno um pouco lúdico. As tribos urbanas partilham emoções e afetos, chegando a 

uma “relação comercial”, fundamento de um “constructo social”, onde se observa “comércio 

de idéias” e “comércio amoroso”, daí sua definição de “tempo das tribos”: “o tribalismo 

lembra, empiricamente, a importância do sentimento de pertença a um lugar, a um grupo, 

como fundamento essencial de toda a vida social” (Maffesolli, 2007, p. 100). 

O conceito de tribalismo vem à tona para que se chegue ao foco do atual estudo, a 

produção gráfica voltada a um público jovem que, de certa forma exigente, não absorve 

imagens ou informações que não falem diretamente a sua linguagem, isto é, aceita o que quer 

que possa perturbar o sentimento de pertencimento ao grupo a que estão filiados,que se 

comunica sob determinados e rígidos protocolos. 

Por outro lado, dentro das produções do Jornal Kzuka e do seu anunciante Pepsi 

existem elementos que, relacionados às artes gráficas, são utilizados para expressar um estilo 

que acarreta uma ideologia. Estes elementos podem ser denominados signos. Segundo 

Peruzzolo, (2002, p. 71) “Tanto para Pierce quanto para Morris, o conceito de signo é de algo 

que está no lugar de outra coisa, quer dizer, qualquer coisa que está para alguém no lugar de 

algo sob determinados aspectos ou capacidades”. Elementos visuais básicos como círculos, 

quadrados, retângulos, corações, triângulos, entre outros, são utilizados nos layouts, chegando 

a formar texturas. O coração, por exemplo, tem seu significado implicitamente relacionado 

aos relacionamentos dos jovens. 

Assim, são determinados signos que identificam específicas “tribos juvenis”. Por isso, 

passa-se a examinar os signos que constituem o projeto gráfico tanto do jornal Kzuka quanto 

da linguagem gráfica do anunciante Pepsi como elementos de identidade da “tribo” a que se 

dirigem. 
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2.3 Projeto gráfico sob um olhar técnico  

 

Atualmente falar sobre produções gráficas requer conhecimentos de inúmeros fatores 

como cor, processamento de imagens e textos (tipografia). Estes, dentre outros quesitos, são 

fundamentais para a editoração eletrônica. No que diz respeito à parte de pré-impressão, tinta 

(pigmento), tipo de papel, tipo de impressão e acabamentos na impressão são fundamentais à 

confecção de um bom produto sob o aspecto gráfico. 

O formato, é a proporção e o tamanho do produto final, é a dimensão física, seja ele 

um livro, uma revista. No caso do Jornal Kzuka, segue-se o padrão tablóide muito utilizado no 

Brasil para jornais de grande circulação. Layouts de páginas feitos neste formato são clássicos 

e esteticamente mais simples de diagramar. Os formatos utilizados para impressos, em geral, 

são baseados em um acordo internacional chamado ISO (International Organization for 

Standardization), baseado em relações proporcionais de retângulos. 

O layout é a maneira como serão arranjados os elementos do jornal em relação ao 

espaço que eles ocupam nas páginas, onde e como serão dispostos para deixá-lo mais atrativo 

aos leitores, (público-alvo), proporcionando maior impacto visual. Layouts funcionalistas são 

orientados por um grid, uma série de linhas que compõem uma tabela, dando referência visual 

ao designer gráfico, auxiliando no ajuste visual dos elementos da composição para que o seu 

conteúdo seja percebido de maneira clara e eficiente pelo leitor, criando assim, algum tipo de 

ordem.  

Já nos layouts contemporâneos, como o do Jornal Kzuka, utilizam-se padrões 

estéticos na diagramação dos textos, porém, os elementos visuais têm total liberdade em suas 

composições.  

Uma das condições para que impressos tenham qualidade superior é a relação, 

tamanho e resolução das imagens. O espaçamento dos pixels em uma imagem determina a sua 

resolução. O pixel é um ponto de luz, ele é considerado na linguagem gráfica, como sendo a 

menor medida de uma imagem digital, podendo ser medido por centímetro ou por polegada. 

Quanto mais pixels houver em uma polegada ou centímetro, maior será sua resolução, e 

consequentemente, maior a quantidade de informações, de transições de cores e detalhes.  

A resolução mínima de saída para impressão em jornal é de 150 dpis. O dpi é a 

medita de ponto de impressão. Quanto maior a quantidade de pontos em uma polegada, maior 

será a resolução da imagem impressa. Já para revistas e outros impressos em offset, com 

papéis de maior qualidade, a resolução mínima é de 300 dpis. 
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No Jornal Kzuka, são usados, com frequência, elementos denominados grafismos na 

linguagem gráfica. Vetores são compostos com elementos básicos do design gráfico como 

pontos, linhas, quadrados, círculos, formados através de um processo matemático, podendo 

ser ampliados infinitamente sem perda de qualidade ou resolução. Composições 

contemporâneas podem ser criadas com a mistura de imagens compostas por pixels e vetores 

dando aspecto pós-moderno ao layout. Neste contexto, convenções tipográficas podem ser 

quebradas para auxiliar no processo criativo de imagens contemporâneas. Composições de 

letras e números, quebrando paradigmas e formando imagens, são exemplos para que se 

chegue a imagens contemporâneas que fogem dos padrões estéticos formais utilizados em 

jornais tradicionais. 

O Jornal Kzuka, analisado pelo viés da forma estética, encontra-se posicionado no 

centro, entre jornais e revistas. Ele rompe a barreira do tradicional, sem perder traços clássicos 

de diagramação, comparando-o ao meio jornal, e, ao mesmo tempo, entra na linguagem visual 

mais utilizada em revistas pós-modernas, rompendo padrões e tornando-se visualmente 

contemporâneo. 

No Jornal Kzuka, o esquema de cores e tons, fortes e vibrantes, é utilizado para 

causar impacto e deixar mais atrativo aos leitores, adequando-o às novas tendências de design 

pós-moderno. Ambrosi (2009 p. 78) argumenta que: “o Pós-modernismo surgiu depois da 

Segunda Guerra Mundial e questiona a noção de que há uma realidade confiável por meio da 

desconstrução da autoridade e da ordem estabelecida das coisas, adotando a fragmentação a 

incoerência e o ridículo”. Hoje, analisa-se a “Revolução Industrial Contemporânea”, que 

favorece as novas práticas de criação e design. Com as novas tecnologias de computador 

disponíveis, os publicitários e designers puderam investir seus conhecimentos técnicos em 

novas possibilidades criativas. A funcionalidade das letras, por exemplo, sofrem alterações na 

legibilidade, na forma e no estilo, mudando radicalmente seu simbolismo, e tornando as 

criações ainda mais pós-modernas.  

Quanto à personalidade das fontes, elas podem criar manifestações diversas nas 

nossas mentes. Podemos definir em alguns casos, que as fontes são autoritárias e em outros, 

descontraídas. A personalidade da fonte, segundo (2009 p. 88), está diretamente ligada à 

personalidade de quem as utiliza em uma determinada composição. Textos, e mensagens, não 

se comunicam com o leitor somente pelo seu conteúdo, mas também, pelo estilo da mensagem 

visual e do contexto ao qual estão empregados. Ambrosi (2009), acredita que, “se as 

características de uma fonte forem consistentes com aquilo que as palavras afirmam, dizemos 
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que ela tem compatibilidade”. As fontes devem ser escolhidas para falar na mesma linguagem 

do texto e, ao mesmo tempo, serem aceitas pelo público-alvo o qual se direcionam. Quanto ao 

estilo das fontes, o autor destaca alguns estilos como sendo: contemporâneas, sérias, 

tradicionais, modernas, retrógradas (antigas), clássicas. 

Estes conceitos de projeto gráfico são importantes para a análise do jornal Kzuka, 

pois acrescenta embasamento teórico ao estudo. Assim, a análise ganha respaldo, tornando-se 

objeto de estudo para pessoas interessadas em artes gráficas.  

 

 

2.4 Conceitos de imagem 

 

As imagens são criadas seguindo tendências estéticas mundiais mescladas com a 

bagagem cultural de seus criadores. A educação aliada à absorção de novas informações é 

diferente em cada indivíduo; assim, cada pessoa retém e consome novas tendências imagéticas 

dependendo de sua classe social e da cultura compartilhada em cada ambiente sociocultural 

por que transita. As imagens estão concentradas no inconsciente dos indivíduos e, ao 

depararem com novas tendências, elas são trazidas de volta à consciência desses indivíduos 

para comparar às novas, o que lhes dará a capacidade de definir se tais imagens são ou não 

agradáveis aos seus olhos. Ao assimilar novas imagens, somos todos capazes de absorvê-las 

para o nosso contexto ou simplesmente ignorá-la. “As pessoas atribuem significados aos 

objetos e tais significados se originam no âmbito social, de tal modo que gênero, idade, classe 

e identidade se expressam por meio dos objetos (DITTMAR, 1997)”. 

Assim, novas aplicações como a releitura de tradições motivadas por tendências 

mundiais são julgadas pelos públicos a que se destinam, e definidas por suas vivências, desta 

forma, o público pode decidir se devem ou não adquiri-las. 

Pereira (2007, p. 56) afirma que: “para poder interpretar as imagens, o observador 

tem de se ater ao ato em si da história e seu contexto, usando sua inteligência e percepção para 

notar onde existe a distorção, o deslocamento e seu real significado”.  

As pessoas absorvem imagens e as analisam com facilidade por se tratar dos meios 

de comunicação utilizados na antiguidade. Neste sentido observa-se isto, como sendo uma de 

suas faculdades naturais (Coutinho, 2002). O autor acrescenta que, para fazer uma analise 

técnica com eficiência, deve-se observar três etapas: leitura, interpretação e síntese. (Coutinho, 

2002). Desta forma, pode-se observar se as imagens cumprem o dever de comunicar. 
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2.5 A imagem contemporânea (POP ART) 

 

Ao analisar os projetos gráficos atuais, em especial os do jornal Kzuka e os do 

anunciante Pepsi, com significado forte e marcante junto ao público-alvo, percebem-se 

tendências de arte pós-moderna, ligando-as ao movimento artístico conhecido como Pop Art. 

Dessa forma, pode-se considerar a reestruturação das artes clássicas para Pop Art. O 

movimento Pop Art teve características marcantes no período, conforme autores consagrados. 

 

Movimento principalmente americano e britânico, sua denominação foi empregada 
pela primeira vez em 1954, pelo crítico inglês Lawrence Alloway, para designar os 
produtos da cultura popular da civilização ocidental, sobretudo os que eram 
provenientes dos Estados Unidos.(...) Com raízes no dadaísmo de Marcel Duchamp, 
o pop art começou a tomar forma no final da década de 1950, quando alguns 
artistas, após estudar os símbolos e produtos do mundo da propaganda nos Estados 
Unidos, passaram a transformá-los em tema de suas obras. Representavam, assim, 
os componentes mais ostensivos da cultura popular, de poderosa influência na vida 
cotidiana na segunda metade do século XX. Era a volta a uma arte figurativa, em 
oposição ao expressionismo abstrato que dominava a cena estética desde o final da 
segunda guerra. Sua iconografia era a da televisão, da fotografia, dos quadrinhos, do 
cinema e da publicidade. (...) Além disso, muito do que era considerado brega, virou 
moda, e já que tanto o gosto, como a arte tem um determinado valor e significado 
conforme o contexto histórico em que se realiza, a Pop Art proporcionou a 
transformação do que era considerado vulgar, em refinado, e aproximou a arte das 
massas, desmitificando, já que se utilizava de objetos próprios delas, a arte para 
poucos. (MARTINS & IMBROISI, 2007). 
 

A Pop Art e um movimento voltado para todos os públicos, mas que encontra nos 

jovens seus maiores consumidores. O grafismo, inspirado na pop art, se faz presente, por 

exemplo, em programas de televisão voltados para este público, como em “Malhação” e 

“Altas Horas”, da Rede Globo, e “Patrola” da RBS, além de canais de televisão fechada como: 

MTV e Multishow. Esta é a mesma marca do Kzuka, em especial o jornal, objeto de estudo do 

presente trabalho. 

Estes programas possuem uma temática urbana, visando ao público jovem, e isso 

inclui uma série de signos e ícones que remetem a um estilo atual, como a Pop Art na parte 

estética, e as artes gráficas, na trama como um todo. 

A Pop Art entra nessa linguagem como uma influência, já que ela teve início com 

este tipo de impacto e se faz presente desta forma até hoje sendo, claramente, reciclada e 

reestilizada, de tempos em tempos, nas artes gráficas.  

 
Andy Warhol é considerado o pai do movimento Pop Art que, juntamente com 
outros artistas, revoluciona o conceito de arte na década de 1960. O termo Pop se 
refere à expressão popular da cultura e reúne as linguagens das mídias, da 
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publicidade, da TV, do cinema e das histórias em quadrinhos. O movimento que 
teve sua origem no final da década de 1950 marcou o retorno à arte figurativa. 
Segundo Honnef (2004), a Pop Art é considerada, na cultura ocidental, o marco de 
passagem do modernismo para o pós-moderno. Os símbolos e os produtos 
divulgados pela publicidade norte-americana tornaram-se o tema do movimento. 
(HONNEF, apud Martine Joly, 1995, p. 82) 

 
Hoje, a Pop Art inspira os grafismos em boa parte do mundo trazendo traços simples, 

mas que delineiam o objeto a ser desenhado além de preenchê-lo com cores vibrantes e 

contrastantes.  

Este grafismo, segundo o autor, foi introduzido no Brasil desde o seu surgimento nos 

Estados Unidos, mas passa a ter uma influência maior quando aqui se instalou a ditadura 

militar, a partir de 1964, época que coincide com a importação de muitos produtos oriundos 

dos Estados Unidos, inclusive o novo estilo de arte.  

Nesta época, as influências remetiam a um conteúdo principalmente americano, com 

imagens que remetiam aos artistas e marcas que faziam sucesso lá e começavam a ser 

conhecidos pelo mundo através de influências que sofreram de outros movimentos como: 

hippies, new wave, art nouveau.  

Através dos anos, a Pop Art foi tomando novas formas e absorvendo muitos outros 

temas e culturas de povos e países diferentes. Começou a ser referência de Arte que deu certo 

e hoje se faz presente em todo mundo, não importando o que ela traz no seu conteúdo.  
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3 A INTERPRETAÇÃO DAS LINGUAGENS VISUAIS 

 

Os recursos de linguagem visual e de interpretação destas linguagens estão 

diretamente ligados aos recursos de comunicação próprios dos homens. Segundo Dondis 

(2007, p. 2) “o homem evolui desde sua forma auditiva, pura e primitiva até a capacidade de 

ler e escrever”. A mesma evolução acontece com a capacidade humana de desenvolver 

desenhos e com a criação de objetos visuais “da simples fabricação de ferramentas e dos 

ofícios até a criação de símbolos, e, finalmente à criação de imagens”.  

 

O modo visual constitui todo um corpo de dados que, como a linguagem, podem ser 
usados para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, 
desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística. 
(DONDIS, 2007, p. 3). 
 

Esta evolução propiciou estudos avançados na esfera das artes gráficas. Atualmente, 

com os avanços das tecnologias e consolidação dos computadores, que a cada dia reproduzem 

melhor os originais e facilitam na criação de tendências visuais, se tornam aliados dos 

criativos, agilizando e facilitando os processos artísticos de criação, por exemplo, de anúncios 

da Pepsi. 

 

 

3.1 Gestalt do objeto – Sistema de leitura visual da forma. 

 

A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental que teve início por volta de 

1910. O movimento gestaltista atuou principalmente no campo da teoria da forma, com 

contribuição relevante aos estudos da percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, 

memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais. No campo da leitura 

visual da forma, “a teoria da Gestalt, extraída de uma rigorosa experimentação, vai sugerir 

uma resposta ao porquê de umas formas agradarem mais e outras não”. (Gomes Filho, 2000, 

p.18). 

A Leitura visual da composição pelas leis da Gestalt, segundo o autor, faz com que a 

percepção rápida do observador em um sistema visual dependa principalmente da sua 

bagagem cultural visual, assim proporcionando a ele maior ou menor sensibilidade na leitura 

de uma composição. Assim, Gomes Filho (2000, p. 104), afirma que, para que o observador 
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avalie certa composição visual, seja bi ou tridimensional, deve seguir alguns passos básicos, 

além de abordar as seguintes leis da Gestalt: unidade, segregação, unificação, fechamento, boa 

continuação, semelhança e pregnância da forma. O primeiro passo, é examinar a imagem em 

suas partes ou unidades principais, sejam elas, planos, tonalidades, elementos principais ou 

secundários. O segundo passo é decompor essas unidades principais em outras unidades 

compositivas. O terceiro passo é o de identificar, analisar e interpretar cada uma das leis da 

Gestalt em cada unidade observada na composição.  

Por fim, concluir a leitura visual, interpretando a organização formal do objeto como 

um todo atribuindo um valor de qualidade em sua pregnância, ou seja, segundo o Dicionário 

Aurélio: atribuir nota a “qualidade que tem uma forma de impregnar o espírito do indivíduo e 

de ser por ele percebida no processo de grupação de elementos; a força da forma”. 

Gomes filho (2000), em seu estudo, cria as Categorias Conceituais – Fundamentais, 

através das leis da Gestalt e as caracteriza. Neste estudo, foram selecionadas algumas das leis 

que se enquadram nos projetos gráficos do jornal Kzuka e do anunciante Pepsi. 

A desarmonia é uma das leis da Gestal que foi subdividida em: desarmonia por 

desordem e desarmonia por irregularidade. A desarmonia, segundo Gomes Filho (2000, p. 54), 

é a formulação oposta à harmonia. Ocorre quando, em síntese, o resultado da desarticulação 

na integração das unidades, ou parte daquilo que é visto, é desarmônico, isto é há desvios, 

irregularidades e desnivelamentos visuais em partes ou no todo. A desarmonia por desordem é 

observada, segundo Gomes Filho, (2000, p. 55) quando “produz discordância entre elementos 

ou unidades dentro de partes de um todo ou do próprio objeto como um todo”. O autor destaca 

que a desarmonia por desordem é caracterizada também pela ausência de relações ordenadas 

entre os objetos, por incompatibilidade entre as linguagens das formas, ou quando os desvios 

são tão fortes a ponto de alterar o padrão do todo criando um novo estilo. A desarmonia por 

desordem pode ser produzida pelo fator de assimetria, ocorre com o equilíbrio irregular, 

provocado pela instabilidade das formas, colocadas de forma que o observador tenha certa 

sensação de instabilidade, por desequilíbrio, falta de alinhamento, sobreposições desniveladas 

dos seus elementos, principalmente em suas unidades centrais. O autor completa esta 

categoria, argumentando que: “O desequilíbrio, apesar de diminuir a pregnância formal, 

concorre, no entanto, para tornar a imagem interessante e instigante sensorialmente” (2000, p. 

55).  

O estilo visual criado pela desarmonia pode ser admirado pelos jovens 

contemporâneos, que não são atraídos por diagramações de certa forma alinhadas que 



 

 

21

provocam conforto visual. Os jovens, em sua maioria, fogem dos padrões estéticos formais e 

são atraídos por movimentos artísticos que rompem os padrões clássicos, se identificando com 

a desordem visual e falta de regularidade. A desarmonia por Irregularidade, por sua vez, “é 

um fator oposto ao de regularidade. Ela se caracteriza pela ausência de ordem e de 

nivelamento”. Para Gomes Filho, (2000, p. 56), este recurso pode ser utilizado de forma 

estratégica, com o propósito de causar efeitos visuais inesperados, do ponto de vista 

psicológico. Também são observadas constantes incoerências na assimetria, em planos de alto 

e baixo relevo, na aplicação de cores e em formas e configurações visuais no jornal Kzuka. 

 

Esta evidente desarmonia é reforçada pelo excessivo número de unidades formais 
que se transformam em poluição visual, traduzidos pelos diversos elementos 
irregulares, incoerentes e fragmentados. (Gomes Filho, 2000, p. 56). 

 

Outra forma de desarmonia por irregularidade ocorre com a aplicação de efeitos 

plásticos em parte ou no todo da diagramação, como borrados, esfumaçados, efeitos de 

texturas, modificando a estética harmoniosa. 

O equilíbrio assimétrico é outra categoria encontrada sob a forma de leitura visual, 

em grande quantidade no jornal Kzuka, é citado por Gomes Filho (2000, p. 60), como: 

ausência de simetria: “nenhum dos lados opostos são iguais, ou semelhantes, em nenhum dos 

eixos de referência: horizontal, vertical ou diagonal. A sua utilização para se conseguir 

equilíbrio visual é geralmente complicada”. Do ponto de vista plástico, pode-se obter 

resultados interessantes com a assimetria, sistema que requer utilização e ajustes de muitas 

forças para conseguir resultados instigantes. Pode-se obter este resultado, por exemplo, 

quando se força o contraste em um dos lados da imagem.  

O desequilíbrio é outra forma de leitura visual, observada no jornal Kzuka. Oposta 

ao equilíbrio ocorre, para Gomes Filho (2000, p. 61), quando “as forças que atingem um 

corpo, não conseguem equilibrar-se mutuamente”.  Assim, em geral, uma composição de 

objetos visualmente desequilibrados parece acidental ou instável. “Naturalmente, esta 

instabilidade pode ser utilizada como uma técnica compositiva para provocar, inquietar, 

surpreender ou chamar a atenção do observador”. Figuras utilizadas de forma inclinada podem 

provocar sensação de movimento e, ao se somar a transições de cores contrastantes, quentes e 

frias, fortes e fracas, provocam resultados visuais surpreendentes. 
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Outro elemento fundamental a ser objetivado em um sistema de leitura visual é o 

contraste. Segundo Gomes Filho (2000, p. 62), esta categoria, basicamente, “começa no nível 

básico da visão através da presença ou ausência da luz. É a força que torna visível as 

estratégias da composição visual. [...] O contraste é também uma contra força à tendência do 

equilíbrio absoluto, ele desequilibra, sacode, estimula e atrai a atenção”. Este autor afirma 

ainda que: “o contraste é de todas as técnicas a mais importante para o controle visual de uma 

mensagem bi ou tridimensional”. Para que uma criação seja coerente e expressiva, necessita 

desta força vital em sua articulação, desta forma se intensificará o resultado, simplificando a 

comunicação.  

 
O contraste, como estratégia visual para aguçar o significado, não só excita e atrai a 
atenção do observador, como também é capaz de dramatizar esse significado para 
fazê-lo mais importante e mais dinâmico.  Por exemplo, se quer que uma coisa 
pareça claramente grande, pode-se associar uma outra coisa pequena perto desta. 
Cada elemento visual oferece possibilidades múltiplas na produção de informação 
visual contrastada. [...] O contraste pode ser utilizado, no nível básico de construção 
e decodificação do objeto, com todos os elementos básicos: linhas, tonalidades, 
cores, direções, contornos, movimentos e, sobretudo com a proporção e a escala. 
(Gomes Filho, 2000, p. 63). 

 

O contraste, por exemplo, quando utilizado sob a forma de variações cromáticas e de 

luz e sombra (mais claro e mais escuro), pode ser utilizado para transformar determinado lado 

da composição em ponto focal principal da imagem, ou ainda para dar noção de volume, com 

a presença ou ausência da cor. A cor, para Gomes Filho (2000, p. 65), é a parte mais emotiva 

do processo visual. Por sua força, pode ser utilizada para expressar e reforçar a informação 

visual. 

 
As cores, dependendo de como se organizam, podem fazer algo recuar ou avançar, 
de acordo com o contexto que atuam. O próprio volume do objeto pode ser alterado 
pelo uso da cor. A cor pode ser um elemento de peso, uma composição, por 
exemplo, pode ser equilibrada ou desequilibrada, dentro de um espaço 
bidimensional, pelo jogo de cores que nele atuem. [...] A cor não somente tem um 
significado universalmente compartilhado através da experiência, como também 
tem um valor independente informativo, através dos significados que se lhe 
adicionam simbolicamente. A cor pode ser explorada para diversas finalidades 
funcionais, psicológicas, simbólicas, mercadológicas, cromoterápicas e outras. 
(Gomes Filho, 2000, p. 65). 

 

 Contrastes cromáticos leves, sutis ou delicados podem ser proporcionados quando 

se usa em determinada composição cores frias. Por outro lado os usos de cores quentes 

proporcionam sensações de alegrias e entusiasmo. As cores, segundo o autor, podem ser 
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usadas para transmitir determinados códigos de forma institucional como, por exemplo, em 

sinaleiras ou em veículos de emergência. 

 O contraste, também serve para dar movimentos em composições, tendo as funções 

de dar velocidade e direção, ou, mobilidade e rapidez, podendo também, observar sensações 

de movimentos em imagens levemente inclinadas. Gomes Filho (2000), aponta o contraste por 

dinamismo como sendo a evolução do contraste por movimento, por ter movimentos mais 

fortes ou mais velozes. 

 
O ritmo, caracterizado como um conjunto de sensações de movimentos encadeados 
ou de conexões visuais ininterruptas, na maior parte das vezes, uniformemente 
continuas ou seqüenciais ou semelhantes ou, ainda, alternadas. (Gomes Filho, 2000, 
p. 69). 

 

Pode-se observar o ritmo, por exemplo, em uma sequência visual circular, dando 

noção de continuidade e uniformidade, ou ainda na repetição de determinadas figuras. No 

jornal Kzuka, obsertva-se o contraste de cor, tonalidade, e de forma. As composições são 

livres, assim os artistas podem variar os estilos que desejam seguir em cada edição. 

 

 

3.2 Categorias Conceituais – Técnicas Visuais Aplicadas 

 

As técnicas visuais aplicadas consistem em elementos que se manifestam 

visualmente organizados, unificados, harmoniosos e/ou equilibrados. Uma delas a clareza, 

para Gomes Filho (2000), se manifesta independentemente das estruturas dos objetos serem 

simples, com poucas unidades ou complexas. Assim, para que uma composição seja 

considerada clara, deve-se, sobretudo existir facilidade de leitura e rapidez na decodificação 

da mensagem. 

A simplicidade é outro elemento que está em constante ação na mente humana. 

Gomes Filho (2000) aponta que ela deve estar associada à técnica da minimidade e da clareza. 

Este fator é caracterizado pela tendência de se utilizar em composições, unidades visuais 

fáceis de serem assimiladas e com compreensão rápida.  

Oposta à simplicidade, há a complexidade. Numerosas formas são observadas na 

composição ou diagramação de uma página, por exemplo, de uma revista.  Gomes Filho 

(2000, p. 79)  ressalta que esta característica “É um fator que concorre para dificultar a leitura 
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rápida de um dado campo perceptivo exigindo um maior tempo de observação. Geralmente, o 

objeto apresenta baixa pregnância da forma”.  

Outra técnica visual presente no jornal Kzuka é a profusão, nela está contido um 

fator de complexibilidade onde se apresentam numerosa quantidade de informações contidas 

em elementos gráficos formando uma composição. As composições resultantes normalmente 

são muito carregadas e podem ser utilizadas em planos de fundo nas diagramações de revistas, 

observadas em especial, no jornal Kzuka. 

 

A profusão está associada, geralmente, ao poder da riqueza como, por exemplo, nos 
estilos formais góticos, barroco, arte decô, etc., de produtos e de edificações 
arquitetônicas; nos estilos de determinadas peças gráficas e publicitárias, 
geralmente compondo o fundo da mensagem principal. (Gomes Filho, 2000, p. 81). 

 

A técnica visual de profusão pode formar texturas com as sequências de elementos 

adicionais, tornando a composição rica e simbólica, no sentido decorativo que busca 

transmitir. A extravagância é outro fenômeno causado pela profusão, quando em 

composições, são utilizados elementos dos mais simples aos mais complexos que se 

sobressaiam à textura de fundo. 

A incoerência é uma técnica visual diretamente perceptível no sistema de leitura das 

composições do jornal Kzuka. Segundo Gomes Filho (2000, p. 83) esta técnica se caracteriza 

pela utilização de linguagens formais distintas, nas partes ou no todo compositivo. São 

observados resultados desarticulados, desintegrados e desarmônicos em composições deste 

tipo. Esta técnica atrai a atenção dos jovens, assim gerando páginas dinâmicas e com 

movimento, normalmente sem integração formal entre os elementos. 

Para Gomes Filho (2000, p. 84) entre as técnicas visuais avaliadas, a exageração é 

marcante por tratar de configurações extravagantes, visando a uma expressão visual intensa e 

amplificada, no todo ou em partes definidas do objeto. Esta técnica está presente no cotidiano 

dos jovens, faz parte da estética contemporânea. Os jovens estão, cada vez mais imersos na 

ambiência da cibercultura, lidando com a internet que traz à tona quantidades exageradas de 

informações e imagens, contendo diversas formas de expressões. 

 
Em muitos casos, a técnica de exageração predispõe à utilização também de 
elementos visuais em profusão que, quando bem utilizados, podem conferir um 
caráter de riqueza visual e de chamamento da atenção à mensagem ou ao objeto. 
(Gomes Filho, 2000, p. 84). 
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Composições exageradas podem aparecer com a presença ou ausência de harmonia, 

em equilíbrio ou desequilíbrio com outras formas, como linhas ou outros objetos. Assim, uma 

diagramação exagerada fica mais atraente aos olhos dos jovens contemporâneos. Outra forma 

de exageração é observada no uso de caracteres que tomam grande parte das composições, 

prejudicando a harmonia da composição. Ela pode aparecer simplesmente em uma palavra ou 

em uma chamada de matéria em desproporção ao restante da composição. Observa-se 

exageração no jornal Kzuka, em especial nas capas e matérias principais, além de colunas e 

ilustrações comprometendo a harmonização plástica do conjunto.  Porém, ressalte-se, é 

justamente esta deformação que atrai o público-alvo. 

A transparência física é outro conceito de linguagem visual, tendência em aplicações 

contemporâneas. Segundo Gomes Filho, (2000, p. 86) a transparência física é utilizada como 

forma de efeito visual, permitindo a visualização de objetos ou de coisas sobrepostas. Assim, 

os objetos ou texturas que estão em segundo plano podem ser percebidos pelo olhar. Esta 

transparência tem em sua essência a utilização de materiais reais que possuem tal propriedade.  

 
Este efeito se consegue concretamente por meio do uso de materiais como o vidro, o 
cristal, o acrílico, etc., em objetos – desde um mínimo, até um máximo de 
transparência. Esta técnica é geralmente utilizada para finalidades obviamentes [...]. 
(Gomes Filho, 2000, p. 86). 

 

Esta transparência é criada em uma composição física, sendo fotografada para 

posteriormente ser utilizada em produções de anúncios para revistas ou jornais. Para Gomes 

Filho (2000, p.87), transparência sensorial, diferente da física, passa uma sensação muito 

próxima da realidade, é criada com uso de técnicas tradicionais e/ou computacionais, 

produzidas artificialmente. Esta técnica confere soluções visuais que simulam materiais como: 

metais, vidros, cristais, acrílicos, entre outros. Sobreposições de cores com aplicação de 

transparências computadorizadas criam efeitos visuais atraentes, gerando semitons cromáticos 

que dão movimento a composição. 

A opacidade, ao contrário da técnica de transparência, para Gomes Filho, (2000, 

p.88), é uma técnica que implica bloquear ou ocultar os elementos visuais em partes de 

composições. Desta forma, a sobreposição de objetos faz com que o que está em segundo 

plano fique escondido atrás do primeiro.  

A redundância é uma técnica do sistema de leitura visual, segundo Gomes Filho 

(2000, p.89), que gera texturas e também dá movimento a composição. 
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A redundância é um fator que se caracteriza principalmente pela repetição ou por 
excesso de elementos iguais, no mais das vezes supérfluos, que se justificam, 
normalmente, pela atração visual em cima de determinados aspectos que se desejam 
enfatizar ou chamar a atenção em um objeto ou numa composição.  (Gomes Filho, 
2000, p. 89).  
 

Pode-se quebrar o equilíbrio e ritmo de uma composição redundante com a utilização 

de contrastes cromáticos, assim valorizando sua harmonia. A redundância também é 

observada, por Gomes Filho (2000, p.89), pela repetição de unidades idênticas atraindo e 

chamando a atenção do observador. 

A espontaneidade é uma técnica voluntária de criação caracterizada pela falta 

aparente de planejamento visual.  

 
Possui uma grande carga emotiva e impulsiva, em que os elementos trabalhados ou 
articulados são inseridos de maneira livre, obedecendo a uma ordem de composição. 
Como é natural, esta técnica dificilmente se associa à precisão na organização 
formal do objeto.  (Gomes Filho, 2000, p. 91). 
 

A técnica de espontaneidade, normalmente é caracterizada por traços livres, 

composições de esboços dando a sensação de representações esquemáticas de objetos. Traços 

grossos e voluntários dão a sensação de movimento e dinamismo à imagem.  

A aleatoriedade é uma técnica traduzida de modo não sequencial, porém obedecendo 

a um sistema rítmico.  

 

A técnica aleatória dá uma sensação de falta de planejamento prévio, de uma 
desorganização ou apresentação acidental da informação visual. Evidentemente, é 
uma técnica que exige, além de criatividade, pelo menos um certo controle visual 
para se alcançar resultados satisfatórios.  (Gomes Filho, 2000, p. 92). 
 

Em diversas composições de diagramações do jornal Kzuka e em anúncios da Pepsi 

o conceito de aleatoriedade é observado de maneira bastante clara, ou seja, pensado para 

transmitir a sensação visual de algo acidental, como por exemplo, o derramamento de tinta 

acidental sobre uma superfície. Neste conceito, segundo Gomes Filho, (2000, p. 92), fica claro 

que os efeitos são previamente planejados, com um determinado controle sobre os resultados 

desejados.  

A técnica visual que dá a sensação de diluição é chamada difusidade. Esta técnica 

cria, de acordo com Gomes Filho (2000, p.95), ambientes, sensações de calor, sonho e ilusão, 

entre outros sentimentos. “A figura é desfocada e, geralmente, não é claramente definida por 
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linhas, planos ou volumes rígidos. Dependendo dos objetivos com que é utilizada, pode-se 

variar o grau de intensidade da diluição da imagem”. 

Este recurso é muito utilizado em fotografia, porém, também pode ser aplicado em 

desenhos e outros elementos gráficos em situações em que não se exija nitidez. Resultados 

psicológicos, inesperados, são observados através deste tipo de efeito, como a inquietação. A 

aplicação em formas plásticas, da à idéia de surrealismo. Este fenômeno é percebido, pois o 

olho humano tenta focalizar a imagem sem conseguir o resultado esperado. A difusidade 

também pode ser aplicada diretamente em objetos para dar sensação de movimento, ou, 

quando se desfoca, o segundo plano de uma composição para dar a sensação de que o objeto 

em primeiro plano está em movimento.  

A distorção, apresentada por Gomes Filho, (2000, p.96), quando bem manejada, 

produz respostas plásticas interessantes. “A distorção força o realismo, dramatiza e pretende 

controlar seus efeitos desviadores dos contornos regulares”. Composições com distorções 

propositais, aliadas a contrastes de matizes, dão respostas plásticas que sensibilizam o olho 

humano, assim causando impactos visuais inesperados e dramáticos do observador. Outra 

forma de se utilizar a distorção para causar impacto ao observador é a de aliar a técnica de 

exageração, causando sensações visuais plásticas ainda mais atrativas e intensas, 

principalmente direcionadas ao público jovem. 

A profundidade é uma técnica que pode ser utilizada, por exemplo, para criar um 

ponto focal em uma composição. Esta técnica pode ser aliada a variações cromáticas e a 

gradientes estimulando esta percepção. 

 
As impressões sensoriais que acompanham as percepções de profundidade ou de 
distância em uma superfície contínua podem ser chamadas de profundidade de 
perspectiva. Geralmente, apresenta sucessões de figuras substanciadas em 
elementos diversos como linhas, planos, volumes, cores, texturas, brilhos, sombras, 
e outros.  (Gomes Filho, 2000, p. 97). 
 

O efeito de profundidade cria a sensação de várias camadas, presentes 

intencionalmente na composição. Assim, pode se observar, claramente a presença dos 

elementos colocados em primeiro, segundo, e, em alguns casos, em terceiro plano, com o uso 

de gradientes.  

  Contrapondo-se à profundidade, existe a técnica de superficialidade. Para Gomes 

Filho (2000, p. 98): “a técnica da superficialidade diz respeito à representação de 

manifestações formais vistas de maneira bidimensional ou chapada”. Caracterizada por 
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imagens geralmente planas, esta técnica tem fundamentalmente ausência de efeitos de 

perspectiva. 

Vivendo rodeados de inúmeros estímulos visuais, podemos encontrar o sujeito 

contemporâneo. A publicidade e propaganda fazem uso desses estímulos para incorporar às 

denominadas mídias e assim se comunicar com o sujeito. Contudo, atualmente as 

representações de mídias tentem a seguir características pós-modernas, e seu sujeito é visto 

com um ser mutável, incapaz de conseguir relacionar-se sempre com os mesmos valores e 

crenças. Dessa forma é possível compreender tantas mudanças no contexto sócio-cultural e 

concomitante na publicidade e propaganda. 

A pós-modernidade é encarada como um paradigma para muitos pensadores. Ela 

aceita e cultiva mudanças, o relativismo e a pluralidade, que delineiam a cultura da atual 

sociedade. No entanto, não encontramos apenas representações visuais pós-modernas. Muitas 

delas ainda são embasadas na concepção do modernismo. Observam-se os cubistas como 

sendo os precursores desta configuração da arte pós-moderna. Uma das variações para 

caracterizar as representações visuais como pós-modernas é a hibridação. Termo utilizado 

para denominar a mistura de elementos visuais heterogêneos que não se agrupam nas 

configurações clássicas ou modernas. 

Em um artigo sobre a pós-modernidade e hibridações visuais, o autor Flávio Vinícius 

Cauduro colabora ao explicar detalhadamente: 

  
As imagens que produzem a hibridação são aquelas que articulam a mistura e a 
combinação das mais distintas possibilidades de comunicação, numa única 
representação, através de uma acentuada diversificação de seus atributos visuais 
(atualmente, obtida pela grande divergência e dissonância na natureza de suas 
formas, cores, tamanhos, texturas, posições, entre outras possibilidades).  (Cauduro, 
2007, p. 278). 

 

A técnica de sobreposição é um sistema de leitura visual, também conhecida na 

contemporaneidade como colagem. Ela se caracteriza pela organização de elementos, para 

Gomes Filho (2000, p. 100), uns em cima de outros. Esta composição pode ser feita com 

imagens opacas, translúcidas ou transparentes, com pelo menos duas figuras se relacionando.  

 
A singularidade consiste no domínio e na busca do maior controle visual possível 
dos elementos sobrepostos em termos, por exemplo, de posicionamento, tamanho, 
densidade, proporção e escala, etc., de partes do objeto, ou do objeto como um todo.  
(Gomes Filho, 2000, p. 100). 
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As sobreposições podem ser feitas envolvendo diversos elementos, obedecendo ou 

não as escalas naturais. Assim, pode-se, por exemplo, utilizar outras técnicas como a de 

exageração, profundidade, transparência, contraste, desequilíbrio, entre outras para tornar a 

colagem mais atraente. A colagem é muito utilizada nas composições do jornal Kzuka, por 

exemplo, quando se recorta uma pessoa da fotografia, retirando-a do seu contexto original e 

colocando-a em fundo texturizado ou unindo fotografia a desenho. 

Por fim, o ruído visual, para Gomes Filho (2000, p. 102), é uma técnica utilizada 

geralmente de forma parcial, interferindo ou distorcendo, assim perturbando a harmonia da 

composição. 

 
O ruído visual pode ser utilizado de maneira criativa, a fim de criar centros ou 
pontos de interesse numa determinada manifestação visual [...] através dos mais 
diversos recursos: pela forma, pela cor, pela localização, por ambiguidade, por 
redundância, por sutileza, e assim por diante. (Gomes Filho, 2000, p. 92). 

 

Esta técnica é observada em composições onde, por exemplo, as letras de uma 

palavra são substituídas por imagens, ou aparecem com cores diferentes das outras dando a 

sensação de ruído, perturbação ou desconforto visual. Outra forma de observar o ruído visual 

é quando se utiliza, em composições, elementos visuais pós-modernos equiparados a clássicos 

ou contemporâneos, por exemplo, ao utilizar letras manuscritas, em montagens que 

contenham fotografias com efeitos que simulem a imagem como se estivesse rasgada, comum 

em montagens contemporâneas. Ou ainda, ruído cromático, em uma composição em cores 

frias, contendo apenas um elemento em cor quente. 
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4 DIREÇÃO DE ARTE EM PROPAGANDA 

 

 

4.1 Criação para mídia impressa – A criação do anúncio 

 

O anúncio, em modo geral, é uma ferramenta de divulgação de serviços ou produtos, 

normalmente publicado, nas mídias de massa revistas ou jornais. Cesar (2000, p. 41), 

considera como sendo uma das peças gráficas que os diretores de arte e os criativos mais 

gostam de fazer. Quando publicado em revistas ou jornais de grande circulação, com 

reconhecimento em nível nacional ou mundial, pode ser uma poderosa vitrine para o 

crescimento da agência de propaganda em que o profissional trabalha, assim, sendo visto, 

criticado ou elogiado por milhares de pessoas. Cesar (2000, p.41) aponta algumas dúvidas que 

o profissional deve ter antes de começar a criação da peça, como: se a idéia é mais importante 

que a forma, se o título vende mais que o visual, ou, a final o que é mais importante na 

composição – tudo. Para que um anúncio publicitário tenha o impacto desejado, ele deve estar 

funcionando como uma engrenagem. As partes da criação se complementam, o texto completa 

a imagem; a imagem completa o texto. Deve-se inicialmente definir os caminhos a serem 

percorridos, como disposição dos elementos, além das tipografias mais adequadas, e, por fim, 

os objetivos que devem ser atingidos, para que a criação seja mais segura. 

Para Cesar, (2000, p. 41), “o redator e a equipe de criação devem saber também, coisas 

mínimas relacionadas como: quem é o cliente, o que ele pretende, o que ele vende, qual é o 

problema, qual é a verba, qual é o formato, qual é o público”.  

 
Busque referências [...], Encontre defeitos, benefícios, diferenciais. Olhe revistas, 
livros, ilustrações, fotos, internet. Tudo o que estiver ao seu alcance ajudará na 
idéia. Jamais fique estático, esperando a idéia cair do céu. Pode demorar uma, duas, 
talvez várias horas, mas as idéias surgirão. Não descarte nenhuma delas. Podem 
parecer, a princípio, idiotas. Tudo bem, faz parte da criação ser ridículo na maioria 
dos casos. Tome cuidado em selecionar a idéia que mais lhe agrada, mas que seja 
pertinente. Nunca esqueça as mínimas coisas que você sabe sobre o cliente e, com o 
anúncio na cabeça, questione-se sobre a unidade de idéia, informação e público. 
(Cesar, 2000, p. 42). 
 

Os anúncios da Pepsi publicados nas edições analisadas, por sua vez, seguem padrões 

estéticos de composição, similares ao projeto gráfico do jornal em si, assim o anunciante se 

apropria da linguagem gráfica se aproximando do público-alvo em questão. Por outro lado, 
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questões básicas de criação são consideradas, visto que a Pepsi anuncia várias vezes em cada 

edição, patrocinando eventos, divulgando seus produtos ou lançamentos.  

O anunciante em questão publica peças com diversos formatos como páginas inteiras, 

meias páginas, páginas espelhadas, entre outros.  

 
Anúncios para jornal permite mais versatilidade no formato, pois o Diretor de Arte 
trabalha em centímetros por coluna. Isto é, o número de colunas do jornal versus a 
altura em centímetros que você determina. Claro, o Diretor de Arte deve enxergar o 
que melhor se adapta em proporções para a sua criação: mais altura que largura, 
mais largura que altura. (Cesar, 2000, p. 49). 

 

Segundo Cesar (2000, p.49), o jornal, em geral, possui papel com pouca qualidade, 

onde normalmente a tinta se espalha mais do que em outros tipos de papeis de melhor 

qualidade, ocorrendo impressão mais escura ou mais clara que o esperado, quando se tem por 

base a tela do computador. Os profissionais de criação devem observar esse fenômeno 

adequando seus equipamentos e protegendo-se dessa mistura indesejada de tintas. Pode-se 

também, fazer provas de impressões dos anúncios em boas impressoras a laser, assim, para 

Cezar (2000, p. 50), simulando papel e resultados, o profissional de criação pode analisar, e se 

preciso alterar o material antes de mandar para a rodagem definitiva. 

Estas observações têm menos valor nas publicações da Pepsi no jornal Kzuka, visto 

que, o papel e a gramatura1, utilizada em sua impressão são de qualidade superior, comparadas 

as dos jornais tradicionais, como por exemplo, em Zero Hora do mesmo grupo. 

Para Cesar (2000, p.50), ser um bom diretor de arte, significa para o profissional ter 

conhecimentos sobre fotografia, ilustração, desenho, artes, produção gráfica, tipografia, além 

de processos de impressão e em programas gráficos. O autor ressalta ainda que qualidade, 

modernidade e simplicidade são muito importantes para uma boa criação de anúncios, porém, 

essas regras podem ser quebradas.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Gramatura: espessura do papel medida através do peso, em gramas, divididas pelo metro quadrado de papel. 
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4.2 O Layout 

 

O layout, do ponto de vista mais simples começa com um espaço em branco a ser 

preenchido, por outro lado, do ponto de vista psicológico, deve ter objetividade e inteligência 

na sua composição. Cesar (2000, p. 153), afirma que o layout baseia-se em diagramação, 

organização, equilíbrio e contraste e inovação. Segundo o autor, quando o diretor de arte tem 

em mente estes conceitos básicos, terá em suas mãos, metade do processo criativo, o restante 

dependerá de sua criatividade. 

 

 

4.3 Conceitos básicos de layout 

 

A criação de um anúncio publicitário está diretamente ligada às técnicas de 

diagramação que surgiram antigamente com os avanços da indústria. A diagramação, em artes 

gráficas, é a tarefa de distribuir e colocar os elementos do projeto nos lugares mais adequados 

do layout. O ato de diagramar, segundo Cesar (2000, p. 153), quer dizer, criar uma revista, um 

anúncio, um catálogo, um folheto ou qualquer outra peça gráfica, obedecendo a ordens 

simétricas ou assimétricas. 

 

Diagramação é a estrutura do projeto gráfico sob a forma de diagrama, ou 
esquema linear, distribuindo e dimensionando as áreas a serem ocupadas por 
textos e imagens. A disposição desses elementos em cada página, obedecendo à 
diagramação, é chamada paginação. (Pereira, 2007, p. 110). 
 

Segundo Pereira (2007, p. 113), Na década de 1970, os alunos da escola de Artes e 

Ofícios de Basiléia, eram incentivados pelo então professor da escola Wolfgang Weingart, a 

despertar sua expressividade, em lugar do frio racionalismo vigente. Neste período ocorreu o 

rompimento dos ângulos retos, e as malhas rígidas da diagramação, abrindo espaço a 

composições livres. Este novo conceito visual foi levado a Califórnia por April Greiman, 

dando origem as primeiras criações com o uso do computador, em 1984.  

 
O termo é muito usado em propaganda, especialmente quando se fala em texto. É 
comum ouvir o diretor de arte pedindo para o operador de computador diagramar 
esse ou aquele anúncio ou na peça gráfica da maneira como ele imaginou. (Cesar, 
2000, p. 154). 
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Existem vários tipos de diagramações, das mais simples, corretas e equilibradas, às 

mais criativas. Para Cesar (2000, p. 154), as diagramações criativas são aquelas que quebram 

os padrões de alinhamentos, mínimos que sejam como, por exemplo: entrelinhas (distância 

entre uma linha e outra) mais abertas ou mais fechadas, blocos de texto dinâmicos com 

distribuição assimétrica, ou ainda, com interação maior entre textos e imagens. O autor 

salienta que, para atingir um grau maior de criatividade, o diagramador deve ter uma boa 

bagagem cultural, com observação de outras diagramações além da sua inovação própria.   

A organização é outro aspecto importante na criação de um layout. Cesar (2000, p. 

154), afirma que o criativo deve organizar o layout de uma peça gráfica, primeiramente 

definindo qual o objeto principal do anúncio, podendo ser uma imagem, um título, e ainda, 

qual a melhor posição para colocar o texto, o telefone ou o logotipo do cliente. Com estas 

questões esclarecidas a organização do layout está praticamente resolvida.  A prioridade por 

dar destaque a um elemento ou outro deve ser estabelecida logo no início da criação.  

Outro conceito importante para criar o layout de uma peça gráfica é a inovação. Nela 

está, segundo Cesar (2000, p. 160) o diferencial entre layouts. Segundo o autor, “inovar é 

ignorar regras em detrimento de novas regras”, devendo-se mudar o alinhamento do texto para 

que ele não fique próximo ao tradicional, as fotos podem ter recortes diferenciados, as cores e 

as tipologias devem ser utilizadas diferentemente do comum e com formas imprevisíveis, 

além do uso de formatos diferenciados nas peças.  

 

 

4.4 Tipologia 

 

Hoje em dia, falar de tipologia está bastante defasado em virtude das evoluções que 

acontecem dia-a-dia com a massificação da informática. Criam-se fontes todos os dias, as 

pessoas fazem modificações nas estruturas básicas dos tipos antigos para não pagar direitos de 

uso. Assim sendo, segundo Cesar (2000, p.163), o passado da tipologia foi engolido pelo 

presente das fontes. Antigamente os diretores de arte tinham em suas mentes, Cesar (2000, p. 

163), famílias inteiras de fontes, quando precisavam usar em determinada peça gráfica já às 

buscavam sabendo pelo nome. 

 

Fonte vem do Latim fundere (fundir). Técnica usada para fazer tipos de metal. Na 
propaganda, é um termo comum e que, princípio, é possível dizer que significa 
exatamente a mesma coisa que tipo ou tipologia. [...] Entretanto, fonte, nas artes 
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gráficas, é uma variedade de letras do mesmo tipo. Um alfabeto inteiro, por 
exemplo, é chamado fonte. Em programas gráficos como CorelDraw ou 
PageMaker, você pode encontrar o termo fonte. Nas agências, discutindo a 
criação de uma determinada peça gráfica, é normal perguntarem que fonte ou que 
tipo será usado. Família são as variações que a tipologia oferece. Um mesmo tipo 
pode ser italic, bold, normal, médium, extra bold, condensada, etc. E são 
conhecidas como famílias de tipos.  (Cesar, 2000, p. 163). 

 

Segundo Willberg (2007, p. 10), “quando uma mensagem vital for de leitura difícil, a 

coisa fica perigosa. A tipografia precisa funcionar para que exerça sua função”. Não se pode 

correr o risco de perder a funcionalidade da tipografia. Uma tipografia bonita demais pode se 

tornar ilegível.    

 

A escolha correta dos meios para o design é a premissa para uma tipografia 
funcional; o uso correto destes meios é outra condição imprescindível. Para isso 
existem regras tipográficas básicas. Elas garantem que os textos sejam legíveis na 
forma correta, de fácil compreensão e que não permitam erros de leitura. Quebrar 
regras não é coisa para principiantes em tipografia. Estes devem primeiro 
aprender a dominar sua “linguagem” própria. Usar a língua livremente é para os 
poetas, não para quem quer escrever uma carta comercial. Com a linguagem 
tipográfica ocorre o mesmo. (Willberg, 2007, p. 10). 

 

O autor ainda destaca que “quem está aprendendo a cozinhar não deve começar por 

um suflê”, sendo assim, quem está começando a lidar com tipografia deve evitar 

malabarismos tipográficos mesmo que os programas de computador o seduza para tanto. 

Segundo Pereira (2007, p. 4), “um impresso de alta qualidade resulta de uma 

combinação de talento, habilidade e materiais – boa composição dos textos, boa produção 

gráfica e bom design, todos cuidadosamente entrelaçados, com o objetivo de agradar 

visualmente”. Para o autor “quem vê o impresso, em geral, não se atém a detalhes de perfeição 

tecnológica. Os olhos enxergam logo o que chama a atenção no impacto visual inicial – o 

design”. 

Pereira (2007, p. 109), afirma que composições ousadas, com manipulações de 

tipografias e legibilidade em segundo plano, são criadas para impressos dedicados ao público 

jovem, considerando que ele esteja instalado de forma confortável, com boa iluminação e 

tempo livre para dedicar-se a leitura. Entretanto, o autor conclui que, para que isso funcione, é 

imprescindível o talento do designer. “Como colocado no pensamento New Wave, em 

primeiro lugar, vem a sedução pela estética; depois, a legibilidade”. 

 

O bom design envolve, obviamente, mais que legibilidade. Há uma enorme 
variedade de tipos à disposição do designer, todos com potencial de comunicação. 
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Os tipos servem para “vestir” as idéias, valorizando e realçando a mensagem, sem 
chamar muita atenção para eles próprios. A boa solução em tipografia desperta o 
interesse e torna atraente a leitura. (Pereira, 2007, p. 109). 

 

Hoje em dia, sabe-se que a quantidade de fontes é incontável. Mesmo assim elas 

podem ainda ser classificadas por categorias. Cesar (2000, p. 164) classifica as fontes em seis 

categorias: antigas, modernas, com serifa, sem serifa, manuscritas e decorativas. Os tipos 

antigos, segundo Cesar (2000, p. 165) surgiram com base em traços das letras dos escrivãos 

públicos, escritores judeus, letrados e todos que usavam a pena como ferramenta de trabalho. 

Observa-se nesta categoria a pequena variação entre os traços grossos e os finos, 

característicos da pena. Estes tipos são elegantes e clássicos e não se comparam aos 

manuscritos. 

Os tipos modernos são a evolução dos antigos. Considerando-se a revolução 

tecnológica, da década de 1980, que fez com que as artes gráficas mudassem, permitiu-se que 

os tipos se tornassem mais mecânicos. As qualidades das impressões evoluíram possibilitando 

a impressão de traços mais finos surgindo paralelamente linhas mais retas, com transições 

mais acentuadas. 

Os tipos manuscritos simulam a escrita à mão livre com canetas tinteiro, penas, pinceis 

ou lápis, podendo ser mais futuristas ou mais desenhados. Os tipos decorativos, por sua vez, 

são os mais complicados de se utilizar em diagramações de layouts de anúncios. Mesmo 

assim, são os que mais atraem a atenção dos diretores de criação. Esta categoria de tipos é 

considerada, pelo autor, como sendo supermodernos e impróprios para textos corridos, ou em 

blocos. 

Os tipos decorativos são, em sua maioria, tratados hora artes, hora elementos gráficos. 

São fantasiosos, brincalhões e radicais, proporcionando impacto visual forte com as suas 

aplicações exageradas, normalmente têm mesma importância que as imagens. 
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4.5 A cor 

 

As cores têm relação direta com a natureza e são refletidas diretamente na vida do ser 

humano. Para Pedrosa (1977, p. 17), “a cor não tem existência material: é apenas sensações 

produzidas por certas organizações nervosas sob a ação da luz – mais precisamente, é a 

sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão de visão”. Segundo o autor, “seu 

aparecimento ocorrerá por estar diretamente condicionada a existência de dois elementos: a 

luz, e o olho”. Para Pastoureau (1997, p. 66), “a cor é qualquer coisa de indefinível”. Ao 

contrario disto, o que se pode definir é considerado fenômeno da cor. Para o autor, a 

compreensão das cores pelo indivíduo é caracterizada pelo ato de percepção que o faz 

compreender que as cores realmente existem.  

 

No estado atual dos nossos conhecimentos, é consensual pensar que, para que este 
fenômeno da cor seja possível, é preciso dispor de três elementos: uma fonte de 
energia luminosa, um objeto modulador sobre o qual incida essa energia (no limite, 
este pode ser o ar) e um órgão receptor, isto é, o homem (ou animal), equipado com 
esse aparelho complexo – simultaneamente biológico e cultural – constituído pelo 
par olho-cérebro. Se um desses três elementos fala, não pode existir o fenômeno da 
cor.  (Pastoureau, 1997, p. 66). 

 

Pastoureau (1997, p. 66), ainda destaca que para muitos filósofos e antropólogos o 

resultado registrado pelo aparelho receptor humano não é a cor, mas sim, a luz. “A cor é um 

produto cultural; não existe se não for percebida, isto é, se não for, não apenas vista pelos 

olhos, mas também e sobretudo descodificada com o cérebro, a memória, os conhecimentos, a 

imaginação”,  o autor revela a teoria observada em seus estudos de que “a cor que não é 

olhada é uma cor que não existe”, e ainda exemplifica com sua opinião filosófica: “um vestido 

vermelho deixa de ser vermelho quando ninguém olha para ele”. Segundo Pastoureau (1997, 

p. 66), a palavra cor tornou-se muito valorizada no francês moderno, no entanto, “hoje em dia, 

a palavra cor utiliza-se em todos os contextos, designa múltiplos objetos, é posta em todos os 

pratos. É uma palavra que, tal como aquilo que designa, seduz, atrai, faz vender”.  

 

Basicamente, o ato de ver envolve uma resposta à luz. Em outras palavras, o 
elemento mais importante e necessário da experiência visual é de natureza tonal. 
Todos os outros elementos visuais nos são revelados através da luz, mas são 
secundários em relação ao elemento tonal, que é, de fato, a luz ou a ausência dela. 
(Dondis, 2007, p. 30). 
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A palavra cor, com o passar dos anos está se tornando referência, substituindo, 

segundo Dondis (2007, p. 30), “palavras que se empobreceram como as palavras arte, pintura, 

luz, quadros, música, voz, paisagem, tempo, rosto, jardim, vestuário, etc”. Esta troca, torna as 

exposições, os concertos, as imagens dos produtos ainda mais.  

 

Nos museus, já não se organizam exposições sobre A obra de Matisse, mas sobre As 
cores de Matisse. Nos concertos, já não se ouve a voz desta ou daquela cantora, mas 
a sua cor vocal. Nas agências de viagens, já não se compra um bilhete para ir visitar 
os países escandinavos, mas As cores do grande Norte. Na rádio, já não se dá 
informações meteorológicas, mas indicam-se as cores do tempo. Quanto aos 
negociantes de pinturas – tanto de pinturas artísticas, como de pinturas de edifícios -
, já não vendem pintura, mas cor. É melhor, mais chique, mais sedutor, mais 
avançado. (Pastoureau, 1997, p. 66, 67). 

 

O homem realiza estudos para simular cores com auxilio de elementos naturais. Retira 

extratos, por exemplo, de flores que, com sua infinita gama de cores propicia a criação de 

tintas. Para Cesar (2000, p. 185), “a beleza incompatível da natureza que vemos só existe por 

causa da luz. E sem luz a cor não existe. Como podemos afirmar que luz é vida, a cor é parte 

integrante dela”.   

As cores têm influências psicológicas na vida das pessoas agindo de maneiras mais 

emotivas do que racionais, assim a comunicação usa destes recursos para despertar sensações, 

atrair e influenciar o consumo.  

O autor afirma que as cores são observadas pelos olhos humanos pela “sensação que a 

luz exerce sobre nossos olhos quando um objeto ou região são iluminadas”, assim tem-se a 

formação das cores. Nossas sensações cromáticas são divididas em dois grupos: o das cores-

luz e o da cores-pigmento. Cesar (2000, p. 186), acrescenta que “a luz nada mais é do que 

radiação e possui comprimentos de ondas diferentes. As cores são geradas pela mistura dos 

comprimentos das ondas”.  

A complexidade da percepção das cores pelo ser humano é vista segundo Pedrosa 

(1977, p. 18), como sendo um fenômeno ora físico, ora fisiológico. O primeiro através da luz e 

o segundo através do olho, que por sua vez, sofre influências psicológicas que alteram a 

qualidade do que se vê. Pedrosa cita como exemplo prático a incapacidade do cérebro humano 

de diferenciar as tonalidades da cor branca em um lençol, quando exposto a diferentes formas 

de iluminação, percebendo-o sempre como um lençol branco, (luz incandescente – amarela 

luz de mercúrio – violeta), atentando-se a diferença de coloração. 

 



 

 

38

Por uma codificação do cérebro, que incorpora aos objetos, como uma de suas 
características físicas, a cor apresentada por eles quando iluminados pela luz solar, 
transformando em valor subjetivo as cores permanentes dos corpos naturais. Na 
percepção distinguem-se três características principais que correspondem aos 
parâmetros básicos da cor: matiz (comprimento de onda), valor (luminosidade ou 
brilho e croma (saturação ou pureza da cor). (Pedrosa, 1977, p. 18). 

 

Observa-se, na construção dos anúncios da Pepsi e na diagramação do jornal Kzuka, 

que na maioria dos casos, a característica croma é exagerada com a aplicação de cores fortes e 

vibrantes, mantendo a pureza de cada uma das tonalidades, sejam nas cores primarias, 

secundárias ou terciárias. 

 

 

4.5.1 Classificação das cores 

 

As cores-luz ou cores-pigmento têm relação direta com a percepção humana. Para 

Cesar (2000, p. 186), “acredita-se que os olhos são sensibilizados por essas ondas e, 

especialmente, reagem aos comprimentos das ondas do azul, verde e vermelho”. Estas cores 

são consideradas primárias entre as cores luz, sendo base para todas as outras cores existentes. 

No entanto a formação das cores se dá por dois processos: o aditivo e o subtrativo. O primeiro 

utilizado nas avaliações de cores-luz, e o segundo nas cores-pigmento, que por sua vez 

também possuem suas cores primárias. 

Segundo Pedrosa (1977, p. 18) “a cor apresenta uma infinidade de variedades, geradas 

por particularidades dos estímulos, dizendo mais respeito à percepção do que à sensação”.  

 A classificação e nomenclatura das cores levam certas particularidades definidas a 

partir das suas características ou formas de manifestação, seguindo dados levantados por 

estudiosos da área. A cor geratriz ou primária é cada uma das três cores básicas que não 

podem ser decompostas. Segundo Pedrosa (1977, p.18), “as cores primárias podem ser 

misturadas em proporções variadas, formando todas as cores do espectro”. 

 

Para o químico, o artista e todos os que trabalham com substâncias corantes opacas 
(cores-pigmento, às vezes denominadas cores de refletância ou cores-tinta) as cores 
indecomponíveis são o vermelho, o amarelo e o azul. (Pedrosa, 1977, p. 18). 

 

Nas impressões em impressoras offset ou laser, as cores primárias são: ciano (azul), 

magenta (vermelho), amarelo e preto. Com estas cores, podem-se criar todas as outras cores 
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do espectro. Pedrosa (1977, p.18), afirma que: “a mistura das cores-pigmento, vermelho, 

amarelo e azul produz o cinza-neutro por síntese subtrativa”, podendo ser considerado preto 

composto. Pode-se definir ainda, conforme Pedrosa (1977, p.18), que todas as cores puras são 

complementares de outra cor puras. Excluindo-se o verde puro, elas formam os seguintes 

pares: vermelho e azul-esverdeado, amarelo e anil, azul e laranja.  

Outra classificação das cores é a definição de cor secundária. Esta, por sua vez, é a 

mistura de duas cores primárias em igual escala. As cores terciárias são compostas por 

misturas intermediárias das secundárias. As cores quentes são o vermelho, o amarelo e as 

demais cores que se formam com as misturas delas. Já as frias são o azul e o verde, bem como 

as outras cores geradas através da mistura delas.  

 

Os verdes, violáceos, carmins e uma infinidade de tons poderão ser classificados 
como cores frias ou cores quentes, dependendo da percentagem de azuis, vermelhos 
e amarelos de suas composições. Além disso, uma cor tanto poderá parecer fria 
como quente, dependendo da relação estabelecida entre elas e as demais cores de 
determinada gama cromática. (Pedrosa, 1977, p.18). 

 

Isto acontece quando se aproxima um tom verde a uma escala de azuis; neste caso o 

verde será considerado como sendo uma cor quente; por outro lado aproximando-se este 

mesmo verde a uma escala de vermelhos ou amarelos, ele será considerado como sendo cor 

fria. As cores ainda podem ser consideradas naturais. Nas artes gráficas para se chegar a 

determinado tom, em suas infinitas possibilidades, deve-se acrescentar em sua composição o 

branco e o preto. A cores dominantes são aquelas que ocupam maior quantidade na escala de 

cores, por exemplo, na criação de um anúncio de jornal. Outra nomenclatura de cor, segundo 

Pedrosa (1977, p.19), é a cor crua, cor pura, chapada, que não apresenta gradações. O colorido 

é a infinita quantidade de cores existentes na natureza.  

Pastoureau (1997) caracteriza as cores de forma simbólica e social. Para o autor, elas 

podem ser consideradas de acordo com elementos naturais que lhe dão origem. A água, por 

exemplo, complementa o autor, é sempre representada pela cor azul, nos tempos atuais pelos 

ocidentais, mas nem sempre foi assim. 

 

Nas imagens da Idade Média, a água raramente é azul. Pelo contrário, é quase 
sempre verde. É o céu, e portanto o ar, um dos “quatro elementos”, que é azul. 
Sendo a água também um dos quatro elementos de que se compõem as coisas (os 
outros dois são a terra e o fogo), a mesma cor não pode convir a dois elementos 
diferentes. A água é, pois, verde, o ar azul, a terra preta e o fogo vermelho. 
(Pastoureau, 1997, p. 17). 
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O azul é a cor do infinito, do longínquo, do sonho. Para Pastoureau (1997, p.23), “O 

que é azul parece estar longe. O céu, o horizonte, o ar são azuis. Cor do romantismo. O azul 

acalma: pinta-se de azul as camas dos hospitais. Cor da fidelidade, do amor, da fé. Cor do frio 

ou ainda um subpreto”. 

A cor branca tem diferentes funções e significados na cultura ocidental. Segundo o 

autor, esta é “a cor da pureza, da castidade, da virgindade, da inocência. O branco é a cor dos 

vestidos de casamento somente a partir do século XIX”. Esta cor está relacionada a “limpeza, 

a higiene, ao frio quando se relaciona a neve. Cor da simplicidade, da discrição, da paz, da 

discrição, da neutralidade”. Pastoureau (1997, p. 43) afirma que: “a bandeira branca significa 

a idéia de paz, cor da sabedoria, da velhice, cor dos velhos sábios, dos mágicos”. O branco 

pode ser também, considerado como sendo a “ausência de cor quando relacionado a 

fantasmas, as aparições ou a morte, o medo, a inquietação, o grau zero da cor, a oposição ao 

preto”. O branco pode ser ainda, segundo o autor, “a cor do divino, dos anjos, da eternidade, o 

paraíso, a felicidade”, considerando-se a cultura ocidental. 

Segundo Pastoreau (1997, p. 19), o amarelo é a cor da luz e do calor, “pinta-se de 

amarelo aquilo que tem que se ver bem”. Esta cor está diretamente relacionada a prosperidade 

e a riqueza. “Antigamente, as espigas de trigo, os cereais, símbolos de riqueza. O ouro, o 

tesouro, as moedas. Assimilação amarelo/ouro. Cor dos ricos e dos poderosos (cor do 

imperador da China)”. Entre outras situações apresentadas pelo autor, o amarelo é a cor da 

alegria, da energia, por se relacionar ao gosto das crianças por esta cor.  

Nos anos cinquenta, segundo o autor, surge o slogan famoso “a cor faz vender”, que, 

por sua vez, dá origem aos vidros transparentes, por esta forma as cores dos produtos ficam 

visíveis potencializando as vendas. Ainda neste período, ocorre a utilização de tampas nas 

cores relacionadas aos sabores dos produtos, iogurtes de morango recebem a tampa na cor 

vermelha.  

As cores podem assumir aspectos desbotados, dependendo da intensidade que elas são 

colocadas, comparando-as umas as outras presentes em uma composição. 

 

Durante séculos, as cores que não penetravam profundamente nas fibras do tecido, 
que não resistiam às lavagens frequentes nem aos raios do sol, que davam aos 
tecidos e aos fatos um aspecto desbotado, “mijado”, deslavado, descorado, foram 
tidas em pouca consideração. Era um sinal de pobreza, reservados para os fatos de 
trabalho, ou até mesmo para os fatos de infâmia. O chiquíssimo era então a cor 
densa, saturada, estável, sólida, que resistia tanto à água como ao ar ou à luz. 
(Pastoureau, 1997, p. 71). 
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Hoje em dia, a tinta forte não é mais tão vista como elitizada, muito pelo contrário, já 

existem tendências de moda que utilizam o desbotado como sendo elemento que agrega valor 

ao estilo das peças de grifes famosas, por exemplo, a da Coca-cola. Para Pastoreau, (1997, p. 

71), “vendem-se, hoje em dia, camisas, calças, roupa interior, fatos de banho e de desporto, 

com um aspecto desbotado (muitas vezes, desbotado e roçado). E são mais caros do que as 

roupas com tintas sólidas e uniformes”. Inicialmente, estas práticas de utilização do desbotado 

para agregar valor, foram utilizadas nas gamas dos azuis. Segundo o autor, os tecidos jeans 

foram os primeiros a lançar essa moda e articular combinações mais despojadas.  

A cor preta tem vários significados na cultura ocidental. Segundo Pastoreau (1997, p. 

141), “é a cor da morte, do inferno, do diabo, das trevas, do luto, rituais funerários, fatos e 

tecidos negros. Cor da falta, do pecada, da desonestidade. Contrário do branco, é a cor daquilo 

que está sujo e manchado”. Por outro lado o preto é “a cor da humildade”, os artistas designs 

de vanguarda gostam do preto. O preto pode ser considerado também como sendo “a cor da 

elegância e da modernidade”. 

A saturação é um conceito difícil de ser definido. Dar sinônimos para defini-la pode 

ser satisfatório, porém causa desconforto aos estudiosos, ficando num nível insuficiente de 

definição.  

 

Os sinônimos mais frequentemente solicitados para explicar esta idéia de saturação 
são densidade e concentração. O primeiro tem o mérito de ser inteligível por toda a 
gente, mas o inconveniente de estar demasiadamente afastado da idéia que os 
artistas e os químicos têm da saturação das cores. Por outro lado, e como acontece 
com o segundo, tende a confundir a cor com a matéria corante; o que é uma redução 
abusiva: a cor do pintor não é apenas um produto químico, mas também um facto de 
sociedade e de sensibilidade. O segundo aproxima-se mais da noção de saturação, 
mas não explica grande coisa ao profano. Dizer que a saturação de uma cor é a 
faculdade que essa cor tem de se concentrar sobre si mesma não é falso, mas não 
deixa de ser, ainda, uma formulação esotérica.  (Pastoureau, 1997, p. 148, 149). 

 

Portanto, pode-se considerar a saturação como sendo a exageração de determinada cor 

a ponto dela se tornar extremamente viva. Hoje em dia, já existe o verbo dessaturar, que 

segundo o autor “todos os historiadores da pintura se vêem obrigados a utilizar”. Este verbo 

pode ser considerado como sendo o oposto da saturação, portanto, tornar determinada com 

menos viva e atraente ao observador. 

A cor sépia, hoje a transmite em primeiro momento a sensação de envelhecido ao 

leitor visual. Esta cor, para Pastoreau (1997, p. 150), “é um nome latino do choco. Deu 

origem, em francês, sem dúvida por influência do italiano ao nome de uma matéria que se 
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utiliza desde o Renascimento para executar aquarelas”. É um termo de cor utilizado para 

denominar um castanho profundo. O autor complementa afirmando que: “Hoje em dia, os tons 

sépia fazem-nos, quase sempre, pensar no passado. Um passado que não é demasiadamente 

longínquo, mas que foi ultrapassado: o das antigas fotografias e dos primeiros postais 

ilustrados”. 

Atualmente, observa-se que a maioria das imagens fotografadas no passado, bem como 

filmes gravados antes da segunda guerra mundial eram feitos em preto e branco. Segundo o 

autor, nos tempos atuais, “o sépia não corresponde a uma realidade antiga – fotográfica ou 

cinematográfica -, mas antes à imagem que, hoje em dia temos dessa realidade”. Utiliza-se o 

sépia, tão somente para retratar o passado, demonstrar filmes ou imagens que ocorreram antes 

da segunda grande guerra. 

O verde é uma cor que remete a várias superstições. Para Pastoureau (1997, p. 157), “o 

verde foi acusado de trazer infelicidade. Já na Idade Média era a cor do Diabo, do maléfico”. 

No entanto, para a cultura ocidental, “constata-se que esta cor não é tanto do mal ou da 

infelicidade quanto a do destino”. São utilizados tons de verdes em inúmeros tipos de jogos 

como: futebol, jogos de tabuleiro ou roleta, desta forma observa-se que nestas superfícies 

joga-se o destino dos participantes. 

 

É natural que nos interroguemos sobre as razões e as origens desta simbólica. Por 
que está o verde tão estreitamente, e desde há tanto tempo, ligado à idéia de azar, de 
acaso, de sorte, de risco e de fatalidade? Por que é ele, prioritariamente, a cor 
daquilo que é instável, daquilo que muda, daquilo que se deseja ardentemente, mas 
que se revela aleatório ou efêmero: a juventude, o jogo, o amor, a esperança, o 
próprio dinheiro (pensemos aqui na famosa “nota verde”)? Existirá alguma ligação 
entre a instabilidade pigmentar desta cor – que a química ocidental da tinturaria e da 
pintura teve, durante muito tempo, dificuldade em fixar sobre a maioria dos 
suportes – e a sua função simbólica? (Pastoureau, 1997, p. 158). 

 

 O verde é a cor do destino, da esmeralda, que segundo o autor pode ou não trazer a 

felicidade. Cor da natureza, da ecologia, da higiene, da saúde, da frescura. Cor da juventude, 

do amor infiel, da libertinagem, da desordem, da loucura, daquilo que é estranho e inquietante, 

do veneno, cor ácida. 

Ao contrario do verde, para Pastoureau (1997, p. 160), o vermelho é a cor da 

excelência, a primeira de todas as cores. “O vermelho é o mais fortemente conotado de todos 

os termos de cor, mais ainda do que preto ou branco. A simbólica do vermelho está, nelas, 

quase sempre associada à do sangue e à do fogo”.     
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Para a cultura cristã, o vermelho de sangue tomado positivamente é o que dá a vida, 
que purifica e santifica. É o vermelho do Salvador, o que ele derramou na cruz para 
salvação dos homens. É sinal de força, de energia, de redenção. Inversamente, o 
vermelho tomado negativamente é símbolo da impureza, de violência e de pecado. 
Liga-se a todos os tabus sobre o sangue herdado da Bíblia. É o vermelho da carne 
impura, dos crimes de sangue, dos homens revoltados contra o seu Deus ou contra 
os outros homens. (Pastoureau, 1997, p. 160). 

 

Pastoureau (1997, p. 161), afirma que: “o vermelho é por excelência, a mais bela das 

cores. É a cor do signo, do sinal, da marca. Corrigir com caneta vermelha, controlar, 

verificar”. Na publicidade, segundo o autor, “atrai-se pelo vermelho para chamar a atenção 

nas vendas, nos preços de saldo”. Esta é a cor do perigo e da proibição, usada em sinalizações 

de estradas. Cor do amor e do erotismo, das paixões e de seus perigos, cor da atração e da 

sedução, dos pecados. Para o autor esta cor também remete ao dinamismo e a criatividade. O 

vermelho aguça o apetite, além disso, é a cor da alegria e da infância, as crianças se atraem 

pela tendência lúdica do vermelho. É a cor do luxo e da festa, segundo o autor, é a cor mais 

nobre da idade média. Hoje os corantes de tons vermelhos têm seus preços elevados.  

 

 

4.5.2 A cor na publicidade  

 

As cores, assim como as imagens, exercem influências psicológicas diretas na parte 

emocional das pessoas. A cor está presente na publicidade e é um dos fatores predominantes 

nos anúncios. Entre os diversos elementos usados na composição de produções gráficas como 

os efeitos ou as próprias tipologias utilizadas de formas exageradas, as cores tocam no 

inconsciente dos leitores causando influências psicológicas, tornando-se forte elemento 

decisor na compra de produtos ou serviços. Segundo Cesar (p. 197, 2000), “A cor é um fator 

predominante na compra, exatamente pela influência psicológica que exerce nas pessoas. Os 

consumidores compram por emoção e por razão”.  A razão está presente na influência pelos 

elementos que compõem o layout do anúncio, já a emoção está na presença e na aplicação das 

cores.  

Na publicidade, as cores estão entre os principais elementos utilizados nas 

composições de peças e campanhas.  

 
Para que o resultado do trabalho seja positivo na luta entre concorrentes x 
consumidores, a primeira coisa que o diretor de arte tem que saber ao definir a cor 
que será usada na comunicação é se o produto identifica-se com o psicológico ou 
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com o racional. Os consumidores compram por emoção e por razão. (Cesar, 2000, 
p. 197). 

 
 

Entre os diversos elementos usados na composição de produções gráficas como os 

efeitos ou as próprias tipologias utilizadas de formas exageradas, as cores tocam no 

inconsciente dos leitores causando influências psicológicas, tornando-se forte elemento 

decisivo na compra de produtos ou serviços. Para Cesar (p. 197, 2000), “a compra pela razão, 

embora amparada pela emoção nalguns casos; é aquela que envolve o planejamento e a 

necessidade”. A cor tem grande importância nos dois casos, assim, a utilização adequada 

implica diretamente na percepção do público-alvo a qual é destinada. Percebe-se que em 

grande parte dos anúncios da Pepsi, bem como, no projeto gráfico do jornal Kzuka, a 

aplicação de cores fortes, vibrantes, variando entre cores frias e quentes, influenciando 

diretamente na vontade e no deseja de quem as admira. 

A cor está presente na publicidade e é um dos fatores predominantes nos anúncios, 

principalmente se tratando do jornal Kzuka. Os anúncios em policromia (impressos com 

utilização das quatro cores pigmento primárias) possuem grande poder de atração aos leitores, 

atingindo-os diretamente no seu aspecto psicológico. A utilização das cores em anúncios deve 

ser feita atendendo alguns aspectos básicos como: a que público será destinado, se a cor tem 

afinidade com o conceito da campanha. Cesar (p. 201, 2000), afirma que em anúncios 

destinados a públicos jovens devem-se usar cores fortes, e, de preferência cores quentes. 

Afirma ainda que associar as cores as fotografias é fundamental para atingir o observador. No 

caso dos anúncios da Pepsi, observa-se afinidade da cor azul, predominante na marca da 

empresa, com os tons empregados em elementos gráficos e as fotografias, tornando-as em 

alguns casos, harmoniosas. 
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4.6 A imagem nos anúncios publicitários 

 

Atualmente, com os avanços tecnológicos, bem como com o início da fotografia 

digital, a aplicação de imagens em peças publicitárias está cada vez mais frequente. Esta 

facilidade atrai os jovens que desde crianças já têm telefones celulares com câmeras 

fotográficas potentes. É pensando neste aspecto que o jornal Kzuka mantém espaços 

destinados a publicação de fotos que os próprios leitores fazem e as enviam através da 

internet.  

 

O último baluarte da exclusividade do “artista” é aquele talento especial que o 
caracteriza: a capacidade de desenhar e reproduzir o ambiente tal como este lhe 
aparece. Em todas as suas formas, a câmera acabou com isso. Ela constitui o 
último elo de ligação entre a capacidade inata de ver e a capacidade extrínseca de 
relatar, interpretar e expressar o que vemos, prescindindo de um talento especial 
ou de um longo aprendizado que nos predispunha a efetuar o processo.  (Dondis, 
2007, p. 12). 

 

Para o autor, a fotografia tem influenciado o estilo de vida contemporâneo. 

Antigamente “em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, enquanto os fatores 

visuais, como o cenário físico, o formato e a ilustração, eram secundários ou necessários 

apenas como apoio”, exatamente ao contrario dos tempos atuais, onde a fotografia e as 

ilustrações manipuladas em computador tomam conta das composições contemporâneas. 

 

O grau de influência da fotografia em todas as inúmeras variantes e permutações 
constituem um retorno à importância dos olhos em nossa vida. Ao ver, fazemos 
um grande número de coisas: vivenciamos o que está acontecendo de maneira 
direta, descobrimos algo que nunca havíamos percebido, talvez nem mesmo visto 
conscientizamo-nos, através de uma série de experiências visuais, de algo que 
acabamos por reconhecer e saber, e percebemos o desenvolvimento de 
transformações através da observação paciente. Tanto a palavra quanto o 
processo de visão passaram a ter implicações muito mais amplas. Ver passou a 
significar compreender.  (Dondis, 2007, p. 13). 

 

Não menos frequente é a aplicação de fotografias de jovens nos anúncios da Pepsi,  

aproximando-se do projeto gráfico do veículo com aplicações e montagens de fotos retirando 

os jovens do seu contexto original e os colocando em montagens ou colagens descontraídas, 

fidelizando-os cada vez mais com a marca.   

 
Hoje, a tecnologia fotográfica pode registrar uma cena em milionésimos de 
segundo, mostrando detalhes de imagens que o olho humano não percebia. Isso é 
possível porque os equipamentos evoluem a cada dia. Sistemas de iluminação, 
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máquinas e lentes poderosas possibilitam imagens ímpares, apaixonantes. Na 
publicidade a fotografia não apenas faz com que os consumidores se lembrem dos 
anunciantes, mas permite que desejem seu produto.  (Cesar, 2000, p. 197). 

 
A sensibilidade na observação e análise das fotos é importante para que o diretor de 

arte defina sua adequação dentro do anúncio. Esta sensibilidade é conquistada a partir da 

bagagem cultural e da observação de outras peças, além de obras de arte que podem servir 

como inspiração e referência, fatores indispensáveis na criação publicitária.  

 

 

4.7 A textura 

 

A textura, em artes gráficas pode ser considerada como sendo um elemento visual que 

transmite ao observador uma sensação de movimento. Para Dondis (2007, p.70), “a textura é o 

elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido, o 

tato. Podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quando da visão, ou ainda 

combinando ambos”. O autor explica que em uma página impressa simulando uma textura de 

tecido as qualidades táteis não são utilizadas, porém a sensação individual do olhar projeta um 

forte significado, demonstrando ao cérebro a textura ali existente. 

Segundo o autor, “o julgamento do olho costuma ser confirmado pela mão através da 

objetividade do tato”. É através desse julgamento que o cérebro confirma a sensação de relevo 

no que pode parecer suave.  

Por outro lado, a superfície porosa do jornal ajuda na transmissão da textura ao leitor, 

mesmo que não seja equivalente a textura desejada, por exemplo, de tecido. O leitor, através 

dos impulsos do cérebro, lançando sensações já vividas, consegue perceber esta textura 

equivalendo-se a de um tecido.  
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5 METODOLOGIA 

 

O presente estudo partiu das escolhas das edições e do anunciante a ser analisado. 

Foram separados para as análises, anúncios da Pepsi nos quais se observou semelhança com o 

projeto gráfico do jornal Kzuka.  

As imagens, independentemente dos seus contextos, são definidas através de teorias 

e ciências que as estudam. Santaella (2001, p.104) define a semiótica como “a ciência dos 

signos ou ciência geral de todas as linguagens”, por isso, a partir dela pode-se estudar e 

analisar as produções gráficas das edições selecionadas do jornal Kzuka. 

Todo ser humano, em linhas gerais, segundo Coutinho (2002), é capaz de analisar 

imagens, por se tratar do início da sua forma de comunicação, nesta perspectiva, observa-se a 

análise de imagens como uma espécie de faculdade natural. 

 

É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma mensagem que 
constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à Análise 
da Imagem compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, 
especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de massa: fotografias 
impressas em jornais, anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela 
televisão ou ainda disponíveis na Internet. COUTINHO (2002, p. 331) 
 

Coutinho (2002, p. 334), acrescenta que, “para se analisar uma imagem é preciso 

estabelecer um percurso que envolve algumas etapas ou procedimentos metodológicos”, 

assim, para se “traduzir” uma imagem transferindo-a para a linguagem escrita, deve-se: ler, 

interpretar e sintetizar. Esta tradução é a principal dificuldade na análise, pois se trata de uma 

transcrição que pode, em alguns casos, não ser fiel. 

 

Ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar da imagem, 
dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem em unidades discretas. A 
palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua matéria visual. 
Por isso mesmo, uma imagem não vale mil palavras, ou outro número qualquer. A 
palavra não pode ser a moeda de troca das imagens. É a visibilidade que permite a 
existência, a forma material da imagem e não a sua correlação com o verbal. (Tânia 
Souza, apud Coutinho 2002, p. 334) 

 

Esta pesquisa tem caráter exploratório, pois busca através do referencial teórico, 

responder ao problema de pesquisa, como a linguagem gráfica dos anúncios Pepsi acompanha 

o projeto gráfico do Kazuka e apresentar ao leitor uma nova fonte de pesquisa e coleta de 

dados, no que se refere ao assunto abordado no projeto. Intenta também, obter informações a 
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respeito de produções gráficas, esclarecendo como a linguagem contemporânea influencia o 

anunciante Pepsi e o Jornal Kzuka.  

Por isso, este trabalho buscou detalhar conceitos gerais de produção gráfica, 

elencando o conceito de tribalismo (Maffesoli, 2007), para situar o público-alvo, e trazendo a 

questão publicitária na comparação das produções gráficas do anunciante e do veículo. 

Também são aplicados às análises alguns conceitos sobre imagem, através da visão de como 

Gavin Ambroso e Paul Harris, já contextualizados no referencial teórico deste trabalho. Após, 

chega-se à análise das edições escolhidas, comparando os aspectos visuais presentes nos 

anúncios da Pepsi ao projeto gráfico do jornal Kzuka. Segundo Santanella (2001),  

 

Há diferenças entre as ciências formais, nas quais o conhecimento é intuitivo, 
racional e formal, obtido através do raciocínio dedutivo, e as ciências empíricas, nas 
quais, além do conhecimento discursivo, obtido pela dedução e indução, há também 
aquele que é obtido através da observação e experimentação. (SANTANELLA, 
2001, p.104) 
 

Com base na percepção gráfica, nota-se que a tendência do Pop Art, de influência 

norte-americana, atinge, através dos seus grafismos, muito mais ao público jovem. A partir da 

observação sobre este fenômeno, surge a necessidade de pesquisar e investigar se este público 

aceita estas tendências gráficas, com o conteúdo ligado a linguagem contemporânea. Nas 

palavras de Santaella (2001):  

 

Quando um hábito de pensamento ou crença é rompido, o objetivo é se chegar a um 
outro hábito ou crença que se prove estável, quer dizer, que evite a surpresa e que se 
estabeleça um novo hábito. Essa atividade da passagem da dúvida à crença, de 
resolução de uma dúvida genuína e conseqüente estabelecimento de um hábito 
estável é o que Peirce chamou de investigação. (SANTANELLA, 2001, p.111) 

 

Para que os objetivos deste trabalho sejam atingidos, estudam-se edições do jornal 

Kzuka, publicadas nos anos de 2008 e 2009.  

A pesquisa também pode ser identificada como qualitativa porque são analisadas 

várias edições do jornal. Desta forma, o objetivo é analisar a qualidade das produções gráficas 

sob os aspectos visuais utilizados, considerando a representatividade da amostra com relação a 

quantidade de edições do jornal já publicadas.  

Buscando no histórico das teorias de pesquisa em comunicação, após ter estabelecido o 

objeto de estudo, compreendido como o processo comunicacional obtêm-se um referencial 

teórico. (SANTAELLA, 2001). 
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Para este estudo utiliza-se, também, a pesquisa bibliográfica, que segundo Stumpf 

(2005), nada mais é do que uma reunião de idéias lógicas para formar um quadro referencial 

teórico e conceitual.  

Toda a pesquisa nasce do desejo de encontrar respostas para uma questão que 

provém da “necessidade de esclarecer um assunto não suficientemente investigado” 

(STUMPF, 2005, p.53). Assim, a pesquisa bibliográfica tem o intuito de evidenciar esta 

questão e esclarecer de forma qualitativa o trabalho. Isso se dá de forma empírica, uma vez 

que estes dados são retirados de reflexões de autores consagrados. Por isso, seguem-se as 

indicações de Santanella (2001) quando ela afirma que os projetos desta natureza: 

 

obedecem a certos protocolos, tais como a delimitação e formulação clara de um 
problema, sua inserção em um quadro teórico de referências, a coleta escrupulosa 
de dados, a observação, as entrevistas, quando necessárias, a determinação de um 
método, a análise dos dados, o teste das hipóteses, a necessidade da generalização 
das conclusões etc. (SANTANELLA, 2001, p.143) 

 

A pesquisa também busca levantar dados empíricos para subsidiar as análises das 

edições propostas, assim tornando-as fontes de pesquisas para interessados da área. 
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6. ANÁLISES 

 

Edição 78, verão 2008. 

Em todas as edições do jornal Kzuka, observa-se que a celebridade entrevistada na 

matéria principal está em evidência na capa, recortada do seu contexto original e colocada em 

um novo fundo. Observa-se também, as inserções de anúncios em grandes formatos e o 

patrocínio das colunas sociais do jornal, pelo anunciante Pepsi. 

A edição 78 tem em sua capa a atriz Sthefany Brito (figura 01), atual referência 

jovem. O layout é baseado em um conceito de verão e praia. A logomarca da revista sofre 

alteração sutil com a aplicação de coqueiros junto com a letra “a”. A fotografia da atriz é 

recortada do seu contexto original, provavelmente feita em estúdio e exposta de forma 

exagerada na capa da edição. Observa-se a utilização de conchas e folhas de palmeiras, em 

segundo plano, provocando contraste exagerado para destacar a atriz em primeiro plano. 

Observa-se também o contraste de cores quentes que remetem ao verão, elemento observado 

através da lei da Gestalt Exageração. Na parte inferior percebe-se o nome da atriz sobreposto a 

foto e a folhas que dão acabamento a composição, deixando o nome da atriz em evidência. O 

equilíbrio simétrico é observado nesta composição pela forma como são dispostos os 

elementos textuais com alinhamentos no centro e na esquerda.  

A fonte usada no nome da global segue estilo decorativo sem serifa, este tipo de letra 

não pode ser usado em textos, pois dificultam a legibilidade. A entrevista com a atriz, que está 

nas páginas 4 e 5 do jornal, mantém o mesmo layout da capa desta edição. 
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Figura 01. Capa da edição 78. 

 

 

O anunciante Pepsi está colocado na página 38, (figura 02), em um anúncio de meia 

página. O visual da peça gráfica tem aspecto contemporâneo. Observam-se braços que saem 

da areia e seguram uma lata do refrigerante. O texto do anúncio segue o perfil do jornal 

“falando” com o público-alvo jovem e referenciando ao evento “Planeta Atlântida” da rádio 

Atlântida, integrante do Grupo RBS. O anúncio em questão tem como chamada principal 

“Onde tem galera, pode ver que tem Pepsi! O refri da galera do Planeta”.  
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Na página 40, a Pepsi anuncia em página inteira um evento em parceria com a rádio 

Atlântida e o jornal Kzuka. O anúncio tem layout contemporâneo, e em segundo plano, cores 

quentes, com formas de desenhos vetoriais, contrastando com o azul da Pepsi em primeiro 

plano. 

 

Figura 02. Anúncios da Pepsi, nas páginas 38 e 40. 

A descontração visual é uma das semelhança observada tanto na capa da edição 

como no estilo utilizado nos anúncios. Outro elemento que está em evidência é o exagero no 

contraste de cores quentes e frias e a utilização de meios eletrônicos na composição das peças 

gráficas. 

 

 

Edição 79, março de 2008. 

Na capa da edição 79, observa-se o ator Rafael Cardoso (figura 03), o Klaus da 

novela Beleza Pura da Rede Globo, em primeiro plano da composição de forma exagerada. O 

plano de fundo simula uma textura de papel, com ilustrações feitas à mão livre, que lembram a 

ilustração impressa na camiseta do ator. Neste aspecto, observa-se a lei da Profusão, textura 

com sequências de elementos adicionais, ricos e simbólicos. Mantendo este ritmo, a 

logomarca do jornal sofre alteração, neste caso, mantendo a unidade com o restante da 
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composição em ilustração a mão livre. Por outro lado, observa-se desarmonia visual, com o 

excesso de elementos empregados. O nome do ator, abaixo em primeiro plano também foi 

feito com ilustração possivelmente feita com recursos de computador. Segundo estes aspectos, 

observa-se a reportagem das páginas 4 e 5, com o ator retirado do seu contexto original e 

“colado”, de forma exagerada, no fundo texturizado da diagramação. 

 

 

 

Figura 03. Capa da edição 79.  
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A Pepsi insere-se com um anúncio de página dupla, nas páginas 8 e 9, e outro de 

meia página, na página 40, com uma composição limpa, com simplicidade e clareza, (figura 

04), porém surreal, no sentido de ser impossível que o camelo arraste a geladeria puxando-a 

por corda. Analisando-se, o primeiro, no deserto, um camelo puxa pela corda e no outro, 

carregando no lombo a geladeira da Pepsi. A chamada “Tá calor? Manda Pepsi” completa a 

referência ao público jovem, como se evidencia no uso da contração “ta” do verbo estar e no 

imperativo “manda” assumindo a conotação de “tomar, beber”. 

 

 

 

Figura 04. Anúncios da Pepsi nas páginas 8 e 9, e, 40. 

 

 

Edição 82, junho de 2008. 

O ator Cauã Reymond é a atração da edição 82, (figura 05). Nesta capa, as palavras 

“especial namorados” estão posicionadas abaixo da logomarca do jornal em elemento visual 

que simula uma flâmula, que dá um toque de edição diferenciada. O ator está colocado em um 

contexto visual de romantismo. Tons de cores quentes como o vermelho, (cor da proibição, do 

erotismo, das paixões, sedução) e o amarelo, (cor da luz, alegria e do calor), formando textura 

exagerada, fazem com que esta composição seja dedicada aos jovens que estão em busca do 

seu grande amor. A lei da Profusão é observada quando se observa o exagero de elementos 

compondo o segundo plano da composição. Corações feitos a mão livre dão um toque jovial 

ao layout, deixando-o atraente ao público-alvo. O nome do ator escrito em fonte manuscrita 
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está em primeiro plano seguido da frase: “sou um cara muito romântico”, em forte contraste 

tonal com o fundo e a camisa preta do ator. A técnica de Difusidade dá a sensação de diluição, 

calor no segundo plano. Outra técnica observada é a de Sobreposição, a criação do plano de 

fundo foi feita sobrepondo texturas deixando-a com profundidade em relação a fotografia do 

ator. 

Seguindo o projeto gráfico do veículo, a entrevista principal está posicionada nas 

páginas 4 e 5, mantendo o estilo visual e os elementos da capa do jornal. 

 

 

Figura 05. Capa da edição 82. 
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A coluna social patrocinada pela Pepsi, (figura 06) nesta edição apropria-se do estilo 

visual contemporâneo do jornal Kzuka. Em segundo plano, observam-se diversos elementos 

visuais como: textura e ilustração. Nesta composição são utilizadas cores frias em tons de azul 

com detalhes nas cores quentes vermelho, amarelo e laranja. O amarelo, em algumas partes se 

confunde com o azul, deixando-o entre as cores quentes. Fotos de jogadores de futebol 

recortadas deixam esta diagramação com estilo jovem, como o do jornal Kzuka. 

 

 

Figura 06. Social patrocinada pela Pepsi nas páginas 50 e 51. 

 

 

Edição 86, outubro de 2008. 

Para os amantes dos esportes radicais, o jornal Kzuka coloca como matéria principal 

de capa da edição 86, o campeão mundial de skate Bob Burnquist, (figura 07). Nesta capa 

observa-se o uso da Exageração e Profusão, no grafismo posicionado em segundo plano e na 

composição extravagante na utilização de texturas e rasgados de papel. A exageração também 

é observada na aplicação da logomarca do jornal no verso do Skate. A logomarca principal do 

veículo sofre alterações. Ela é colocada com estilo de ilustração para se adequar ao restante da 

composição. Na parte inferior da capa tem-se o nome do campeão mundial de skate, em 
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primeiro plano. Observa-se a utilização de recursos de colagem e rasgados de papel, o nome 

do esportista está em preto contrastando com o fundo branco do papel, e ainda, a fonte usada 

tem serifa e efeito pontilhado adquirido com a técnica de Xerox ampliado.  

Nas páginas 4 e 5 onde está a matéria principal da edição 86, é observada uma 

grande foto de Bob em evento de skate, mantendo-se os elementos gráficos da capa.  

 

Figura 07. Capa da edição 86. 

 

A Pepsi marca a edição 86 com um anúncio de página dupla, (figura 08), 

apresentando o lançamento do novo CD da banda “O Rapa” no evento “Pepsi on stage”. Esta 



 

 

58

composição contempla cores em tons de azul escuro, mesmos da Pepsi, e preto, demonstrando 

que o evento é noturno. Observa-se a logomarca do anunciante em evidência no topo da 

primeira página e assinando o comercial no canto inferior direito. Em segundo plano na 

composição, observa-se texturas de tintas e florais em vetoriais sobrepostos em uma parede de 

tijolos a vista formando uma composição contemporânea. 

 

Figura 08. Anúncio de página dupla. 

 

 

Edição 88, dezembro de 2008. 

A edição 88 apresenta em sua capa a atriz Carol Castro (figura 09). No plano de 

fundo tem-se composição em Profusão, bastante colorida e texturizada com tintas guache. 

Observa-se também a aplicação de desenhos vetoriais com florais salientando a delicadeza da 

atriz que está em primeiro plano, seguindo o padrão das composições de capa do jornal 

Kzuka. A logomarca do jornal sofre influências do estilo da arte empregada na capa em geral. 

Abaixo se observa o nome da atriz global com letra em estilo manuscrito contemporâneo em 

contraste com o fundo pincelado de cor violeta levemente azulado. O universo jovem 

relacionado ao tribalismo de Maffesoli é colocado em evidência nesta composição atraente a 
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este público. O visual contemporâneo é aplicado para que os jovens leitores do jornal se 

identifiquem com a proposta do anúncio que os chama para o evento.  

As páginas 4 e 5 seguem o perfil gráfico utilizado na capa, com todos elementos 

empregados na composição além de fotos da atriz em cenas das novelas que participou. 

 

 

Figura 09. Capa da edição 88.  

 

Nesta edição do jornal Kzuka, a Pepsi se insere no contexto da capital do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre patrocinando a revitalização da orla do rio Guaíba (figura 10). A Pepsi, 

diferente dos padrões normalmente anunciados toca em um dos cartões postais mais 
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admirados do sul do Brasil, desta forma, ganha a confiança e simpatia dos gaúchos. Nesta 

composição de página dupla, em segundo plano é aplicada a fotografia do por do sol da capital 

gaúcha. Em primeiro plano é feito um jogo de letras com o símbolo universal coração que 

significa “amo”, formando a frase “Eu amo Porto”, onde a primeira letra “o” de “porto” é 

substituída pela logo da Pepsi. A Harmonia, lei da Gestalt apresentada por Gomes Filho 

(2000), está presente nesta composição. O visual do anúncio é limpo, valorizando os espaços 

sem aplicação de elementos gráficos para facilitar a leitura textual.  

Neste anúncio, hibridizam-se os conceitos de “amor à cidade” e do consumo de 

refrigerante que por muitos anos, teve em Porto Alegre no Rio Grande do Sul o predomínio da 

Pepsi com recorde de consumo na frente da Coca-Cola.   

 

 

Figura 10. Anúncio de revitalização da orla do rio Guaíba. 
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Edição 89, verão 2009 

 

O ator Caio Castro é a atração da edição 89. Na composição de capa ligada ao verão, 

(figura 11), observam-se elementos que remetem à vida marinha. A lei da Profusão é 

empregada como o exagero de elementos visuais que compõem o plano de fundo desta capa.  

A sobreposição é outra lei da Gestalt presente na composição do plano de fundo em 

diversas escalas.  

As ilustrações utilizadas lembram alguns animais marinhos como estrelas, polvos e 

cavalos. Esta textura também é usada para preencher a logomarca do jornal, em tons de verde. 

Os tons de marrom, vermelho e ocre deixam a composição bastante sóbria fugindo, em parte, 

o visual tradicional colorido e com cores quentes que remetem ao verão. 

O nome do ator aparece na parte inferior da página, centralizado, com certo 

movimento, e contrastando com o sombreado branco. 

Observam-se ainda desenhos vetoriais que substituem partes das ilustrações 

marinhas deixando o visual mais atraente para o público-alvo.  

Diferente da capa, a entrevista principal, com o ator, das páginas 4 e 5, tem aspecto 

ligado ao verão por conter  cores quentes como o vermelho e o alaranjado em destaque. 

Mesmo assim, o layout destas páginas lembra o da capa desta edição por conter elementos 

similares, já usados como ilustrações e desenhos vetoriais. 
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Figura 11. Capa da edição 89. 

 

Em tradicional formato de anúncio de página dupla, (figura 12), nesta edição a Pepsi 

apresenta nova campanha chamada “Questione mude. Beba Pepsi”. Nesta campanha o 

anunciante publica comerciais limpos, no sentido de valorizar espaços vazios para facilitar a 

leitura dos elementos utilizados. O ruído visual é utilizado de maneira criativa perturbando a 

harmonia da composição. 

A composição mantém estilo contemporâneo e mescla cores vibrantes, e com 

saturação tonal. Os anúncios continuam bastante coloridos, lei do Exagero, por outro lado 
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perdem a textura, as cores passam a ser sólidas. Estas mudanças ocorrem sem perder o foco no 

público-alvo jovem que lê o jornal Kzuka. 

 

Figura 12. Anúncio Pepsi de página dupla. 

 

 

Edição 91, abril de 2009. 

Na edição 91, Mariana Rios, atriz e cantora, é destaque da capa, (figura 13). É mês 

de abril e o clima de final de verão e início de inverno está presente na composição. A atriz 

está em destaque em primeiro plano, a fotografia sofre recorte do seu contexto original para 

que a atriz seja colocada sobreposta à composição de segundo plano. 

O plano de fundo é bastante colorido seguindo padrões das estações observadas 

anteriormente através da lei da Profusão, com o exagero de texturas e de elementos gráficos. 

Ilustrações vetoriais com florais coloridos são combinadas com elementos gráficos retos em 

tons de verde. A logomarca do jornal também sofre esta influência visual dos florais, deixando 

a composição em geral delicada como a atriz em destaque, sem perder a influência 

contemporânea empregada em todo o projeto gráfico do jornal. O nome da atriz está abaixo da 

composição da capa com letra elegante e traço fino. 
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Seguindo o padrão do projeto gráfico do jornal, as páginas 4 e 5 que contém a 

matéria principal da revista, mantém os elementos visuais e texturas empregadas na capa. 

Nesta edição, o anúncio de página dupla das páginas 6 e 7 é o mesmo da edição 89, 

(figura 12), e a social mantém a linguagem gráfica jovem e contemporânea do jornal Kzuka. 

 

Figura 13. Capa da edição 91. 
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Edição 92, maio de 2009. 

Juliana Didone, atriz da rede Globo, é a estrela de capa da edição 92, figura 14. O 

grafismo desta composição é baseado em tons de rosa tornando esta composição delicada e 

dedicada principalmente as meninas. No plano de fundo observa-se elementos de traço reto 

contrastando com ilustrações florais com relevo. Em primeiro plano a atriz é recortada da 

fotografia original e aplicada com a técnica de colagem sobre o fundo. A logomarca do jornal 

é preenchida com as ilustrações florais que são utilizadas como moldura em volta da 

fotografia da atriz. Efeitos de brilho e a tipografia com traço fino completam o layout 

contemporâneo. A profusão e o ruído, observados nesta composição quando se analisa o plano 

de fundo com exagero de texturas e elementos visuais florais em diferentes escalas tonais. 

 



 

 

66

Figura 14. Capa da edição 92. 

 

O anúncio de página dupla desta edição, páginas 6 e 7, (figura 15), tem layout 

diferenciado. Nele, observam-se como imagem de fundo um quadro negro e as informações 

aplicadas com letras que simulam riscar de giz. Técnicas de fotografia também são 

empregadas na imagem de fundo. 

A logomarca da Pepsi é colocada como assinatura da promoção no canto inferior 

direito em formato de selo do evento. 

 

Figura 15. Anúncio de página dupla. 
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Edição 93, junho de 2009. 

A edição 93, (figura 16),  apresentava aos jovens o casal daquele momento, Fran e 

Max, figuras marcantes para o público-alvo do jornal, já que participaram do “Reality Show 

Big Brother brasil 9 ” da Rede Globo. Seguindo a linha gráfica do jornal, Fran e Max são 

“recortados” do contexto original da foto e colocados sobre o fundo esteticamente 

contemporâneo, marcante em todo jornal Kzuka. Nesta edição, é usado forte apelo romântico, 

tanto na produção gráfica da capa quanto na matéria principal interna, feita com o casal, que 

até a data da edição estavam juntos. Cores em tons de vermelho, rosa e amarelo, esquentam o 

clima, tocando na questão sentimental dos jovens que lêem o jornal. O elemento gráfico 

coração, que simboliza amor, relacionamentos, está presente na composição desta capa e na 

diagramação da matéria principal. Ele é utilizado em segundo plano de diversas formas, da 

mais simples, a mais complexa. Os corações foram duplicados várias vezes, formando texturas 

na parte superior da capa sobrepondo a própria logomarca do jornal.  

O Kzuka rompe padrões estéticos de capas de jornais, veículos considerados 

tradicionais na comunicação. Sua proposta inovadora, reforçando a proposta moderna da 

produção gráfica utilizada, chegando a deixar a logomarca do jornal em segundo plano. 

Percebe-se também a aplicação de efeitos de rachaduras e splashs de tintas por trás dos 

corações, além da utilização de brilhos e sombras em toda a composição. Em primeiro plano 

são utilizados retângulos para destacar as outras chamadas do jornal. 
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Figura 16. Capa da edição 93. 

 

Nas páginas 6, 7 e 44, desta edição é colocado o mesmo anúncio da edição 92, 

(figura 15), porém o anuncio da página 44 é de página inteira, a Pepsi anuncia um concurso de 

bandas colegiais do Sul do país patrocinado por ela. Nestes anúncios, é usado, como fundo, o 

tradicional quadro negro de giz, elemento visual diretamente relacionado aos estudantes de 

escolas, simulando que a mensagem foi escrita inteiramente no quadro.  

Na página 45, em anúncio de meia página, (figura 17), a Pepsi publica sua campanha 

“questione mude, beba Pepsi”. A nova logomarca é evidenciada e o uso da linguagem pós-
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moderna está presente. O anúncio é muito colorido, cores vibrantes, palavras fora de 

alinhamento, retângulos, círculos e splashs compõem o layout descontraído. 

 

 

Figura 17. Anúncio de meia página, campanha “Questione”. 

 

Nesta edição, a Pepsi ainda patrocina uma das sociais do jornal. Composta por fotos 

dos jovens, usando o mesmo elemento gráfico, quadro de giz, de fundo, empregado nos 

anúncios do concurso. No canto inferior direito, é destacada com recorte, a estudante de um 

colégio e uma máquina fotográfica, tão presente na vida dos jovens na atualidade, utilizada 

por ela para fotografar seus colegas de colégio no intervalo. 
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Edição 94, julho de 2009 

A edição 94 (figura 18), traz como matéria principal a entrevista com o ator Rodrigo 

Lombardi, o Raj da novela Caminho das Índias da Rede Globo. Na capa desta edição foi feita 

uma montagem onde o ator foi recortado do seu contexto original e colocado sobre um fundo 

texturizado. A fotografia de Rodrigo na capa da edição mantém o ator com os trajes típicos 

indianos como de seu personagem na novela, bricolagem tanto estética quanto conceitual, pois 

mistura elementos da ficção (o traje do ator remeter à novela) a uma “mensagem” que se 

direciona à experiências de vida ao cotidiano dos leitores. 

 A textura é o ponto forte desta composição. Ela foi usada na logomarca do jornal, 

em segundo plano, na chamada principal e no nome do ator, simulando tecidos indianos. A 

profusão e o exagero são, neste ponto, observados, pois se observam ruídos visuais no plano 

de fundo desta composição. 

O jornal mantém o padrão estético livre e contemporâneo, somente mantém o projeto 

gráfico com a logomarca no topo superior esquerdo, a fotografia principal em destaque, sendo 

a apelo principal da capa, recortada do fundo original, a edição e data no canto superior 

direito, um trecho da entrevista em destaque, as chamadas secundárias no canto inferior 

esquerdo, e, o nome do entrevistado na parte inferior, em destaque. 

As páginas 4 e 5 contém a entrevista com o ator, agora fora do contexto da novela, 

porém recortado e mantendo traços do projeto gráfico contemporâneo, livre e com texturas em 

estilo indiano.  Brushs, (carimbos), e vetores são usados na composição para deixar o estilo 

ainda mais descontraído. 

 



 

 

71

 

Figura 18. Capa da edição 94. 

 

O anunciante Pepsi aparece nas páginas seguintes à entrevista regionalizando-se ao 

construir um projeto de revitalização das áreas de lazer de Porto Alegre. Neste momento o 

anunciante faz uma interação com o público-alvo do jornal, sugerindo uma votação para que 

os jovens escolham quais as melhorias mais adequadas ao Parque da Redenção. O linguagem 

gráfica deste anúncio é limpo, com a fotografia do parque e fugindo do padrão estético do 

jornal. 
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Na página 40, a Pepsi anuncia de forma limpa, somente com fotos e as cores azul, 

vermelho e branco da sua marca, a comemoração dos três anos da casa de espetáculos On 

Stage, (figura 19), e ainda divulgando que ela patrocina eventos voltados para a música como 

concursos de bandas, Pepsi Música, além do maior evento de música do Rio Grande do Sul, o 

Planeta Atlântida. 

 

 

Figura 19. Anúncio do evento “On stage” 

 

Por fim, nas páginas 48 e 49, a Pepsi patrocina a tradicional social jovem, nesta 

edição com fotos dos jovens no aniversário de três anos do On Stage, citado anteriormente. 

Esta social segue o novo estilo visual da Pepsi, fugindo do estilo agressivo, livre que vinha 

usando nos anúncios até então. Observa-se também o contraste tonal entre cores quentes e 

frias, lei da Gestalt observada também na logomarca do anunciante Pepsi. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com a análise dos projetos gráficos dos exemplares escolhidos, capas e anúncios da 

Pepsi, observaram-se a repetição de algumas características da identidade visual do jornal, 

seguidas pelo anunciante Pepsi. O anunciante se insere no jornal Kzuka identificando-se com 

os jovens leitores, patrocinando eventos, participando de ações sociais, promovendo 

recuperação de locais que os jovens frequentam, assim regionalizando-se.  

A imagem estática é levada ao público por veículos com grandes circulações, e têm 

grande influência na opinião dos leitores. O Jornal Kzuka aproveita tal influência para levar o 

projeto gráfico atraente aos jovens, assim se colocando como um veículo de informação e 

cultura e ao mesmo tempo, promovendo um espaço de debate onde o anunciante Pepsi se 

insere para atingir o público-alvo de seu interesse.  

As fotografias, composições e ilustrações presentes no jornal Kzuka fazem com que 

os jovens interajam com elas, utilizando seu imaginário, para criar sequências de cenas, assim 

concretizando a forma como o seu ídolo se coloca no dia-a-dia. 

Os impressos com alta qualidade, em especial os do jornal Kzuka, permitem que os 

leitores percebam mais os detalhes das composições e fotografias, principalmente na maneira 

como seus ídolos se vestem, observando até mesmo a textura dos tecidos de suas roupas. Esta 

qualidade deixa clara a intenção do veículo em se aproximar mais do aspecto de revista do que 

de um jornal clássico, tratando-se do público-alvo que o grupo RBS pretende atingir com esta 

publicação. 

Outro fator importante observado com a qualidade do produto final Kzuka, é o fato 

de que os anúncios, em especial os da Pepsi, podem ter apelo visual mais forte, no sentido de 

que os publicitários e designers gráficos que criam e finalizam as peças utilizem os mais 

avançados recursos de computador, certos de que os impressos não terão perdas de detalhes 

nas imagens, fato este, observado nos jornais tradicionais que utilizam matéria-prima (papel) 

de baixa qualidade e pouca gramatura. 

A influência das linguagens contemporâneas é observada tanto nos anúncios da 

Pepsi quanto nas capas do jornal Kzuka. Foi observado que no projeto gráfico do jornal, o uso 

desta linguagem está presente em todas as dez edições analisadas. Por outro lado, no 

anunciante, hora utiliza em seu projeto gráfico esta linguagem deixando seus anúncios 

contemporâneos, hora se desprende do veículo tendo características funcionalistas, 

privilegiando a leitura e se aproximando de uma linguagem pós-moderna. A linguagem pós-
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moderna hora observada, é uma técnica observada, para tomar posição de destaque frete ao 

projeto gráfico do jornal que esbanja elementos visuais. No jornal, em alguns momentos, se 

observa poluição visual, apelo intencional, característico de mídias dedicadas a jovens 

contemporâneos que lutam pelos seus ideais e são atraídos por estas linguagens.  

Por fim, foi observado nas análises, que nos projetos gráficos do anunciante e do 

veículo, conceitos técnicos registrados no referencial, que vão das questões sociais estudadas 

através do viés do tribalismo, chegando às linguagens gráficas, são empregadas nas 

composições, tornando-os, meio e mensagem, atraentes ao público-alvo de ambos. 
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