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RESUMO 
 
O processo criativo direcionado para a produção audiovisual publicitária é um tema 
ainda pouco explorado. Assim, de uma maneira geral, este estudo se localiza entre a 
arte e a ciência, pois tem como tema a intervenção das técnicas produtivas na criação 
publicitária. O objetivo da pesquisa, portanto, é investigar como as técnicas de 
produção tilt shift, stop motion e 3D influenciam no processo criativo das peças 
audiovisuais publicitárias das marcas Novo Uno, Itaú Personalité e MTV. Para tanto, os 
caminhos teóricos percorridos abordam aspectos da criatividade, criatividade em filmes 
publicitários e técnicas de produção audiovisual. A metodologia aplicada, de natureza 
qualitativa, caracteriza-se por uma análise de conteúdo dos filmes publicitários a partir 
da realização de entrevistas estruturadas com os profissionais que criaram os filmes 
selecionados. Baseado nas respostas e nas análises de conteúdo dos vídeos, este 
trabalho busca esclarecer de que maneira a técnica de produção interfere no processo 
criativo para audiovisual, ou ainda, em que etapa os profissionais recorrem à técnica 
enquanto um recurso de persuasão. 
 
 
Palavras-chave: Processo criativo. Audiovisual. Publicidade. Técnica. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The creative process targeted to produce audiovisual advertising is not yet fully 
explored. Thus, in general, this study lies between art and science, because its theme is 
the intervention of production techniques in creating advertising. The goal of this 
research is to investigate how tilt shift production, stop motion and 3D techniques can 
influence the creative process of advertising audiovisual pieces of brand names like 
Novo Uno, Itaú Personalité and MTV. To this end, the covered theoretical 
paths address aspects of creativity, creativity in advertising 
films and audiovisual production techniques. The methodology of a qualitative nature is 
characterized by an analysis of the advertising films’ content from the structured 
interviews with the professionals who created the selected movies. Based on 
responses and analysis of video content, this paper seeks to clarify how the production 
technique interferes with the creative process for audiovisual, or at what stage the 
professionals turn to technology as a feature of persuasion. 
 
 
Keywords: Creative Process. Audiovisual. Advertising. Technique. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Estudar o processo criativo representa um grande acúmulo na bagagem de quem 

trabalha com criatividade. Segundo Gomes (2001, p. 65), “o conhecimento do processo 

criativo leva o profissional a adquirir maior experiência e controle dos caminhos que a 

sua mente percorre, quando ele percebe a necessidade de resolver um dado problema 

projetual”. Estes profissionais, sejam eles publicitários, designers, cineastas ou artistas 

plásticos, passam pelo mesmo processo no momento em que precisam de “inspiração” 

para uma nova ideia. Juntar os retalhos e costurá-los de maneira coesa (ou não) não é 

fácil. Portanto, quanto mais familiarizado com as fas5es do processo de criação, mais 

objetivo se torna o caminho até a ideia final. 

 Como começar a criar? Não existe uma regra, apenas diretrizes e etapas que 

facilitam a chegada ao resultado. Especificamente, esta pesquisa abordará o momento 

em que a técnica se mostra a força motriz para a criação. De que maneira a técnica 

pode influenciar o rumo da criação? Por que utilizar determinada técnica? Em quais 

aspectos a técnica pode facilitar na comunicação de determinada mensagem?  

 Entender o processo criativo é, portanto, o primeiro passo para amenizar o 

sofrimento que muitos publicitários novatos sentem até alcançar o tão desejado insight.1 

Repleto de caminhos, o rumo à ideia perfeita pode parecer confuso até a compreensão 

de que delimitar é preciso. Ou seja, embora soe contraditório, impor limites para a 

criação, pelo menos em publicidade, é o primeiro passo para começar a produção de 

uma campanha. Bertomeu reforça essa ideia afirmando que “criar é uma busca vaga, 

mas que apresenta um rumo. Criar não é criar sem um propósito. Não é criar livremente 

e de qualquer maneira. É criar sabendo que existe um propósito, mas o produto da 

criação ainda é desconhecido” (2010a, p. 3). 

Os elementos de construção da ideia variam de acordo com quem a está 

criando. Neste processo aparecem documentos como: briefings2, planejamento de 

campanha, rascunhos e anotações.  Bertomeu (2002, p. 24) afirma que: 

                                            
1  

Entendimento, percepção profunda, epifania. Fonte: dicionário Michaellis 
 
2 

 Segundo o dicionário: 1 instruções resumidas para fins militares. 2 instrução ou informação 
essencial. 3 informe oficial à imprensa. Fonte: dicionário Michaelis. 
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quando nos deparamos com os documentos do processo utilizados para esses 

estudos, estamos diante de um objeto em construção, em movimento. O 

anúncio vai se formando, tornando-se, surge como um resultado de um 

processo que envolve uma rede complexa de acontecimentos”.  

Portanto, para decidir a ideia, o publicitário terá em mãos diversas pistas sobre 

ela. 

Em princípio é preciso um ponto de partida para se chegar à ideia. No entanto, o 

ponto de partida pode ser o público-alvo, objetivo de mercado, produto, mensagem e 

até mesmo, a técnica de produção a ser utilizada. Ou seja, o processo de criação não, 

necessariamente, segue uma regra fixa e imutável. Por exemplo, para produzir uma 

campanha com variadas peças, utilizando o recurso 3D, a criação precisará 

desenvolver um conceito que dê conta de toda a campanha em 3D;de profissionais que 

visualizem sua realização adequadamente e tenham habilidade de manipular os 

programas necessários para a produção. Dessa maneira, o que se observa é uma 

questão técnica, caracterizada pela busca da interatividade e ilusão, influenciando no 

desenvolvimento produtivo e criativo da campanha.  

De uma maneira geral, este estudo se localiza entre a arte e a ciência, pois tem 

como tema a intervenção das técnicas de produção no processo criativo de vídeos 

publicitários. Objetivou analisar e descobrir possibilidades de documentar novos 

procedimentos criativos, ou melhor, verificar se existe um processo que toma como 

base as técnicas de produção (tilt shift, stop motion e estereoscopia 3D) enquanto 

critérios criativos na produção de audiovisual publicitário.  

Essa pesquisa, portanto, tem as questões acerca da tecnologia como lugar de 

partida para a reflexão, pois muito do que envolve comunicação, envolve também 

tecnologia. Como se percebe, ao longo dos anos, conforme se dá o avanço tecnológico, 

transforma-se a maneira como o ser humano se comunica e propaga suas mensagens.  

 Não é preciso ser um especialista para perceber estas significativas mudanças. A 

própria fala é uma evolução na comunicação dos homens, considerando que os 

primitivos se comunicavam por gestos e também por desenhos rupestres. Mais à frente 

a escrita, os hieróglifos, serviços de correios. Segundo Bertomeu (2010a, p. 11) o 
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grande marco da publicidade foi em meados do século XV, com a invenção de 

Gutemberg: a imprensa. Em seguida, além dos jornais, a próxima grande marca de 

mudança para a publicidade seria o rádio, depois a TV, e chegamos ao presente com 

aparelhos que dão suporte a imagens tridimensionais. Todos os avanços se deram cada 

vez com mais abrangência e também mais cobertura no que diz respeito à propagação 

das mensagens e ideias audiovisuais. Segundo Guimarães (2007), a tecnologia sempre 

interferiu na linguagem audiovisual. Dubois (2004) afirma que, com certeza, para a 

realização de um vídeo, se necessita tecnologia. Para Bertomeu (2010b, p.10), a 

televisão é diferente do cinema, por exemplo: 

O cinema ainda permite a criação de protocolos ritualísticos para a visão, ele se 
oferece como uma ruptura no cotidiano do espectador. As pessoas deslocam-se 
para uma sala especial e entregam-se à contemplação do sonho materializado, 
o filme. 

 
Já com a televisão o processo é inverso, ela é quem está inserida no cotidiano, 

ela invade o cotidiano do espectador, oferece-lhe um espaço e tempo simulados. 

Portanto, há uma convivência, e por isso a linguagem que se utiliza nessas produções 

fílmicas é visualizada e avaliada todos os dias. “O ato criador é um processo de 

construção de uma representação. Essa representação em construção é 

permanentemente vivenciada e julgada pelo criador, assim como será vivenciada e 

julgada, no futuro, por seus receptores” (BERTOMEU, 2010a, p.25). 

Assim sendo, a produção de um vídeo publicitário não se limita ao trabalho 

braçal, mas também intelectual, o que torna possível presumir que o cuidado ao 

manipular a mensagem que contém nesses vídeos seja levada mais a sério, que 

profissionais da área de criação publicitária se atentem mais para o aspecto técnico, 

que podem utilizar a própria linguagem técnica como elemento persuasivo, afinal têm 

em suas mãos um instrumento de valioso poder persuasivo.   

Como afirma Dubois (2004, p. 25), o vídeo tem a habilidade de formar nosso 

imaginário, “o da imagem e do movimento pelo menos”. Queiramos ou não, nosso 

pensamento da imagem hoje é um pensamento “cinematográfico’”. O autor afirma que o 

vídeo e o cinema representam uma linguagem automática quando se fala em 

imaginação e pensamento. Quer dizer, o ser humano pensa cinematograficamente 

enquanto vive, enquanto vão acontecendo as situações do cotidiano. Imagina-se em 
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um filme, por exemplo, enquanto dirige do trabalho para casa e escuta música com 

volume alto no rádio do carro. Isso reflete a influência que o audiovisual tem na vida das 

pessoas. 

  É importante salientar, portanto, a interferência tecnológica que se recebe tanto 

no ato produtivo como no ato receptivo. Não é possível negar a dependência dos 

criativos de agora, das máquinas, ou melhor, é difícil imaginar algumas produções 

contemporâneas sem a tecnologia de hoje. O fato é que, desde que o criativo construa 

sustentado por bases sígnicas, como cor, movimento e espaço, não fazendo, portanto, 

uso aleatório dos elementos e ferramentas de produção, é possível ter um resultado tão 

satisfatório; pois não basta dominar a máquina, o criativo precisa ser consciente de sua 

obra e de que ela deve cumprir o papel de informar o público-alvo:  

a produção de significações passa a contar com um amplo espectro de ligações 
e de topologias possíveis, enfatizando ainda mais a inesgotabilidade dos 
sentidos [...] tanto o artista quanto o leitor/espectador devem reconfigurar sua 
área de atuação, o que permitirá novas maneiras de criação e de fruição 
estética. (GUIMARÃES, 2007, p. 38). 

 

Esta pesquisa investiga como as técnicas de produção tilt shift, stop motion e 

estereoscopia 3D influenciaram no processo criativo das peças audiovisuais 

publicitárias das marcas Novo Uno, Itaú Personalité e MTV, através da identificação das 

diferentes técnicas utilizadas na produção audiovisual publicitária, elencando dentre 

essas, as visualmente mais relevantes para o espectador comum. Além disso, entrar 

em contato com profissionais que criaram cada um dos três vídeos escolhidos e indagá-

los sobre a questão desta pesquisa pode contribuir para o entendimento, na prática, 

sobre como acontecem determinadas criações publicitárias que têm a técnica como 

critério/conceito. 

Segundo Bertomeu (2010a, p 18), a criação dos filmes publicitários é uma área 

muito carente de informações “e de publicações que possam atender plenamente à 

compreensão de seu processo criativo”. Para a comunicação, que está em constante 

transformação, é de extrema relevância verificar a existência de novas técnicas de 

criação. De modo que possibilite a chegada do criador à ideia mais conveniente para 

seu cliente. Conforme os comportamentos, tanto do consumidor quanto das 

corporações, vão mudando, cabe ao comunicador encontrar a melhor maneira de 
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enviar as mensagens que, de um lado para o outro, público-consumidor e anunciante 

precisam trocar. Precedidas pela técnica, se supõe que o criador desenvolva seu 

trabalho com um leque de ferramentas que já são conhecidas, ferramentas que 

normalmente são alicerce da criação e que se encontram em lugar comum. Mas não 

como parâmetro para a criação. O processo criativo não coloca a técnica como preceito 

para a criação. 

Considerar as técnicas de produção, dentro da área da comunicação e da 

propaganda, que a todo o momento novas ferramentas tecnologias surgem, a crescente 

liberdade de expressão do consumidor e também a facilidade com que o mesmo pode 

compartilhar suas experiências e opinião com centenas de pessoas em pouquíssimo 

tempo se torna hábito. Para a área de produção audiovisual, é interessante listar 

técnicas que respeitem todas as diretrizes do processo criativo publicitário. Técnicas 

que não limitem as já ‘limitadas’ informações que são importantes e complementam a 

mensagem destinada ao consumidor.  

Pesquisar sobre o processo criativo, exclusivamente na área audiovisual da 

publicidade, representa um estudo sobre aspectos que nem sempre são refletidos 

cientificamente. Assim sendo, poderá contribuir com material para um tema que ainda 

não se constitui como central para pesquisadores da área. Trata-se de um tema ainda 

pouco refletido, mas de relevante importância. 

Os aspectos da criatividade são trabalhados nesta pesquisa a partir de mais de 

um ponto de vista. Em primeiro lugar, busca-se entender o processo criativo de cada 

indivíduo, suas etapas e características, posteriormente, conhecer o processo criativo 

especificamente na publicidade, entendendo que tal processo ocorre coletivamente, 

dentro de uma rede de conexões entre os profissionais, também é fundamental para 

este trabalho. Apesar da escassa bibliografia existente nesta área, é possível comparar 

as diferenças entre o processo criativo individual e o coletivo, que ocorre na 

publicidade. 

Em seguida, a apropriação do conhecimento sobre as técnicas de produção 

audiovisual se faz indispensável para compreender a relação entre o aspecto técnico e 

o conceito/mensagem dos filmes publicitários. Após a compreensão dos elementos 

básicos da produção audiovisual, como ângulo, movimento de câmera e 
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enquadramento, o passo seguinte é analisar especificamente as técnicas de produção 

escolhidas para compor o objeto de estudo desta pesquisa, verificando seu histórico, as 

fases de produção e a contribuição delas para a construção da mensagem, quando a 

técnica é o pilar fundamental da criação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 PROCESSO CRIATIVO 
 

Certamente a fórmula para chegar a uma boa ideia não é uma só, e nem todos 

seguem uma regra, segundo Predebon (2002, p. 54) “não há chaves, não há fórmulas 

para ativar nosso lado criativo. Se existir um segredo, este será particular a cada 

pessoa, e só poderá ser descoberto por ela mesma, com a prática”.  

Por exemplo, existem profissionais que só conseguem se concentrar para criar 

em absoluto silêncio. Outros não se incomodam com a interferência de barulhos, 

assistir a vídeos, escutar música, enfim, buscar referências. Sendo assim, pode-se dizer 

que existem muitos alicerces para que a ideia final se concretize. Barreto (1982) chega 

até a afirmar que nenhum profissional da área de criação em propaganda segue 

receitas ou métodos. Eles existem, são coerentes, mas não são obrigatórios para a 

obtenção de uma ideia que funcione: “jamais, em tempo algum, qualquer bom anúncio 

foi produzido por alguém que tivesse a preocupação de seguir uma receita – ou 

qualquer receita.” (BARRETO, 1982, p. 24).  

É conveniente iniciar este capítulo sobre o processo criativo, a partir da 

compreensão das funções neurológicas que ativam os pensamentos criativos no 

cérebro que é comum a todos os humanos, que segundo Predebon (2002, p. 27) 

“podemos afirmar que a espécie humana tem capacidade inata e exclusiva de 

raciocinar construtivamente. Essa capacidade produz o que tranquilamente pode ser 

chamado de criatividade”.  A psicóloga Marina Alves afirma que “pode-se considerar o 

processo criativo como imbuído de conteúdos orgânicos e emocionais, tendo como 

ponto de partida a percepção em caráter neuropsicológico” (2010, p. 114). Portanto, a 

percepção está relacionada à criatividade, que tem seu início nos estímulos cerebrais, 

alimentados de senso emocional e racional. Para melhor ilustrar essa ideia. Gomes 

(2001, p. 47) define o ato criador como “resultante de dois fatores bem distintos nos 

seres humanos: os cincos sentidos perceptivos; e a quantidade de conexões que o 

cérebro produz”.   

Segundo Gomes (2001), a fonte imaginativa nunca cessa. Ou seja, o ser humano 

está em constante produção de pensamento. Em síntese, a produção de imagens 
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nunca para, estando acordados ou não. Apenas a representação de um objeto, não um 

objeto real, nem semelhante a ele, mas sim como nós o vemos. Por exemplo, todos os 

seres humanos têm estrutura biológica parecida, porém a projeção de um mesmo 

objeto é diferente para cada indivíduo.   

Portanto, é possível afirmar que todo ser humano passa pelo mesmo processo 

orgânico de criação, porém as interferências emocionais derivam do meio em que vive, 

de sua história de vida, incluindo questões culturais. “Dessa forma, construir uma 

conceituação psicológica sobre o processo criativo pressupõe uma abrangência de 

aspectos neurológicos, cognitivos, motivacionais perceptuais e socioculturais.” (ALVES, 

2010, p. 115).  

Estudos realizados na área de criação podem legitimar a origem de certos 

processos neurológicos responsáveis pela criatividade. Segundo a autora,  

 

estudos celulares comprovaram que, os processos cognitivos complexos, como 
atenção, tomada de decisão e criação, estão correlacionados com o padrão de 
descargas de células individuais em regiões específicas do cérebro. Estudos 
celulares da atenção visual mostraram que esta implica disparos acentuados de 
células que respondem ao objeto de interesse, partindo do córtex parietal 
superior (ALVES, 2010, p. 116). 
 
 

Há também estudos científicos que verificam quais hemisférios cerebrais são 

responsáveis, por exemplo, pelas atividades motoras e emocionais. Ainda embasado da 

pesquisadora Marina Alves (2010, p.119): 

 

O hemisfério esquerdo analisa, conta, marca o tempo, planeja, verbaliza, atua 
racionalmente baseado na lógica. O hemisfério direito compreende metáforas, 
cria novas combinações de ideias, a intuição, a subjetividade e está atento Às 
relações entre as partes e às conexões com a emoção e os sentimentos. 

 

Assim sendo, ainda sem olhar para as teorias da criatividade que negam a 

existência da razão no método criativo, a capacidade cognitiva do profissional de 

criação se estende aos dois hemisférios cerebrais. Quer dizer, o profissional racionaliza 

tanto o tempo do trabalho, cumpre prazos, e mesmo no momento da criação, está 

consciente do seu público-alvo, para que possa adequar o produto de sua criatividade 
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ao meio em que será inserido. Também se deixa agir pelo seu perfil emocional, o qual 

contém cargas experienciais e também suas influências culturais. 

Estas experiências estão armazenadas em outra função neural que abarca a 

carga criativa do ser: a memória. Nela estão contidas todas as experiências, tanto as 

que o indivíduo processa racionalmente, quanto emocionalmente. “Toda a atividade 

psíquica, especialmente a criação, concebe a existência de uma bagagem de 

informações que são mantidas pela memória a partir de um mecanismo de fixação para 

alguns conteúdos e rejeição para outros.” (ALVES, 2010, p. 122).  

A memória é frequentemente consultada no ato criativo. Funciona como um 

banco de dados, que filtra as informações relacionadas com o tema da “pesquisa” que 

seu portador faz e as aproveita da melhor maneira possível. A memória é a bagagem, a 

ferramenta que nasce com o homem e que lhe servirá de matéria-prima para a criação. 

Segundo Gomes (2001, p. 53) “a habilidade criativa, por sua vez, só é possível quando 

o cérebro detém quantidade e variedade de informações, permitindo que as 

associações de ideias ocorram. São essas conexões que nos permitirão chegar às 

ideias para o novo conceito”. A memória humana produz cenas que o ser humano vê e 

as que ele imagina: “evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã, o homem 

dispõe em sua memória de um instrumental para, há tempos vários, integrar 

experiências já feitas com nova experiência que pretende fazer.” (OSTROWER, 1997, 

p. 18).  

Contudo, Alves (2010) afirma também, que junto com a memória, o inconsciente 

é uma poderosa ferramenta de criação. Pois ela age por conta própria quando o 

indivíduo se encontra em tensão psíquica. Ela dá conta de solucionar o problema 

silenciosamente: “o profissional de criação deve se dar conta da poderosa e invisível 

força do inconsciente tanto na ativação de seus conteúdos na criação publicitária 

quanto na recepção das mensagens pelo público consumidor” (ALVES, 2010, p. 125). 

Aqui surge o papel do inconsciente no processo de emissão e recepção de mensagens. 

Ele atua como um decodificador universal. Graças a ele, é possível a compreensão dos 

contratos de leitura, ou seja, dos signos em comum, das peculiaridades no meio em 

vivem os receptores, aqueles em que a mensagem se inseriu.  
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Em síntese, o processo criativo acontece por meio de uma combinação de 

funções cerebrais exercitado pelo profissional de criação, englobando em sua obra 

razão, emoção e cargas experienciais já vivenciadas, trazidas à tona pela memória. 

Todos esses elementos em conjunto com o inconsciente geram o que se chama de 

‘ideia’.  

Há teorias da criatividade que defendem a não existência da mescla de emoção 

e razão, como será visto a seguir, porém, à luze dos estudos científicos na área da 

psicologia, uma última afirmação da autora comprova solidamente a utilização destas 

funções cerebrais:  

 
julgar possível essa dicotomia entre razão e emoção no processo criativo é 
extremamente arcaica. Em primeiro lugar, não é possível desvincular esse 
mecanismo na anatomia da constituição neural do individuo. Em segundo lugar, 
respostas emocionais são ligadas à experiência do individuo, a qual personaliza 
o processo de resposta para cada um. (ALVES, 2010, p. 129).  

 
 

Por outro lado Gomes (2001, p. 23), afirma que “para obter essa atuação criativa, 

o profissional deverá ser sistematicamente treinado, tanto em disciplinas teóricas 

quanto práticas, para neutralizar os bloqueios contraídos socialmente e derrubar as 

barreiras adquiridas”. 

Portanto, aqui já se forma uma ideia sobre como o processo criativo acontece 

fisicamente. Após essa compreensão, é possível passar adiante ao conceito intelectual 

de criatividade. Na verdade, muitos estudiosos conceituaram criatividade. Fica por 

conta de o criativo adequar-se à teoria que mais lhe convém. 

Para Ostrower (1997, p. 9) “criar é basicamente, formar. É poder dar forma a algo 

novo”. Para Bertomeu (2010a, p. 3), “a criatividade é a arte de solucionar problemas”. 

Barreto (1982, p. 27) afirma que o ato criativo é independente de conceito, Ostrower 

discorre que a ordenação das experiências (a memória como visto anteriormente) 

somada à produção sígnica resulta na motivação para a criação. Já Barreto (1982) 

acredita que o criativo precisa estar livre das amarras da conceptualização. Para 

Gomes (2001, p. 9), criatividade “é compreendida, como o conjunto de fatores e 

processos, atitudes e comportamentos que estão presentes no desenvolvimento do 
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pensamento produtivo. Criatividade apresenta-se por meio da ilusão, da invenção e da 

inovação”. 

Ostrower (1987) define o ser criativo como um ser sensível, cultural e consciente. 

Consciência e sensibilidade estão correlacionadas com o contexto cultural em que se 

encontra o criador. Em resumo, contêm no processo de criação fortes marcas de 

sensibilidade e consciência. Estas derivam da carga cultural do criador. Que para criar 

dentro de outro contexto usa suas experiências associadas a sua cultura. Predebon cita 

algumas características favorecedoras do comportamento criativo (2002, p. 115): 

A) Independência (quase sempre produto da autoconfiança, ousadia e iniciativa e 

conjugada a um espirito aventureiro). 

B) Curiosidade (característica inata, frequentemente castrada na educação e quase 

sempre conjugada ao espirito questionador). 

C) Flexibilidade (caracteriza-se pela disposição de rever valores). 

Sensibilidade (muitas vezes conjugada à emoção mais liberada). 
Sensível em relação à percepção. Para criar, o homem, precisa sensibilidade, 

como afirma a autora. Grande parte da formação da sensibilidade e emoções está 

vinculada ao inconsciente, Somado aos valores culturais. Define até, a sensibilidade 

como a própria criatividade: “a cultura orienta o ser sensível ao mesmo tempo em que 

orienta o ser consciente” (OSTROWER, 1987, p. 17). O publicitário Roberto Menna 

Barreto (1982), lista as principais Teorias da Criatividade, dividindo-as em teorias dos 

tempos, teorias filosóficas modernas e teorias psicológicas. Com relação às teorias 

antigas, tem-se: 

A) Criatividade como origem divina: Platão afirmou que a inspiração para criar 

vinha de Deus. 

B) Criatividade como loucura: também surgiu de Platão que levantou a hipótese 

de a criatividade estar associada à loucura. 

No que diz respeito às teorias filosóficas modernas, Barreto (1982, p. 85) elabora 

que “são teorias que definem a criatividade como parte da natureza humana e em 

relação ao universo em geral”.  Não explanam internamente o funcionamento do 

processo criativo e pouco tem a ver com criação em publicidade. Tem-se, portanto: 
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C) Criatividade como gênio intuitivo: um dos maiores pensadores dessa teoria, 

Kant, acreditava que a criatividade era privilégio de poucos e intransferível, ou 

seja, não podia ser ensinada. 

D) Criatividade como força vital: nesta, acredita-se na criatividade como 

inerente a vida. Se existe um organismo, nele existe criatividade, pois está em 

constante processo de criação e adaptação. O autor exemplifica afirmando que “assim 

como um ser vivo cria um sistema organizado, no caso, seu próprio corpo, a partir do 

alimento retirado do meio, também de dados desorganizados, o homem cria uma obra 

de arte ou ciência”. (p. 85) 

E) Criatividade como força cósmica: teoria que globaliza os atores que 

constituem o elenco de criadores. Acredita-se em entidades que ciclicamente criam, 

para manter vivas, sejam elas novas ou já existentes. Esta teoria mantém o olhar para a 

educação infantil, ativando o desenvolvimento da imaginação e a curiosidade. 

As teorias psicológicas encaram a criatividade de maneira menos lúdica, mais 

científica e embasada na psicologia. Temos, portanto: 

A) Associacionismo: as novas ideias são criadas a partir das velhas, como se 

diz, “uma coisa leva a outra”, essa teoria compreende que o individuo associa 

uma ideia a outra, e frente a uma situação que necessite solução, ele vai 

desencadeado uma teia de associações e une algumas delas até que se 

chegue a um resultado, como acontece com os computadores. Porém, há 

uma divergência no campo da publicidade que acredita que o profissional 

criativo é aquele que além de utilizar fontes recicláveis de ideias, cria novas. 

B) Teoria de Gestalt: o homem reconstrói configurações deficientes. Seria 

“dar solução ao problema”. É uma integração de partes em oposição à soma do todo. 

C) Psicanálise: contrapõe a teoria como loucura: o acontecimento criativo se 

dá por principio em forma de conflito no inconsciente e em seguida se torna uma 

solução. É importante lembrar que aqui a criatividade é tida como solucionadora. A 

divergência com a teoria da loucura acontece no momento em que Freud explica que o 

doente mental tem absoluto descontrole do ego, predominando o id (o inconsciente), o 

que realmente o torna capaz de imaginar e ter muitas alucinações, porém, sem nem um 

traço racional, suas ideias se tornam inúteis. 
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D) Neopsicanálise: neofreudianos: afirmam que, na verdade, o estalo criativo 

acontece no pré-consciente. Onde o criativo pode controlar livremente o fluxo de ideias.  

Além das teorias da criatividade, é preciso ressaltar também, que alguns autores 

estudaram os caminhos para a obtenção da ideia até chegar na produção dela. Ou seja, 

fundaram o que se conhece por ‘técnicas de criação’. Desde a década de 1920 é que 

são estudadas as etapas do processo criativo. No início, com as etapas de Hemholtz: 

preparação, incubação e iluminação; até chegarmos às sete etapas de Duailibi & 

Simonsen Jr. (apud GOMES, 2001), explicadas abaixo: 

- Identificação: é a problematização (definição/delimitação) do projeto. Deve ser 

encontradas questões a serem respondidas. Portanto, é necessário listar 

características, o contexto e tudo que se relacionar com o objeto de pesquisa. Se deve 

identificar questionamentos e características. Gomes (2001) propõe “que os projetos 

sejam iniciados não apenas a partir do produto em si, mas do contexto que gera a 

necessidade desse produto” (2001, p. 70). 

- Preparação (cognitiva/motora):é a fase de pesquisa, coleta de dados, 

referências, assimilação de ideias/experiências (como visto no inicio do capitulo, aqui 

também entram influências socioculturais, elementos da percepção e da memoria). A 

finalidade da preparação é a conceptualização do projeto. 

- Incubação: Gomes (2001), nesta etapa é que trabalha o inconsciente (citado no 

inicio do capitulo). É o momento das ideias ‘maturarem’. Este autor descreve o processo 

criativo como um processo lento e detalhado. Portanto, aqui nesta etapa, as ideias 

ainda não estão definidas, mas estão a caminho. É onde se juntam todos os fragmentos 

de referências pesquisados e das buscadas na memória. 

- Esquentação: momento de contextualizar. Criar o conceito, responder 

questionamentos e fazer esboços da ideia. Todas as informações selecionadas na 

etapa anterior serão filtradas aqui, e servirão de alicerce para a construção da ideia. 

Pouco a pouco o projeto toma forma, vai se fazendo um afunilamento da ideia. 

- Iluminação: com a ideia em mãos, é a fase de produção de alternativas que 

atendam as necessidades do produto/campanha, representadas visualmente. Aqui já se 

tem uma boa noção do resultado da criação. 
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- Elaboração: esta etapa, segundo Gomes (2001), só será bem sucedida se, 

ainda na fase de preparação, o criativo definiu corretamente o problema. A esta etapa 

compreende o processo de pré-produção. No caso de um filme publicitário, por 

exemplo, seria a montagem de um boneco3 do filme, que “dará a luz” ao projeto final. 

- Verificação: Aqui está tudo preparado para começar a produção. Antecede a 

produção, a checagem dos elementos de produção, o material adequado para produzir, 

e a verificação de toda a engrenagem que impulsionará a produção, inclusive segurar 

que a ideia em questão é que melhor se enquadra para atender as necessidades do 

produto/campanha. 

Portanto, são relevantes os estudos como o da psicóloga Marina Alves (2010), 

que informa o processo orgânico do indivíduo durante o ato criativo, apontando também 

a importância da memória, da atenção e da documentação do processo. Segundo 

Bertomeu (2010b, p 13) “documentos desempenham dois grandes papéis: armazenar e 

experimentar”. O que se pode perceber, é que as teorias psicológicas (Psicanálise, 

Teoria de Gestalt e Associacionismo são algumas) dão conta mais cientificamente do 

processo criativo, conferindo veracidade junto ao conteúdo que foi elucidado pelo artigo 

de Alves (2010). Assim sendo, este trabalho tomará como base, os conceitos do 

processo criativo mais fiéis aos da ciência e da psicologia, eliminando, portanto, 

considerações não científicas e fundamentadas nos ‘achismos’. 

 

2.2  CRIATIVIDADE, PROPAGANDA E FILMES PUBLICITÁRIOS. 
 

A criação publicitária não pode ser vista de uma maneira genérica. Pode-se 

perceber o porquê disto se for considerado que o processo criativo estudado acima se 

refere a um criador em propaganda. Em publicidade é preciso considerar que o objeto é 

único, mas os criadores são vários. Ou seja, a criação é que passa por vários sujeitos 

até ser concluída. Já no processo criativo estudado por Ostrower ou Gomes a criação 

se sucede de maneira inversa: um só criador elabora inúmeras obras, quer dizer, para 

estes autores, o processo de criação é individual. 

                                            
3
 Projeto do filme detalhado com imagens. 
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 A prova disso está na obra em que Bertomeu (2010a) lista o processo criativo de 

acordo com as etapas que compreendem a criação de uma equipe de pessoas, onde a 

obra passa por vários profissionais que pensam diferente e tem sua própria carga 

sociocultural e conhecimentos técnicos, mas que colaboram igualmente para o 

andamento do projeto. Na obra de Gomes (2001) o processo criativo é de etapas para 

somente um sujeito criador, ou seja, um único criador toma todas as decisões. Para 

ficar mais claro, em publicidade, a criação vai passando por uma seleção de 

profissionais, e no processo criativo individual, o ator criativo é quem perpassa na obra. 

Esta pesquisa compreende criação publicitária como uma rede de colaboração 

de ideias. Como afirma Bertomeu (2010b), a criação pode ser uma rede em processo 

que tem complexas interações. Dessa forma, cabe entender que no processo de 

criação de uma campanha publicitária existem etapas que devem ser cumpridas. Tais 

etapas são descritas por Bertomeu (2010a) como imprescindíveis na realização de um 

filme publicitário, por exemplo. Análise mercadológica: aqui entram aspectos como 

economia, situação do concorrente e até mesmo ponto-de-venda. Estes interferirão no 

processo criativo delimitando, ou melhor, coordenando o objetivo da mensagem em 

criação. Esta etapa pode ser equiparada à fase de Preparação, conforme o processo 

criativo na obra de Gomes (2001). Pois é a fase de análise da situação, onde se 

coletam dados suficientes para dar base à criação. 

A seguir, uma lista das etapas da criação como ocorrem na agência verificada na 

obra de Bertomeu (2010a): 

A)  Planejamento de comunicação: a criação é mais uma vez ajustada às 

condições de exposição publica. Ou seja, delimita-se onde, como, quando, quantas 

vezes e para quem a mensagem que será criada se destinará, faz-se um briefing com a 

solicitação de ideias adequadas para um determinado anunciante. Pode-se comparar à 

fase de Esquentação do processo criativo. Pois neste momento se cria o contexto, o 

ambiente e as condições para lançar a ideia. Para ilustrar todo esse processo foi 

utilizado o filme publicitário, mas poderia ser qualquer outra peça, como um impresso, 

por exemplo. 

B) Departamento de criação: fase em que a ideia toma forma. Na criação são 

canalizadas todas as informações relevantes do briefing e amarradas ao conceito 
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criado na etapa anterior. Aqui acontecem as reuniões de brainstorm4. As duplas de 

criação respondem às exigências do diretor de criação, personagem responsável pela 

qualidade do trabalho. “No processo de criação dos filmes publicitários, desenvolvem-se 

inicialmente, os esboços dos roteiros, as ideias iniciais, que são apresentados e 

discutidos e, depois, selecionados para a apresentação ao cliente, a quem caberá a 

aprovação” (GOMES, 2001, p. 19). A Iluminação pode ser a etapa que corresponde esta 

fase da criação publicitária. Lembrando sempre que um processo publicitário é coletivo 

e o outro individual. 

C) Aprovação do cliente: nesse momento o cliente poderá aprovar ou não os 

modelos criados pela agência. A partir de um storyboard5ou um roteiro o cliente 

visualiza a peça, e também prevê se corresponde às expectativas mercadológicas de 

seu negócio. Entre a etapa anterior e esta, é possível conferir a semelhança entre as 

etapas de Elaboração e Verificação. Pois já existe um esboço da ideia, a verificação, 

portanto, de todos os elementos gráficos, roteiros e textos utilizados e também a 

aprovação do cliente. 

D) Produção do filme: a produção do filme acontece pela seleção da 

produtora cinematográfica. Dentre tantas, a agencia faz parceria com a que apresenta 

melhor qualidade e fidelidade ao roteiro criado na agencia. O objetivo é manter a ideia 

inicial, que foi apresentada ao cliente na etapa anterior, mais próxima o possível. Sem 

perder as características artísticas e mercadológicas da ideia inicial. Nessa etapa se 

tem pré-produção, produção e pós-produção. Também é possível encaixar nas ultimas 

duas etapas do processo criativo. 

E) Aprovação final: finalmente, o resultado do filme é analisado pelos 

profissionais da agência que dele participaram, se tudo estiver conforme o desejado, 

considerando não só aspectos estéticos, mas também intelectuais, ou seja, se todo o 

conceito criado está presente na peça, o filme está pronto para ser rodado. 

                                            
4
  Literalmente, tempestade de ideias. Em publicidade é utilizada para a obtenção de ideias e conceitos. 

5
  Storyboards são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens arranjadas 

em sequência com o propósito de antever um filme, animação ou gráfico animado. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustração
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animação
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Sendo assim, nota-se que no processo criativo em publicidade, a criação começa 

antes mesmo de chegar aos criadores. Mas sim no desenvolvimento de questões 

mercadológicas para que a criação dê a solução, ”dessa forma, criatividade em 

marketing antecede à criatividade em propaganda” (BARRETO, 1982, p. 113). 

Então, é possível analisar, comparando as etapas de Bertomeu (2010a) com as 

de Gomes (2001), que o processo criativo publicitário compreende etapas que não são 

estudadas nos conhecidos métodos de criação elucidados por Gomes, pois os mesmos 

compreendem o processo de uma maneira generalista, e não especificamente 

publicitária. 

 Além disso, é importante considerar que, além dos fatores psicológicos e 

socioculturais, o publicitário, no ato da criação, leva em consideração características 

externas ao seu momento criativo, como os citados acima: economia, situação do 

concorrente, até mesmo sazonalidade. E mais, o processo criativo publicitário é 

complexo porque se exige um variado número de profissionais envolvidos. Profissionais 

específicos. Planejadores, diretores de criação, redatores, em seguida, no processo de 

produção, diretores de arte, fotógrafos e/ou os profissionais das produtoras de vídeo. 

Todos esses profissionais contribuem para a criação da peça com seus conhecimentos 

técnicos e também com fatores psicológicos e socioculturais.  

Vale lembrar que o anunciante também interfere, pois a peça só “vai ao ar” se 

aprovada: “o principal decisor de todo o processo é o cliente, que sempre define suas 

escolhas em parceria com a agência” (BERTOMEU, 2010a, p. 98).  Portanto, a criação 

está espalhada, assim sendo, “são objetivos mercadológicos que direcionam o 

processo envolvendo uma rede de construção e profissionais diversificados que 

abrangem comunicação, linguagem e mercado” (BERTOMEU, 2010a, p. 15).  

E se alcançam os objetivos mercadológicos por meio de persuasão. Neste 

momento que envolve a questão persuasiva, todos os fatores que levam à decisão dos 

criadores em relação às escolhas dos elementos persuasivos em uma campanha 

publicitária: influências pessoais, dos colegas de criação e também das escolhas 

técnicas como, cor, tamanho, fonte, texto, etc. Para Barreto (1982, p. 107) “o objetivo 

principal da comunicação é a persuasão: a tentativa de levar os outros a abraçar o 

ponto de vista de quem fala, escreve, expressa”. 
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O publicitário Barreto se refere à propaganda como “meio de controle do 

processo de mistificação dos desejos da massa” (1982, p. 107). Quer dizer, a 

propaganda opera efeitos persuasivos, que podem influenciar ações e aspectos 

consumistas da natureza humana, interferindo assim, na economia do mundo. Para 

esta pesquisa tal questão é fundamental, pois se pretende analisar em que condições 

persuasivas a estratégia técnica de criação coloca a propaganda.  

A propaganda cresceu junto com a revolução industrial, cujo desenvolvimento 

excessivo cobrou da propaganda soluções para seu alto desempenho produtivo. Nesta 

época, os poucos conhecimentos psicológicos que haviam sido desenvolvidos, 

desqualificavam o esforço de repetição da propaganda como ferramenta persuasiva. 

Foi então que os publicitários daquela época passaram a levar em consideração a 

criatividade, a variação e a dinâmica entre um anunciante e outro. Daí a afirmação de 

Barreto (1982, p. 89): “A propaganda nasce como solução para a indústria e a 

criatividade nasce como solução para a propaganda”.  

Por último, em relação ao criador em publicidade é sumariamente importante 

lembrar que este profissional tem a colaboração de uma complexa rede de profissionais 

engajados na criação. Enquanto que os artistas plásticos, escultores e demais 

profissionais que também lidam com criação, criam de um para um, ou seja, criam 

individualmente, e o produto de sua criação é, geralmente, visto/consumido 

individualmente também. Já o publicitário tem a obrigação de criar de um para muitos, 

pois movimentam a tendência dos hábitos de um grande público. Principalmente se 

pensarmos os filmes publicitários, cujo veículo, a TV, atinge uma larga escala da 

população. 

Vistas as características do processo de criação em propaganda, pode-se passar 

adiante até a criação de filmes em propaganda, cujo assunto é precário de referências 

específicas. Diante desse fator é que o trabalho faz uso intenso das fundamentações da 

obra do publicitário João Vicente Cegatto Bertomeu, Criação em Filmes Publicitários, de 

2010. 

Para Barreto (1982), o único diferencial do procedimento criativo para filmes 

publicitários é o acréscimo do drama. Sendo assim, o filme publicitário além de ter valor 

persuasivo equivalente às demais plataformas de comunicação, também pode contar 
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com a expressão dramática, não no seu sentido literal, como ferramenta de persuasão. 

Isso porque, segundo Bertomeu (2010a, p. 9), “a televisão invade o campo existencial 

do espectador, oferecendo-lhe um espaço e tempo simulados. [...] O que se produz no 

vídeo é o desejo.” Tornando-se então, elemento de interação no cotidiano do público-

alvo, e peça fundamental de informação comercial, fonte de tendências e atitudes.  

Com base na pesquisa de Bertomeu (2010a, p. 30), o processo de criação de 

filmes publicitário é um projeto extenso e marcado por muitas etapas: “é importante 

ressaltar que o processo de criação de filmes publicitários envolve grupos grandes de 

criativos e técnicos”.  

Começando com o pedido de trabalho e as informações repassadas do 

departamento de planejamento, até que chega à criação. “o planejamento de marketing, 

direciona o objetivo de mercado e de comunicação, que por sua vez, é focado em 

planejamento de comunicação, que ainda se apoia, mais especificamente num briefing 

de criação” (BARRETO, 1982, p. 29). Na criação, os profissionais estão encarregados 

de elaborar um roteiro (confere com as etapas do processo de criação iluminação e 

elaboração). Estes utilizam todos os documentos que contem as informações e os 

objetivos da campanha. Neste momento a criação é pensada com o intuito de manter 

os objetivos comerciais, e também incluir elementos persuasivos. 

 Portanto, está claro que a criação está ancorada em “dois grandes eixos que 

norteiam o processo: as densas restrições e a coletividade” (BERTOMEU, 2010a, p. 

99). Nas restrições se encaixam fatores como, verba, necessidade mercadológica, 

público-alvo, aspectos já desenvolvidos pela concorrência e prazo. E acerca da 

coletividade, o autor se refere a uma criação de muitos. Não obrigatoriamente assim, 

pois como é possível constatar na obra de Barreto (1982), pode acontecer – não raras 

vezes – de somente um membro de a equipe ter a epifania, ou, o insight. 

 

2.2.1 Roteiro, pré-produção e produção. 
 

Nesta pesquisa, considerar-se-á roteiro e pré-produção como etapa fundamental 

no processo de conceituação do filme publicitário, pois nela acontece a escolha da 

estratégia de criação: técnica ou criativa. Outra observação interessante é considerar 
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que muitas vezes o diretor do filme publicitário é especializado em cinema, não em 

publicidade. Portanto, a saída, ignorando a possibilidade de estes profissionais 

adquirirem conhecimento em propaganda, pode ser a especificação detalhada do filme, 

inclusive os objetivos mercadológicos do comercial. Para os diretores das produtoras, 

filme é arte, cinema é arte, livre para a interpretação do espectador (de um para um), 

porém, em propaganda, todos devem interpretar de maneira uniforme a mensagem. Ou 

seja, ao contrario da obra de arte, a publicidade contém um significado pré-entendido: 

“é importante que o diretor compreenda a especificidade da publicidade para não 

transformar o comercial em uma peça sem propósito publicitário.” (BERTOMEUa, 2010, 

p. 143).                                         

Rigorosamente, o roteiro deve obedecer às orientações do briefing, ou melhor, 

buscar no briefing pistas e limitações para a criação. Além disso, outros fatores que 

delimitam a criação é verba, prazo, objetivos mercadológicos, duração do comercial 

(15”, 30”, 45” por exemplo). Ao passo que estes requisitos afunilam a criação, a vasta 

gama de profissionais com ideias diferentes e conhecimentos técnicos apropriados 

aumentam, por outro lado, a possibilidade de criação (ver figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 1: processo criativo. Fonte: do autor. 

Portanto, respeitando todas as necessidades e condições do cliente, o que já 

especifica bastante o rumo da criação, o fato de ser um trabalho coletivo o tempo todo, 

aumenta a quantidade de ideias que se poder ter para o cliente. 

O roteiro, segundo Bertomeu (2010a), são as ordens e especificações de cenas, 

diálogos e ações reunidas em um documento. Ainda na agência “o roteiro do filme 

publicitário criado é apresentado sem informações técnicas” (BERTOMEU, 2010a, p. 
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107) e também “a ideia do filme publicitário apresentado num roteiro precisa comunicar 

a ideia geral do filme” (BERTOMEU, 2010a, p. 107), portanto, o roteiro publicitário não 

apresenta especificações técnicas, mas sim “permite uma interpretação e um 

entendimento do filme sem necessariamente detalhar os aspectos visuais da 

linguagem” (p. 108). Porem, como visto anteriormente, o diretor pode eventualmente, 

desviar o objetivo mercadológico por não estar consciente deles. Ideal é não dar 

margens para a interpretação pessoal do diretor, garantir que a visão do diretor e da 

agencia sejam iguais.  

Para que isto seja assegurado, a criação deve manter todos os propósitos 

comerciais, conceito e tudo que a propaganda vai transmitir, registradas no roteiro: 

“quanto mais informações a agencia fornece, mais facilmente o diretor captará o 

objetivo do filme a ser criado.” (BERTOMEU, 2010a, p. 128), assim como, quanto mais 

o cliente passar informações para a agência, mais pontual será a solução criada pela 

equipe publicitária. “A agência envia então: o estilo, o tom, a emoção a ser transmitida, 

as sugestões do set de gravação e das locações, figurinos, elencos, e outras 

informações necessárias para que o diretor e a produtora possam desenvolver o filme” 

(BERTOMEU, 2010a, p.128).  

Portanto pode-se perceber que, essas duas áreas tem uma grande diferença, e 

que há poucos profissionais na publicidade que se especializaram na criação de filmes 

e que têm fundamentação técnica na linguagem audiovisual, explorando pouco todo o 

potencial que tem o vídeo.  

No entanto, a produtora ajuda a agencia na criação de significados, no que se diz 

respeito a especificações técnicas. Qual ângulo, iluminação, movimentos de câmera 

causarão o efeito esperado pela agencia.  

O que se pode questionar, é que se estes conhecimentos forem de posse 

também da agência, o publicitário, pelo menos o RTVC6, pode atingir mais 

especificamente seus objetivos utilizando estratégias técnicas de criação. Ou seja, 

pensando organicamente o roteiro. Portanto, um roteiro feito por um RTVC que tenha 

conhecimentos específicos das técnicas de produção e seus resultados mesclando-os 

                                            
6 
 Profissional da agência encarregado da produções audiovisuais (Rádio, TV e Cinema) 
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aos conhecimentos publicitários, poderá ser mais eficiente no alcance dos objetivos do 

anunciante. Sendo assim, tem mais objetividade na construção do caráter persuasivo 

do filme, que é o que vai dar motivação ao público-alvo a consumir o produto.  

Em seguida acontece a escolha da produtora e do diretor. Geralmente o critério 

para a escolha depende do tipo de anuncio: “Um dos mais importantes fatores é que a 

agencia de propaganda prospecta alguns diretores pelos seus estilos cinematográficos” 

(p.126).  

E na fase de pré-produção acontecem reuniões muito importantes para a 

execução do filme. Nesta etapa, muitos profissionais envolvidos, e o cliente, se 

encontram para acertar o perfil do filme. Com storyboards em mãos, a agência e a 

produtora entram em consenso, instruções são passadas e ideias são trocadas, tudo 

isso sempre com a supervisão do cliente.  

Esta etapa é muito importante por que as decisões mais relevantes são tomadas 

aqui. È a transição do papel para a materialização do filme. Ainda podem-se mudar 

alguns aspectos.  

Concluindo, o publicitário que respeita o briefing e compreende o processo de 

criação como uma rede complexa de colaboração dificilmente não terá êxito em 

desempenhar seu trabalho. E também existem, dentro de uma limitação, inúmeras 

possibilidades de criação, com técnica e criatividade se pode ampliar essas 

possibilidades. 

 

2.3 TÉCNICAS DE PRODUÇÃO. 
 

Suficientemente instrumentalizada acerca de publicidade, filmes publicitários e 

criatividade, o próximo saber de interesse desta pesquisa é a estratégia técnica para a 

criação:  

 
Teoricamente, o processo criativo é um modo de interação humana com o 
mundo que se opõe a um modo técnico (ou sistemático) de interação [...] 
Decorre daí que, quando queremos produzir algo ou resolver um problema, 
podemos optar entre estratégias criativas e estratégias técnicas, que são 
diferentes tanto em termos práticos quanto de valores. (GUIMARÃES, 2007, p. 
30) 
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A autora fornece também, as diferenças entre as duas estratégias de criação, a 

primeira tem cunho emocional e a segunda racional (p. 31): 

ESTRATÉGIA CRIATIVA:  
- explorar representações visuais, espaciais, de textura e de áudio. 
- evitar a abstração de detalhes e valor. 
- acolher a ambiguidade por possibilitar a riqueza de significado. 
- pôr em ação nossa intuição e imaginação. 
ESTRATÉGIA TÉCNICA: 
- usar o formalismo e representações simbólicas. 
- buscar a certeza, a correção, a completude do detalhe. 
- eliminar a ambiguidade. 
- usar o raciocínio lógico. 
 
 

É importante salientar que, embora a linguagem utilizada no cinema seja a 

mesma que a TV, “a ‘signagem’ da TV vai integrar os códigos icônicos (visuais), verbais 

e sonoros de maneira especifica, diferenciando-se do discurso cinematográfico” 

(GUIMARÃES, 2007, p. 111). Pode-se concluir, portanto, que é característica da 

tecnologia transformar a rotina da produção, quer dizer, tanto na criação, quanto na 

produção e na recepção da mensagem, a tecnologia vai acrescentando algumas e 

modificando outras formas importantes na comunicação. O filme publicitário depende, a 

partir da etapa de produção, completamente de tecnologia, assim: “o avanço 

tecnológico passa a acrescentar novas etapas ao processo de produção, principalmente 

no que se refere a filmes publicitários” (GUIMARÃES, 2007, p. 14).  

É preciso considerar que, dentro de um espaço de tempo muito pequeno, e se 

um apanhado histórico for feito, é possível perceber que os comerciais de TV foram 

tornando-se cada vez mais curtos: o anunciante precisa enviar uma mensagem certeira, 

criativa e que fixe na memoria do espectador em pouquíssimo tempo. Para isto, a 

publicidade se utiliza, segundo Guimarães, da “inteligência emocional” (2007, p. 114), 

da falta de tempo para fazer uma análise crítica do comercial (que geralmente é de 30 

segundos, e seguidos por muitos outros comerciais), e dos estereótipos, cuja função é 

fazer com que o espectador se sinta como os personagens do filme. 

Mas o que entra em questão nesta pesquisa é a técnica de filmagem, não 

somente os enquadramentos e movimentos de câmera, que são, sem dúvida, muito 

importantes na linguagem fílmica e na construção sígnica da mensagem. Pretende-se 

também destacar as linguagens técnicas como, por exemplo: o Tilt-shift, 3D 
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estereoscopia e stop motion7, que se apresentarão mais a frente. Evidenciar de que 

maneira elas servem como ferramenta de persuasão e elevam a mensagem a um nível 

artístico superior. 

Segundo Guimarães (2007) é possível fazer com que a publicidade seja 

enriquecida pela arte sem que perca seu propósito mercadológico: “podem ser 

encontradas certas peças publicitárias televisuais que se afastam dos apelos 

comerciais denotativos ou ostensivamente apelativos e procuram firmarem-se como 

realizações de teor artístico” (2007, p. 115). E afirma também a importância do caráter 

artístico da peça não sobressair ao produto anunciado, portanto, pincelar a peça 

artisticamente, mas sem ofuscar o astro: o anunciante.  

A autora afirma que esse enriquecimento traz ao consumidor, além de um nível 

argumentativo maior, uma capacidade interpretativa e de raciocínio mais ágeis, assim 

possibilitando ao publicitário promover um “refinamento estético” (GUIMARÃES, 2007, 

p. 116). Portanto, considerando que se está anunciando para o público-alvo, o desafio 

ao criativo se mostra mais difícil. E o pressiona a caminhar por um teor criativo mais 

encorpado e interessante. 

Pode-se observar, desde o anúncio impresso, que existem técnicas de produção, 

por exemplo, as linhas de força, que fazem parte de um padrão de leitura visual, que 

direcionam o olhar do consumidor ao longo do impresso. Para a TV não é muito 

diferente, ignorando o fato de o filme ter inúmeros contratos de leitura e de uma 

complexidade de signos presentes, por exemplo: as luzes, o movimento de câmera, os 

planos, etc. 

Sendo assim, elucidam-se a seguir alguns desses elementos à luz da obra de 

Chris Rodrigues dos quais serão do interesse desta pesquisa. Para o autor (2007, p. 

30) “Plano (shot) é a imagem entre dois cortes”, ou seja, o tempo de duração entre ligar 

e desligar a câmera a cada vez. O tempo de duração de cada plano varia com as 

necessidades dramáticas de cada cena e a preferência do diretor. Cena, segundo 

Rodrigues, é o conjunto de planos, o conjunto de cenas é uma sequência que conta a 

história do inicio, meio, até o fim. Como é quase impossível de a equipe acertar uma 

                                            
7
 Serão explicados ao final do capitulo. 
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cena na primeira tentativa, serão necessárias as repetições destas cenas, chamadas de 

tomadas. Estes são conhecimentos muito básicos sobre o que acontece no ato da 

produção. Por isso, é preciso descrever mais alguns aspectos técnicos sobre o assunto, 

que interferem na produção de sentido. Um deles é o foco dramático é o ponto de ação 

de uma cena que se quer atrair a atenção do espectador. Pode ser realizado dessas 

maneiras: 

a) o personagem que estiver falando; 

b) o personagem que se movimentar; 

c) personagem mais bem iluminado ou com roupa mais clara; 

d) personagem em foco; 

e) personagem em primeiro plano; 

f) ponto brilhante na cena mais escura, ou ao contrario. 

   

A seguir, podem-se conhecer os tipos de planos e suas funções (RODRIGUES, 

2007, p. 27):  

a) Grande Plano Geral (GPG): é um plano bastante aberto, amplo, que inclui 

muito do cenário e os personagens de corpo inteiro e serve para situar o espectador da 

localização (cidade, por exemplo) onde a cena se desenvolve;  

b) Plano geral: um pouco mais fechado que o GPG, corta um pedaço do 

cenário mostrado no plano acima, e mostra objetivamente o lugar que a cena acontece 

(prédio da cidade, por exemplo). 

c) Plano geral aberto (PGA): serve para mostrar cenas localizadas em 

exteriores ou interiores amplos, mostrando de uma só vez o espaço da ação. 

d) Plano geral fechado (PGF) mostra a ação do ator em relação ao cenário. 

e) Plano inteiro (PI): o personagem é enquadrado da cabeça aos pés, 

deixando um pequeno espaço acima da cabeça e abaixo dos pés. 

f) Plano americano (PA): do joelho do personagem para cima. Sua origem 

dos faroestes americanos tem a função de mostrar o revolver na cintura do 

personagem. (ver figura 2) 

g) Plano médio (PM): usado para mostrar o movimento das mãos, o quadro 

se limita da cintura para cima do personagem. (ver figura 2) 
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h) Plano próximo (PP): ou primeiro plano, o personagem é enquadrado do 

busto para cima. Evidenciando o ator e mostrando características, intenções e atitude 

dos personagens. (ver figura 2) 

i) Close (MGP): pode ser chamado de primeiríssimo plano, este mostra o 

personagem do ombro para cima, acentuando a carga dramática do ator e suas 

expressões faciais. (ver figura 2) 

j) Superclose (SCL ou PD): ou plano detalhe, mostra somente uma parte do 

corpo, ou de objetos. (ver figura 2) 

k) Plano sequência: é uma sequência de cena inteira em um único plano. 

l) Plano de conjunto fechado: serve para enquadrar dois atores em uma 

mesma ação dramática. 

m) Plano sequência aberto: três ou mais atores. 

                                     

                                                            Figura 2: escala de planos.  
                 Fonte: http://uniclasse.wordpress.com/2010/11/03/aprofundando-na-aula-do-
abel/. Acessado em 12 de maio de 2011. 

 

As posições de câmera também têm um papel importante. Não só atuam no 

esclarecimento de espaço em relação ao ambiente, como na construção de significado. 

Podem ser o plongée, quando a câmera se posiciona de cima para baixo indicando 

superioridade, contraplongeé é câmera de baixo para cima e indica inferioridade, ou, o 

poder do outro e a câmera subjetiva, que é o ponto de vista é do espectador. Quer 

dizer, a câmera faz o papel dos olhos do ator ou espectador. 

http://uniclasse.wordpress.com/2010/11/03/aprofundando-na-aula-do-abel/
http://uniclasse.wordpress.com/2010/11/03/aprofundando-na-aula-do-abel/
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Agora, a listagem de alguns movimentos de câmeras utilizados nos filmes que 

são fundamentais para que o espectador possa visualizar toda a ação dramática 

(RODRIGUES, 2007, p.22): 

Travelling acontece quando a câmera se desloca sobre uma plataforma para 

frente ou para trás, para cima ou para baixo, da esquerda para direita e ao contrario, 

podendo fazer movimento curvilíneo. Para que alguns desses movimentos se realizem, 

é preciso o auxilio de alguns equipamentos, como: a Steadycam que é um equipamento 

que apoia a câmera no corpo do operador, deixando a câmera estável evitando a 

trepidação. Existe também a grua: equipamento que contém braços e eleva a câmera a 

grandes alturas e/ou estabilizar o movimento da câmera em qualquer altura. 

Outro movimento que ajuda a situar o espectador no espaço é a panorâmica 

(pan), onde a câmera movimenta-se sobre seu eixo, no sentido da esquerda para a 

direita ou o contrario. A câmera na mão serve para acentuar a tensão dramática no 

movimento de deslocamento do personagem, e se dá quando o operador da câmera a 

segura nas mãos. O Tilt acontece quando a câmera se movimenta sobre seu próprio 

eixo, porém de cima para baixo ou de baixo para cima. Por fim, Zoom in e Zoom out são 

movimentos em que a câmera traz o objeto para perto, zoom in, e se afasta no zoom 

out, criando a sensação de chega ou de partida. Pode ser realizado apenas controlando 

a distância focal nas lentes da câmera.  

Os ângulos de câmera também são muito importantes na construção do filme e 

dos signos, atuando no campo da percepção do espectador em relação ao vídeo 

(RODRIGUES, 2007): 

a) Ator no ângulo de duas paredes: cria sensação de confinamento. 

b) Ator se afastando da câmera: sensação de solidão, diminuição ou despedida. 

c) Ator se aproximando da câmera: o ator cresce em proporção ao cenário, 

criando sensação de ameaça. 

d) Câmera enquadrando o céu: sensação de liberdade. 

e) Câmera não enquadrando o teto: sensação de confinamento. 

Segundo o autor, todos estes planos, movimentos e ângulos criam efeitos 

psicológicos imperceptíveis ao espectador. Porém, em conjunto, produzem todo o 



36 
 

significado da mensagem que se pretende enviar, e conduz o espectador ao 

entendimento. 

 

2.3.1 Projeções tridimensionais 
 

As projeções tridimensionais, ou 3D, na prática não apresentam algo com o qual 

a visão humana não está acostumada: a visão em três dimensões, caracterizada pela 

percepção de profundidade, largura e altura. O que acontece com o cinema 3D, que 

estimula o público, é a possibilidade que o espectador tem de vivenciar uma história 

fora da sua realidade, e muitas vezes, histórias surreais, como os filmes Avatar8 e a 

franquia Harry Potter9.  

A tecnologia para a obtenção de imagens em 3D não é recente. Segundo De 

Luca (2004, p. 135) “as primeiras experiências com fotos em 3D ocorreram no início do 

século XIX. No cinema, nos meados da década de 1910 já se assistiam às primeiras 

experiências cinematográficas no formato”.  

As primeiras experiências com imagens tridimensionais eram obtidas através da 

tecnologia anglífica10 (ver figura 3)(que utilizavam os óculos de papelão com lentes azul 

e vermelho), mas tinham alguns problemas como “obter imagens com distanciamentos 

corretos para a visualização contínua pelos dois olhos [...] pequenos desvios na 

sobreposição das imagens, dessincronia das imagens” (DE LUCA, 2004, p. 136) já que 

para que as imagens sejam vistas em 3D é necessário que haja uma imagem para cada 

olho, ou seja, um filme para cada olho.  

O filme era captado em duas películas, uma para o azul e outra para o vermelho. 

Assim, o espectador que estivesse vendo através dos óculos anglíficos (ver figura 3) 

enxergaria a imagem azul com a lente azul e a vermelha com a lente vermelha, 

“transmitindo a sensação de realismo dimensional” (DE LUCA, 2001, p. 136). 

                                            
8
  Dirigido por James Cameron e distribuído pela 20th Century Fox.  

9
 Teve mais de um diretor ao longo das produções dos sete filmes e foi distribuído pela Warner Bros. 

10 
Dicionário Priberam on-line: 1. Em que há anáglifos.  2. Em que há ilusão de relevo ou 

profundidade. = TRIDIMENSIONAL. Acessado em 19 de maio de 2011 
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                Figura 3: Óculos de estereoscopia anglífica. 

Fonte: DE LUCA, Luiz Gonzaga. Cinema Digital: Um novo cinema? Imprensa 

oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 2004 

 

No final dos anos 50 a tecnologia avançou para o recurso 3D, e então foi 

possível ajustar o problema que havia com sincronia entre as duas imagens (azul e 

vermelha), pois se passaram a utilizar “técnicas de sobreimpressão” (DE LUCA, 2004, 

p. 137), que permitiam a projeção da imagem a partir de uma só película. Mas para que 

isso acontecesse, o investimento nas salas de cinema era muito alto, já que era preciso 

adaptar a sala de projeção normal (2D) para a tridimensional. E ainda, segundo De 

Luca (2004, p. 138) os filmes nessa época só valiam o preço do ingresso pelos 

atributos inovadores deste formato, e não pelo conteúdo do roteiro. Por isso tudo, o 

recurso 3D perdeu credibilidade. 

 O novo cinema 3D surgiu junto com a IMAX (ver figura 4) e o REAL D (ver figura 

5). O IMAX tem uma estrutura própria, com câmeras de vídeo, projetores, tela e som 

especiais para sua exibição. Antes de se popularizar nas salas de cinema, a IMAX já 

era especializada em exibições em parques de diversões. A maior diferença entre os 

dois é que o IMAX 3D tem salas próprias, e o REAL D pode ser instalado em salas de 

exibição de filmes 2D. Além disso, o REAL D, líder de mercado e pioneiro (com o filme 

“O galinho Chicken Little”) nas exibições em 3D, segundo o autor De Luca (2004) 

tinham as vantagens de não precisar mudar toda a estrutura da sala de cinema, ou 

construir uma sala especialmente para esta tecnologia; havia também uma menor perda 

de luminosidade e um processo de projeção mais seguro no que diz respeito à 

funcionalidade. Em outras palavras, enquanto o IMAX exibe em película, tendo sua 

resolução de imagem e qualidade de som muito superior, o REAL D usa tecnologia 

digital, barateando os custos e sendo acessível a um maior número de exibidores.  É 
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importante lembrar que, segundo De Luca (2004, p. 144), a REAL D é “uma empresa 

que desenvolveu sofisticados softwares, testados e amplamente aceitos no uso 

industrial e de treinamento profissional, como o de pilotos, astronautas, cirurgiões [...] e 

perfuração de poços de petróleo”.  

                                                       

                                       Figura 4: Óculos 3D da IMAX 

Fonte: DE LUCA, Luiz Gonzaga. Cinema Digital: Um novo cinema? Imprensa oficial do 

Estado de São Paulo: São Paulo, 2004. 

                                                          

Figura 5: Óculos 3D da REAL D com lentes de cristal líquido  sulcadas                                                                                                                                

em sentidos horários opostos. 

Fonte: DE LUCA, Luiz Gonzaga. Cinema Digital: Um novo cinema? Imprensa oficial do 

Estado de São Paulo: São Paulo, 2004. 

 

Porém, o REAL D tem suas desvantagens. Além de o investimento ser alto (não 

tanto quanto o IMAX), existe uma taxa anual que se paga para manter a tecnologia na 

sala de cinema. Outros aspectos que deixam o REAL D atrás do IMAX são: a 

necessidade de um tecido prateado na frente da tela (reflexiva) para compensar a perda 

de luminosidade, cujo custo é elevado e, a qualidade da imagem. O REAL D usa um 

formato de imagem chamado 2K (ver figura 6), segundo De Luca (2004, p. 147): “as 

deficiências da imagem em 1,3K de resolução das primeiras exibições e, mesmo mais 

tarde, da imagem em 2K, pouco definidas quando comparadas com as famosas 

exibições da IMAX 3D, são compensadas pela alta velocidade de projeção”. 
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A velocidade mínima para que se concretize o efeito tridimensional é de 48 

quadros por segundos11, e a compensação que o REAL D realiza para que a imagem 

não saia tão prejudicada é projetar três vezes a mesma imagem, somando assim 144 

quadros por segundo. Sendo assim, “num linguajar pouco técnico, podemos dizer que 

os múltiplos fotogramas se sobrepõem, formando uma imagem muito definida pelo 

processo de persistência da imagem na retina” (DE LUCA, 2001, p. 147). A seguir, o 

quadro de resoluções ilustra a qualidade da imagem em cada uma das tecnologias: 

 

 
 Figura 6: Resoluções em pixels. 2K tem resolução pouco maior que uma HDTV. A 
tecnologia 4K ainda está sendo implementada.     
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/7251-brasil-ganha-primeira-sala-de-cinema-4k-a-
melhor-definicao-possivel-ate-hoje.htm. Acessado em 3 de junho de 2011       

           

Existem ainda mais duas tecnologias disponíveis no mercado: DOLBY 3D (ver 

figura 7) (da mesma empresa responsável pelo som nas salas de cinema) e o XPAND 

(ver figura8). A primeira traz como vantagens (1) a dispensa da necessidade de instalar 

a tela reflexiva sobre a tela de exibição, pois seu sistema perde cerca de 65% de 

                                            
11 

  Um filme normal se roda com 24fps (frames por segundo), frames ou fotogramas são as imagens 
ficam gravadas a cada movimento (em película ou digital), e são exibidas quadro-a-quadro, sendo assim, 
um conjunto de 24 fotogramas formam um segundo de imagem. 

http://www.tecmundo.com.br/7251-brasil-ganha-primeira-sala-de-cinema-4k-a-melhor-definicao-possivel-ate-hoje.htm
http://www.tecmundo.com.br/7251-brasil-ganha-primeira-sala-de-cinema-4k-a-melhor-definicao-possivel-ate-hoje.htm
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luminosidade (enquanto o REAL D perde até 80%12), (2) óculos descartáveis mais 

resistentes, que podem ser esterilizados e reutilizados “por mais de 500 vezes” (De 

Luca, 2004, p. 158), (3) o baixo custo, segundo De Luca (2004, p. 158) o DOLBY 3D sai 

cerca de US$6.000 a mais que a concorrência, porém isenta o exibidor de pagar taxa 

anual (como funciona com o REAL D), e (4) o renome da marca DOLBY. 

 

                                    
                     Figura 7: Óculos utilizados nas exibições DOLBY 3D 
Fonte: DE LUCA, Luiz Gonzaga. Cinema Digital: Um novo cinema? Imprensa 

oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 2004. 
 

Já o XPAND, segundo De Luca (2004, p. 165) “é o processo mais sofisticado do 

cinema tridimensional”, isso porque tem participação ativa na obtenção do efeito, ou 

seja, os óculos, “por meio da emissão de raios infravermelhos que comandam a 

abertura e o fechamento das lentes” (De Luca, 2004, p. 164). A empresa é 

especializada na exibição de cinemas 6D, que apresenta imagens tridimensionais 

somadas de som, complementadas com efeitos que exploram os sentidos do olfato e 

tato, e também o movimento. Essas salas de cinema ficam instaladas em shoppings e 

parques de diversão. 

                                    

 

 

                                            
12

  Fonte: matéria com o autor do livro Cinema Digital: um novo cinema? (2004) para o site especializado 
Filme B: http://www.filmeb.com.br/portal/html/materia22.php. Acessado em 3 de junho de 2011. 
 

http://www.filmeb.com.br/portal/html/materia22.php
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                          Figura 8: Óculos de projeção ativos com tela de LCD. 

Fonte: DE LUCA, Luiz Gonzaga. Cinema Digital: Um novo cinema? Imprensa oficial do  
Estado de São Paulo: São Paulo, 2004. 

 

O maior problema desta tecnologia é que, como os óculos são ativos, funcionam 

com pilhas, são muito pesados. Outros obstáculos são o preço dos óculos e a pouca 

tradição da XPAND no mercado. 

Pesquisas de mercado13 apontam o crescimento das vendas de televisores 3D, 

porém, a única barreira para a massificação desta tecnologia, além do seu preço, é a 

escassa produção de conteúdo (com exceção do cinema). E mais, segundo Adams 

(2010, p. 200) a estereoscopia é uma tecnologia que avança. Os estudos objetivam a 

dispensa dos óculos para a exibição tridimensional, portanto, a tecnologia utilizada 

agora não é definitiva, fazendo com que no futuro, consumidores da tecnologia 

necessitem trocar seus aparelhos televisores.  

Com exceção destas questões, o 3D caminha em direção aos lares, tornando-se 

assim uma nova plataforma midiática que deverá ser explorada, pois opera sentidos do 

público que são desconhecidos pelos publicitários, forçando estes últimos a rever 

muitos de seus saberes sobre as possibilidades técnicas de produção criativa em 

audiovisual. 

 

2.3.2 Produções em stop motion  
 

                                            
13

  Fonte: http://estereoscopia3d.wordpress.com/2011/05/08/venda-de-tvs-3d-continua-a-subir/. Acessado 
em 3 de junho de 2011. 
 

http://estereoscopia3d.wordpress.com/2011/05/08/venda-de-tvs-3d-continua-a-subir/


42 
 

O stop motion, quase tanto quanto a fotografia, não é algo recente. Descoberto 

por um ilusionista francês, segundo Ciriaco14 (2010, p.1): 

George Mélies viu nesta arte uma ótima possibilidade para dar sequência aos 
seus truques misteriosos que encantavam a todos. A partir da técnica do Stop 
Motion ele alcançou o ápice de sua carreira cinematográfica com o 
filme Viagem à Lua, de 1902. No curta, a chegada na Lua de um foguete com 
tripulação humana é criada a partir desta técnica. 
 

Segundo Capuzzo15 (2001, p.1) “Ele já usava o processo primordial da animação 

em stop motion: filmava uma imagem, parava a câmera, alterava a imagem, filmava 

novamente, parava a câmera e alterava de novo a imagem”. E, é nesse processo que 

consiste a animação em stop motion. Como um dos primeiros meios de criar efeitos, 

esta técnica traz consigo a característica da ilusão, apesar de poder ser feita com 

pessoas e objetos em tamanho real, as experiências também ocorrem com brinquedos, 

tecidos e outras ferramentas que acentuam ainda mais o tom lúdico da técnica. 

O stop motion ainda é muito utilizado “nos filmes em que monstros e outras 

personagens fantásticas contracenam com atores de verdade. Em seguida a animação 

era composta sobre o filme no qual as imagens dos atores de verdade estavam 

gravadas” (CAPUZZO, 2001, p.1). Portanto não se trata somente de uma estratégia 

técnica de criação, mas também uma ferramenta de produção utilizada por viabilizar a 

realização de produtos audiovisuais desde um tempo onde a tecnologia digital ainda 

não havia avançado para dar suporte a estas produções.  

Em outras palavras, Iacovone e Borba (2010, p.2) afirmam que “o stop motion 

consiste em fotografar o movimento de seus modelos quadro a quadro, mudando 

suavemente a posição dos objetos entre uma fotografia e outra, para serem 

posteriormente montados e editados sequencialmente, criando, desta forma, a ilusão de 

movimento” (ver figuras 9 e 10). Hoje em dia, com a ajuda de computadores, tudo é 

feito digitalmente através de softwares16como o Animator DV. 

  

                                            
14

  Fonte: http://www.tecmundo.com.br/2247-o-que-e-stop-motion-.htm#ixzz1X76FtPuo. Acessado em 4 
de junho de 2011. 
15

  Fonte: http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm. Acessado em 4 de junho de 
2011. 
 
16

   Em inglês: programa de computador. 

http://www.tecmundo.com.br/2247-o-que-e-stop-motion-.htm
http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm
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                                                Figura 9: Tela do Animator DV 
Fonte: www.stopmotionstore.com. Acessado em 4 de junho de 2011. 

 
 

                          Figura 10: Exemplo de stop motion em imagem estática 

Fonte: http://www.hm9.com.br/blog/v2/2009/03/23/fotografias-em-stop-motion/. 

Acessado em 3 de junho de 2011. 

 

Apesar de toda a aparelhagem para que o stop motion seja bem sucedido, o que 
dá ao espectador o maior suporte para a contemplação do filme é o próprio cérebro:  

Essa ilusão de movimento é devida à Persistência Retiniana. Quando a retina 
dos seus olhos está excitada pela luz ela envia impulsos para o cérebro, que 
por sua vez, são interpretados como imagem pelo córtex cerebral. As células da 
retina continuam a enviar impulsos mesmo depois de a luz ser removida. Isso 
continua por algumas frações de segundos até as células da retina voltarem ao 
normal. Enquanto isso, o cérebro continua a receber estímulos da retina, e 
estes impulsos permanecem como uma imagem vinda da fonte luminosa, 
caracterizando assim o fenômeno da Persistência Retiniana. Por isso, se nesse 
intervalo de permanência da imagem nós sobrepusermos uma nova figura, tem-
se a ilusão de movimento. (CAPUZZO, 2001, p.1). 

 

http://www.hm9.com.br/blog/v2/2009/03/23/fotografias-em-stop-motion/
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Para que isso aconteça, o filme deve ser composto, não obrigatoriamente, por 24 

fotografias a cada segundo, ou fotogramas, ou ainda, frames17, porém, geralmente é 

possível fazer com menos fotogramas, inclusive para que seja percebido o movimento 

pausado, característica do stop motion, que é diferente do movimento continuo dos 

filmes comuns. 

A maior diferença entre o stop motion e o filme “normal” é o movimento pausado. 

Esta técnica passa a impressão de que o universo em que acontece a história do filme 

é de brinquedo, mesmo quando os personagens e cenário são reais, segundo Iacovone 

e Borba (2010, p.01) algumas características da técnica são “a estética diferenciada e o 

potencial para gerar encantamento” e também “os materiais que são utilizados passam, 

de certa forma, sensações táteis aos espectadores” (2010, p. 6). Por isso, como todas 

as três técnicas citadas neste trabalho, o stop motion tem presença marcante, sendo 

assim, é preciso cuidado ao elegê-lo como pilar criativo/produtivo em um filme, e 

também, o publicitário não pode esquecer que a estrela do filme é o produto anunciado, 

e não somente a técnica de produção e a estética do audiovisual. Ainda segundo os 

autores Iacovone e Borba (2010. p.3), “a técnica tem que ficar invisível [...]. O 

espectador tem que ser pego pela ideia, pelo conceito. A técnica utilizada tem que 

favorecer isso, mas sem roubar a cena”.  

Porém, o stop motion tem suas desvantagens, o custo de produção e o tempo 

para a execução, sendo este o seu maior problema, afinal, enquanto a câmera 

filmadora faz todo o trabalho de registrar tudo o que acontece na cena sem 

interrupções, no stop motion cada mínimo movimento precisa ser fotografado de cada 

vez. Além disso, a técnica precisa de um roteiro muito específico e bem planejado para 

cada um desses movimentos, como explicam Iacovone e Borba (2010, p. 6): 

não há movimentação supérflua [...]. Depois de definir os movimentos, é preciso 
definir em quantos quadros eles serão realizados. Para isso, marca-se o 
movimento inicial e o final, e então, calcula-se a quantidade de frames 
necessária à execução dessas ações, assim como os segundos destinados a 
cada plano 

                                            
17

    Frame em inglês significa quadro ou moldura. Sendo assim, no vocabulário audiovisual, frame é cada 
quadro de um filme. Cada segundo de filme é composto normalmente por 24 frames, sendo assim, 24 
quadros por segundo. 
 



45 
 

Então os autores concluem que a utilização desta técnica acontece “quando se 

espera que a peça publicitária cause a impressão de encantamento e magia nos 

telespectadores” (IACOVONE E BORBA, 2010, p. 9) 

Assim sendo, o stop motion tem em seu caráter lúdico uma boa oportunidade na 

publicidade, desde que seja eleito para complementar o conceito da campanha, assim 

como toda e qualquer técnica utilizada no audiovisual.  

 

2.3.3 Tilt shift 
 

Primeiramente, é importante ressaltar que a técnica do tilt shift se refere a uma 

técnica fotográfica que surgiu para corrigir os erros de perspectivas na área da 

arquitetura. Por exemplo, quando se fotografa um prédio, a câmera é posicionada de 

baixo para cima, criando perspectiva, provocando a impressão de que o prédio está 

“caindo para trás”.  

Kv Boyle (2011, p.1) afirma que “to get the whole building into the picture, you 

had to hold your camera at an angle to the building, the top is much further away from 

you than the bottom. And as we know, things that are far away appear smaller than 

things that are close up, so the top seems smaller than the bottom”. Ainda sobre a 

funcionalidade destas lentes: “a shift lens is a lens that is attached to the camera body 

but which can move up and down on little rails, so you can shift the lens up, fitting more 

of the building into your picture without have to hold your camera at an angle” (2011, 

p.1). É possível entender melhor este conceito a partir das seguintes figuras (ver figuras 

10 e 1118): 

 

                                            
18

 Fonte: http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-
photography-part-1. Acessado em 10 de junho de 2011. 

http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
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   Figura 11: lente normal 

Fonte: http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-

guide-to-tilt-shift-photography-part-1. Acessado em 10 de junho de 2011. 

 

As lentes normais obrigam o fotógrafo a inclinar a câmera, fazendo com que as 

linhas de fuga da imagem partam para um único ponto. 

                                   

    Figura 12: lente tilt shift 

Fonte: http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-

guide-to-tilt-shift-photography-part-1. Acessado em 10 de junho de 2011. 

 

A lente tilt shift é mecanicamente diferente. Com ela é possível fixar o corpo da 

câmera em um ângulo reto e mover somente a lente, eliminando desta forma, todas as 

distorções provocadas pela angulação do corpo da câmera, deixando todas as linhas 

retas paralelas ao plano da imagem. 

O fotógrafo Caio Guateli (2009, p.1), que trabalha com esta técnica, afirma que: 

Giro e báscula (tilt and shift) são deslocamentos provocados na composição 
óptica das objetivas que resultam em alteração do plano de foco e do plano de 

http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
http://www.lomography.com.br/magazine/tipster/2011/02/28/a-beginners-guide-to-tilt-shift-photography-part-1
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campo sem mudar a distância focal. As objetivas que oferecem tais mecanismos 
foram projetadas para corrigir efeitos indesejáveis recorrentes do paralelismo 
entre plano óptico e plano fotossensível e do plano fotossensível e o plano 
horizontal. 

 
Ou seja, estas objetivas são feitas para que a imagem que a lente capta seja 

diferente do que o filme registra. Pode-se identificar que é uma lente que se movimenta, 

contendo quatro movimentos possíveis: o tilt, equivalente ao movimento panorâmico 

vertical, já citado neste trabalho, feito da cima para baixo (e vice versa); e o shift, 

corresponde à panorâmica horizontal, da esquerda para direita (e vice versa). Graças 

ao primeiro destes movimentos, é possível “controlar analiticamente a direção em que 

segue o foco e assim focar em um só ponto instantâneo que está em diferentes 

distâncias da câmera sem a necessidade de fechar o diafragma para obter o resultado 

de extensão da profundidade de campo” (GUATELLI, 2001, p.1). O segundo movimento 

“foi criado para ampliar o campo de visão de uma objetiva em determinada direção” 

(GUATELLI, 2009, p.1), é este que corrige a distorção causada pela perspectiva, que é 

comum ao olho humano (ver figura 12). 

                                     

Figura 13: A primeira foto mostra o tilt e a segunda mostra o shift. 
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/10946-fotografia-o-que-e-tilt-shift.htm. Acessado em 
10 de junho de 2011. 
 

Os dois movimentos concomitantes causam efeitos estranhos ao cérebro, o 

primeiro onde é possível escolher o foco (o ser humano enxerga o foco ou a frente ou 

atrás), e o segundo deixa paralelo o que o homem enxergaria distorcido (ver figuras 13 

e 14).  

http://www.tecmundo.com.br/10946-fotografia-o-que-e-tilt-shift.htm
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Figura 14: Mostra a diferença entre uma fotografia com lentes normais, e com lentes tilt 
shift, especificamente o movimento de shift. 
Fonte: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/focusing-ts.shtml. Acessado em 10 
de junho de 2011. 
 

                                

Figura 15: Neste exemplo, pode-se perceber a ação do tilt na fotografia, onde o foco se 
concentra no meio da foto, excluindo a parte superior e inferior da imagem da área de 
focagem.  
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/10946-fotografia-o-que-e-tilt-shift.htm. Acessado em 
11 de junho de 2011. 
 

Esta técnica torna, aparentemente, tudo que está incluso na imagem uma 

miniatura. Esse efeito é causado porque, segundo  Nemes (2011, p.1) “o olho estranha 

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/focusing-ts.shtml
http://www.tecmundo.com.br/10946-fotografia-o-que-e-tilt-shift.htm
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o desfoque, que não é natural para objetos e edifícios tão grandes e o cérebro acaba 

percebendo aquilo como uma miniatura”. É isto que torna o tilt shift tão interessante 

para a publicidade. É encantador, são objetos reais, de tamanho real, que parecem 

miniaturas, isto é, trata-se de uma forma de “brincar com a realidade”.  

Um dos problemas relacionados ao uso desta técnica é a necessidade de 

pessoas especializadas na área, pois não são todos os fotógrafos que dominam o 

equipamento. Além disso, trata-se de uma lente que por ser de alto custo, encarece a 

produção.    

É possível também aplicar o efeito em fotografias de câmeras e lentes comuns, 

até mesmo uma câmera de celular, em softwares, porém perdem as propriedades que a 

lente especial corrige (a questão da perspectiva).  

O que se observa é que o efeito tilt shift se torna um aspecto persuasivo na 

construção da mensagem publicitária, envolvendo o consumidor na ideia de manipular 

objetos de tamanho real como se fossem brinquedos, transferindo ao mesmo a 

sensação de controle. Ora, na cena existem elementos de tamanho real, que 

representam o mundo real, porém com a aparência de uma maquete, ou ainda, 

brinquedos, assim como as crianças que podem controlar os acontecimentos nas suas 

brincadeiras que envolvem o nível do imaginário. 
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3  METODOLOGIA 
 

Este trabalho tem caráter qualitativo, e utilizou primeiramente, a pesquisa 

bibliográfica como meio de compreensão das teorias da criatividade e saberes 

relacionados à produção de filmes publicitários e linguagem e técnica cinematográfica. 

Segundo Duarte e Barros (2005, p. 52), a pesquisa bibliográfica “é uma atividade 

contínua e constante em todo trabalho acadêmico e de pesquisa”, pois esta é a etapa 

em que se consultam obras existentes acerca do assunto de interesse da pesquisa, 

dando fundamentação teórica ao pesquisador e propriedade ao falar de determinado 

assunto, para então poder realizar os procedimentos analíticos sem interpretações 

fantasiosas ou não científicas. Para Duarte e Barros (2005, p. 53): “à medida que o 

indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa a identificar conceitos 

que se relacionam até chegar a uma formulação objetiva e clara do problema que irá 

investigar”. 

No momento posterior a esse, o referencial teórico construído serviu de base 

para a seleção do corpus da pesquisa. Cabe ressaltar que tal seleção obedeceu a dois 

critérios: a) o uso da técnica de produção enquanto elemento central; b) que a técnica 

de produção utilizada pudesse ser visivelmente perceptível pelo espectador comum, ou 

seja, foram escolhidos filmes em que se percebe (“visivelmente”) uma intervenção 

técnica na imagem a partir de uma busca na internet.  

O primeiro filme do corpus foi elaborado para a campanha do anunciante Itaú 

Personnalité chamada “Projeto Perfeito”, criado pela agência DPZ. Intui-se que tal filme 

tenha como pilar criativo e produtivo a técnica tilt shift, uma vez que a mesma se 

percebe facilmente. O segundo filme faz parte da campanha de lançamento do 

anunciante Novo Uno da Fiat, intitulado “Chuva”, foi criado pela agência Leo Burnett. 

Este filme foi veiculado em salas de cinema que dão suporte à tecnologia 3D, já que o 

uso de aparelhos domésticos de reprodução 3D ainda está em fase inicial. O último 

filme publicitário, realizado para a campanha da MTV 2011, trata-se de um stop motion, 

que leva a assinatura da agência Loducca. Na sequência, alguns frames dos filmes 

selecionados poderão ilustrar cada uma das técnicas supracitadas (ver figuras 16 a 18): 
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a) Itaú Personnalité, 1’, Tilt Shift: 

Figura 16: cenas do filme Perspectivas 

Fonte: captura do vídeo feita pelo autor    

 

b) Novo Uno, 1’, 3D: 

Figura 17: cenas do filme Chuva     

Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

c) Balões MTV 2011, 1’, Stop Motion: 

 

 

 

 

       Figura 18: cenas do filme Balões 

Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

É preciso considerar que, no Brasil, há uma escassez da utilização de qualquer 

uma destas técnicas em filmes publicitários, daí a relevância desse estudo e a 

importância da metodologia basear-se na análise estética, mas também fazer uso da 

entrevista semi-estruturada buscando indagar as pessoas envolvidas no processo de 

criação publicitária de tais filmes.   
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A análise estética dos filmes refere-se ao uso da linguagem técnica dos filmes 

publicitários e seu desempenho enquanto peças publicitárias. Segundo Duarte e Barros 

(2005, p. 280), a análise de conteúdo tem como característica fundamental uma 

orientação empírica, noções avançadas de conteúdo, e “metodologia própria”, que 

garante para o pesquisador a independência de avaliação dos resultados. Sendo assim, 

as qualidades técnicas dos vídeos que interessam a este trabalho. O signo que existe 

naturalmente em um stop motion, o poder lúdico e encantador do recurso 3D. Ou então, 

o artifício utilizado para produzir o tilt shift, que também trabalha com caráter lúdico. E 

também a análise de conteúdo da entrevista que servirá como matéria-prima para a 

conclusão do trabalho, uma vez que o contato com os profissionais criadores dos 

vídeos cessarão as dúvidas em relação a este tema específico neste momento. 

Fazendo uso do modelo de entrevista semi-estruturada como método de coleta 

de dados, foi possível aproximar-se de modo mais efetivo do problema de pesquisa 

proposto, uma vez que segundo Duarte e Barros (2005, p. 66), a entrevista semi-

estruturada considera como informação chave para elaborar as perguntas, o problema 

de pesquisa, ou seja, as perguntas devem sempre ficar à margem do que foi elaborado 

no problema. O questionário (ver APÊNDICE B) teve três questões que deram conta de 

colocar em pauta o interesse da pesquisa, e deixou um espaço para uma troca de 

ideias. Os entrevistados escolhidos para esta pesquisa foram os profissionais das 

agências de publicidade citadas acima, cujos nomes estão relacionados no ANEXO B, 

responsáveis pela criação dos vídeos que foram analisados, através de uma entrevista 

via e-mail. O objetivo da entrevista semi-estruturada nesta pesquisa foi o de procurar 

saber o motivo de utilização daquelas técnicas nas campanhas; o porquê da escolha 

das técnicas e se existiu a intencionalidade da eficiência de investir em um filme 

publicitário não convencional.  
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4 ANÁLISE DO CORPUS 
 

Os três filmes foram eleitos por seu caráter técnico de produção. Todos tem a 

técnica de produção suficientemente notável por alguém leigo no assunto, ou seja, é 

percebida rapidamente pelo espectador.  

As técnicas já estudadas nesta pesquisa são o tilt shift, estereoscopia 3D e stop 

motion. Tais estudos serviram de alicerce para desenvolver a análise dos filmes, 

cruzando informações obtidas através das entrevistas cedidas pelos publicitários que 

estiveram envolvidos com a criação dos filmes. 

As entrevistas foram estruturadas a partir de questões relacionadas ao processo 

de criação de cada filme, indagando se a técnica utilizada em cada vídeo foi ou não 

critério na criação ou se foi antecipadamente planejada/pensada durante o processo 

criativo.  

 

4.1 FILME “PERSPECTIVAS”, ITAÚ PERSONNALITÉ 
 

O filme de um minuto criado pela agência DPZ e produzido pela AD STUDIO, 

rodado no ano de 2009, em São Paulo, e intitulado “Perspectivas”, faz uso da técnica tilt 

shift como elemento estético e teve como cenário a cidade de Barcelona, na Espanha, 

em locações como praias, trilhas e construções na cidade.  

Dos três anúncios escolhidos para a análise, Perspectivas é o único que 

apresenta locução do início ao fim do filme (ver no ANEXO C), apesar de ter um apelo 

imagético marcante. Apresenta uma palheta de cores variada, e as cenas filmadas 

apresentam prédios sendo construídos (ver figura 24), pessoas em momentos de 

descanso na praia. Cena da cidade e prédios sendo construídos na beira do mar, o que 

produz um sentido e sensação de energia, de possibilidade de realização dos sonhos, 

tendo na locução a legitimação deste discurso com frases como “Você tem o tamanho 

dos seus sonhos”, “Um sonho pode estar em qualquer lugar”, “Abrace o mundo, 

comece uma história, sonhe... de olhos bem abertos” e “Nós estamos aqui pra você 

realizar”.  
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                         Figura 19: cena de prédio sendo construído. 

                               Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

Além disso, o fato das lentes tilt shift fazerem com que os objetos reais pareçam 

maquetes, reforça o conceito do filme, que segundo o publicitário Marcello Barcelos em 

entrevista afirma que se trata  

"de entender o universo do cliente, e então chegar mais perto dele para 
entender e atender cada uma das suas necessidades. A técnica era perfeita 
para ilustrar esse conceito, já que mostrava primeiro o cliente do alto, e depois 
bem de perto. Além de ser diferente e impactante, como sempre é a 
comunicação de Personnalité”. 

 

A maioria das cenas começa com um ângulo bastante aberto, passando por 

planos conjunto e chegando a planos fechados (ver figura 20). 

 

       Figura 20: transição de planos abertos para planos fechados. 

                      Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

Tal linguagem ilustra o que se refere o publicitário entrevistado, vendo o cliente de longe 

até chegar perto dele. Segundo os responsáveis pela criação do filme, essa mudança 

de planos, primeiro aberto, retrata o caminho que a empresa está tomando, está indo 

cada vez mais longe, e os planos fechados, que mostram os personagens mais 

próximos, tratam da intimidade que a empresa vem construindo com seus clientes. 

No momento em que a frase narrada “Você tem o tamanho dos seus sonhos”, um 

grande plano geral é mostrado, referenciando o espaço (ver figura 21).  
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                              Figura 21: grande plano geral e plano geral 

                                 Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

Os ângulos plongeés são frequentemente utilizados depois que a frase “Procure 

outros ângulos” é falada pelo narrador (ver figura 27). 

  

          Figura 22: angulações em plongée. 

                            Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

  

Cabe salientar que o uso dessa posição de câmera, que significa mergulho, 

consiste em apontar a câmera de um ponto alto para baixo, provocando a sensação de 

impotência, de inferioridade ao objeto filmado. No caso do filme Perspectivas, a 

finalidade dos plongeés é indicar que existem outros pontos de vista, que o espectador 

pode ver as coisas a partir de um ângulo diferente. 

É possível perceber que a locução está muito amarrada a cada cena, embora o 

publicitário Marcello Barcelos afirme que a técnica tilt shift não tenho sido pensada 

antecipadamente para este filme: “foi o contrário: a criação e as necessidades da 

campanha foram o motivo para a escolha da técnica”. Mas o que se observa é um 

cuidado com a relação das técnicas de linguagem de câmera com a locução, e o 

resultado disto preenche os requisitos do conceito, o que evidencia que mesmo que a 

sofisticada técnica tilt shift não tenha sido um critério para a criação, as técnicas mais 

comuns foram.  

A trilha, produzida pela produtora Voicez, especialmente para este cliente, é 

apenas instrumental, composta por sons de tambores e alguns instrumentos de corda 
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sintetizados, criando um efeito e impressão de que estes instrumentos são tocados de 

trás para frente, novamente reforçando a ideia do “ponto de vista diferente”, “um outro 

ângulo”. 

Marcello Barcelos afirma que a técnica não precisa ser um preceito para a 

criação, mas sim um reforço para a ideia: “a técnica diferente não é uma obrigação, 

principalmente se for um uso gratuito, mas pode acrescentar muito a uma ideia quando 

está a serviço do conceito”. 

Evidencia-se, portanto, que mesmo o tilt shift não tendo sido escolhido 

previamente por suas características, alguns outros elementos técnicos foram pensados 

estrategicamente em seu lugar. Percebe-se, neste caso do filme Perspectivas, que a 

técnica do tilt shift não fez parte do ponto de partida da ideia, mas ajudou a construção 

e a “montagem” da mesma. 

 

4.2 FILME CHUVA, NOVO UNO 
 

Com imagens em preto e branco (ver figura 23), indicando a rotina de uma 

cidade grande, começa o filme Chuva, de duração de um minuto, produzido para a 

segunda fase da campanha do novo Fiat Uno, criado pela Leo Burnett e gravado em 

parceria pelas produtoras paulistas Vetor Zero e Lobo que foi veiculado nos cinemas. 

 

                              

                                    Figura 23: preto e branco 

                          Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

As cenas apresentam personagens do cotidiano do centro de São Paulo, e, 

apesar de conter um elenco, estes personagens dão à peça audiovisual, uma sensação 
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de intimidade, de estar em casa. Embora os criativos do filme afirmem19 que fugir deste 

cenário seria uma boa opção, afinal é um cenário muito “batido”. Porém a escolha se 

justifica ao se observar o conceito da campanha, que é colorir o dia-a-dia da cidade20, a 

cor nesta fase da campanha é muito importante, com carros diferentes do habitual 

prata, preto ou branco que são mais utilizados pelos brasileiros (ver figura 24). 

                            

                                   Figura 24: chuva colorida  

                      Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

Ao início do filme chovem cubos coloridos, que desperta a curiosidade e 

estranheza dos personagens, que estão indo para o trabalho, ou já nele, pegando 

ônibus, tomando café da manhã nas padarias da cidade, quando a chuva colorida 

começa, indica ao espectador uma nova rotina, uma surpresa no cotidiano, combinando 

desta forma com o conceito da campanha (ver figura 25). 

      

         Figura 25: cenas do cotidiano  

                        Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

O filme é composto de muitos cortes, enquadramentos e movimentos de câmera, 

que lhe adicionam movimento. Sendo assim, o começo do filme, enquanto o produto 

                                            
19

 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Qf8NZcZp2Rg  making of  novo uno produzido pelo Programa 
Reclame (www.programareclame.com.br/). Acessado em 02 de novembro de 2011. 
20

 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=aH7AMfY3ziw  making of  produzido pelo programa Avesso 
(http://www.avessotv.com.br/) com os criadores da campanha do novo Fiat Uno. Acessado em 02 de 
novembro de 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qf8NZcZp2Rg
http://www.youtube.com/watch?v=aH7AMfY3ziw
http://www.avessotv.com.br/
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anunciado ainda não entrou na cena, a presença destes elementos de linguagem ainda 

não é visível, porém ao iniciar da chuva de carros, tais elementos aparecem.  

A trilha, composta pela produtora Cream Studio especificamente para este filme, 

assinala fortemente o momento da chegada do novo Fiat Uno na cena, pois seu 

começo, puramente instrumental, acompanha o início da chuva, transmitindo uma 

sensação de calma, mesclada com a sonoplastia que representa o som da chuva. No 

instante em que o anunciante aparece na cena a musica “cresce”, é adicionada a 

percussão e os vocais, onde a sensação de felicidade e alegria é transmitida ao 

espectador, resultado da junção entre a linguagem de câmera, o cenário em preto e 

branco, e a chuva e os carros coloridos e a trilha. Observa-se também, a ausência de 

locução, apenas uma chamada ao fim do filme com a assinatura da marca.  

Cor, novidade e alegria são palavras chave que fazem parte do conceito do filme. 

O intuito é deixar claro que, por o novo Fiat Uno ser um carro que se destaca pelas 

suas cores diferenciadas, o cotidiano torna-se mais “leve”.  

Em entrevista com os publicitários Fernanda Moura e Ruy Lindenberg, 

responsáveis pela criação desta campanha, foi possível descobrir em que momento a 

técnica tridimensional apareceu. E novamente, não foi um preceito para a criação, 

explicam:  

 

O filme do novo Uno não foi pensado para ser feito em 3d. O filme original, foi 
ao ar e fez muito sucesso. Quando o filme ficou pronto percebemos que ele 
ficaria muito legal no cinema e em 3D[...] 

 

O recurso 3D traz ao filme características lúdicas e fantásticas, apesar do filme 

não ter sido pensado para esta técnica, os elementos estéticos presentes nele, o 

favoreceram para que fosse adaptado, segundo os publicitários consultados:  

 

Como esse filme é muito colorido e tem muita animação, vários planos, 
percebemos que o carro e todo o filme saltariam na versão 3D, além disso, 
percebemos que os comerciais que passam no cinema 3D quase nunca são 3D 
e o nosso filme tinha todos os ingredientes para um bom comercial 3D. Planos 
diferenciados, muito colorido, alegre, jovem e com boa aceitação do público. 

 

Uma percepção de quão conscientes são os publicitários frente aos produtos 

audiovisuais já pode estar sendo formada a partir de agora, pois duas das três equipes 
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de criativos não levaram previamente em consideração a contribuição da técnica para a 

mensagem, e só optaram por tais técnicas depois da criação, acreditando que a técnica 

deve estar a favor do conceito, e não o contrário. 

 

4.3 FILME BALÕES, MTV  
 

Criado pela agência Loducca e produzido pela ParanoidBR, este stop motion faz 

parte da campanha de vinte e um anos da MTV no Brasil e faz parte da campanha “A 

Festa Não Para”. O filme de um minuto apresenta personagens históricos da música, 

como Amy Winehouse, Ozzy Osbourne, Slash e Jimi Hendrix para celebrar a data.  

O filme foi gravado em um plano seqüência, o que não caracterizaria um stop 

motion propriamente dito, pois é utilizada uma câmera filmadora acoplada num carrinho 

que passam por duzentos metros de trilhos, e não uma câmera fotográfica como o 

habitual nesta técnica. Porém, o stop motion acontece nos seiscentos21 balões, onde 

dez deles são estourados a cada segundo, o que equivale a um frame cada um, 

totalizando dez frames por segundo. Todos os balões contêm colados em si um 

movimento (desenho) impresso num decalque. Conforme os balões são estourados, o 

desenho colado no balão seguinte complementa o movimento do anterior (ver figuras 

26, 27 e 28).              

 

 

 

 

                              

Figura 26: Decalques sendo preparados.    Figura 27: Decalques sendo colados. 

Fonte: captura do vídeo feita pelo autor       Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

                                            
21

 http://www.youtube.com/watch?v=7Hnx--KGAZo&feature=related  making of do filme Balões da MTV, 
produzido pela ParanoidBR. Acessado em 3 de novembro de 2011.  

http://www.youtube.com/watch?v=7Hnx--KGAZo&feature=related
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Figura 28: Duzentos metros de trilhos a serem percorridos pela câmera. 

                        Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

E, desta maneira os acontecimentos no filme se dão, numa seqüência em que tais 

personagens famosos da música, entre novos e veteranos, aparecem para marcar sua 

presença na história deste anunciante (ver figuras 29, 30 e 31). 

      

     Figura 29: Jimi Hendryx.             Figura 30: Slash. 

                      Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

                           

                            Figura 31: Amy Winehouse. 

                      Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

 A trilha, cuja produtora de áudio RAW AUDIO foi responsável, é de autoria de 

Giachino Antonio Rossini, com a ópera Guillermo Tell, que faz uma busca nos princípios 

da música, contrastando com a modernidade, já que a trilha foi regravada com piano e 

um vocal em coro (sem letra) complementando o arranjo.  
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Apesar de ser o vídeo de comemoração do aniversário de vinte e um anos de 

uma empresa tradicional no seu meio, transmite toda a jovialidade e fôlego que tem a 

MTV, pois o público-alvo da emissora encontra respaldo entre os jovens. Isso é 

ilustrado no vídeo também no momento em que o desenho do ovo quebra e dele nasce 

um pinto, que morre, e posteriormente volta a virar um ovo. Tal seqüência constrói uma 

idéia de renascimento, o que liga o conceito “a música nunca para” ao roteiro do filme 

(ver figura 37). 

         

            Figura 32: cena do início e final do filme 

                                          Fonte: captura do vídeo feita pelo autor 

 

Quanto às questões criativas, baseado nas respostas do publicitário André Faria, 

o filme da MTV passou pelo mesmo processo que os supramencionados neste capitulo. 

Sendo assim, o que o entrevistado afirma é semelhante ao que os demais afirmaram: 

“O critério para a criação foi a ideia. Depois de tida a ideia, pensamos na melhor 

maneira de executá-la. Mas o que norteou a criação foi a tentativa de fazer algo original 

e diferente”. A partir disso, pode-se supor que a busca pela originalidade encaminhou a 

equipe de criação para encontro da técnica, sendo assim, acontece como nos outros 

dois filmes analisados que buscavam imprimir originalidade representada pela técnica. 

O publicitário André Faria justifica o uso da técnica por seu caráter exclusivo: “não 

queríamos nada fake22 ou digital, queríamos algo hand-made23 e analógico, imprimindo 

mais cuidado ao filme”, o que nos permite fazer uma observação de que, mais uma vez, 

os profissionais entrevistados concordam que a utilização da técnica, além de tornar o 

                                            
22

  Segundo o dicionário Michaellis: fake
1: 

falsificar, imitar falsificando. 2 fingir, disfarçar. 3 improvisar. • adj 
Amer falso, falsificado, afetado.  

23
 Segundo o dicionario de expressões Macmillan, hand-made significa feito à mão por uma pessoa. 

Fonte: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/handmade visitado em 14 de novembro de 
2011. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/handmade
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filme um produto único e de destaque, significa um cuidado do anunciante com a 

mensagem e com o receptor desta. 

De uma maneira geral, o publicitário afirma não ter uma receita de criação: “não 

gosto de colocar regras nem amarras, senão ficamos presos a ela. Não existe um 

manual ou um modos-operandi de criação”. Ou seja, a prevalência da técnica é bem 

vinda quando favorece o conceito:  

Muitas vezes começamos a pensar baseados ou influenciados por alguma 
determinada técnica e/ou fotógrafo e/ou diretor e/ou lugar e/ou sensação que 
conhecemos e que estamos envolvidos. Outras vezes, esquecemos a forma e 
pensamos 100% no conteúdo, indo posteriormente atrás da melhor maneira de 
executá-la.  

 

Concluindo, o ponto de partida da ideia não foi a técnica, o conceito se uniu à 

técnica no momento em que os criativos desta campanha buscavam ferramentas 

lingüísticas e visuais que representassem originalidade e demonstrasse a preocupação 

na produção do filme, já que o stop motion sempre é um trabalho quase cem por cento 

artesanal.  

De uma maneira geral, os publicitários esclareceram que começam pela ideia, 

para depois determinar a técnica de produção, e mais, os profissionais afirmam que a 

técnica deve estar a “serviço do conceito”, segundo o publicitário Marcello Barcelos, um 

dos entrevistados e criador do filme em tilt shift. Essa postura denota que a técnica não 

é parte do processo de criação, mas sim uma consequência, uma escolha feita 

posterior ao “nascimento” da ideia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O que motivou esta pesquisa, além da afinidade com a área de produção e 

criação audiovisual, foi a curiosidade sobre a ausência de filmes que fazem uso de uma 

construção rica em aspectos técnicos de produção no mercado nacional. Ora, é 

possível perceber o quanto os filmes publicitários produzidos no Brasil são basicamente 

orientados pela exibição dos produtos anunciados, relegando, na maioria dos casos, a 

utilização de técnicas de produção amarradas a conceitos de campanha.  

Temas como a produção dos filmes e o processo criativo foram consultados para 

que fosse possível alcançar os objetivos específicos da pesquisa, os quais eram 

identificar as diferentes técnicas de produção e escolher filmes que representassem a 

utilização da técnica. Tais objetivos foram discutidos a partir dos capítulos referentes ao 

assunto, através da explicação do processo criativo para filmes publicitários, trazendo 

primeiramente o processo criativo individual, passando pelo coletivo, sendo capaz de 

sanar as dúvidas acerca do tema.  

Como terceira etapa de objetivos, foi realizada uma entrevista com um membro 

da equipe que se envolveu na criação de cada um dos vídeos selecionados na análise. 

Para tanto, das agências Leo Burnett os publicitários Fernanda Moura e Ruy 

Lindenberg; da Loducca, André Faria e da DPZ, Marcelo Barcellos, responderam 

satisfatoriamente ao questionário proposto. 

Com base nas respostas destes profissionais foi possível estabelecer uma 

relação entre o estudo teórico e a prática exercida no mercado, de modo que se pôde 

chegar na conclusão de que no momento da execução o uso da técnica é relevante, no 

entanto, enquanto princípio criativo ela não se mostra um pré-requisito, apesar de 

outros aspectos técnicos serem planejados e executados com grande cautela pelos 

profissionais, porém mais básicos, como movimento e enquadramento das câmeras.  

O que se observou é que a criação orientou-se a partir de um conceito e, mesmo 

que a técnica seja o mais relevante e perceptível nos vídeos, foi a partir das definições 

conceituais da campanha que as questões técnicas adaptaram-se, mostrando-se 

também representantes do conceito de originalidade. Em todos os casos, os 

profissionais adicionaram a técnica à produção por trazer uma característica única e 
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que torna o produto de sua criação transponível esteticamente e conceitualmente frente 

aos dos concorrentes. Porém a preocupação de o filme parecer “sensacional” sempre 

foi prioridade do público-alvo, que deixa claro como os anunciantes querem ser vistos 

por seus clientes: únicos e originais. 

O espectador muitas vezes pode não compreender ou não desenvolver o olhar 

para a questão conceitual ou criativa na publicidade, prendendo-se, assim, aos quesitos 

técnicos, os quais chamam sua atenção. É com relação a isso que o uso da técnica 

desponta enquanto um elemento persuasivo e por isso esta foi a maneira que a criação 

destas campanhas encontraram de buscar destaque ante ao seu público-alvo. 

O primeiro filme analisado, “Perspectivas”, criado pelo DPZ, que traz a técnica tilt 

shift, é dos três, o único em que a técnica traduz e representa fielmente o conceito da 

campanha, pois os criadores fizeram uso da técnica sabendo dos efeitos e sensações 

que a mesma provoca, o que correspondia ao conceito trabalhado. 

O segundo, “Chuva”, proposto pela Leo Burnett à campanha de lançamento do 

Fiat Novo Uno, contendo imagens tridimensionais, teve a técnica incorporada no filme 

posterior a sua produção, ou seja, o que os criadores do filme fizeram foi um 

reaproveitamento do filme em 2D para produzi-lo em 3D, pois enxergavam no filme 

potencial para tanto. Sendo assim, adicionou ao filme características únicas e 

inovadoras, tal como previa o conceito do “novo” da campanha. 

O ultimo filme que compõe o corpus deste trabalho foi criado pela agência 

Loducca para a MTV, em comemoração aos vinte e um anos da emissora no país. De 

certa forma, também foi um reaproveitamento de ideias, como no filme criado pela Leo 

Burnett, pois o publicitário André Faria afirma que “o embrião dessa ideia nasceu na 

criação minha e do Dulcídio, diretor, de um clipe para o Capital Inicial – mas não 

chegamos a lugar nenhum. Depois de tanto quebrar a cabeça, pintou o trabalho para a 

MTV e vimos que tinha tudo a ver com o conceito”.  

Sendo assim, pode-se dizer que a técnica se mostra, inúmeras vezes, o último 

lugar de recurso criativo e, apesar de o público espectador se sentir fortemente atraído 

pela característica estética que as técnicas imprimem aos filmes (tal fato foi percebido 

através dos comentários feitos pelos espectadores nos vídeos de making of 

disponibilizados na internet pelas próprias produtoras), o uso das mesmas é quase nulo 
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enquanto princípio criativo, o que torna os filmes publicitários padronizados e pautados 

pela criatividade da ideia.  

Esta pesquisa busca apresentar que tal panorama pode ser diferente, uma vez 

que a técnica apresenta uma força persuasiva muito forte, indiciada e constatada pela 

pouca recorrência da locução nos filmes (com exceção do filme Perspectivas). Os 

outros dois filmes contêm o mínimo de informações verbais, sugerindo que a técnica, 

incluindo imagem e som, pode “dizer” mais que um texto lingüístico. 

Tais fatos levam esta pesquisa a deixar uma questão aberta: se a técnica 

imprime positivamente valores como originalidade, fantasia, destaque, por que poucos 

profissionais da criação de vídeos recorrem ao uso destas nos princípios criativos? Um 

indício disso pode ser o pouco domínio demonstrado pelos criadores de vídeos a 

respeito das técnicas de linguagem audiovisual (fato que foi possível observar através 

dos making´s off disponibilizados na internet pelas produtoras dos filmes). 

Assim, o valor desta pesquisa está na descoberta do lugar da intervenção técnica 

no processo criativo, sendo o mesmo, preferencialmente, determinado em ultimo lugar 

como dispositivo de criação, e em primeiro apenas como suporte do conceito. 
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ANEXO A 
 

ITAU PERSONALITÉ: 
Data da produção: set. / out. 2009  
Cliente: Itaú Unibanco S.A. 
Produto: Personnalité  
Título: Projeto Perfeito  
Secundagem: 60  
Diretores de criação: Francesc Petit, Fernando Rodrigues, Marcello Barcelos, Diego 
Zaragoza 
Criação: Marcello Barcelos, Fernando Rodrigues, Ana Laura Gomes, Rodrigo Senra, 
Daniel Poletto  
Produtora imagem: AD Studio 
Direção imagem: Jarbas Agnelli 
Direção efeitos especiais : Tomas Egger 
Fotografia: Enio Berwanger 
Co-produção espanha : Lantana Films  
Montagem: AD 
Produtora trilha: Voicez 
Finalização: AD 
Computação / animação: AD  
RTVC: Paulo Moraes, Adriana Marino, Vanessa Wallner 
Atendimento agência : Maria Pestana e Mariana Salles 
Aprovação cliente : Fernando Chacon, Marcos Caetano, Eduardo Tracanella, Helena 
Caetano e Elis Bonamigo. 

 

NOVO UNO 

Filme: Chuva 

Duração: 60" / 30" 

Anunciante: Fiat Automóveis S/A 

Agência: Leo Burnett 

Diretor de Criação: Ruy Lindenberg 

Diretores de Arte: André Kirkelis e Sergio Lobo 

Redator: Tomas Correa 

RTV: Celso Groba, Fernanda Moura e Camila Aquino 

Atendimento: Denise Millan, Cintia Mourão, Raphael Pinho Daniela Ferreira e Pedro 

Lage 

Mídia: Alessandro Visconde, Daniela Franco, Leonardo Gomes, Juliana Scarabeli, 

Paulo Pereira e Janaina Saldanha 

Planejamento: Patricia Weiss, Tiago Lara e Felipe Santini 

Aprovação Cliente: C. Belini, Lélio Ramos, João Ciaco, Malu Antônio e Ana Brant 

Produtora de Filme: Vetor Zero / Lobo 

Diretor: Nando Cohen / Mateus de Paula Santos / João Tenório 
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Diretor de Fotografia: Lito Mendes da Rocha 

Diretor de Arte: Marcelo Reginato 

Montagem: Vinicius Martins 

Diretor de CG: Cleverson Leal 

Produtor Executivo: Alberto Lopes / Sergio Salles 

Direção de Produção: Andre Rosa 

Atendimento: Roberta Reigado 

Pós-produção: Vetor Zero / Lobo 

Animação: Fred Palacio, Helio Takahashi, Rafael Martinez, Danilo Enoki, Guilherme 

Marcondes 

Rigging: Richard Maegaki 

Dinâmicas/VFX: Cleverson Leal, Danilo Enoki, Rafael Martinez 

Render TD: Tiago Dias 

Renders: Igor Colaicovo, Tiago Dias 

Composição: Cleverson Leal, Tiago Dias 

Modelagem: Marcos Smirkof 

Modelagens Adicionais: Fred Palacio, Danilo Enoki, Rafael Martinez 

Tracking: Danilo Enoki, Rafael Martinez, Felipe Mattos 

Rotoscopia 3D: Danilo Enoki, Fred Palacio, Felipe Mattos 

Rotoscopia 2D: Gassan Abdouni, Marcio 

Produtora de Som: CREAM Studio 

Maestro: Waldo Denuzzo 

Locução: Gabriel Carrera 
 
MTV 2011 

Agência: Loducca 

Anunciante: MTV 

Criação: Dulcidio Caldeira, Andre Faria e Guga Ketzer 

Direção de Criação: Guga Ketzer, Marco Monteiro, Pedro Guerra e Cassio Moron 
Direção Geral de Criação: Guga Ketzer 

Atendimento: Carmen Assumpção, Sabrina Spinelli e Gisele Kumruian 

Planejamento: Isabella Mulholland e Mariana Quintanilha 

Mídia: Kelly Cotta e Camila Fonseca 

Produtor Executivo de Criação: Sid Fernandes e Ana Luisa André 

RTV: Karina Vadasz 

Produtora: ParanoidBr 

Diretor: Dulcidio Caldeira 

Fotografo: Alexandre Ermel 

Ilustrador: Daniel Semanas 

Produtor Executivo: Egisto Betti 

Produção: Equipe ParanoidBr 

Finalização: Sindicato VFX 
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Trilha: Hilton Raw  

Aprovação Cliente: Wagner Gorab, Lilian Chwartzmann e Ana Penteado 
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APÊNDICE A 
 
Entrevistas aos profissionais que criaram os filmes, das agências Leo Burnett 

(3D), Loducca (Stop Motion) e DPZ (Tilt Shift): 
 

(A)  DPZ 

1) A técnica Tilt Shift que você utilizou para produzir a peça audiovisual em questão 

foi um critério para a criação? 

2) Por que o uso desta técnica específica para esse produto audiovisual? 

3) De uma maneira geral, você acha que as intervenções técnicas contribuem para 

a criação publicitária e que tais técnicas são utilizadas conscientemente no 

processo criativo (ou que o criativo não cria pensando em determinada técnica)? 

 

(B)  LEO BURNETT 

1) O recurso 3D que você utilizou para produzir a peça audiovisual em questão foi 

um critério para a criação? 

2) Por que o uso desta técnica específica para esse produto audiovisual? 

3) De uma maneira geral, você acha que as intervenções técnicas contribuem para 

a criação publicitária e que tais técnicas são utilizadas conscientemente no 

processo criativo (ou que o criativo não cria pensando em determinada técnica)? 

 

     (C) LODUCCA 

1) A técnica Stop Motion que você utilizou para produzir a peça audiovisual em 

questão foi um critério para a criação? 

2) Por que o uso desta técnica específica para esse produto audiovisual? 

3) De uma maneira geral, você acha que as intervenções técnicas contribuem para 

a criação publicitária e que tais técnicas são utilizadas conscientemente no 

processo criativo (ou que o criativo não cria pensando em determinada técnica)? 
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APÊNDICE B 
 

(A)  ITAU PERSONNALITE 
Locução: 
00:06/00:08 Você tem o tamanho dos seus sonhos 
00:09/00:12  Sejam eles a coisa mais complexa 
00:15/00:17 Ou a coisa mais simples do mundo 
00:18/00:21 Um sonho pode estar em qualquer lugar 
00:22/00:27 Pode ser algo que parece distante, ou que está bem ali, do seu lado 
00:30/00:32 Então procure outro ângulo 
00:33/00:35 uma perspectiva nova 
00:36/00:42 Abrace o mundo, comece uma história, sonhe...de olhos bem abertos 
00:45/00:48 Nós estamos aqui pra você realizar 
00:54/00:59 Itaú personnalité, só é perfeito pra nós quando é perfeito pra você 
 

(B) FIAT UNO 
Locução: 
00:52/00:55   Por um mundo mais colorido, com mais inovação e tecnologia 
00:57/01:00 Fiat. Líder de vendas pelo nono ano. 
 

(C) MTV 
Lettering: 
00:55/00:56  A festa não para 
00:57/00:58 A musica não para 
00:58/00:59 MTV 2011 
 
 
 
 
 
 


