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RESUMO 
 

Em publicidade é possível identificar diferentes tendências estéticas na área do design gráfico 

e direção de arte e uma dessas é a que pode ser percebida nos anúncios que se utilizam de um 

mínimo de elementos para comunicar uma mensagem. Nesta pesquisa, este tipo de layout está 

sendo chamado de minimalista. Sendo assim, este estudo se propõe a identificar quais 

características tornam este tipo de mensagem frequentemente premiado por sua criatividade 

na opinião de criativos (diretores de arte e redatores) que atuam em Santa Maria/RS. Para 

isso, a metodologia escolhida resultou em uma pesquisa qualitativa descritiva, de nível 

exploratório, na qual utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Categorias de análise foram 

criadas a fim de facilitar a criação das perguntas que foram feitas aos publicitários e sua 

devida análise e interpretação.  

 

Palavras-chave: Minimalismo; Layout; Criatividade; Publicidade. 

 

 

ABSTRACT 

Within the advertising is possible to identify different trends in the area of graphic design, 

and a trend can be seen in ads that use minimal elements to communicate a message. In this 

study, this type of layout is called minimalist. Thus, this study aims to identify which 

characteristics make this type of message often rewarded for their creativity in the opinion of 

creatives (art directors and editors) that operate in Santa Maria. For this, the methodology 

chosen it is an exploratory qualitative level, through content analysis. Categories of analysis 

were created to facilitate the analysis and creation of questions that were asked to 

advertisers. 

 

Keywords: Minimalism; layout; creativity; Advertising 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem diversos meios utilizados para comunicar uma mensagem de publicidade ou 

de propaganda como televisão, internet, rádio e a mídia impressa; esta última, considerando 

sua diversidade, pode ser vista em jornais, revistas e encartes, com os mais diferentes apelos.  

Em anúncios impressos, para comunicar uma mensagem, utiliza-se de elementos 

verbais (chamadas, textos, slogans, assinaturas de marca) e não verbais (cores, imagens, 

tipografia) que são igualmente importantes para o resultado final do trabalho. Para Cesar 

(2000), elementos verbais e não verbais precisam estar adequados ao conceito criativo e 

compara ainda o anúncio com um sistema de engrenagens, em que tudo precisa funcionar em 

sincronia para que este atinja o objetivo. 

Especificamente entre os tipos de publicidade impressa, podemos encontrar um grande 

número de anúncios que se utiliza de poucos elementos na sua configuração. Estes anúncios, 

de uma forma geral, são chamados de funcionalistas e seguem noções norteadoras de 

simplicidade e clareza, propostas inicialmente na Escola Bauhaus. Elencados por Gruszynski 

(2000), esses princípios são obtidos por meio da economia na utilização de diferentes famílias 

tipográficas, da ênfase na legibilidade, no uso consciente da hierarquia das informações 

expostas e na facilidade de decodificação da mensagem pela repetição de signos. Também 

chamados de canônicos, estes anúncios são feitos para serem rapidamente compreendidos 

pelo público que os recebem. 

Por outro lado, no final do século passado, começaram a surgir novos designers 

quebrando estas regras, utilizando textos sobrepostos a imagens (e vice-versa), dispensando o 

grid
1
 nos leiautes, criando uma certa ilegibilidade. 

 

Nos objetos gráficos em que certas fórmulas consagradas do design moderno foram 

desconstruídas pelos designers contemporâneos, não existe um princípio dominante 

perceptível. Existe, isto sim, uma atitude comum, irreverente, irônica, iconoclasta, 

um processo crítico, fruto da desconstrução, que se torna singular a cada trabalho 

realizado (GRUSZYNSKI, 2000, p.25). 

 

Este tipo de layout, que não segue regras e nem qualquer padrão anteriormente 

proposto pelos funcionalistas, ficou conhecido como não canônico, justamente por não 

obedecer às regras utilizadas nos layouts funcionalistas na sua constituição. 

                                                
1 Grid: Definição de colunas e linhas que funcionam como guias para a disposição dos elementos do layout. 
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Anúncios funcionalistas se fundamentam, então, na ideia de que a mensagem deve ser 

clara, simples, e exposta com objetividade ao receptor; o que é defendido por muitos 

profissionais da área como Cesar (2000), que afirma que quanto maior o número de elementos 

em um anúncio, menos pontos de atenção o anúncio terá, podendo ocasionar, 

consequentemente, o desinteresse por parte do leitor. 

Aqui cabe fazer uma diferenciação para fins de esclarecimento: dentre anúncios que 

podem ser, em princípio, classificados como funcionalistas, existem os que, em sua maioria, 

são compostos por um título, uma imagem e a marca que o assina. Este é o caso de produtos 

de perfumaria, calçados, vestuário e acessórios de moda – entre outros – cujos apelos ao 

consumo não dependem de argumentos textuais relevantes por serem marcas, em geral, já 

consagradas entre seus públicos-alvo. O Anexo 1, exemplifica esse tipo, pois apresenta apenas 

uma foto, onde um rapaz vestido em trajes elegantes está em um cenário desfocado, 

acompanhado de um pequeno texto que apresenta o perfume, a assinatura da marca e uma 

fotografia da embalagem do produto. 

Porém existem, também, aqueles que apresentam o mínimo de imagens e textos, mas 

que instigam a reflexão por parte do receptor para completar seu sentido, como é o caso da 

peça assinada pela associação Desportiva para Deficientes, que pode ser observada no Anexo 

2. Esse anúncio – premiado com Ouro na categoria Revista, do 29º anuário do Clube de 

Criação de São Paulo, no ano de 2004 – apresenta a imagem do que parecem ser duas pernas 

de um atleta em uma corrida. Seguindo para o texto, apresentado de forma simples em corpo 

pequeno no canto inferior esquerdo, está a surpresa: “Os braços substituem as pernas tão bem 

que você nem notou a diferença. Associação Desportiva para Deficientes”. Voltando para a 

imagem, então, é possível perceber que o que pareciam ser pernas, em um primeiro momento, 

são na verdade braços calçando os tênis nas mãos.  

Neste anúncio temos um bom exemplo do que Mahon (2010), cita como elemento 

importante para a elaboração de peças criativas. O autor afirma que uma imagem incomum 

pode induzir o receptor a olhar duas vezes para o anúncio, como acontece neste exemplo, no 

qual o espectador identifica a imagem e após ler o texto, volta na imagem para entender o que 

realmente está sendo apresentado. 

Pode-se, então, distinguir qual o tipo de mensagem objeto deste estudo: não são as que 

se utilizam apenas de um mínimo de elementos, mas as que instigam e provocam o receptor a 

completar a mensagem. 
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 Convém informar também que neste estudo será feita uma apropriação do termo 

“minimalista”, muito comum em outras áreas do conhecimento, como arquitetura, moda ou 

artes plásticas, para identificar esta última classe de anúncios. Este termo é oriundo de um 

movimento artístico denominado Minimal Art e utilizado para definir, segundo Dempsey 

(2003), as formas extremamente simples e mínimas que um grupo de artistas estava criando 

no final dos anos 50. Sobre a Arte Mínima Batchelor (1999) e Dempsey (2003) concordam 

que neste movimento, os artistas iniciaram criando esculturas tridimensionais simples, e que 

passaram por diversos nomes como “Arte ABC” e “Literalismo”, porém o mais forte e mais 

utilizado na época foi o termo “Minimalismo”.  

Ainda segundo Batchelor (1999), após alguns anos, este termo já estava sendo 

empregado em diversas outras situações até mesmo do cotidiano para definir pinturas 

pertencentes a outros movimentos, mas que eram simples em sua essência. Portanto, para 

denominar o tipo de mensagem publicitária, que se vale de um mínimo de elementos na 

composição final do trabalho e que instiga o público, será usado este termo. 

Sendo assim, ao se perceber que estes anúncios minimalistas são frequentemente 

reconhecidos como criativos por sua originalidade por anuários e outros festivais que 

premiam a criatividade, e em sua maioria é composta com uma disposição simples dos 

elementos, este estudo se propõe a averiguar as características que tornam estes anúncios 

apontados por essas premiações como criativos. Após escolhido o objeto de estudo deste 

trabalho, buscou-se identificar pessoas que pudessem falar com propriedade sobre o tema 

criação publicitária a fim de explorar e dissertar sobre este tipo de mensagem; ou seja, 

publicitários que atuassem em agências locais na área de criação, tanto como redatores quanto 

diretores de arte e/ou designers gráficos.  

Definido esse cenário, surge a questão que este estudo pretende responder:  quais 

características, na visão de publicitários santa-marienses, fazem alguns anúncios minimalistas 

serem reconhecidos como criativos? Para que fosse possível responder a tal questionamento 

foi preciso identificar as características estético-formais de anúncios minimalistas criativos, 

assim como também observar a relação entre o conteúdo e a forma de tais mensagens. Com 

tais informações, o passo seguinte foi verificar se os publicitários reconhecem condições que 

levam tais anúncios serem apontados como criativos. 

Para estimular a manifestação dos publicitários convidados a participar deste estudo 

sobre anúncios minimalistas criativos, foram selecionados quatro anúncios veiculados em 

revistas nacionais e premiados pelo anuário do Clube de Criação de São Paulo, entre os anos 
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de 2000 e 2005. O primeiro deles foi criado pela agência DM9DDB, para o anunciante 

Parmalat; o segundo foi criado também pela agência DM9DDB para o anunciante Telefônica; 

o terceiro e o quarto criados pela agência AlmapBBDO para um dos produtos das Tintas 

Coral e para a marca de sutiãs Liz. 

O tema da pesquisa foi inicialmente definido devido ao gosto pessoal do autor por 

anúncios deste tipo, e principalmente pela mensagem simples e direta, ideia que também é 

defendida por alguns experientes profissionais da área, como o redator Zeca Martins. Para ele, 

a propaganda precisa falar diretamente com o consumidor, sem sinuosidades, pois afirma: “a 

propaganda deve falar por si mesma; as peças devem ser autoexplicativas” (MARTINS, 1999, 

45).  

Além disso, muito se fala em criatividade e métodos para ser inovador em propaganda, 

porém esses assuntos tratados por autores de livros que atuam no mercado publicitário 

brasileiro se mostram um tanto superficiais em sua abordagem. Percebe-se isto, por exemplo, 

na obra publicada por Sant‟Anna (2002), que apenas identifica os elementos da mensagem 

publicitária e expõe dicas geralmente usadas a fim de facilitar o processo criativo. Outro 

exemplo está presente na obra de Martins (1999), na qual o capítulo sobre criação 

basicamente resume-se a descrever as etapas de um processo criativo ideal, e qual a função do 

redator e diretor de arte no processo de criação de uma campanha. 

Cesar (2000) aborda uma realidade mais técnica e prática, focando seus comentários 

nas cores, na tipologia e na imagem em peças gráficas, sem entrar no assunto criatividade e 

sim, como ser um diretor de arte no dia a dia. Daí a necessidade de, neste estudo, aprofundar o 

assunto criatividade, sem entendê-la como uma prática repetitiva e roteirizada, mas analisando 

um tipo de mensagem que é reconhecida como criativa pela comunidade publicitária em 

geral. 

Assim, o primeiro capítulo aborda os tipos de mensagem que a publicidade se utiliza, 

bem como os elementos que são comumente utilizados na elaboração de layouts minimalistas. 

A seguir, o segundo capítulo trata da criatividade na mensagem persuasiva, abordando temas 

como o processo de criação e o que de fato, em estudos publicados sobre o tema, torna uma 

mensagem criativa. Após, na metodologia, descrição e análise dos dados, são apresentadas as 

técnicas de pesquisa escolhidas, bem como as categorias de análise definidas para este estudo. 

Também neste item são apresentadas descrições e análises do objeto de estudo pelo autor da 

pesquisa e pelos entrevistados. E, por fim, nas considerações finais, as conclusões para a 

pergunta a qual este estudo se propôs a responder. 
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2  A PUBLICIDADE E SUAS FUNÇÕES 

 

2.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES 

 

No Brasil, frequentemente não se diferencia os termos Publicidade de Propaganda, 

tendo em vista a maneira como estas duas palavras vêm sendo utilizadas no mercado e em 

publicações técnicas e teóricas da área. Mas para fins de esclarecimento,  

 
o que distingue a Publicidade da Propaganda é exatamente o que cada uma delas 

divulga: enquanto a Publicidade divulga produtos, marcas e serviços (publicação), a 

Propaganda divulga ideias, proposições de caráter ideológico, não necessariamente 

partidárias (propagação). Nesse sentido, a Publicidade vincula-se ao objetivo de 

auxiliar a gerar lucros, enquanto a Propaganda liga-se ao objetivo de gerar adesões.” 

(BIGAL, 1999, p.19). 

 

Sendo entendida como uma ferramenta de promover vendas, “a publicidade tem de 

interessar, persuadir, convencer e levar à ação, ou seja, tem de influir no comportamento das 

massas consumidoras” (SANT‟ANNA, 2002, p.81). Portanto, a publicidade age sobre o 

público a que se destina, provocando e estimulando o comportamento de consumo, somando-

se a uma gama enorme de outros fatores e condições a que este indivíduo é exposto dentro da 

sua cultura, na sua vivência em sociedade. A publicidade  

 

é uma das grandes formadoras do ambiente cultural e social de nossa época. Isso 

porque trabalha a partir de dados culturais existentes, recombinando-os, 

remodelando-os, e sobre alguns dos instintos mais fortes dos seres humanos: o 

medo, a vontade de ganhar, a inveja, o desejo de aceitação social, a necessidade de 

auto-realização, a compulsão de experimentar o novo, a angústia de saber mais, a 

segurança da tradição (SAMPAIO, 1999, p. 36). 

 

A mensagem com objetivos promocionais – publicidade – é a que se destina a 

estimular a venda de um produto ou serviço de uma determinada marca, como por exemplo, o 

lançamento de um novo produto no mercado ou a liquidação de estoque de uma loja. Por isso, 

tem grande importância na vida econômica de uma marca, pois pode apresentar resultados 

relevantes como, por exemplo, a divulgação ou promoção da marca, a criação de mercados 

para ela, a sua expansão ou ainda, a consolidação dela do mercado em que atua. Para cumprir 

sua função econômica, as mensagens publicitárias se valem de argumentos persuasivos 

materializados em imagens, sons e narrativas que, simbolicamente, refletem aspirações e 

comportamentos presentes na sociedade. Um exemplo disso é a utilização de pessoas bem 
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sucedidas em comerciais de lançamento de carros, por exemplo, pessoas felizes na praia em 

comerciais de cerveja e assim por diante. 

Já a propaganda, por atuar no campo ideológico, cumpre objetivo diferente da 

publicidade quando utilizada por empresas, pois, “quanto à propaganda de caráter 

institucional, seu objetivo final também acaba por ter um sentido promocional, uma vez que 

os consumidores tendem a dar preferência às empresas mais conhecidas e com melhor 

imagem.” (SAMPAIO, 1999, p.29). Portanto, o principal objetivo da propaganda institucional 

é gerar a simpatia e melhorar a imagem de marca com o público da empresa anunciante, e 

ainda manter ativa a marca na vida das pessoas, o que pode acabar gerando vendas futuras do 

produto ou serviço da marca anunciante. 

Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010, p.81), ao analisarem o objetivo da publicidade 

lembram que “muitas marcas que vemos anunciadas existem há anos. O objetivo da 

publicidade é lembrar as pessoas sobre elas e estimulá-las a permanecerem leais à marca” e 

concluem ao afirmar que: “campanhas de sucesso podem garantir a manutenção dos níveis de 

venda, ou até seu aumento, e com certeza podem evitar uma redução nas vendas” 

(BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT 2010, p.81). Ou seja, a publicidade e a propaganda 

não servem simplesmente para dar um incremento nas vendas de determinado produto, mas 

também é um investimento a longo prazo na imagem da marca como um todo. 

Conforme o tipo de publicidade ou de propaganda, o público que se tem como 

objetivo atingir e o próprio objetivo comunicacional, interferem diretamente no apelo que a 

mensagem terá e quais elementos e caminhos que os criativos irão utilizar na sua construção.  

Por se tratar de um processo comunicacional complexo, as mensagens persuasivas, 

tanto de publicidade quanto de propaganda, passam por diversas fases desde a coleta de dados 

e informações sobre o problema comunicacional a ser resolvido, até a produção e veiculação 

destes materiais. Martins (1999) divide uma agência de propaganda básica, em seis setores: 

Atendimento, Planejamento, Mídia, Criação, Produção Eletrônica e Gráfica. De acordo com o 

porte e estrutura da agência, esse é o caminho percorrido pelas informações fornecidas pelo 

anunciante, até que a solução para o problema seja criada, apresentada e, enfim, veiculada.  

Aprofundando estas etapas, segundo Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), a área de 

atendimento, aqui entendida como uma equipe formada por gerente de contas e um executivo 

de contas, é responsável pela comunicação da agência com o cliente. Tratando-se do primeiro 

contato entre essas duas instituições, o gerente de conta deve elaborar um briefing com todas 

as informações pertinentes sobre o cliente, para que estas guiem o processo que irá seguir 
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dentro da agência. Sampaio (1999, p.52), conceitua a área de atendimento como sendo a 

responsável por realizar “tarefas de assistência ao cliente da agência, estudo de suas 

características, compreensão de seus problemas/ oportunidades e planejamento dos trabalhos e 

tarefas a serem realizadas para a solução desses problemas”, afirmação esta que não está 

totalmente atualizada com a rotina de agências de publicidade hoje nas quais mesmo 

pertencendo a outro setor, todos têm papel ativo em todas as áreas da agência, como pode-se 

verificar mais a fundo na explanação dos autores: 

 

Depois que a agência e cliente chegam a um acordo sobre o plano estratégico e as 

diretrizes da campanha, a equipe de atendimento assume a função de supervisão e 

administração. A seguir, ela realiza a gestão de projeto das diversas campanhas 

publicitárias, intermediando a relação com indivíduos e equipes em outros 

departamentos da agência (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT 2010, p.10). 

 

Portanto, após a primeira etapa concluída, e com as diretrizes definidas, passa-se para 

as outras etapas do processo interno da agência. A equipe de planejamento tem a missão de 

compreender claramente o consumidor do produto ou serviço do anunciante, ou nas palavras 

do autor “entender suas perspectivas, seus hábitos, suas necessidades e seu comportamento de 

compra para desenvolver um plano estratégico forte” (Burtenshaw, Mahon e Barfoot, 2010, 

p.70). A definição de Cesar (2000, p.120), para a equipe de planejamento é de que “é 

responsável pelo posicionamento ou, quando for o caso, reposicionamento de uma empresa ou 

marca de maneira eficaz.” O autor ainda exemplifica com algumas ações esperadas da equipe 

de planejamento como a de pensar em ações promocionais, determinar como a empresa ou 

produto irá atingir o consumidor.  

Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010, p.74), apresentam uma adição importante sobre 

como funciona o dia a dia do profissional planejador: “o planejador e a equipe de criação 

tendem a trabalhar em conjunto no desenvolvimento do briefing criativo” o que mostra que 

por mais que a equipe de criação seja muito importante no desenvolvimento de qualquer que 

seja a necessidade do cliente, ela não se sustenta sozinha, precisa das outras equipes da 

agência trabalhando em sincronia. 

Em seguida, e em simultaneidade ao trabalho da equipe de criação, existe a equipe de 

planejamento de mídia. Estes profissionais são responsáveis por encontrar a melhor maneira, 

ou seja, a forma mais eficiente de fazer com que o conceito publicitário chegue ao 

consumidor pretendido. Segundo Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010, p.10), os “mídias”, 

como são conhecidos, são muito criativos, pois precisam encontrar novas oportunidades e as 

melhores maneiras de expor a mensagem. Através da definição do processo diário desse 
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profissional o autor coloca que: “eles lidam diariamente com jornais, revistas, redes de 

televisão e fazem o contato com qualquer outro meio de veiculação como internet e meios 

extra mídia para conquistar os melhores contratos” (BURTENSHAW, MAHON E 

BARFOOT, 2010, p.10). 

O setor que trabalha junto com a criação – embora nem todas as agências disponham 

deste – é o de produção, com profissionais produtores de materiais gráficos e eletrônicos que 

tratam da viabilização das peças criadas pelas equipes de criação que serão citadas a seguir 

A equipe de criação é responsável por dar forma ao conteúdo da mensagem. Estes 

profissionais, redatores e diretores de arte conhecidos como criativos – e assim chamados 

neste trabalho – definirão sob que abordagem serão apresentadas as informações para o 

público, levando em conta ideias e sugestões que vieram das outras áreas da agência e da área 

de marketing da empresa anunciante. Estes criativos devem sempre levar em conta “o 

momento mercadológico em que o produto se encontra (lançamento, sustentação, crescimento 

ou declínio), a percepção do consumidor com relação a ele, compará-lo a concorrência etc” 

(SANT‟ANNA, 2002, p.138). 

Ainda sobre o departamento de criação da agência, Sampaio (1999) afirma que a 

função destes profissionais é criar ideias para serem transformadas em slogans, temas, 

presentes em anúncios e outras mensagens publicitárias. Sobre o papel efetivo de cada um da 

criação de uma ideia, Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), apresentam um conceito bastante 

atual:  

Hoje, os papéis tradicionais dentro da equipe de criação também se misturam: o 

diretor de arte tem a mesma probabilidade de pensar em uma chamada que o redator 

de bolar o visual. No entanto, cada um deve trabalhar com seus pontos fortes; uns 

devem escrever bons textos, enquanto outros devem ter habilidades de design, 

layout e visualização (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p.96). 
 

Porém, nem sempre a criação funcionou dessa maneira e, para entender melhor como 

a criação funcionava antigamente, é importante citar a breve retrospectiva sobre a área de 

criação feita por Hulburt (1980): 

 

Durante muitos anos, houve na propaganda o costume de escrever o texto antes, 

vindo depois o diretor de arte – como se fosse um alfaiate – para tentar as soluções 

de design a partir do texto já escrito. À medida que os designers passaram a forçar a 

aceitação de suas próprias ideias, começaram a exercer forte influência na 

propaganda (...) O nome mais frequentemente identificado com a introdução do 

conceito de criação conjunta na propaganda é o de Willian Bernbach.(HULBURT, 
1980, p. 96). 
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Hoje, após as práticas de criação propostas por Bernbach, o modelo mais utilizado na 

criação é o desenvolvido por ele, composto por redator e diretor de arte, que atuam em um 

mesmo projeto, simultaneamente, na definição de seu conceito e linhas básicas. Sobre o papel 

do redator e do diretor de arte enquanto parte da equipe de criação de uma agência de 

publicidade, é importante que se façam algumas observações sobre o que se espera destes 

profissionais. Diretor de arte e redator “são responsáveis pela criação de ideias e conceitos 

publicitários a partir do briefing criativo fornecido pelos profissionais de atendimento” 

(BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p.10). A dupla de criação precisa “definir a 

linguagem, as formas e estéticas que possuem trânsito entre esse público [o receptor do 

anúncio que está sendo criado] construir uma imagem prévia desse espectador e desenvolver 

códigos que possam ser acessados e valorizados por ele” (BERTOMEU, 2010, p. 88). 

Especificamente sobre o papel do diretor de arte em publicidade e propaganda é 

preciso considerar as afirmações propostas por Bertomeu (2010) a respeito do perfil desse 

profissional e sua função na agência: “o diretor de arte é responsável pela concepção visual de 

um produto, seja ele um filme, um programa de TV, anúncio impresso ou na web. Trata-se de 

um profissional generalista que precisa entender um pouquinho de cada área” (BERTOMEU, 

2010, p. 84). Ou seja, o diretor de arte é o responsável por tudo que está presente na 

mensagem do campo imagético. 

Bertomeu (2010), afirma que “diante de uma imagem qualquer, mobilizamos nosso 

repertório visual, nossa memória de coisas já vistas, para reconhecer algo nessa imagem: um 

objeto, um espaço ou uma organização espacial” (BERTOMEU, 2010, p.88). Indo ao 

encontro desta autora, Piedras (2009) afirma que o sentido conferido à mensagem “depende 

da competência cultural dos receptores, constituída tanto na escola quanto na educação 

informal e narrativa, com relação à memória e ao imaginário étnico ou regional” (PIEDRAS, 

2009, p.72), ou seja, os argumentos utilizados precisam ser familiares, estarem presentes na 

memória, ou serem de conhecimento comum entre os receptores.  

Nesse sentido, fica explícita a necessidade da utilização, na mensagem publicitária ou 

de propaganda, de uma linguagem que o público reconheça, para que esta seja entendida. 

Bertomeu (2010, p.89), ainda afirma que se trata de uma sensação de prazer para o leitor, 

quando este identifica que reconheceu a imagem, pois algo da própria imagem já estava 

presente nele (receptor); é como assistir um filme, e em alguma cena identificar um local onde 

já se esteve. O autor descreve esta sensação de prazer como um “prazer intelectivo”. 
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 É importante observar que, segundo Piedras (2009), a interpretação da mensagem 

publicitária não necessariamente corresponde aos parâmetros definidos na produção do 

anúncio, podendo passar pela aceitação do receptor, a negociação ou ainda pela completa 

oposição a ela. Ou seja, não se deve entender a publicidade como única maneira de levar o 

consumidor a ação, pois neste caso qualquer receptor que recebesse uma mensagem agiria por 

impulso e trocaria a todo o modelo do seu carro ou o banco onde é correntista, por exemplo.  

Como afirma Piedras (2009), uma mensagem pode ser admitida pelo receptor e gerar a 

ação como os produtores do anúncio previram, ou negociada quando o receptor não tiver 

certeza ainda da compra do bem ou adesão da ideia, ou ainda rejeitada por completo se este 

não estiver predisposto ou ainda se o consumo do produto ou serviço não estiverem de acordo 

com os hábitos de consumo do grupo social que o indivíduo pertence. Aqui cabe citar mais 

um esclarecimento de Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), sobre mais um motivo por 

conhecer muito bem o público:  

 
Se você entender como ele pensa e o que provoca certas respostas ou reações, é 

possível utilizar esse conhecimento para criar surpresas. Um elemento comum de 

todas as grandes ideias ou conceitos publicitários é o elemento surpresa ou 

inesperado que pode ser incorporado a diferentes aspectos do conceito, de tom e 

estilo a imagem ou metáforas visuais incomuns, raramente associadas a uma 

categoria de produtos específica. (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, 

p.101). 
 

Seguindo no processo de criação interno da agência, após os criativos analisarem o 

briefing e todas as informações relativas ao problema a ser resolvido, devem definir um 

conceito junto com o setor de planejamento. Ou seja, é o foco que se deve manter na 

campanha, ou ainda, o que se deve dizer na mensagem a ser criada. Muitos autores 

classificam a definição do conceito de uma peça ou campanha tão importante quanto qualquer 

outra etapa do processo. Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010) inclusive apontam o conceito 

criativo como a base para qualquer campanha publicitária eficaz. Complementando esta ideia, 

Bertomeu (2010), acredita ser por isso que briefings completos e com informações precisas 

geram ideias e soluções melhores. 

 Sobre conceito criativo em propaganda, Bernbach, publicitário já citado neste estudo, 

afirmava ainda que imagem e texto precisam estar firmemente amarrados, por isso a 

importância de se trabalhar com uma dupla de criação pensando a imagem e o texto juntos.  

Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), revelam que o conceito criativo é originado de muitas 

ideias geradas pela equipe de criação e este é o que irá servir de norte para a criação da 

campanha, seja ele expressado em imagens ou por uma frase. E os mesmos autores afirmam 
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que “o conceito criativo está na base de toda campanha publicitária de sucesso. O trabalho de 

criar um conceito original e a grande variedade de ideias que vêm com o conceito está nas 

mãos da equipe de criação” (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p. 96). 

Outras afirmações importantes sobre a definição de conceito criativo foram propostas 

por Hurlburt (1980):  

Conceito, que em sua forma mais simples é sinônimo de ideia, ganhou na 

propaganda uma conotação muito mais ampla. Por um lado, ele sugere a análise e 
compreensão do produto e do problema, a relação do produto com os objetivos de 

venda e de mercado, o desenvolvimento de um título e a combinação de palavras e 

imagens, persuasivas e confiáveis (HULBURT, 1980, p. 96). 

 

Após esta definição, o autor traz outro significado, que segundo ele, tornou-se mais 

importante e utilizado pelos publicitários: conceito sugere “a colaboração do redator e do 

designer para solucionar um problema, mediante esforços conjugados” (HULBURT, 1980, p. 

96) como é o caso do anúncio já citado neste estudo da Associação Desportiva para 

Deficientes na página 10, e os que ainda serão comentados da Volkswagen e Câncer de 

Mama, nas páginas 35 e 37, respectivamente. 

Portanto, entender os tipos de publicidade existentes é importante devido às escolhas a 

serem feitas para que se atinja um objetivo de comunicação, porém após, é preciso entender 

quais elementos são utilizados na mensagem persuasiva. 

 

 

2.2 MENSAGEM PERSUASIVA 

 

Basicamente, como já foi observado, a mensagem persuasiva é formada por dois 

elementos: os textuais e os não textuais. Esses elementos, na publicidade, têm a função de 

qualificar o produto ou serviço, ou seja, de torná-lo mais atrativo na percepção do receptor. 

Segundo Guzmán (1993), a publicidade tem a função de exaltar as qualidades do produto ou 

serviço através da importância dada pelos criativos ao componente linguístico (texto) ou 

icônico (imagem) do anúncio.  

No que se refere aos elementos textuais, o autor defende que “a primeira função do 

texto publicitário é a imposição de um nome ao produto através da marca e, o ato de criar-se a 

este uma identidade, é o que gera e sustenta a existência de toda a mensagem publicitária” 

(GUZMÁN, 1993, p.172). 

Portanto, sem o elemento textual, uma mensagem nem mesmo pode ser classificada 

como publicitária, já que ao menos a marca precisa estar presente para identificar quem está 
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comunicando determinada mensagem e a apresentação desta marca se dá, quase que na 

totalidade dos casos, através dos elementos linguísticos. “Não existe propaganda sem 

assinatura. Se determinada mensagem é veiculada sem ela, a responsabilidade é do editor, a 

assinatura é, em última análise, o que diferencia propaganda de editorial” (FIGUEIREDO, 

2005, p.43). 

 Em um anúncio impresso a marca, seja ela apresentada em forma de nome fantasia ou 

razão social, tem a função de manter o anunciante na mente do público a fim de que este 

lembre de quem anuncia determinado produto ou serviço ou ainda quem propõe adesão a uma 

ideia ou causa. Figueiredo (2005), afirma, analisando a estrutura de um anúncio impresso, que 

é responsabilidade da marca fixar na cabeça do consumidor o anunciante e fazer um último 

esforço persuasivo, por esta ser, geralmente, o último elemento apresentado ao leitor. Muito 

provavelmente, por isso, em propaganda impressa, na maioria dos casos, a identificação do 

anunciante seja colocada no rodapé da página ou no final da área do anúncio. 

O texto publicitário pode ser dividido em título, slogan e texto, propriamente ditos. O 

título, também denominado de chamada, é o primeiro elemento persuasivo do texto 

publicitário devido ao seu tamanho e na maioria das vezes, à posição que ocupa no anúncio. 

Ele estando presente, tem a função de atrair a atenção do receptor para que este se mantenha 

fixado no anúncio. Quando se trata de um anúncio impresso, o título  

 

é a frase que tem por objetivo chamar a atenção do consumidor em seu primeiro 

contato com o anúncio. Por essa razão, nos anúncios com diagramação tradicional, o 
título aparece em caracteres grandes no topo da página. (FIGUEIREDO, 2005, 

p.13). 

 

 Sobre como despertar a atenção dos leitores utilizando-se do título, os autores 

afirmam: “o meio mais comum de despertar a atenção, entretanto, consiste em fazer uma 

afirmação favorável ao produto no título/slogan” (VESTERGAARD e SCHRODER, 2000, 

p.56). Ou seja, em redação não se trata de escolher “o que dizer, mas de encontrar o melhor 

modo de dizê-lo!” (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT 2010, p.109). 

Os elementos textuais são “a grande ferramenta de sedução, de convencimento e de 

transmissão de uma linha de raciocínio” (FIGUEIREDO, 2005, p.31). Ainda sobre a função 

de exaltar as qualidades do produto no texto o mesmo autor afirma: 

 
Tudo o que se diz do produto é o ideal e, por sua vez, todo o que foi idealizado se 

demonstra através dele. Para isto, há um domínio da forma superlativa na mensagem 
publicitária, onde as hipérboles predominam, tanto no nível do texto quanto no das 

imagens (FIGUEIREDO, 2005, p.31). 
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Sendo assim, a mensagem publicitária utiliza-se, nos campos linguístico e icônico, de 

elementos como figuras de linguagem, para classificar o produto ou serviço, qualificar o 

consumidor e elevar suas qualidades ao ponto de torná-lo ideal e necessário para o receptor.  

Sobre a relação entre imagem e texto, Vestergaard e Schroder (2000), afirmam que a 

maior diferença e talvez a mais importante entre esses dois itens, é que o texto precisa de um 

tempo verbal para existir, ou seja, é preciso “conjugá-lo”. Já as imagens são atemporais, são 

independentes de um tempo verbal para existir. Na visão dos autores, é por isto que estes dois 

elementos se encaixam tão bem, pois um completa o sentido do outro. 

Ainda sobre esse aspecto, Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), afirmam que é 

fundamental que a imagem e a redação se completem a ponto de manter o interesse do leitor, 

para que ele permaneça em contato com o anúncio até a compreensão da mensagem, como os 

autores explicam:  

Em todos os casos, a chamada deve trabalhar com a imagem para complementar a 

“história”. Em outras palavras, a chamada ou imagem isolada não faz muito sentido, 

mas juntas expressam o significado completo e a mensagem de modo claro, 

consistente e memorável. O mais importante é deixar as duas partes do anúncio 

(chamada e imagem) cumprirem as respectivas funções no trabalho de comunicação. 

Se a chamada está interagindo com a imagem, o leitor não tem de ler o texto 

principal para entender a proposta (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, 

p. 106). 

 

Dentro do estudo da mensagem publicitária e da relação entre mensagem linguística e 

icônica, é imprescindível que sejam salientados também estudos de por Roland Barthes, 

citados por Guzmán (1993), alguns dos quais serão abordados a seguir. Barthes afirma que em 

qualquer anúncio existem dois tipos de mensagem, a linguística e a icônica (como já foi 

citado) porém ele identifica também um terceiro tipo, a mensagem literal, que é o caso onde 

“um receptor pleno de „saber‟ que „leria‟ a imagem compreendendo que reúne objetos 

identificáveis e não somente formas e cores: seria, precisamente, a mensagem sem códigos” 

(BARTHES apud GUZMÁN, 1993, p.250). Essa imagem literal seria denotada e, a simbólica, 

conotada.  

Assim, imagem publicitária sempre conteria três níveis: a mensagem linguística, a 

literal e a simbólica. A imagem literal, então, é aquela que qualquer pessoa pode descrever, 

por isso é considerada denotada, diferente das imagens simbólicas, que são conotadas pois 

mobilizam técnicas psicológicas para sua constituição e sua interpretação depende das 

competências culturais do receptor, ou seja, da sua proximidade ou não com os códigos ali 

expostos. 
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Uma função da mensagem linguística nessa relação com a imagem na mensagem 

publicitária proposta por Barthes é a “ancoragem”. Para este estudioso esta função está 

relacionada ao fato de a imagem conter inúmeros significados, e a mensagem linguística teria 

o objetivo de limitar interpretações que podem ser feitas por parte do receptor. Pode-se 

perceber isto através do trecho de Guzmán:  

 
De fato, o texto guia, em primeiro lugar a identificação dos sentidos denotados das 

imagens e, em segundo lugar, orienta a interpretação da mensagem simbólica, 

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

proliferem até regiões demasiadamente individuais (GUZMÁN, 1993, p.250). 

 

Ou seja, segundo estas proposições de Barthes, o texto funciona como um fator 

limitante para que o receptor não conote um sentido equivocado à mensagem publicitária 

apenas a partir do que vê na imagem. 

 

 

2.2.1 Anúncio Impresso 

 

Em anúncios impressos, independente do meio de comunicação em que são 

veiculados, também podemos definir elementos não verbais como estético-formais (VILLAS-

BOAS, 2003) que são utilizados na criação publicitária. Martins (2000) e Villas-Boas (2003) 

dividem estes elementos estético-formais do layout em tipografia, cores e imagem e incluem 

outros elementos visuais como texturas, grafismos dispostos em arranjos visuais – 

diagramação – adequados ao público consumidor do produto ou serviço anunciado. Neste 

estudo serão apresentados os conceitos de cada um desses elementos com as considerações 

sobre estes tópicos segundo diferentes autores. 

Primeiramente, será abordado o conceito de layout, a fim de entender a organização 

dos espaços de um anúncio especificamente de publicidade impressa. Martins (1999) define o 

que é diagramação, e explica que este termo é utilizado em propaganda especialmente quando 

se trata da disposição de textos na peça gráfica. Ele afirma que é possível observar em 

anúncios três características básicas da diagramação, que seriam os textos divididos em 

colunas (facilitando a leitura de textos mais longos), pesos
2
 diferenciados entre título, 

subtítulos e textos e ainda os alinhamentos, podendo ser centralizados, justificados, alinhados 

à direita ou à esquerda. 

                                                
2 Pesos são variações em uma mesma família tipográfica, podendo ser light (quando a fonte é fina) regular 

(quando está em sua aparência natural) ou bold (variação mais grossa) 
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O autor, discorrendo sobre a distribuição dos elementos verbais e não-verbais de um 

anúncio, recomenda a organização do layout por ordem de importância de informações. 

Segundo ele, “resolver a organização do layout é fácil desde que você encontre prioridade 

entre os elementos. Sempre um deverá sobressair mais do que o outro” (MARTINS, 2000, 

p.156); ou seja, o autor afirma, em outras palavras, que cada elemento precisa ter importância, 

sem que estes briguem por espaço entre si dentro da área do anúncio, e que é preciso dar 

prioridade às informações, definido qual é mais importante. Figueiredo (2005) concorda com 

Martins (2000) afirmando que o peso que se dá a cada elemento interfere diretamente na 

compreensão da mensagem. Figueiredo é contra anúncios completamente preenchidos e 

afirma que é errado, pois  

 
isso é ineficiente porque não estabelece a hierarquia tão necessária à comunicação; 

afinal, diagramar é hierarquizar informações; é estabelecer a importância de cada 

elemento da página e sua ordem de leitura (FIGUEIREDO, 2005, p.6). 

 

 

Ou seja, a necessidade de hierarquizar as informações vai ao encontro das 

considerações de Martins (2000), sobre a importância de elencar o tamanho ideal à cada 

informação do anúncio, pois assim o receptor é guiado no espaço visual deste. 

Mahon (2010) concorda que é função do diretor de arte – ou designer gráfico – criar 

esta hierarquia visual, e que isto é importante para definir a ordem em que os elementos serão 

vistos, podendo assim, criar o que o autor chama de “elemento surpresa”, fazendo com que o 

receptor tenha a surpresa ao final, após identificar todos os elementos. 

Outra consideração importante de Figueiredo (2005) é sobre o que ele chama de “área 

de silêncio” em torno de uma informação relevante. O espaço em branco em torno desta 

informação, seja ela verbal ou não verbal, ainda segundo o autor, ajuda com que o leitor 

respire antes de lê-la e faz com que este tome consciência da importância desta informação. 

“Espaço em branco, em direção de arte, frequentemente significa tempo para leitura e 

raciocínio do consumidor” (FIGUEIREDO, 2005, p.7). 

Além disso, grande parte dos autores discorre sobre a necessidade da simplicidade nos 

layouts, para que a mensagem seja transmitida de maneira clara e Burtenshaw, Mahon e 

Barfoot (2010), estão entre estes. Os autores afirmam que: 

 
os melhores diretores de arte utilizam layouts e composições simples, o que permite 

que a ideia se destaque. Apesar de uma direção de arte bem pensada e inteligente ser 

algo que admiramos, ela não pode distrair o leitor da mensagem publicitária em si 

(BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p.132). 
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Ainda sobre a composição e organização do layout, agora a respeito do fluxo de leitura 

do anúncio, Vestergaard e Schroder (2004) afirmam que é de comum acordo que a leitura dos 

anúncios flui da esquerda para a direita (para os ocidentais) e de cima para baixo, por isso a 

frequente organização de anúncios imaginando a leitura em diagonal por parte do observador, 

partindo do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, chamada por Santa‟Anna de 

“diagonal de leitura” e define que “trata-se do percurso mais curto e direto entre o começo e o 

fim de uma página” (SANT‟ANNA, 2009, p.184). Por isso, ainda segundo estes autores, é 

frequente a aparição das assinaturas dos anunciantes no canto inferior direito, como uma 

última tentativa para reafirmar a marca perante o receptor. 

Figueiredo (2005), também afirma quanto ao número de informações que se deve 

utilizar, que “o consumidor não tem tempo nem interesse em propaganda; ele lê a revista 

pelas matérias, não pelos anúncios” (FIGUEIREDO, 2005, p.7). Assim, a publicidade deve 

ser econômica e dizer o necessário, evitando o excesso de informações. 

Sobre tipografia, pode-se ressaltar principalmente as considerações de Gruszynski 

(2000) pois afirma que a tipografia deve ser tratada como elemento fundamental do design 

gráfico, e que o conceito para este termo, vem geralmente ligado a outros elementos, mas 

destaca um como mais importante, o de legibilidade. “Entende-se pelo termo as qualidades e 

atributos inerentes à tipografia que possibilitam ao leitor reconhecer e compreender as formas 

e o arranjo dos tipos com maior facilidade” (GRUSZYNSKI, 2000, p.30). Tratando as letras 

que compõem uma família tipográfica como signos que precisam ser reconhecidos pelos 

receptores para que possam transmitir uma mensagem, é importante que sejam identificadas 

de maneira clara, para que não haja confusões. Sobre isso, Pereira (2004) afirma que cabe ao 

designer gráfico ou diretor de arte conseguir que a mensagem se faça entender de forma clara. 

Sobre a relação entre a tipografia escolhida para um determinado anúncio, 

Mahon(2010) afirma que esta pode definir o “tom de voz” da campanha por exemplo, e que a 

tipografia não está na publicidade meramente como um elemento estético, e sim como uma 

facilitadora na entrega de uma mensagem, e que esta não deve distrair o público no processo 

de recepção. 

Gruszynski (2000) sugere três qualidades que são essenciais no desenho dos tipos: 

contraste, simplicidade e proporção. Porém faz uma ressalva importante que isto “não basta 

para assegurar uma ótima legibilidade. É fundamental a sua composição no layout, o 

contexto” (GRUZYNSKI, 2000, p.31). Ou seja, cada fonte, por mais legível que possa parecer 

pode ser comprometida pelo contexto oferecido pelo layout. 
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Sendo assim, cada família tipográfica
3
, com suas peculiaridades, pode contribuir de 

uma forma para o layout, pois: 

 

cada família possui uma personalidade que, com talento criativo, pode ser utilizada 

para potencializar a mensagem publicitária ao enfatizar um tom de voz, uma atitude, 

um estado de ânimo, um estilo visual ou o tema geral da campanha (MAHON,2010, 

p.102). 
 

Cada uma possui seus próprios traços e nuances podendo ser facilmente identificada 

percebendo-se os detalhes de cada uma delas. Mas algumas características ajudam na 

distinção entre categorias de famílias. 

A mais importante distinção entre estas é a presença ou não da serifa, que é “um 

pequeno filete de acabamento que se estende nas terminações das hastes dos caracteres” 

(PEREIRA, 2004, p.12). Serifas são originárias de inscrições em monumentos da Roma 

antiga, e estavam presentes inicialmente nos arremates das extremidades de cada letra. 

Contrário a isso, as fontes que não possuem esta terminação nos caracteres, são as sem serifa, 

ou sans serif. 

Alguns autores distinguem famílias tipográficas de maneira a indicar quais delas são 

mais adequadas para o tipo de layout, porém Keedy (1994, p.27), citado por Gruzynsky 

(2000), faz uma consideração importante quando afirma que “a primeira coisa que alguém 

aprende a respeito de tipografia e design de tipos é que existem muitas regras e máximas. A 

segunda é que essas regras são estabelecidas para serem quebradas”. Por mais tradicional que 

a fonte seja, é possível que esta se enquadre em uma proposta contemporânea, o que 

dependerá da situação e contexto, já citado por Gruzynski, que o layout vai oferecer para a 

aplicação da família tipográfica. 

A respeito de cores na comunicação, esta área é bastante ampla e importante, pois é 

responsável por grande parte da significação e simbolismo presentes nos anúncios como 

afirmam Fraser e Banks: “a publicidade, em todas as formas de mídia, depende fortemente da 

cor para passar a mensagem desejada (...) o uso da cor pode ser guiado por sutilezas 

psicológicas, em lugar de buscar o impacto máximo” (FRASER, BANKS, 2007, p.143). 

Cesar (2000) acredita que é pelo fato de as cores influenciarem tanto psicologicamente as 

pessoas, que a publicidade e os meios de comunicação se utilizam tanto delas para a 

persuasão. Pode-se entender melhor a função da cor na publicidade a partir da seguinte 

afirmação: 

                                                
3 Família de tipos é a denominação dada a um conjunto de caracteres formados pelo alfabeto alfanumérico 

completo com as mesmas características. Muitas vezes usa-se o termo “fonte” para a mesma designação. 
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A publicidade de marca – o tipo que vende uma atitude, mais do que um produto – 

funciona evocando um mundo cuidadosamente construído, a que o público é 

convidado. Depois dos odores, as cores são provavelmente o apelo sensorial que 

pode, quase imediatamente manipular nossos sentimentos, antes mesmo que 

comecemos a ler o que se diz a respeito da marca, ou decidirmos se acreditamos 

numa única palavra do texto” (FRASER e BANKS, 2007, p.144). 

 

A cor exerce um papel fundamental na vida das pessoas e na propaganda não é 

diferente, pois age no campo psicológico de cada indivíduo. Segundo Cesar (2000, p.94) “as 

cores são usadas para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e, no caso da 

propaganda, vender”. Modesto Farina (1987) citado por Cesar (2000, p.195) ainda afirma 

“tomar como base os estudos e as associações psicológicas do homem diante das cores é 

importante no momento da criação de um anúncio, uma embalagem, ou qualquer que seja a 

peça publicitária”. 

São várias as sensações que as cores podem causar nas pessoas, como sugere Cesar 

(2000), quando cita cada cor e quais as associações mais comuns geradas nas pessoas ao 

terem contato com tais cores. Fraser e Banks (2007) afirmam que: “se forem bem usadas, as 

cores podem expressar a mensagem do anunciante tão clara e descomplicadamente quanto as 

palavras” (FRASER e BANKS, 2007, p.146). Estes autores exemplificam isto com os 

anúncios de uma revista semanal inglesa, cujo esquema de cores do branco sobre o vermelho 

se tornou tão conhecido do público que o nome do produto podia ser até omitido se fosse o 

caso. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Anúncio da revista The Economist.4 

 

                                                
4
 Disponível em: http://adsoftheworld.com/files/images/the_economist_trainee.jpg  

Acessado em 05 de maio de 2012. 
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Além disso, cores causam sensações e permitem associações como por exemplo, 

segundo Farina (2006) o vermelho, que causa a impressão de calor e é frequentemente 

associado a situações de perigo, como em sinalizações, mas também é a cor do amor e do 

erotismo. Já o preto simboliza a ausência de luz, e sua associação afetiva é com o mal, a 

miséria e o temor, mas em publicidade, quando em conjunto com cores como vermelho ou 

dourado, pode significar luxo e opulência. O branco é comumente associado à limpeza e 

assepsia, mas também a sentimentos como paz, tranquilidade, modéstia e pureza. 

Já em relação a utilização das imagens no anúncio impresso, vários autores abordam 

este tema. Considerações feitas por Péninou, citadas por Gomes (2003) sobre as imagens na 

publicidade, identificam cinco funções, das quais aqui serão destacadas três: a primeira 

função seria atrair a atenção do espectador, o que pode ser obtido com uma imagem em 

destaque na área total do anúncio ou isolada em um amplo espaço neutro; a segunda, aparecer 

como uma informação intimidante, neste caso seriam imagens em 1º plano que “encaram” o 

receptor de frente, e a terceira função da imagem na publicidade seria constituir uma 

informação predicativa ou seja, apresentar o produto ambientando-o em cenários que ajudem 

na sua qualificação. 

Thibault-Laulan (1976), citada por Guzmán (1993), defende que a imagem publicitária 

tem três funções importantes: racional, expressiva e conativa. Segundo a mesma autora, a 

imagem racional refere-se ao tipo de imagem puramente informativa, apresentada em forma 

de esquemas gráficos, onde a informação deve ser compreendida sem enganos. 

As imagens expressivas, de acordo com a autora, tendem a emocionar os receptores, 

criando um mundo de ficção, facilmente identificados nas mensagens publicitárias. Este tipo 

de imagem, segundo Guzmán (1993), é transmitido através de uma mensagem poética, 

sobreposta ao ato da comunicação, onde a imagem não é neutra, e tem por objetivo provocar a 

reação do receptor. Finalmente, as imagens conativas são aquelas paralelas às formas 

gramaticais, propondo o estabelecimento de contato entre o anunciante e o receptor. 

Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), lembram que as imagens publicitárias podem 

ser, em geral, fotografia e/ou ilustração. Esses autores apontam a fotografia como um meio de 

transmitir a realidade e conferir credibilidade para a mensagem, afirmando que o público 

interpreta o que é fotografado como crível. Cesar (2000, p.209), faz a mesma divisão e 

concorda com os autores anteriores dizendo que “a imagem transmite ideias, emoções. 

Reproduz com fidelidade a verdade dos fatos” e acrescenta que “na publicidade a fotografia 

não apenas faz com que os consumidores se lembrem dos anunciantes, mas permite que 
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desejem seu produto” (CESAR, 2000, p.211). É preciso ressaltar que mesmo transmitindo 

realidade, as fotografias podem ser manipuladas e alteradas posteriormente, podendo também 

representar situações fantasiosas. 

 Já sobre ilustração, Cesar (2000) afirma que os vários tipos de ilustração existentes – 

ilustração técnica; ilustração editorial; caricaturas; ilustração de moda; ilustrações hiper-

realistas – são utilizadas pela publicidade, dependendo da peça criada. Mahon (2010), 

menciona que em algumas situações pode ser mais apropriado o uso de ilustração do que da 

fotografia, como nos casos em que a equipe criativa define utilizar o estilo história em 

quadrinhos, ou quando se deseja criar um ar “retrô” por exemplo. E ainda existem casos onde 

são utilizadas a fotografia e ilustração, como em anúncios de shampoo, que além de mostrar a 

foto da modelo, traz o desenho da estrutura do fio de cabelo para explicar a ação do produto. 

 Sendo assim, o elemento imagético da publicidade, seja expresso por fotografia ou 

ilustração, tem funções fundamentais no processo de comunicação. Tão importante que “a 

publicidade contemporânea praticamente abandonou os anúncios com textos longos. Hoje, 

muitas campanhas trabalham apenas com um visual imaginativo e impactante para comunicar 

a mensagem da marca” (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p.42). Os mesmos 

autores complementam a afirmação dizendo que “os melhores anúncios sem texto funcionam 

porque simplesmente não precisam do texto” (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 

p.160). 

 É preciso lembrar que aqui foram abordados aspectos essenciais na constituição de 

anúncios impressos e que a maioria dos autores se refere ao uso desses elementos não textuais 

(cor, tipografia, imagem) e textuais em layouts funcionalistas, nos quais as mensagens devem 

ser elaboradas de forma que sejam apreendidas sem maiores esforços do receptor. 

 Vistas aqui as principais funções da publicidade na sociedade e seu papel na 

economia, e quais elementos compõem anúncios impressos, é necessário abordar as etapas do 

processo criativo em propaganda, e quais as principais características da mensagem 

publicitária criativa para entender como cores, imagens e textos podem ou devem ser 

utilizados para que os criativos (redatores e diretores de arte) consigam utilizá-los com o 

objetivo de motivar o receptor a consumir produtos e serviços ou a aderir a uma causa. 
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3 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NA MENSAGEM PERSUASIVA 

 

 

3.1 PROCESSOS DE CRIAÇÃO 

 

A criatividade está em todos os seres humanos. Segundo Ostrower (1999, p.20), “criar 

é, resumidamente, formar”; é o individuo realizar algo sob o seu ponto de vista, é fazer algo 

novo. Para a autora, criar implica fazer novas conexões na mente, abrangendo também, 

consequentemente, a capacidade de compreender. Sobre isso, Kneller (1978, p.137), também 

afirmou que não há pessoas não criativas, porém ressalva: “não temos prova de serem todos 

os homens igualmente dotados de potencial criador”. Para definir, então, como cada um 

manifesta sua criatividade, Kneller (1978), cita John Arnold:  

 

Creio que todos os homens nascem com potencial muito definido para a atividade 

criadora. Esse potencial pode variar de indivíduo a indivíduo mas as grandes 

diferenças observadas na vida real são devidas mais ao malogro na realização do 

potencial inerente (ARNOLD apud Kneller 1978, p.138). 

 

 

Ou seja, a diferença entre cada um exercer a atividade criadora com sucesso, está 

exatamente no exercício constante da atividade, no quanto cada indivíduo estava determinado 

a resolver o problema e na habilidade de exprimir o seu potencial criador, ainda que nem 

sempre obtenha o resultado esperado. Por exemplo, não foi na primeira vez que se sentou ao 

piano que Beethoven escreveu a sua Nona Sinfonia, considerada sua obra prima; tampouco 

Da Vinci pintou a Mona Lisa em sua primeira tela sem entender o mínimo de técnicas de 

pintura. Portanto, é preciso exercício, pesquisa e muita prática para que a criatividade e o 

talento aflorem. 

Entender o processo de criação é complicado, pois é preciso entender como funciona a 

mente humana, suas associações, a imaginação, intuição e compreender ainda mais sobre 

como acontecem as etapas do processo como um todo. 

Kneller (1978) analisa as principais teorias sobre o pensamento inovador e faz 

ponderações sobre elas. Dentre as teorias apresentadas e analisadas pelo autor, encontra-se, 

nas teorias psicológicas, o Associacionismo, definido como 

  
o principio de que o pensamento consiste em associar idéias, derivadas da 
experiência (...) Quanto mais frequentemente, recentemente e vividamente 

relacionadas suas ideias, mais provável se torna que, ao apresentar-se uma delas a 

mente, a outra a acompanhe (KNELLER, 1978, p.39). 
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 Entretanto, o Associacionismo não se adapta a outros fatores conhecidos sobre 

criatividade, pois nem todas as ideias são remodeladas a partir de ideias antigas; caso fossem, 

nunca seria apresentada alguma ideia realmente inovadora e nunca vista antes. 

As informações que cada pessoa possui são sim, muito importantes no processo 

criativo, pois são elas, somadas a outros aspectos que cercam a vida do indivíduo criador que 

fornecerão subsídios para a criação. São as conexões entre duas experiências, ou matrizes 

relacionadas pela primeira vez entre si, que geram as ideias mais inovadoras. 

Aprofundando ainda mais o conceito do Associacionismo, Kneller (1964), afirma que,  

frente a um problema, o pensador tenta inúmeras combinações de ideias já existentes a fim de 

criar uma nova, na busca da que melhor resolva seu problema. Ao fim deste ciclo, ou a 

resposta adequada é encontrada ou o pensador desiste; portanto, conclui o autor, quanto mais 

associações o pensador fez, mais ideias terá a sua disposição e mais criativo será. 

Porém o autor ressalta os problemas apresentados por esta teoria, na medida em que 

duas ideias já conhecidas não poderiam resultar sempre em respostas completamente novas: 

 

Dificilmente, entretanto, o associacionismo se adapta aos fatos conhecidos da 

criatividade. Pensamento novo significa que se retiraram do contexto ideias 

anteriores e se combinaram elas para formar pensamento original (...) Na verdade, 

seria de esperar que a confiança nas associações passadas produzisse, em lugar de 

originalidade, respostas comuns e previsíveis (KNELLER, 1978, p. 39). 

 

 

Às vezes, comenta o autor, é necessário afastar-se de associações feitas para criar algo 

realmente novo e aponta os estudos de Copérnico, Kepler e Galileu que só chegaram às suas 

descobertas depois de afastarem-se de associações anteriores:  

 

(eles) foram forçados a afastarem-se daquelas veredas [associações já estabelecidas 

por eles] a fim de pensar com originalidade. Parece terem sido guiadas por algo 

muito menos previsível e ordenado (...) (KNELLER, 1978, p. 40) 

 

 

Para demonstrar como as conexões acontecem, Kneller (1978), cita um estudo de 

Koestler (1964), que analisa como a natureza da criatividade se revela no humor, na arte e na 

ciência. Este estudo afirma que todo processo criador surge de um padrão comum, chamado 

por ele de bissociação, que consiste na ligação de dois sistemas de referências distintos 

chamados matrizes. “Quando reagem entre si duas matrizes de percepção ou raciocínio, 

independentes, o resultado é ou uma colisão que resulta em riso, ou fusão delas em nova 

síntese intelectual, ou ainda confrontação numa experiência estética” (KNELLER, 1978, 

p.56). No humor, por exemplo, os dois sistemas de referência são o pensamento e a emoção. 
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Durante uma piada, a razão e a emoção estão diretamente em confronto, mas a emoção não 

acompanha a razão por ser menos veloz, e, então, resolve-se em riso. O que acontece quando 

não achamos graça em uma piada, é o inverso, é quando a emoção se resolveu muito mais 

rápido que a razão. 

Portanto, é possível perceber o processo criativo na arte, no humor, na ciência e nas 

diversas outras áreas do conhecimento humano como na música, arquitetura, e também, como 

no objeto deste estudo, a propaganda. 

Ainda sobre esse ponto, Kneller (1978, p.44), afirma que, tão criador quanto o artista, 

é o cientista, e exemplifica dizendo que “da mesma forma que um escritor transforma suas 

experiências da cena humana em novela, o cientista verifica e aprofunda os dados que 

adquiriu a fim de produzir uma nova teoria”. 

O processo criativo em qualquer área da vida segue etapas básicas e sucessivas 

elencadas por diversos autores e entre estes, existem pequenas variações de nomenclatura e 

conceituação. Neste estudo, serão apresentados primeiro os conceitos definidos por Kneller 

(1978), pois este analisa o processo na resolução de qualquer problema e não somente em 

propaganda e após serão apresentadas as definições e variações na visão de outros autores. 

Kneller (1978), apresenta o processo em 5 etapas, denominadas por ele de Primeira 

Apreensão, Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação. Os outros autores estudados 

serão Duailibi e Simonsen (2000) e Martins (1999). Estes diferem quanto à nomenclatura das 

etapas e adicionam ou retiram alguma etapa identificada por Kneller e para que fique mais 

claro em um primeiro momento, um quadro explicativo divide o processo por autor abordado, 

conforme a figura abaixo. 

 

Autores Kneller Duailibi e Simonsen Martins 

Primeira Etapa Primeira Apreensão Identificação Análise 

Segunda Etapa Preparação Preparação Esquentamento 

Terceira Etapa Incubação Incubação Incubação 

Quarta Etapa Iluminação Aquecimento Iluminação 

Quinta Etapa Verificação Iluminação  

Sexta Etapa  Elaboração  

Sétima Etapa  Verificação  
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Quadro 1:  O processo criativo por cada autor. 

 

A primeira fase definida por Kneller (1978), é chamada de “Primeira Apreensão” e 

nesta “nasce o germe da criação. O criador tem de ter o seu primeiro insight – a apreensão de 

uma ideia a ser realizada ou de um problema a ser resolvido” (Kneller, 1978, p.63). Já 

Duailibi e Simonsen (2000), chamam esta primeira etapa de Identificação, mas a caracterizam 

como sendo também a identificação de um problema a ser resolvido. Martins (1999), a 

denomina de Análise e também explica como sendo a etapa onde deve-se estudar o problema. 

Logo após vem a “Preparação” que constitui em “uma rigorosa investigação das 

potencialidades da ideia germinal” (KNELLER 1978, p. 63-64). Sendo assim, é nesta etapa 

onde o criativo precisa propor tudo que vier a sua mente sobre o problema, sejam ideias 

pertinentes ou não. Nesta etapa não há divergência entre os autores, a não ser pelo fato de 

Martins (1999), chamar esta etapa de Esquentamento, porém a caracteriza da mesma forma 

que Kneller, Duailibi e Simonsen. 

A etapa seguinte acontece muito mais no campo do subconsciente do que do 

consciente a “Incubação”, é o momento onde é preciso dar uma pausa nas reflexões sobre o 

problema e deixar que a mente faça as próprias conexões automaticamente. Esta etapa é tão 

importante quanto as outras e segundo Kneller (1978), pode ser longo ou curto, mas deve 

fundamentalmente, existir. Mais uma vez, nesta etapa não existem divergências com a 

denominação e qual a função desta etapa no processo criativo entre os autores. 

Nesta fase Duailibi e Simonsen (2000), adicionam uma etapa que não está nas obras 

dos outros autores relacionados, o Aquecimento, que seria “o retorno ao problema, com a 

sensação de uma solução próxima, constitui uma fase claramente distinta do processo criativo: 

é o warm-up ou aquecimento” (DUAILIBI e SIMONSEN, 2000, p. 27). 

A próxima etapa é chamada de “Iluminação”. Sobre esta fase Kneller afirma que: 

 
além de imprevisível, a inspiração é também aparentemente autocertificável, pois a 

pessoa criadora se acha convencida da correção de sua intuição antes de verificá-la 

logicamente. Ainda mais, a inspiração é uma das mais intensas alegrias que o 

homem conhece. Ao firmar a visão que durante tanto tempo lhe fugiu, o criador é 

consumido pela exaltação (KNELLER, 1978, p.70). 

 

Por estes fatos explicitados por Kneller (1978) é que o indivíduo criador se sente tão 

agraciado, pois a sensação de enxergar o que até então parecia um mistério, aflora de sua 

própria mente. É isto que acontece nesta etapa; de repente, a ideia que resolve o problema 

surge sem esperar na mente de quem está criando. Duailibi e Simonsen (2000), também 

nomeiam esta etapa com o termo Iluminação, denominada “insight, ou seja, a súbita 
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compreensão das relações entre meio e fins.” Esta é a última etapa do processo criativo na 

visão de Martins (1999). 

Para Duailibi e Simonsen (2000), ainda há mais uma etapa, não elencada por Kneller 

ou Martins em suas obras. Trata-se da Elaboração que nada mais é do que por em prática as 

ideias geradas após a iluminação, até então abstratas, ou seja, é colocar as ideias no papel, 

materializá-las. 

E para finalizar o processo, a última fase é a “Verificação” na qual é preciso identificar 

se a ideia gerada resolve o problema. Segundo Kneller (1978), é fundamental que esta etapa 

ocorra, pois a iluminação ou inspiração é passível de falhas. Esta etapa também pode durar 

um bom tempo, “chega a durar anos, durante os quais o criador luta para dar forma final a 

suas intuições, ou para aplicá-las” (Kneller, 1978, p.72). Dualibi e Simonsen (2000, p. 30), 

também denominam esta etapa de Verificação e acrescentam que “é preciso comprovar que a 

ideia adotada como solução é, de fato, a solução”. 

Obviamente, não é tão simples quanto apenas seguir estas etapas e deixar que elas 

aconteçam para que uma ideia criativa apareça. Ter uma ideia inovadora depende de inúmeros 

fatores constantemente presentes no processo criativo. É imprescindível que o criador esteja 

dominando o tema sobre qual está falando. Segundo Alencar, citado por Bertomeu (2002), 

após analisar o comportamento de pessoas que estavam envolvidas em situações que 

necessitavam de uma solução criativa, as ideias mais originais surgiam a partir de pessoas que 

estivavam mais preparadas e com amplo domínio de conhecimentos sobre a área estudada. 

Porém, existem outras questões que permeiam o processo criativo, a originalidade e a 

criatividade como um todo, pois não basta simplesmente seguir as etapas que surgirá uma 

ideia inovadora. A criatividade está diretamente ligada com a novidade e originalidade: “Toda 

definição de criatividade, porém, há de incluir o elemento essencial de novidade” 

(KNELLER, 1978, p.15). 

Assim, após analisar como se dá o processo de criação, tanto no dia a dia quanto em 

propaganda, é preciso entender como aplicar este processo com originalidade a fim de não 

traçar os mesmos caminhos já percorridos em criação publicitária. 
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3.2 MENSAGEM CRIATIVA 

 

Sobre originalidade especificamente em propaganda, Bertomeu (2002), cita as 

considerações de Marcelo Serpa (1999), em entrevista para a Revista de Criação:  

 

O melhor trabalho significa comunicação que chame atenção das pessoas, abra a 

retina delas (...) a surpresa não é previsível. E no dia em que a propaganda perder o 
papel de surpreender as pessoas, perdeu sua razão de existir (...) Criação na 

propaganda é a busca por invenção e linguagens novas. É preciso buscar ideias 

originais para dizer as coisas (SERPA, 1999, p.28). 

 

 Com isso o autor deixa clara a importância de apresentar algo novo ao receptor, 

surpreendendo-o, evitando caminhos já traçados ou conhecidos do público. Ainda nessa 

perspectiva, Bertomeu (2002), traz as considerações de Marcondes e Galvão (1999, p.28), que 

afirmam: “a criação se arrisca à padronização sempre que abandona a surpresa, a inteligência, 

a persuasão, a objetividade”, padronização esta que segundo Serpa (1999), não é benéfica 

para a criação publicitária. 

Além disso, sobre originalidade em criação publicitária, são imprescindíveis para se 

compreender novas conexões que a publicidade deve fazer para ser inovadora, os conceitos e 

ideais estabelecidos por William Bernbach, em meados dos anos 50, pois este foi o “titular da 

agência sem favor mais criativa do mundo, a DDB” (BARRETO, 1982, p.36). Sant‟Anna 

(2002) dedica algumas páginas de sua obra para explorar os conceitos de Bernbach como o 

que segue: 

 

não existe um método ou uma fórmula de eficiência permanente da criação de 

propaganda eficiente. Só o que é novo, só o que é original tem capacidade para 

continuar a provocar interesse e excitação. E é por isso que ninguém, realmente 

criativo, jamais conseguiu prever o que a criatividade na propaganda irá trazer o ano 

que vem (BERNBACH apud SANT‟ANNA, 2002, p.156) 
 

Estas ideias de Bernbach, citadas por Sant‟Anna (2002), valorizam o novo e a 

publicidade como uma forma de comunicação que precisa ser renovada a cada dia. Bernbach 

afirmou ainda que para fazer boa publicidade, 

 

é preciso ser sério, mas criativo, e para isso você deve se cristalizar em um único 

propósito, um único tema. Porque acrobacias gráficas e ginástica verbal não querem 

dizer criatividade. Pessoa criativa é aquela que foi capaz de dominar a sua 

imaginação. Ela foi capaz de educá-la de tal forma que todo pensamento, toda ideia, 

toda palestra que escreve, toda linha que desenha, toda luz e sombra em cada 

fotografia que faz torna mais vivo, mais crível, mais persuasivo o tema principal ou 
a vantagem do produto que tenha decidido adotar (SANT‟ANNA, 2002, p.154). 
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 Os trabalhos desenvolvidos por esse publicitário são até hoje citados em inúmeros 

estudos sobre publicidade como sendo muito inteligentes. Além de introduzir a ideia de uma 

dupla de criação em agência trabalhando juntos em um mesmo problema (indo de encontro ao 

que estava se fazendo nas agências americanas na época), Bernbach criou campanhas 

memoráveis para o Volkswagen Beetle, conhecido no Brasil como Fusca. A campanha 

fundamentava-se no conceito Think Small, cujo apelo estava no sentido contrário ao 

pensamento nos Estados Unidos na época, o famoso “pense grande”
5
 (que se refletia inclusive 

no gosto popular no país por carros grandes como os famosos Lowriders e Cadilacs). “O seu 

layout minimalista e seu texto provocativo foram divisores de água na criação publicitária 

mundial, e serviram de inspiração a muitos publicitários desde então” (COVALESKI, 2009, 

p. 31). 

 

Figura 2: Anúncio Think Small, criado por William Bernbach. Fonte: Ads of the World (2011) 

 

Paul Rand, respeitado mundialmente como diretor de arte e designer gráfico, afirma 

que para que um anúncio atinja o seu objetivo, o designer ou criativo precisa evitar clichês 

visuais e interpretar o lugar-comum de maneira inesperada. Rand afirma ainda que os 

anúncios do ano 1959 da Volkswagen foram o amadurecimento do que ele denomina de a 

Nova Publicidade, na qual “o espectador tinha um papel ativo e não passivo; no qual a 

curiosidade despertada pelo anúncio necessitava da inteligência do espectador para completar 

                                                
5 Pensamento comum nos Estados Unidos em meados dos Anos 1950, significando o almejar de grandes sonhos 

para os americanos. 
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o sentido” (RAND apud HOLLIS, 2000, p.119). Hollis descreve os anúncios da campanha, 

desenvolvida pela DDB: 

 
Os tipos e as imagens eram isolados, não aparentando possuir qualquer qualidade 

estética além de uma habilidosa produção de texto e imagem. Os título apareciam 

(muitas vezes de maneira absurda) na forma de etiquetas ou slogans que 

reproduziam a voz de um comercial de tevê. Os títulos pareciam palavras faladas. O 

bloco de texto atraía a leitura graças a seu arranjo simples, em colunas estreitas, e 

suas frases e parágrafos curtos (HOLLIS, 2000, p.119). 

 

Observando-se a peça, evidenciada na Figura 2, percebe-se que a imagem do carro foi 

colocada em um amplo espaço vazio, o que além de tornar o carro menor, como se propunha 

o anúncio (ir contra esse pensamento recorrente na época), destaca-o e proporciona imaginar 

que este modelo tem potencial para percorrer grandes distâncias, mesmo sendo tão pequeno. 

Este argumento visual é auxiliado por um texto de apoio
6
 que faz referência ao aceitar o novo 

e ressaltando algumas das qualidades do carro como a duração dos pneus, a economia com a 

gasolina e a facilidade de estacionar o modelo.  

Sobre a mensagem publicitária como um todo, Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), 

fazem considerações sobre como esta deve ser exposta ao público. 

 

Há quem diga que a mensagem publicitária deva ser comunicada instantaneamente, 

mas alguns dos anúncios mais famosos de todos os tempos envolviam a resolução de 

um quebra-cabeça. Enigmas visuais permitem a interação do leitor, que se sente 

recompensado e vitorioso ao resolver o quebra-cabeça. Isso não quer dizer que o 
leitor deva passar horas tentando compreender o anúncio, apenas que ele precisa 

fazer a conexão por si. O anúncio não deve ser explícito, pois do contrário o efeito 

seria parecido com o de se explicar uma piada (BURTENSHAW, MAHON e 

BARFOOT 2010, p. 108). 

 

O autor menciona que outros autores acreditam que a mensagem deve ser explícita e 

direta, sem dar ao receptor a chance de pensar e até mesmo participar da construção dela, mas 

é possível perceber que essa abordagem irá depender do objetivo do anunciante e do tipo da 

mensagem, se é publicidade ou se é propaganda. Porém, segundo o autor, alguns dos anúncios 

mais famosos e instigantes envolvem a resolução de um quebra-cabeça por parte do receptor, 

como no exemplo a seguir: 

                                                
6 Texto de apoio original e tradução em anexo. 
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Figura 3. Anúncio Câncer de Mama7 

 

Neste anúncio de página dupla, o receptor completa a mensagem interagindo com o 

anúncio. O texto é o seguinte: “Se você está procurando por uma boa razão para fazer o auto-

exame de câncer de mama, junte A e B”. Nas páginas há uma marcação com a letra “A” e “B” 

e quando o receptor realiza a ação proposta pelo anúncio, as duas imagens da mulher se 

fundem em uma só e esta perde um seio, representando a consequência por não ter feito o 

exame. 

Mahon (2010), ainda afirma que alguns dos melhores anúncios são aqueles que 

oferecem ao receptor algo que possa descobrir por si mesmo, e exemplifica dizendo que isso 

pode ser conseguido quando existe “duplo sentido” na relação entre imagem e texto, ou um 

simbolismo oculto na mensagem. Segundo o autor, nestes exemplos é preciso esforço de 

decodificação. Este mesmo autor ainda cita que se um anúncio não instiga o público a pensar, 

trata-se de uma oportunidade perdida para interagir com esses receptores. 

Mahon (2010), afirma que “entender um anúncio é muito parecido com entender uma 

piada. A piada tem mais graça se for preciso pensar um pouco para entendê-la.” (MAHON, 

2010, p.57). Este autor ainda aponta que é preciso saber quais informações passar ao receptor 

e quais não, para que seja ele mesmo que faça as conexões. Se privar o receptor dessa 

oportunidade, mais rápido o anúncio será esquecido e, segundo o autor, é neste ponto que 

entra em jogo a direção de arte e redação inteligentes. 

Burtenshaw, Mahon e Barfoot (2010), colocam que o enigma não pode ser tão 

complexo a ponto de fazer com que o leitor desista de tentar entendê-lo e vire a página de 

uma publicação por exemplo, mas fazer com que ele interaja com o anúncio é importante pois 

“enquanto o leitor tenta entender o que está acontecendo, em geral existe um elemento de 

branding que ocorre na mente da pessoa (mesmo que ela não esteja ciente disso)” 

(BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT 2010, p.108). Ou seja, o tempo que o leitor se 

                                                
7 Anúncio Câncer de Mama, criado para o Ministério da saúde. Disponível em: 

http://renatofernandez.com/novosite/images/thumbs/work_31.jpg Acessado em 26 de outubro de 2012. 
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detém em um anúncio que o desafie, não é de forma alguma em vão o investimento feito pela 

marca.  

Os autores encerram com o ponto em que acreditam ser a melhor forma de propor este 

desafio ao receptor: “Ao combinar imagem e chamada para estimular o público a fazer a 

conexão, é importante encontrar o ponto de equilíbrio: nem difícil nem óbvio demais para o 

leitor entender” (BURTENSHAW, MAHON e BARFOOT, 2010, p.108). 

Portanto, além de entender como funciona a criatividade e o processo criativo em 

publicidade e propaganda e quais funções cultural e econômica delas na sociedade, é preciso 

verificar de fato, a criatividade em um tipo específico de mensagem, e para isto, foram 

definidos os procedimentos metodológicos a seguir. 
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4  METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

  Para este estudo, em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

fim de entender mais sobre o assunto que seria trabalhado, compondo o referencial teórico 

sobre a criatividade em diversas áreas do conhecimento humano e especificamente para 

publicidade e propaganda, os objetivos e elementos da mensagem persuasiva e funções da 

publicidade e propaganda. Esta fase da pesquisa visa “levantar informações sobre o assunto 

objeto de estudo” (MICHEL, 2009, p.40) por isso, a importância desta etapa para o estudo. 

Michel (2009), afirma ainda que o intuito da pesquisa bibliográfica não é resolver o 

problema ou chegar até a conclusão final, e sim que é por meio dela que se recolhem 

informações importantes sobre o assunto e conclusões de outros pesquisadores sobre o tema. 

Por aqui se tratar de um estudo no qual o objetivo principal é identificar, na opinião de 

publicitários santa-marienses, as razões que levam anúncios minimalistas a serem 

reconhecidos como criativos, optou-se por um estudo de natureza qualitativa, pois não se tem 

a intenção de quantificar tais opiniões através de números ou dados estatísticos. Michel 

(2009), afirma que na pesquisa qualitativa a verdade não é comprovada por números ou 

estatísticas, mas sim por análise detalhada de experimentações empíricas. 

Quanto ao nível da pesquisa, será de nível exploratório, pois essas pesquisas 

 

têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores (...) Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 

pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. (GIL, 1994, p.44-45). 

 

Esta é a principal característica do presente estudo que justifica esta escolha, pois 

anúncios minimalistas não são um tema estudado com frequência, segundo pesquisa feita 

previamente pelo pesquisador sem obter resultados de outros estudos com esse assunto 

específico publicados em artigos ou livros da área. 

Como a situação estudada neste caso é como criativos santa-marienses se manifestam a 

respeito de anúncios minimalistas premiados por sua criatividade, foram escolhidos quatro 

publicitários, sendo dois redatores e dois diretores de arte, um de cada agência local. Já para 

as escolhas das agências, foi feito um levantamento entre estas a fim de descobrir quais delas 



40 

 

poderiam ceder um funcionário para a entrevista; ou seja, as agências foram escolhidas dentre 

as mais acessíveis para o pesquisador. 

O instrumento para coleta de dados escolhido para esta pesquisa foi a entrevista, 

definida por Michel (2009), como um “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

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

natureza profissional”. Além disso, a entrevista trata de “recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja 

conhecer” (DUARTE, 2009, p.62). 

Quanto à categoria da entrevista a ser executada, optou-se por uma semi-aberta onde 

não há perguntas pré formuladas; o que existe são questões-guia que auxiliam e cobrem o 

tema central da pesquisa. Este tipo de entrevista 

 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante (TRIVIÑOS, 1990, p.146 apud Duarte, 2009, p.66). 

 

 

Além disso, Michel (2009, p.68) afirma que “o entrevistado tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada; permite explorar 

mais amplamente uma questão”, o que facilita a adequação do rumo da entrevista a medida 

que o entrevistador julgar necessário. 

Os anúncios selecionados como amostra deste tipo de mensagem e que foram usados 

nas entrevistas e analisados pelo pesquisador foram retirados das edições do Anuário do 

Clube de Criação de São Paulo, editorial que desde o ano de 1976 elenca entre diversas 

categorias as melhores criações do ano, que são premiadas com ouro, prata ou bronze. 

Neste estudo foram utilizadas quatro amostras retiradas da 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª 

publicadas entre o ano de 2000 e 2005, pois nestes anos ainda existia a categoria revista, que 

premiava apenas os anúncios publicados neste meio, facilitando a separação e escolha destes. 

As edições posteriores a estas contêm apenas a categoria “imprensa” que trazem anúncios 

veiculados em revistas, jornais e outras editorias, o que dificultaria a escolha de apenas um 

veículo impresso. Além disso, este anuário tem todas as suas edições gratuitamente 

disponíveis para download, facilitando o acesso a estes anúncios. 

Para identificar as características estético-formais dos anúncios escolhidos para serem 

apresentados aos publicitários foi feita uma análise de conteúdo, pois este método é 

comumente utilizado para “analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, 
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intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade 

em propostas de campanha, discursos políticos, entre outros” (MICHEL, 2009, p.50). 

 

4.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS ELEMENTOS VERBAIS E 

ESTÉTICO-VISUAIS DOS ANÚNCIOS DA AMOSTRA 

 

Para este estudo, como já foi informado, foram selecionados quatro anúncios dos 

anuários do Clube de Criação de São Paulo. Estes anúncios foram premiados com ouro, prata 

ou bronze na categoria Revista entre os anos de 2000 e 2005.  

 

4.2.1 CATCHUP PICANTE PARMALAT 

  

O anúncio apresenta apenas uma foto de um frasco de catchup aberto, na posição 

horizontal, virando um pouco de seu conteúdo. A imagem mostra o bocal da embalagem em 

primeiro plano, e dele está saindo um pouco do produto. A imagem também parece ser de 

uma língua, em um gesto comum ao que se faz quando se tem a sensação de ardência. Apenas 

duas cores são percebidas no anúncio, vermelho e preto: o vermelho está na embalagem e no 

próprio produto e o preto, no plano de fundo de todo anúncio. No canto inferior direito 

aparece o nome do produto e a marca: “Catchup Picante Parmalat”, em fonte sem serifa, de 

corpo bastante pequeno, na cor branca. Ao lado desta informação está o packshot
8
 do produto 

de frente e na posição vertical. 

Quanto à cor vermelha, predominante neste anúncio, provavelmente seja devido ao fato 

de o produto e sua embalagem serem desta cor. Sabe-se que esta é uma cor quente que 

segundo Cesar (2000), estimula o observador, e causa a sensação de calor. Ou seja, pode-se 

associar essa sensação ao fato de que o produto realmente causa calor quando consumido. O 

mesmo autor ainda afirma que só pelo fato de ser exposto a esta cor, a temperatura do corpo 

aumenta ligeiramente. Já o branco está presente no texto porque oferece grande contraste 

quando sobreposta ao preto do fundo do anúncio, o que se torna muito importante devido ao 

pequeno corpo da fonte utilizada. 

A imagem apresentada, além de representar, em seu sentido denotativo, a embalagem do 

produto derramando uma porção do mesmo, sugere, no sentido conotativo, uma língua para 

fora da boca, evidenciando a sensação de ardência causada por alimentos picantes, como o 

                                                
8 Embalagem do produto anunciado. 
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caso do produto sendo anunciado; daí, a associação com a língua para fora, tornando a 

imagem ambígua. Mahon (2010), afirma que, na publicidade, a fotografia pode ser 

desvinculada de seu contexto original, então a escolha de um ângulo diferente ou o enfoque 

de um detalhe permite mostrar o conteúdo sob uma perspectiva não usual, o que acontece 

nesse caso. Aqui a fotografia é indispensável, pois é o argumento principal do anúncio. 

 

Figura 4. Anúncio Catchup Picante Parmalat, premiado com Ouro na categoria Revista no ano de 2000. 9 

 

4.2.2 LIZ TRANSFORMA 

 

Este anúncio foi criado para a empresa Liz fabricante de sutiãs e apresenta um de seus 

produtos que tem como diferencial elevar e aproximar os seios. A peça apresenta uma foto de 

um corpo feminino em primeiro plano, usando o produto anunciado. No centro do produto, 

entre os seios, é possível reconhecer a marca do sutiã; abaixo dos seios femininos 

representados na foto, identifica-se uma marca mais clara, demonstrando que a mulher 

possuía os seios em uma posição mais abaixo no momento em que se bronzeou. Além disso, 

                                                
9 Disponível em: http://ccsp.com.br/imagecache/_img/full/anuarios/25/960x720_1981.jpg Acessado em 26 de 

outubro de 2012. 
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trata-se de um anúncio de página dupla de revista, que como qualquer outra, cria uma 

curvatura próxima ao centro, e que acompanha o volume dos seios femininos na fotografia. 

Aqui, pode-se perceber o uso criativo do meio no qual o anúncio veiculado, aproveitando-se 

de uma peculiaridade física das revistas. 

O anúncio tem uma fotografia do busto feminino quase que na totalidade da sua área, 

porém nas laterais o fundo ainda aparece totalmente na cor preta, destacando a imagem em 

primeiro plano do busto, pois não há neste plano de fundo outros elementos que contrastem 

com o preto e que desviem a atenção do receptor.  

Na imagem, a modelo está com os braços levantados e com o corpo centralizado na área 

ocupada pelo anúncio e os seios estão posicionados pelo produto mais ao centro e mais acima 

do que eram originalmente, como é possível perceber pela marca no corpo bronzeado. Esta 

marca indica para a consumidora que, com o produto, seus seios serão sustentados mais altos 

que a posição natural, tornando-os mais atraentes e sedutores. 

No canto inferior direito, percebe-se a marca da empresa fabricante do produto 

acompanhada de uma única palavra: “Transforma”, impressa com uma tipografia serifada, 

que segundo os estudos sobre este tema, pode representar tradição e sobriedade. Este tom de 

sobriedade pode ser percebido também nas cores utilizadas que exceto os tons da pele da 

modelo, são todos pretos. Tanto o preto no próprio produto como o no fundo, traz um ar de 

sobriedade e sensualidade ao anúncio. Mais uma vez a cor branca é utilizada na apresentação 

da marca, proporcionando grande contraste e legibilidade a esta e a palavra Transforma. 
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Figura 5: Anúncio Liz Transforma, premiado com Prata na categoria Revista no ano de 2003. 
10

 

 

4.2.3 HAMMERITE 

 

O anúncio tem como anunciante a empresa Coral, fabricante de tintas e tem por objetivo 

divulgar o produto Hammerite, um esmalte anti-ferrugem. O anúncio é de página dupla e 

apresenta as duas páginas quase que em sua totalidade em branco. No centro do anúncio, onde 

estão os grampos da revista, há duas manchas como se fossem produzidas por ferrugem que 

teria tomado conta dos grampos por não ter sido usado o produto anunciado. 

Além da foto da embalagem do produto, outra imagem do anúncio é a produzida sobre 

as duas áreas onde estão os grampos da revista. Trata-se de uma simulação do efeito corrosivo 

da ferrugem sobre o ferro e esta simulação foi aplicada de forma que ficasse exatamente sobre 

a área onde os grampos da revista ficam localizados. Como os grampos são feitos de metal, a 

imagem sugere que na revista não foi utilizado o produto anti-ferrugem e que local onde havia 

ferro, a ferrugem apareceu. 

 Como nos outros anúncios, no canto inferior direito aparece uma foto da embalagem do 

produto, em tamanho pequeno, onde é possível ler o nome Hammerite. Ainda no canto 

inferior direito, porém à esquerda da embalagem, há uma chamada com as seguintes palavras: 

“Onde tem ferro, a ferrugem pode aparecer.” Após, há um pequeno texto de apoio de menor 

tamanho que a chamada principal: “Hammerite, a tinta antiferrugem que você aplica 

diretamente sobre o local afetado”. As duas frases foram impressas em preto, sobrepostas à 

cor branca do fundo total do anúncio, o que possibilita um melhor contraste e facilita a leitura, 

tendo em vista o pequeno corpo das fontes. As duas frases estão grafadas com a mesma 

família tipográfica, porém a chamada, por ser o elemento mais importante dentre os elementos 

verbais, está em bold, criando contraste com o texto de apoio, que por sua vez está na versão 

regular da fonte. Percebe-se também a hierarquia dos elementos no conjunto no canto inferior 

direito, onde percebe-se a chamada como elemento mais importante, portanto impressa em 

fonte de maior corpo. 

A cor branca como fundo do anúncio pode ter sido escolhida para não despertar a 

atenção para o restante das páginas, já que toda a atenção do receptor deve ser voltada para o 

seu centro, onde estão as manchas de ferrugem, para que a mensagem faça sentido. 

                                                
10 Disponível em: http://ccsp.com.br/imagecache/_img/full/anuarios/28/960x720_2293.jpg Acessado em 26 de 

outubro de 2012. 
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Neste anúncio é possível notar as observações feitas por Burtenshaw, Mahon e Barfoot, 

sobre como figuras isoladas chamam atenção no anúncio e a utilização de espaços em branco 

para que o anúncio “respire”, e ainda, a utilização da fotografia do produto, criando 

credibilidade.  

 

Figura 6. Anúncio Hammermite, premiado com Bronze na categoria Revista no ano de 2002.11 

 

 

 

4.2.4 TELEFÔNICA 

 

 O anúncio foi criado para a empresa Telefônica e apresenta uma foto em tons de cinza. 

Abaixo, no canto inferior direito há uma chamada com as seguintes informações: “Anjos, 

ajudem as crianças com câncer”, seguida de um texto de apoio “Em dezembro, parte das 

ligações DDD, feitas com o 15 vai para o Hospital do Grupo de Apoio ao adolescente e à 

Criança com Câncer – GRAAC.” 

Quanto às cores do anúncio, pode-se identificar na imagem que compõe o anúncio tons 

de cinza, passando muita sobriedade e seriedade, devido ao conteúdo que o tema aborda. 

Além disso, os tons de cinza, segundo os estudos sobre cor transmitem confiança e 

                                                
11 Disponível em: http://ccsp.com.br/imagecache/_img/full/anuarios/27/960x720_2212.jpg Acessado em 27 de 

outubro de 2012 
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serenidade. Mais uma vez os elementos textuais são impressos sobre os tons escuros 

utilizando-se dos tons mais claros. neste caso o branco, privilegiando o contraste.  

A imagem apresenta uma mulher adulta, com semblante sereno e com leve sorriso, 

postada de forma ereta próximo ao centro do anúncio, atrás estão dois telefones públicos, um 

em sentido oposto ao outro, como são colocados comumente nas ruas. Quando somadas, estas 

duas imagens formam uma silhueta semelhante a um anjo, pois os telefones públicos 

posicionados atrás da mulher cumprem a função das asas na metáfora visual. Além disso, o 

biotipo e vestuário da modelo, vestindo blusa e saia discretas, sem qualquer adorno, 

contribuem na identificação desta mulher como uma figura angelical no contexto apresentado 

pelo anúncio 

Para completar a mensagem os elementos verbais localizados logo abaixo das asas, no 

canto inferior direito, chamam os clientes da empresa e os compara a anjos por ajudarem 

crianças com câncer. As mensagens são impressas com uma família tipográfica sem serifa de 

grande legibilidade, proporcionada também por um bom espaçamento entre as letras e 

palavras e alto entrelinhamento. Neste caso então, temos um caso do que foi observado 

anteriormente sobre ancoragem, onde o título completa o sentido da imagem. 

O plano de fundo do anúncio é liso com um degradê radial, partindo do ponto onde 

iniciam-se as asas junto ao corpo da mulher, com um tom mais claro de cinza. Este efeito dá a 

sensação que há algum foco de luz por trás que acompanha a figura angelical. 
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 Figura 7. Anúncio Telefônica Anjos, premiado com Bronze na categoria Revista no ano de 2000.12 

 

 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS COM OS PUBLICITÁRIOS 

 

Para que fosse possível responder ao questionamento deste estudo, foram definidas 

categorias de análise a partir das constatações mais evidenciadas pelos autores consultados. 

Tais categorias foram usadas para gerar as perguntas levadas aos publicitários, as quais serão 

apresentadas a seguir. Foram feitas entrevistas individuais, nos ambientes de trabalho de cada 

publicitário, aos quais foram apresentados os quatro anúncios escolhidos e aqui descritos e 

analisados. Primeiramente, será feita uma breve descrição dos publicitários selecionados, e a 

seguir, apresentadas as quatro categorias de análise que embasaram a captação dos dados 

empíricos e a sua análise. 

 

4.3.1 OS ENTREVISTADOS 

  

 Como já foi informado, os publicitários foram selecionados pelo critério de 

acessibilidade do entrevistador e disponibilidade dos próprios entrevistados, levando em 

consideração o fato de ser apenas um publicitário de cada agência escolhida, e estarem 

atuando atualmente em Santa Maria. A primeira profissional entrevistada foi Danielle 

Vizzotto, de 29 anos, diretora de arte e de criação na agência YellowBean. Danielle é 

graduada pela Universidade Federal de Santa Maria no curso de Desenho Industrial, 

habilitação Programação Visual que concluiu no ano de 2004. Já trabalhou nas empresas 

Giuliano Cogo, Usina Bigger, e fora do país nas agências Vega Design e Gyro Design. Entre 

os clientes com que já trabalhou, Danielle cita HP, Virgin Atlantic, Sony, Shell, T-Mobile, 

atendidas pelas agências internacionais, e atualmente em Santa Maria trabalha com as 

empresas Ilumine, Matsuri, e Blathes Advogados. 

 O segundo entrevistado foi Julian Medeiros, atualmente trabalhando como diretor de 

arte na agência GRP360. Julian, 26 anos é graduado em Publicidade e Propaganda pelo 

Centro Universitário Franciscano, já tendo atuado nas agências Sinapse e Gesttione. Julian 

                                                
12 Disponível em: http://ccsp.com.br/imagecache/_img/full/anuarios/25/960x720_1994.jpg Acessado em 27 de 

outubro de 2012 
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atendeu clientes como Costa Dourada, Santa Brasa, Praxis, CVI, Santo Garden e Laboratório 

Pasteur. 

 O terceiro entrevistado foi Roberto Oliveira, redator e diretor de criação da agência 

Art/Meio Propaganda. Roberto, 45 anos, tem trabalhado com clientes como Pampeiro, 

Unimed. Enquanto trabalhou em Porto Alegre, atendeu a clientes como Renner e Termolar. 

Atuou nas agências Rocha Lobato, e em Porto Alegre na Standard/ Ogilvy e Agência 1. 

Roberto foi graduado pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 1990 no curso de 

Publicidade e Propaganda. 

 O último entrevistado foi Gerardo Martínez. Gerardo tem 46 anos e é graduado pela 

Universidade Federal de Santa Maria no curso de Publicidade e Propaganda no ano de 1990. 

Já trabalhou nas agências Art/Meio Propaganda e Rocha Lobado e atualmente é proprietário e 

atua na agência Latino América como redator e diretor de criação, tendo criado peças e 

campanhas para clientes como Rede Super, Bramoto, Cruzado e Theatro Treze de Maio. 

 

 

4.3.2 Novidade – Inesperado – Desafio 

 

Essas foram as palavras propostas aos entrevistados para que expusessem suas 

opiniões a respeito destas se estivessem perceptíveis nos anúncios. Como já apresentado neste 

estudo, para algo ser criativo, é preciso que nele esteja incluído o elemento novidade. 

Especificamente em propaganda, podem-se considerar as citações do diretor de criação 

Marcelo Serpa (1999), o qual afirma que a publicidade de qualidade é a que chama a atenção 

das pessoas, e quando esta não cumprir o papel de surpreender o público, não terá mais 

porque existir. Da mesma forma, o desafio à inteligência do receptor também foi uma 

característica relevante nos anúncios criativos. 

Sobre a presença do elemento surpresa e novidade nos quatro anúncios analisados, 

Danielle afirma que “o que mais contém o item „inesperado‟ é o anúncio do Catchup 

Parmalat, pois ele mostra duas coisas em uma mesma imagem”, ao se referir a embalagem 

derramando o produto, e sugerindo uma língua. Ainda segundo Danielle, o mesmo acontece 

no anúncio da Telefônica, porém percebe-se que neste segundo anúncio, não acontece o 

mesmo, pois no anúncio da empresa de telefonia móvel, tratam-se de duas imagens formando 

apenas uma, e no anúncio do catchup, trata-se de apenas uma imagem, representando duas 

situações distintas. Roberto concorda com Danielle afirmando que “o anúncio do catchup é 
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muito inesperado, porque consegue reunir duas coisas completamente diferentes em uma 

imagem. Esse anúncio é muito feliz, pois não precisa dizer nada verbalmente, tamanha a força 

da associação criada na imagem”, concordando com a proposições de Burtenshaw, Mahon e 

Barfoot (2010) que dizem que na maioria das vezes, quando a associação feita pela imagem é 

muito poderosa, este dificilmente irá necessitar de um complemento textual. Além disso 

Roberto exemplifica o que geralmente acontece em anúncios de catchup picante, onde se tem 

uma pimenta, ou alguém comendo hambúrguer, mas nesse caso, a associação feita é tão forte 

por causa da imagem, que não precisa destes complementos para que a mensagem seja 

entendida. 

Roberto, afirma ainda que a associação feita no anúncio da Telefônica fundindo duas 

imagens diferente em uma só, não é nova, não pelo recurso de unir duas imagens não ter sido 

bem executado, mas por essa conexão ele já ter visto em outra ocasião; por isso para o 

entrevistado este anúncio é, nas suas palavras, “pobre quanto ao item novidade”. 

Sobre este recurso (unir duas imagens em uma única) indicado por estes dois 

entrevistados, é possível fazer uma conexão com o que diz Mahon, já citado neste estudo, de 

que a surpresa pode estar presente no fato de o receptor reconhecer um “duplo sentido” na 

relação entre imagem e texto, ou um simbolismo oculto na mensagem. 

A respeito desta associação presente nos anúncios do catchup e da empresa de 

telefonia, Gerardo afirma que “quando um anúncio consegue ter uma ideia tão forte assim, ele 

não é esquecido”, indo ao encontro também do que afirma Mahon de que quando a associação 

está presente no anúncio e o receptor consegue fazê-la por si só, este anúncio terá menos 

chance de ser esquecido. Este recurso foi apresentado por Kneller, e é denominada de 

associacionismo, referindo-se à união de dois fatos já conhecidos gerando um novo, ou seja, a 

união de duas imagens por exemplo, para que seja gerada uma terceira nova, ou ainda, a união 

de duas referências previamente conhecidas, para que fosse gerada uma terceira. 

Julian vê o item “novidade” presente nestes anúncios de uma forma diferente, a partir 

do momento “em que a grande maioria de outros anúncios, presentes em uma revista, por 

exemplo, tem uma composição com muito mais elementos que estes”, por isso eles se tornam 

diferentes e fazem com que os leitores parem ao ver uma única imagem isolada em 

contraponto aos outros anúncios presentes na mesma editoria. 

Já quanto aos anúncios do Hammerite e da Liz, o que trazem de realmente “novo”, 

segundo Roberto, é a boa utilização do meio em que está inserido, no caso desta peça, a 

utilização dos grampos da revista, e no anúncio da empresa de sutiãs, o volume que a revista 
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faz, quando as páginas são aproximadas, representa o diferencial do produto que é aproximar 

e elevar os seios femininos. Para o entrevistado, apesar do recurso de utilizar o meio como um 

diferencial para o anúncio não ser algo novo, a conexão feita para esta utilização é o que 

importa, pois esta poderia ser feita de diversas outras maneiras. Sobre o anúncio do 

Hammerite, Danielle Vizzotto afirma que “não tenho certeza se as pessoas entenderiam”, 

devido a conexão de difícil compreensão, na opinião dela. Concordando com Danielle, Julian 

afirma que realmente, para um público geral, este anúncio poderia passar despercebido, 

“como se fossem duas páginas em branco, e o receptor viraria a página”, mas Julian observa 

que é preciso levar em consideração o veículo em que este anúncio foi apresentado; se foi em 

um periódico especializado, por exemplo, em materiais para a casa e construção, a associação 

seria bastante fácil. 

Portanto, na opinião dos entrevistados, o principal fator e determinante na criatividade 

desses anúncios, trata-se do fato da união de duas ideias na elaboração de outra nova, ou no 

caso do anúncio do catchup, a representação de duas situações em uma só. E nos anúncios do 

Hammerite e Liz, a união da boa utilização do meio de veiculação, com o que diferencia o 

produto dos demais. 

 

 

4.3.3 Enigma 

 

Em seguida, os publicitários foram questionados sobre a importância de proporcionar 

uma espécie de enigma ou desafio para o receptor, ao se omitir algumas informações para que 

o receptor faça a conexão por si próprio, como propõe parte dos autores referenciados neste 

estudo. 

  Os entrevistados concordam sobre a importância desse recurso na publicidade criativa, 

e algumas considerações são bastante importantes como a de Roberto que afirma que isto se 

trata de “propor um diálogo com o consumidor, [pois] tu não pode entregar tudo pronto, e 

mais ainda hoje em dia. As pessoas querem dialogar com as marcas, elas querem interação e 

poder responder”. Roberto afirma ainda que isto cria uma cumplicidade entre a marca 

anunciante e o receptor, pois estes “fazem” o anúncio juntos. A opinião de Roberto vai ao 

encontro do que propõe Burtenshaw, Mahon e Barfoot(2010), citados neste estudo, que 

enfatizam a importância da colaboração do receptor na construção da mensagem. 
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Julian ressalta que para que se faça esse tipo de anúncio, é preciso levar em 

consideração o nível intelectual do público, para que o anúncio não se torne complexo demais 

para os receptores, afirmação esta que se assemelha as considerações propostas por Piedras 

(2009), nas quais entende que a interpretação conferida à mensagem, irá depender da 

competência intelectual de cada receptor. Gerardo também concorda e ressalta que algumas 

vezes, o anúncio se torna tão subjetivo que o receptor acaba não entendendo a mensagem. 

Danielle concorda com Julian e Gerardo ao afirmar que “há uma linha muito tênue entre 

mostrar informações em excesso, pois você estaria interpretando o anúncio pelo receptor, ou 

mostrar muito poucas informações, pois o anúncio se torna muito subjetivo e o consumidor 

não conseguirá interpretar”. Ou seja, é preciso encontrar a linha perfeita entre o quanto 

mostrar e o quando deixar para que as pessoas entendam por si próprias. 

Estas afirmações vão ao encontro do que propõem Burtenshaw, Mahon e Barfoot 

(2010) quando afirmam que o anúncio não deve ser explícito, mas que isso não significa 

também que o leitor deveria passar horas tentando compreender o anúncio. Assim, Danielle, 

Gerardo e Julian confirmam as ponderações desses autores quando apontam que ao estimular 

o público a fazer a conexão o importante é encontrar o ponto de equilíbrio, nem difícil nem 

óbvio demais. Além disso, Danielle faz outro comentário importante quando afirma que esse 

enigma proposto é o que faz o consumidor olhar o anúncio e se sentir completo por tê-lo 

entendido. Como afirmam autores consultados que além de permitir a interação com o 

público, o receptor desses anúncios se sente vitorioso e recompensado ao resolver o quebra-

cabeça. Gerardo afirma também que “quando se cria um enigma, você faz o consumidor 

pensar que ele precisa passar uma barreira intelectual para entender o anúncio. E a sensação 

que ele tem por ter conseguido compreender é importante”. 

Quanto aos anúncios analisados neste estudo, Roberto acredita na medida em que eles 

estão tão claros e de linguagem tão simples, não propõem desafio ao entendimento do 

receptor. Ou seja, a mensagem é tão direta e a conexão é tão fácil, que não se tratam de 

anúncios desafiadores para o público. Segundo ele, estes anúncios são realmente mais 

inesperados do que desafiadores. 

Gerardo levanta que esta proposta criativa, é, sem dúvida, o tipo de anúncio oposto ao 

que se tem no mercado de varejo, por exemplo, “no varejo eu não preciso que o consumidor 

pense, eu quero que ele leia e entenda rapidamente e compre”, por isso dificilmente este tipo 

de mensagem se adaptaria à um anúncio varejista. Nesta perspectiva Roberto também afirma 

que no varejo, é preciso fornecer muitas informações como preço, quantidade, e tantos outras 



52 

 

informações, que impossibilitariam, ou tornariam mais difíceis à criação de um anúncio deste 

tipo. Afirmações que concordam com o que foi referenciado sobre as funções da publicidade 

com objetivos promocionais pois estas tem o único objetivo de vender um produto ou o 

serviço. 

Assim, no que se refere a propor um desafio ao receptor, é preciso encontrar a medida 

exata para que estimule o receptor (a compreender) e não o contrário, dificultando o 

desvendamento da mensagem. Ressalta-se também que esta solução criativa tem limitações 

no que se refere à categoria de anunciantes e objetivos do anúncio, como citado, quando se 

tratar de um anunciante de varejo. 

 

 

4.3.4 Conceito 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a importância de se elaborar um conceito 

criativo na execução de uma peça ou campanha, e se acreditam ser essa a melhor forma de 

criar em propaganda. A eles também foi proposto revelar que percepção tinham sobre a 

elaboração de um conceito previamente à elaboração das peças a eles apresentadas. 

Os entrevistados afirmam que é de fato, muito importante a elaboração de um conceito 

primeiramente para depois partir para a execução das peças ou desdobramentos da campanha, 

mas algumas considerações devem ser ressaltadas. 

Roberto afirma que não vê outra maneira de se iniciar um trabalho, se não for pelo 

conceito. Ele cita que em algumas vezes uma frase ou conceito vem aliada a uma imagem, 

porém sempre é preciso elaborar primeiro o cartaz, ou outdoor, ou uma peça chave, para 

depois partir para a elaboração do restante da campanha. Se esta peça chave conseguir 

transmitir a mensagem, dificilmente a adaptação ou criação de peças para outras mídias não 

irá da mesma forma, atingir o objetivo. Julian Medeiros concorda que é importante a 

elaboração de um conceito, pois este irá nortear o restante da campanha, e assim reafirma 

considerações de estudiosos sobre qual será a função do conceito criativo citado neste estudo, 

que é definir o rumo que a campanha irá ter, porém ressalta que devido ao dia a dia da agência 

e as demandas, não são todos os trabalhos que os criativos podem dedicar mais tempo na 

elaboração de um conceito. 

Sobre a ordem de se criar primeiramente o conceito para depois aplicá-lo em todas as 

peças, Gerardo afirma que isto nem sempre funciona. “As vezes a ideia vem antes para depois 
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ser transformada em conceito e então partir para as outras peças”, ou seja, a ideia é tão forte 

que inevitavelmente se torna o conceito. 

Analisando os anúncios individualmente, Danielle afirma que talvez o que não possua 

um conceito tão forte quanto os outros é o do esmalte anti-ferrugem. Segundo a entrevistada, 

o anúncio tem uma boa execução, mas não tem um conceito forte, pois além de ser de difícil 

compreensão para o receptor, só funciona para este meio, e não poderia ser utilizado em outra 

mídias.  

Roberto discorda dessa afirmação, pois acredita que inúmeras associações poderiam 

ser feitas com ferro. Segundo ele, ferro está presente em vários lugares, proporcionando a 

criação de peças para outras mídias. O entrevistado ressalta que talvez “o que menos permite 

outros desdobramentos é o do catchup, por ele estar tão bom e perfeito, outras peças de uma 

possível campanha seriam muito difíceis de serem encontradas”. Gerardo concorda com 

Roberto quando cita o anúncio do catchup como o que “enjoaria” mais rapidamente, pois 

outras peças seriam muito parecidas umas com as outras dentro de uma mesma campanha. 

Além disso, Roberto e Gerardo fazem o mesmo comentário, o de que quando se trata 

de uma campanha, o conceito precisa poder ser adaptado para todos os meios previstos, e não 

apenas em um anúncio como pode ser visto nesses anúncios analisados. 

Já a respeito de como criar o conceito criativo, Danielle afirma que é um processo 

conjunto entre diretor de arte e redator. Indo ao encontro do que propõe Hulburt sobre a 

criação de um conceito criativo em propaganda, a entrevistada afirma que em estudos 

teóricos, a definição de conceito criativo vem aliada as definições do papel do redator, pois 

como esse conceito precisa ser visualizado de forma concreta, isso se dá através da escrita, e 

por isso a inspiração inicial, geralmente parte do redator. 

Logo, quanto ao conceito criativo em publicidade, os entrevistados o caracterizam 

como fundamental para qualquer criação publicitária, porém ressaltam que a rotina de 

agências do interior e de menor porte não permite que isto seja feito para todas as peças, sem 

exceção. Segundo eles, o conceito é o que permite que a campanha tenha unidade e todas as 

suas formas de veiculação, tenham o mesmo foco, da mesma forma que os teóricos 

referenciados neste estudo apontam. 

 

 

4.3.5 Dupla de Criação no Processo Criativo 
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Os entrevistados foram questionados sobre o método de criação geralmente utilizado 

em agências, onde a equipe de criação é baseada em duplas formadas por diretor de arte e 

redator. A eles foi colocado se consideram importante este método e se os trabalhos saem 

prejudicados quando não se pode trabalhar deste modo. 

Os entrevistados concordam que esse método de trabalho é bastante funcional e útil, 

porém afirmam que nem sempre é possível que todas as peças e campanhas sejam criados 

assim devido ao fluxo de trabalhos na agência ser muito grande, e separar dois criativos para 

apenas um trabalho dificulta muito o processo. Roberto acredita que apenas agências de 

grande porte que atendam a clientes nacionais consigam fazer isto. Gerardo concorda com 

Roberto, porém afirma que para que o trabalho gere uma campanha ou peça que traga 

resultados, no mínimo duas pessoas, um redator e um diretor de arte são fundamentais 

trabalhando em conjunto. 

Roberto afirma ainda que “se todo trabalho pudesse ser feito em dupla, mesmo em 

mercados menores como o santa-mariense, o trabalho final seria muito melhor. O salto 

qualitativo seria enorme”. Nesta perspectiva, Gerardo complementa dizendo que quando o 

trabalho é feito totalmente em separado, o redator do diretor de arte, isto é visível no resultado 

final da peça, pois os elementos não se complementam como deveriam. 

Sobre os anúncios analisados, e a participação dos criativos nesse anúncio, Danielle 

afirma que “onde há um conceito, existem também um redator e um diretor de arte 

trabalhando juntos”. A entrevistada afirma que nos anúncios do catchup e da Telefônica essa 

atuação é ainda mais visível, pois é possível perceber a união de elementos e ver que houve 

um grande estudo de combinações antes que se chegasse a esta forma final. 

Julian afirma que acredita que estes anúncios foram criados em duplas por diretor de 

arte e redator, mas imagina que houve outras participações como a de um profissional de 

planejamento, por exemplo, que na maioria das vezes faz sugestões importantes para a equipe 

de criação executar posteriormente, concordando com o que afirmam Burtenshaw, Mahon e 

Barfoot (2010) sobre a participação fundamental do profissional de planejamento na 

elaboração do briefing criativo. Gerardo concorda ao afirmar que não necessariamente a ideia 

de um anúncio deva partir de um redator ou de um diretor de arte. Por exemplo, no anúncio 

do catchup, “não há nada que não pudesse ser feito por qualquer pessoa, foi apenas o 

posicionamento da embalagem. No anúncio do sutiã talvez a ideia pudesse ter surgido de uma 

conversa entre um dos criativos e sua esposa, por exemplo”. 
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Roberto vai ao encontro às afirmações de Julian e Gerardo, quando afirma que em 

todos estes anúncios a origem da ideia pode ter saído “tanto do redator quanto do diretor de 

arte, ou ainda, por eles serem tão globais e de fácil entendimento, essas ideias podem ter 

surgido de qualquer profissional da agência como o planejamento ou o mídia, por exemplo”. 

Ele afirma ainda que o que mais aparenta ter sido insight do diretor de arte é o anúncio do 

catchup, mas reafirma que qualquer um deles pode ter surgido de qualquer pessoa, até mesmo 

pode ter sido sugerido pelo cliente, mas ressalta que, obviamente, houve a participação do 

redator e do diretor de arte para aperfeiçoar a ideia, mas que a essência pode ter surgido de 

qualquer pessoa. Estas afirmações, mais uma vez concordam com o que é proposto por 

Burtenshaw, Mahon e Barfoot sobre como se dá o processo criativo em agência, em que 

apontam que mesmo não pertencendo à área de criação,  profissionais de outras áreas da 

agência podem contribuir com o processo criativo, e também com o que afirmam Kneller e 

Ostrower sobre todas as pessoas, impreterivelmente, serem criativas.  

Curiosamente percebe-se que, nenhum dos entrevistados se referiu à dupla de criação 

como os responsáveis pela união perfeita entre imagens, cores e texto nos anúncios, como foi 

observado pelos autores estudiosos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Anúncios que se utilizam apenas de poucos elementos na comunicação de uma 

mensagem é apenas um dos tipos de mensagem que são utilizadas em propaganda. Neste 

trabalho, buscou-se identificar, em uma amostra de anúncios deste tipo, quais características 

os tornam criativos para serem apontados como tal.  

O primeiro ponto conclusivo deste estudo é que este tipo de mensagem não se adequa 

a qualquer objetivo de comunicação, ou ainda, é menos comum ver este layout minimalista 

aplicado a produtos ou serviços com objetivos promocionais, pois estes precisam passar 

informações através de elementos verbais (preço, quantidade, condições de pagamento) que 

dificultariam a criação de um layout com estas características. 

Além disso, fica claro que o que faz desses anúncios serem reconhecidos como 

criativos sãos as mesmas características que provavelmente faz com que qualquer anúncio 

seja criativo: sua originalidade, a conexão de duas ideias que geram uma nova. Porém o que 

os diferencia de outros anúncios, com maior número de elementos, é o fato de que estes 

conseguem apresentar essa originalidade através de uma foto e uma chamada, sem necessitar 

de complementos. Também nesta perspectiva, pode-se imaginar que, sendo assim, estes 

anúncios não teriam surgido para serem, desde o início, minimalistas, porém devido a ideia 

tão forte encontrada, não necessitava de outros elementos que complementasse, como outras 

fotos ou outros elementos verbais. 

Os anúncios analisados, propõem algum desafio ao receptor, para que ele tenha 

determinada participação no desvendamento da mensagem. Isto acontece a partir do momento 

que algumas informações são omitidas para que o próprio leitor as descubra, o que favorece a 

elaboração de um layout com um número menor de elementos. 

Pelo que também pode ser observado nas entrevistas com os publicitários, é inegável a 

presença de um conceito criativo forte por trás dos anúncios que serviram como amostra, 

mesmo estes não fazendo parte de campanhas com outros veículos. Destaca-se também a 

importância dada pelos publicitários à elaboração de um conceito criativo antes de se elaborar 

as peças publicitárias de fato, para que a campanha seja criativa e original. 

Outra observação importante sobre estes anúncios envolve a maneira como se deu a 

criação destas peças, e percebeu-se que pela mensagem deles ser simples, este pode ter 

partido de qualquer profissional da agência, e não apenas do redator ou diretor de arte, já que 

todos na agência estão pré-dispostos a participarem do processo, mesmo sabendo que 
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impreterivelmente todas as ideias precisam passar pela equipe de criação para um 

aperfeiçoamento, devido a estes profissionais estarem mais preparados para a criação. 

 Sobre o trabalho em duplas de criação, este método de trabalho é muito importante 

para a elaboração de peças criativas na opinião dos entrevistados. Em agências de pequeno 

porte isto nem sempre é possível, mas isso acontece na maioria das agências de grande porte, 

que geralmente são as que assinam anúncios como os que serviram de base para este estudo, 

comprovando que este método de trabalho pode influenciar na criação de peças criativas. 

Obviamente isto não torna exclui a possibilidade de que se criem peças criativas em agências 

de pequeno porte ou que não utilizam-se do trabalho em duplas de criação, porém torna-se 

mais difícil. 

Portanto, com este trabalho foi possível concluir que, na opinião dos criativos, estes 

anúncios analisados, são premiados como criativos não por serem minimalistas, mas sim 

pelos mesmos motivos que qualquer anúncio é premiado, por sua originalidade. Porém, é 

inevitável perceber que por eles serem minimalistas, tornam a conexão feita entre frase e 

imagem, muito mais impactante, sendo valorizada não só a ideia, mas a dificuldade de se criar 

algo tão sintético. Além disso, estes anúncios se tornam criativos pois foram usadas 

associações de imagens e textos que instigam e desafiam os leitores e também pelo fato de 

terem um conceito criativo consistente evidenciado pela sincronia entre conteúdo verbal e não 

verbal, confirmando a ideia de que os redatores e diretores de arte destes anúncios 

conseguiram comunicar as mensagens de forma inteligente, ou seja, são originais porque 

apresentam estas características. 
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ANEXO 1 – ANÚNCIO 
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ANEXO 2 – ANÚNCIO 
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ANEXO 3 – TEXTO DE APOIO DO ANÚNCIO DA FIGURA I 

 

Texto original: Our little car isn‟t so much of a novelly any more. A couple of dozen 

college kids don‟t try to squeeze inside it. The guy at the gas station doesn‟t ask where the gas 

goes. Nobody even stares a tour shape. In fact, some people who drive our little flivver don‟t 

even think 32 miles to the gallon is going any great guns. Or using five pints of oil instead of 

five quarts. Or never needing anti-freeze. Or rocking up 40.000 miles on a set of tires. That‟s 

because once you get used to some o four economies, you don‟t even think about them any 

more. Except when you squeeze into a small parking spot. Or renew you small insurance. Or 

pay a small repair bill. Or trade in your old VW for a new one. Think it over. 

 

Texto traduzido: O nosso carro já não é uma novidade assim tão grande. Duas dúzias de 

estudantes já não se tentam enfiar dentro dele. O empregado da estação de serviço já não 

pergunta aonde é que se põe a gasolina. Já ninguém olha fixamente para o carro, devido ao 

seu desenho. De facto, algumas pessoas que guiam o nosso "baratinho" pensam que gastar só 

7 litros aos cem, não é assim uma coisa tão extraordinária. Ou usar 1/4 de litro de óleo em vez 

de 5 litros. Ou nunca mais precisar de anti-congelante. Ou andar 70.000 km num único 

conjunto de pneus. Isto acontece porque logo que se habitua às nossas economias, nunca mais 

pensa nelas. Exceto quando consegue estacionar num espaço muito pequeno. Ou renova o seu 

pequeno seguro. Ou paga uma pequena conta de oficina.  Ou troca o seu antigo VW por um 

novo. Pense nisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


