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RESUMO 
 

O trabalho que segue busca reunir os pressupostos teóricos necessários para a 

formulação de uma metodologia de análise da fotografia publicitária. Nota-se que 

as fotografias publicitárias estão fortemente presentes no âmbito da cultura 

midiática, sendo indiscutível a grande influência dessas imagens sobre os seus 

espectadores. O potencial de persuasão dessas imagens consegue despertar a 

identificação e, por conseqüência, exerce um importante papel na construção da 

realidade dos consumidores. Esse efeito deve-se, principalmente, ao uso de 

técnicas de composição com comprovada eficiência e o apelo a uma simbologia 

carregada de sentidos. A metodologia de análise das fotografias publicitárias 

demonstrou como se constrói esse poder de persuasão sobre o público que as 

interpreta e, especificamente, neste trabalho, foram usadas imagens da campanha 

“Effective Happiness” da marca Triton veiculados nas   revistas Trip e Tpm dos 

meses de abril a julho. Os principais autores utilizados foram Barthes, Joly, 

Aumont e Dubois. 

 
Palavras-chaves: Fotografia publicitária, identificação, influência, Triton. 
 

ABSTRACT 
 

The following work tries to collect the theoretical presumptions needed to formulate a 

methodology of analysis of advertising photography. It is possible to see that the 

advertising photographs are strongly present in the media culture, and there is no doubt 

about the great influence of these images on their audience. The potential of persuasion 

of these images can provoke the identification and, consequently, has an important role 

in building the consumers’ reality. This effect is mainly due to the use of composition 

techniques with proved efficiency and the appeal of a symbology full of meanings. The  

methodology of analysis of advertising photography has demonstrated how this power 

of persuasion is built upon the audience that interprets them and, specifically in this 

work, some images from the campaign “Effective Happiness” from Triton were used. 

The main authors consulted were Barthes, Joly, Aumont and Dubois. 

 
Key-words: Advertising photography, Identification, influence, Triton. 
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1 Introdução 
 
 
 
             A publicidade, com o passar dos anos, vem adquirindo maior poder e influência 

no comportamento e na construção da realidade social. Com a capacidade de produzir 

um mundo paralelo, onde todos são belos, felizes e podem ter tudo o que quiserem. Por 

meio de lindos anúncios, grandes outdoors, produções de tv com custos elevados e uma 

série de outras mídias, presentes nos mais diversos lugares, possui o poder e a função de 

apresentar modelos de vida e atitude, usando como principal temática os desejos e 

ambições do cidadão comum. Com uma freqüência incansável, as mensagens 

publicitárias, acabam por criar metas, modelos de sucesso e realização. 

             Este universo criado pela publicidade, possui como alicerce imagens, e estas, 

produzidas como projeções da realidade perfeita, conseguem despertar mais do que 

atenção, mas ideais a serem seguidos, condicionando a imagem de sucesso do seu 

espectador, que se identifica e ambiciona aquele carro luxuoso, aquela casa dos sonhos 

e aquele ‘look’ atraente. É notório de todos que a maioria da população não está nem 

perto de atingir esse mundo de alegrias permanentes, porém, mesmo existindo tamanha 

dificuldade de adquirir esta vida perfeita, por que o indivíduo comum continua a buscar 

essa epopéia, quando simplesmente se conformar com a sua condição socioeconômica 

seria a maneira mais saudável e fácil de encontrar a realização? A resposta está na nossa 

frente, na sala, na mesa, no celular e na rua. A publicidade está em todos os lugares, 

incessantemente sugestionando a aquisição de novidades, estipulando tendências, e 

acima de tudo, faz isso de forma muito eficiente.  

           A questão que esse trabalho propõe-se a esclarecer é como essas imagens 

conseguem ser tão eficientes, demonstrando os seus elementos e particularidades de 

produção e persuasão. O meio escolhido foi imagens publicitárias, e especificamente 

nesse estudo, a fotografia  publicitária. Podemos dizer que a fotografia é uma das bases 

de toda a publicidade, e um dos meios mais utilizados quando o produto da marca são 

roupas e o posicionamento trata de comportamento e visual, ou seja, de estereótipos.     

           Partindo da escolha do tema, a análise de imagens publicitárias, que neste caso, 

são anúncios onde a fotografia publicitária é o tema central da criação, precisamos 

estudar a fotografia em si. Sendo assim, iremos tratar questões teóricas relativas à 
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comunicação contemporânea, ao seu caráter de documento histórico, como também, o 

seu poder de encantar o espectador, que enxerga a si próprio como também o seu 

mundo capturado no  quadro da imagem.  

           Como ferramenta da publicidade, a fotografia será preponderante em quase todos 

os meios escolhidos no planejamento de mídia, constituindo-se uma das formas pela 

qual se traduz o tema e o posicionamento da campanha. Por meio de uma linguagem 

não verbal, a fotografia publicitária consegue sintetizar em uma única peça o que um 

texto verbal conseguiria explanar em muitos parágrafos, e consegue esse feito em um 

tempo recorde, o tempo que leva para o olho reconhecer os elementos da composição e 

o cérebro  decodificar a mensagem. Normalmente, muito rápido.   

            O objeto de análise deste estudo são anúncios da marca Triton, veiculados nas 

revistas Trip e Tpm, ambas da editora Abril, nas edições de abril a julho de 2006, 

período que compreende a vigência da campanha “Efecctive Happinesss”, da referida 

marca. A escolha da marca, da campanha e dos veículos deve-se a um fator em comum, 

o grande apelo à linguagem visual, seja no tema ou posicionamento da campanha, como 

nas próprias revistas, que se caracterizam por apresentar, e possibilitar, anúncios mais 

elaborados nesta questão de arrojo imagético.  

           Tanto a Trip, como a Tpm apresentam uma linguagem estética diferenciada, 

característica essencial para agradar o seu público, que trata-se de um segmento muito 

específico e exigente. A revista Trip já ganhou inúmeros prêmios dos mais 

representativos no cenário jornalístico nacional e internacional; é recordista em páginas 

de publicidade no Brasil, e possui uma tiragem de mais de 50 mil exemplares mensais.                 

           Com a mesma representatividade da Trip, a revista Tpm (Trip para mulher), 

lançada em 2001, é uma publicação voltada para um público feminino diferenciado, 

mulheres jovens, independentes e que esperam mais do que uma simples revista para 

mulheres, como a maioria das publicações para este gênero. A revista apresenta temas 

relacionados à cultura e comportamento, usando uma linguagem moderna e inteligente.     

Possui periodicidade mensal, como a Trip, com tiragem de 30 mil exemplares. 

            Como foi dito anteriormente, a escolha dos veículos se deu, além é claro, dos 

anúncios estarem presentes nas revistas, pelo fato de tratarem com o mesmo público da 

marca Triton, e por isso, possibilitarem aos anunciantes criações com uma mensagem 

mais intrínseca, baseada na imagem, o que é indispensável para este estudo.  
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            A marca Triton está no mercado desde 1975. Tufi Duek, o grande nome por trás 

da empresa, ocupa um expressivo papel no mundo da moda nacional, e também, com 

reconhecido destaque no cenário internacional, prima por criar coleções com apelo 

ousado e despojado. A Triton é hoje um verdadeiro símbolo do segmento jovem, que 

além de proporcionar peças de vestuário diferenciadas, vende atitude e reflete através 

do seu estilo único, os últimos movimentos do universo da moda. 

          A principal forma de persuasão encontrada nesses anúncios foi o apelo à 

identificação por meio de estereotipação do público-alvo. O espectador da imagem irá 

presenciar peças publicitárias aonde o tema central da composição é a fotografia, com 

pouco, ou quase nenhum texto verbal, centrada no uso de uma simbologia elaborada, 

com afinidade e muito representativa ao grupo social em questão. Estas, conciliadas 

com variadas técnicas de conotação e denotação da imagem, são a base de uma 

campanha em que o tema é a alegria e descontração durante os momentos  de “curtir” a 

vida entre amigos.  

          Pretende-se analisar cada uma dessas imagens, separando os seus elementos, e 

assim, tornar claro o método que constitui o efeito persuasivo da criação. O estudo das 

peças buscará demonstrar como é possível a construção de sentido por meio do 

conjunto de elementos que compõem a fotografia. Com foco específico para os 

elementos das imagens fotográficas, descartando os textos e demais elementos da 

campanha que não façam parte da fotografia especificamente, será elucidada a função 

deste conjunto e os meios para obtê-la.   

         Com essa análise da fotografia publicitária como ferramenta de persuasão, espera-

se demonstrar a eficiência da construção de imagens elaboradas com apelos comerciais, 

e principalmente, utilizando questões sociais como tema principal, no caso, o uso de 

estereótipos; e como essas questões de composição fotográfica exercem influência 

sobre o público-alvo a que elas se destinam. 

         Para que este estudo consiga obter êxito na sua proposta, os capítulos foram 

divididos da seguinte forma: no capítulo 2 encontramos as teorias que dão 

embasamento e fundamentação a este estudo.  Os capítulos 3 e 4 apresentam a definição 

da marca Triton e dos veículos, as revistas Trip e Tpm. No capítulo 5, está organizada a 

metodologia e os processos de análise utilizados nas  imagens. No capítulo 6 as análises 
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das fotografias e os resultados encontrados. No último item, o capítulo 7, as conclusões 

e considerações finais.  
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2 Referencial Teórico 
 
 
2.1 A fotografia 
 
 
         Ao estudar a fotografia, inevitavelmente estaremos abordando as principais 

questões teóricas relativas à comunicação contemporânea. Desde a sua característica de 

documentação histórica, quanto ao seu poder de encantar o espectador, que enxerga na 

imagem ele e o seu mundo, a fotografia caracteriza-se como a base ou matéria-prima 

das demais mídias modernas. A análise da fotografia irá nos demonstrar as 

particularidades de um dos principais meios de representação e percepção do indivíduo 

social.      

         Podemos considerar a fotografia como uma estrutura textual, constituída de uma 

linguagem não-verbal, que possibilita ao fotógrafo capturar e articular os componentes 

dispostos perante o campo visual do dispositivo fotográfico. Quanto às suas 

características físicas, nada mais é do que a captação da luz por um filme, constituído 

de compostos químicos com capacidade fotossensível, ou através da captação de um 

CCD (charge-coupled device), como ocorre na fotografia digital. Posteriormente, a 

imagem captada, será disposta em um determinado espaço geométrico, com a principal 

característica de ser bidimensional, podendo ser esse um papel fotográfico, a tela de um 

computador ou qualquer uma das infinidades de meios disponíveis atualmente.  

          A superfície da imagem, e a disposição dos seus componentes sobre o quadro ou 

moldura da foto, compreendem o que chamamos de composição da fotografia. As 

variações de luminosidade das regiões da imagem como um todo, constituem os valores 

de contraste da fotografia, que muito são usados para ressaltar ou disfarçar um 

elemento, e também, se necessário, conferir efeitos estéticos à imagem. Existem ainda, 

as possibilidades de variações de cores e escolha de elementos gráficos, que são 

responsáveis pelo arranjo elaborado da imagem. 

          Estes são os constituintes de uma fotografia pronta, ou seja, a imagem pura e 

simples como produto do trabalho do fotógrafo, que por meio das suas escolhas e, 

emprego de variadas técnicas, notoriamente constrói este fragmento da realidade, que 

consiste em um quadro cheio de signos, com a finalidade de construir e transmitir 

determinada mensagem. 
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           Pode-se dizer que a fotografia consiste em uma representação da realidade, é a 

possibilidade de desenhar ou pintar com a luz presente em um determinado momento, 

que pode ser composto por objetos, ambientes ou pessoas. Os elementos capturados na 

criação de uma fotografia, induzem o espectador a interpretar a mesma como um 

documento cronológico, a demonstração de algo que aconteceu ou pode acontecer.  

É o segundo “andar” dessa construção teórica, o efeito do real, 

que é mais original. Oudart designa assim o fato de que, na base 

de um efeito de realidade suposto suficientemente forte, o 

espectador induz um “julgamento de existência” sobre figuras de 

representação e atribui-lhes um referente no real. Ou seja, o 

espectador acredita, não  que o que vê é real propriamente 

(Oudart não faz uma teoria da ilusão), mas, que o que vê existiu, 

ou pôde existir, no real. (Aumont, pág. 111, 1990).  

        É importante não confundir esse caráter de realidade atribuído à fotografia com 

uma generalização da interpretação. Apesar deste princípio, a leitura da composição de 

uma fotografia vai passar pelo ‘filtro’ pessoal, estará diretamente relacionado à 

bagagem cultural do indivíduo, e não poderia ser diferente, pois o principio da 

interpretação parte da questão da identificação e reconhecimento. Isso serve também 

para o ato fotográfico em si, pois neste momento, o mesmo processo ocorrerá. A 

interpretação da situação, a escolha do motivo e das técnicas para a captação, está 

sujeito a mais um ‘filtro’: o olhar do fotógrafo. 

        Mesmo sujeito as particularidades de tantos olhares, a fotografia não perderá a sua 

utilidade como documento. Principalmente no que diz respeito a sua utilidade na 

imprensa, na publicidade ou na arte.  

         A fotografia notoriamente apresenta-se como um importante meio de difusão e 

registro social. O uso da fotografia baseia-se na função primordial de capturar 

momentos ou situações importantes por meio de uma imagem, podendo ser essa com 

intuitos pessoais ou profissionais. Em muitos casos, a fotografia possui a capacidade de 

atestar legitimidade para o que for retratado, como na imprensa, que a mesma serve 

como uma ferramenta de referência e confirmação para a linguagem verbal, ou seja, o 

texto jornalístico. O espectador que interpreta a imagem aborda este ‘quadro’ como um 

documento, ainda que a fotografia seja passível de sua interpretação, o caráter 
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documental se preserva, pois por meio deste objeto ele está presenciando a si mesmo, e 

um dado momento de algo relativo ao seu cotidiano, cultura e ou crença.  

          O indivíduo que faz uso da fotografia, lançando mão de um determinado 

dispositivo fotográfico, está captando o tempo, ou um fragmento de um momento para 

ele importante. Essa posição da linha temporal ficará ali registrada, de modo que 

estivesse presa, disponível para o uso a que foi concebida.   

O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma vez; ela 

repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente. Nela, o acontecimento jamais se sobrepassa 

para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de que tenho 

necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a 

Contingência soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, e 

não a foto), em suma a Tique, a Ocasião, o Encontro, o Real, em 

sua expressão infatigável. (Barthes, pág. 13, 1980).  

        Essa relação da imagem fotográfica com o tempo também é condicionada ao 

tempo relativo ao espectador. Logo, uma imagem que retrata esse fragmento na linha 

temporal, também está condicionada ao momento histórico do indivíduo e ao olhar 

permeado por essa cronologia. Grande parte dessa sensação de tempo podemos dizer 

que é construída por um pressuposto do espectador, este também constrói a imagem em 

termos da forma como a mesma foi concebida, ele sabe algo sobre a sua criação, assim 

ele a identifica e a posiciona na linha temporal. 

         Ao fazer uso do dispositivo fotográfico, o fotógrafo não só registra o seu olhar 

proposital da cena, ele confere também o seu entender da situação no contexto 

sociocultural na qual está inserido. Mais do que estética ou a técnica específica utilizada 

na composição, no ponto de vista da fotografia como ferramenta da antropologia, a ato 

fotográfico nunca estará, de certa forma, dissociado do filtro cultural presente na 

formação do fotógrafo.  

...podemos dizer que a imagem resgatada pelo fotógrafo significa 

para o antropólogo não só a estética que a compõe, mas a 

história, a cultura, o que se opõe, em parte, à intenção de seu 

autor. Mas não seria  um ponto de complementação, já que 

podemos dar à imagem um significado que contribua para as 
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pesquisas, para as investigações e – por que não? – para o 

entendimento de nós mesmos? (Andrade, pág. 53, 2002). 

 

         Considerando esse importante papel social da fotografia como forma de registro 

cultural, podemos entender a sua eficiência frente ao interpretador da imagem, que por 

meio da leitura da fotografia, ‘escrita’ antes de tudo pela visão do fotógrafo, irá 

reconhecer e também compartilhar dos significados ali expressos.  Pode-se dizer que a 

fotografia é um espelho do indivíduo social.  

                   
 
2.2 O golpe do Corte 

 

         Na fotografia não existe a imparcialidade do ato, todo o fotógrafo que, fazendo 

uso de uma câmera, deseje captar determinado momento, objeto ou situação, estará 

automaticamente imprimindo a sua visão ou escolha para o quadro de luz que criou. O 

enquadramento da imagem, ou seja, este corte da “realidade” ou fragmento de registro 

da linha temporal, só pode ser concebido por meio da arbitrariedade das escolhas do 

fotógrafo.  

         Cabe ao fotógrafo escolher a maneira como organizar a disposição dos elementos 

para a tela, para então chegar ao instante derradeiro. Este momento, em que a luz 

refletida nos objetos é capturada pela câmera, resulta na relação entre o espaço e o 

tempo. A organização dos elementos, o que vai aparecer na fotografia, o que vai estar 

parcialmente cortado ou destacado, o ângulo da tomada e a disposição das linhas ou 

enquadramento; todas essas questões devem estar prontas e disponíveis para o que 

Dubois classificou como o ‘Cut’1, o momento radical, onde tudo o que define a gênese 

da imagem se resume a um único e arbitrário momento. Esta é a principal diferença da 

fotografia em relação à pintura, onde a elaboração é construída em etapas e com enorme 

minuciosidade no que diz respeito ao início da construção até o fim da obra.  

Devemos observar, que o princípio geral da imagem-ato, que 

guiou todo esse trabalho, conduz logicamente a considerar que 

qualquer fotografia  é um golpe (uma jogada) qualquer ato (de 

tomada ou de olhar para a imagem) é uma tentativa de “fazer 

                                                 
1 Dubois, 2001. 
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uma jogada” (dar um golpe) – exatamente como numa partida de 

xadrez: temos objetivos (mais ou menos nítidos), passamos ao 

alto, e vemos o que ocorre depois do golpe (da jogada do corte). 

(Dubois, pág.:162, 1993) 

          Não bastasse o efeito da fotografia sobre o seu receptor (por essa ser considerada 

o signo com maior legitimidade em relação à realidade e com isso, possuir um grande 

efeito persuasivo) o que não aparece na composição, ou no quadro que compreende a 

imagem, possui um poder tão grande ou maior que os componentes visíveis. A partir do 

que o espectador vai imaginar, ao completar mentalmente o que falta ou está cortado no 

quadro da fotografia, este está criando um universo ilimitado de sentidos. Notoriamente 

esta experiência é muito particular, mas pode ser direcionada pelo fotógrafo munido de 

determinadas técnicas e intenções predeterminadas conforme o tema ou interesse da 

captação.    

         Como diz Aumont, “a produção de imagens jamais é gratuita (1990, p.136)”. O 

fotógrafo naturalmente parte da sua intenção de fotografar, e essa, é claro, é fruto de 

uma motivação, que independente de qual seja, vai estar direcionando o espectador a 

enxergar o motivo ou referente escolhido. Esse corte pressupõe, portanto, um conjunto 

de escolhas determinando na instauração de um ponto de vista.  É ele quem vai definir, 

muitas vezes, as instruções de leitura da imagem fotográfica. O que vai ser mostrado 

no enquadramento exige uma decisão, assim como o que deve ser escondido ou 

parcialmente mostrado também exige a atenção do fotógrafo.   

Qualquer fotografia, pela visão parcial que nos apresenta, 

duplica-se assim necessariamente de uma presença invisível, de 

uma exterioridade de princípio, significada pelo próprio gosto de 

um recorte que o ato fotográfico implica. (Dubois, pág.:180, 

1993).  

         Na publicidade essa característica da fotografia, de ‘demonstrar’ mais do que 

aparece no enquadramento, é um grande artifício para as produções. Pois é nesse campo 

de imaginar e completar o que falta, complementado por toda a composição elaborada 

conforme os propósitos que caracterizam este tipo de fotografia, é que vai ser 

despertado o desejo de compra e a associações de identificação com o produto ou 

conceito. 
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          É possível, por meio da exploração dessa experiência, proporcionada pela 

fotografia, reforçar a idéia central da composição, e ainda, apropriar-se do universo 

comum entre o público-alvo, que com a provável identificação com a imagem, irá criar 

o restante, dando seguimento à imagem no seu imaginário, tornando essa experiência 

muito mais pessoal.   

 

2.3  Fotografia Publicitária 
 
                
         Podemos considerar a fotografia publicitária como uma imagem fotográfica 

elaborada com um significado predeterminado, que traduz a intenção de venda e a 

persuasão, o conceito de uma campanha, o posicionamento ou estilo de uma marca. A 

fotografia publicitária tem como principal motivador a intenção de caracterizar o tema 

conforme o universo dos consumidores, para que esses, ao se deparar com a imagem, 

experimentem uma sensação de identificação ou atração pelas figuras do contexto que 

compõe a fotografia. 

          A grande diferença da foto publicitária em relação à fotografia jornalística, 

artística, documental ou amadora, é a questão do uso de artifícios e ferramentas para 

atrair a atenção do público a que a imagem se destina. A fotografia jornalística captura 

o instante no cotidiano. A imagem publicitária constrói, com embasamento de pesquisas 

e observação do comportamento do público-alvo, a figuração da cena que será 

apresentada sedutoramente ao consumidor como condição de felicidade. As técnicas 

usadas pela produção publicitária vão buscar estabelecer uma relação direta com os 

desejos, motivações e práticas comuns ao meio social dos indivíduos. Assim a 

fotografia publicitária, como todos os outros ramos da publicidade, recorre a pesquisas 

em ciências sociais, à psicologia aplicada, à investigação sociológica e a análise 

estatística do público-alvo que se pretende representar ou atingir. Fica claro na 

produção dessas imagens fotográficas, que a escolha temática da captação vai explorar 

as necessidades pré-conscientes e inconscientes do consumidor, e este, por meio da 

compra, vai satisfazer e saciar as suas demandas de segurança, narcisismo e 

identificação com uma classe social.                      

          Inserida no universo da publicidade, a fotografia possui uma função muito 

específica; ela vai fazer uso da linguagem não verbal, sua característica principal por se 
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tratar de uma imagem, e com isso, demonstrar uma idéia ou conceito por inteiro ou 

como complemento de uma linguagem verbal. Esse caráter de comunicar por meio de 

uma linguagem não verbal, no caso, com claros intuitos comerciais, leva ao consumidor 

da imagem e, por conseqüência do produto, a ser persuadido ou direcionado ao impulso 

da compra, de forma muito característica das imagens. A imagem por si só, presente no 

anúncio, leva o leitor a fazer associações que o impulsionarão ao ato de compra. Essas 

associações terão como resultado o despertar de uma necessidade ou desejo, que a 

compra do produto ou serviço transmitirá a idéia de suprir.  

De fato o que a demonstração contém de durável é que “a 

imagem pura”, isto é, tudo o que não é lingüístico no anúncio, é 

interpretada em segundo grau e remete a outros universos, 

segundo leis particulares. Em outras palavras, que “a imagem 

pura” funciona realmente como signo, ou mais exatamente como 

conjunto de signos. Assim, os objetos representados remetem ao 

costume de “fazer compras” em um certo tipo de sociedade; as 

cores e certos legumes remetem à idéia mais ou menos 

estereotipada da Itália; a composição do anúncio, seu lugar na 

revista, à publicidade. Em outras palavras, além da mensagem 

literal ou denotada, evidenciada pela descrição, existe uma 

mensagem “simbólica” ou conotada, vinculada ao saber 

preexistente e compartilhado do anunciante e do leitor. (Joly, 

pág. 75, 1994). 

          A fotografia publicitária possui a capacidade de comunicar e passar a mensagem 

intencional com grande rapidez, pois a abordagem do observador com imagem vai 

transmitir a idéia ou conceito de imediato, quando esta fotografia for produzida de 

maneira ideal.  

          O que torna possível a produção de fotografias como ferramentas da publicidade, 

são as variadas técnicas de edição, e a disponibilidade de equipamentos para a 

construção da tomadas fotográficas. Fica evidente que as grandes produções são 

constituídas de uma equipe que, dentro do estúdio ou em uma predeterminada locação, 

vão manipular os diferentes equipamentos disponíveis para a produção2. 
                                                 
2 Dentre esses equipamentos, os mais utilizados são: câmeras de médios e grande formato, 

recursos de lentes, filtros, fotômetros, tripés e suportes de diversos tamanhos, sprays e moldes de 
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          Além de diversos recursos técnicos, a fotografia publicitária atualmente dispõe 

dos mais avançados softwares de edição de imagem. Com esse recurso, uma fotografia 

que já foi concebida por meio de uma produção elaborada, que agrega efeitos, pode ser 

manipulada e potencializada no seu caráter estético e de impacto sobre o espectador. Na 

publicidade essa intervenção na produção é indispensável, tanto em termos de captação, 

ou seja, no estúdio ou em uma locação, quanto na edição posterior, pois é esta a questão 

que diferencia a fotografia produzida com uma linguagem comercial, como a 

publicitária, das outras fotografias que podemos classificar como fotografia de registro 

realista.  

          Para fotografia publicitária não basta estar esteticamente bela ou com uma 

composição bem arranjada, além disso, é necessário captar a atenção do espectador e 

conseguir um estímulo por meio de identificação. Podemos notar que este tipo de 

imagem requer uma exigência maior na sua produção, ou seja, um refinamento se 

tratando de comunicação, pois ela deve conter toda uma linguagem pré-determinada ou  

planejada, conforme a campanha ou posicionamento do cliente, e ainda, despertar o 

interesse de consumo por parte do público-alvo do que estiver sendo anunciado. 

          Por meio das suas características de persuasão e de induzir o público consumidor 

a vivenciar desejos e anseios pelos produtos dos anunciantes, a fotografia publicitária é, 

sem dúvida, uma importante ferramenta para transmitir e potencializar o discurso 

publicitário. 

 

2.4 A Fotografia como ferramenta do discurso publicitário. 
 

 

        Vivemos um período predominantemente  constituído por imagens, impostas pelas 

novas tecnologias e pelo discurso midiático. Nas cidades em que vivemos, nos 

deparamos com centenas de imagens publicitárias a cada dia que passa. Nenhum outro 

gênero de imagem nos defronta com tanta freqüência, com tantas mensagens visuais. A 

                                                                                                                                      
efeitos como splash, fundos infinitos e fundos moldáveis, equipamentos de luz potentes com 

geradores, tochas e luz contínua, refletores para modelagem de luz como haze-lights, snoods, 

gelatinas (em cores), barndoors, parabólicas, softbox, strips, lightbrushs, suportes como table-tops, 

entre outros  utensílios.  
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mídia contemporânea vai se servir de imagens carregadas de sentidos, e essas 

conciliadas de textos e ou sons, são capazes de produzir mensagens que podem levar os 

indivíduos a darem respostas agindo com a emoção e apenas não com a razão. A 

linguagem visual, é um meio potencialmente útil para a publicidade atingir de forma 

eficaz o receptor e produzir nesse  o resultado esperado e planejado.  

         Por ser a fotografia um fragmento da realidade, ou seja, uma imagem produzida 

na sua forma técnica mais avançada, e essa, um discurso, então o fotógrafo seleciona o 

ângulo, a luz e os elementos que deseja mostrar ou esconder, dando, portanto, um ponto 

de vista ideológico determinado à sua imagem, condicionando a construção da mesma.  

         Pode-se dizer que fotografia como ferramenta para criação e complementação de 

produções publicitárias, tenha importante papel em transmitir conceitos e ideologias 

para diferentes públicos, sendo indispensável na construção do  posicionamento 

estratégico de empresas, organizações ou pessoas. Além disso, serve como um registro 

através da arte fotográfica, para a preservação no tempo da realidade sócio-cultural e 

histórica  da humanidade.  

           As fotografias publicitárias são produzidas de forma a direcionar o público-alvo 

a determinada leitura, e essa, idealizada conforme o tema da campanha, conceito ou 

posicionamento da marca. A mensagem da imagem publicitária deve ser direta, pois 

envolve a compreensão de todo o público a que se destina, e assim, necessita  do poder 

de ser rapidamente assimilada para  transmitir  e impactar  da maneira para qual foi 

criada, logo na primeira abordagem.     

                                     Se a imagem contém signos, é certo que em publicidade esses 

signos são plenos, formados com vistas à melhor leitura: a 

imagem publicitária é franca ou pelo menos enfática. A imagem 

publicitária, com toda certeza intencional, portanto 

essencialmente comunicativa e destinada a uma leitura pública, 

oferece-se como o campo privilegiado de observação dos 

mecanismos de produção de sentido pela imagem. (Joly, pág. 71, 

2001).                        

             A leitura da imagem fotográfica desperta uma análise de caráter associativo, 

provocando a experiência da construção do sentido da imagem, que para ser entendida, 

demanda a compreensão das figuras que a compõem e também, a  identificação do  

contexto visível e do universo imaginário despertado pela foto. Ou seja, a fotografia 
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possui a capacidade de despertar o imaginário do interpretante, pois este vai 

complementar mentalmente as figuras incompletas, continuações de paisagens, etc. A 

leitura da fotografia por parte do receptor é uma experiência muito pessoal, pois não 

existe um esquema ou ordem culturalmente predefinida. O interpretador da imagem vai 

transcorrer a foto conforme a composição lhe chame mais atenção ou desperte alguma 

sensação de identificação e reconhecimento, tudo isso decorrente de sua memória, ou 

do processo de associação. 

             Esta característica de leitura das imagens fotográficas, e no caso específico, das 

fotografias publicitárias, de conduzir o leitor da imagem a  associar os elementos da 

composição a sensações ou símbolos culturais, presentes nos seus subconscientes, 

condiciona o público a entender todo o sentido simbólico e conotado da peça. Este, 

entre outros artifícios da publicidade , possibilita a construção de  afeto com uma 

determinada marca, e como muitos casos, as mesmas passam a fazer parte de aspectos 

ou lugares  ocupados por elementos  que sedimentam a cultura  da sociedade.  

          Sem dúvida a fotografia publicitária pode ser considerada uma das mais 

importantes ferramentas de persuasão para a este meio profissional. Basta perceber que 

o uso de imagens fotográficas ocupa boa parte das criações dos anúncios das grandes 

marcas, por conseguir conciliar em uma única peça, uma numerosa gama de atributos e 

elementos necessários para posicionar, construir e seduzir o consumidor para o ato de 

compra.  

 

2.5  A imagem denotada 

 
 

          Em relação à fotografia publicitária, podemos afirmar que a mesma nunca se 

encontra destituída dos dois sentidos principais de uma imagem: o sentido literal e o 

sentido simbólico. O sentido literal vai tratar das questões mais “naturais” dos 

componentes da imagem, ou seja, dos elementos com sentido imparciais, desprovidos 

de sentido cultural ou idiossincrático. Já o sentido simbólico vai conferir os duplos 

sentidos ou sentidos conotados, que na publicidade, onde comumente é usado, torna 

possível atribuir conceitos e despertar os desejos de consumo. 
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          Tratando-se de publicidade, nunca se encontrará uma imagem literal no seu 

estado puro. Considerando que as imagens publicitárias possuem como motivador de 

suas produções um intuito comercial, e assim, são planejadas e concebidas conforme 

uma temática, o caráter simbólico automaticamente é agregado a produção. Por mais 

simples em termos de elaboração e concepção que uma imagem publicitária possa ser, 

esta apresentaria justamente essa estética de simplicidade e ingenuidade, não escapando 

de um novo sentido de interpretação, um sentido simbólico. 

          A questão a ser analisada nessa relação inseparável entre o sentido literal e o 

sentido simbólico, é a capacidade dos elementos relativos ao sentido literal, atribuírem 

legitimidade a uma imagem com propósitos tão evidentes quanto às imagens 

publicitárias.  Assim, as intenções do fotógrafo publicitário, se traduzem na criação da 

composição, e esta  composição,  reflete diretamente o tema de uma campanha, que por 

meio do uso de estereótipos e do despertar de  sentidos pré-conscientes no consumidor, 

acaba por ser interpretada, em parte, como uma mensagem com um certo grau de 

veracidade e naturalidade. Sem dúvida esse poder no jogo de sentidos da fotografia, e 

em especial na fotografia publicitária, acaba por conferir mais efeito de persuasão a um 

artifício que notoriamente já está cheio de significados e intenções comercialmente 

preconcebidas. Poderíamos dizer que o sentido literal ou capacidade denotativa da 

imagem, vai justificar e conferir legitimidade aos elementos criados a partir das técnicas 

de conotação.  

Em todo o caso, a imagem denotada, na medida em que não 

implica nenhum código (é o caso da fotografia publicitária) 

desempenha na estrutura geral da mensagem icônica um papel 

particular que podemos começar a precisar: a imagem denotada 

naturaliza a mensagem simbólica, ela torna inocente o orifício 

semântico, muito denso (sobretudo em publicidade), da 

conotação; embora o cartaz Panzani3 esteja pleno de “símbolos“, 

fica  contudo na fotografia uma espécie de estar-lá  natural dos 

objetos, na mediada e que a mensagem literal é suficiente: a 

                                                 
3 Panzani: peça publicitária da marca da massas Panzani, composta por uma composição de 
frutas, legumes e verduras, com o objetivo e sentido que remetem diretamente a italianidade, 
comida, frescura dos produtos, preparação caseira e desejo de consumo dos produtos em questão. 
Analisado na obra de BARTHES(1990). 
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natureza  parece produzir espontaneamente a cena representada; 

à simples validade dos sistemas abertamente semânticos, 

substitui-se subrepticiamente uma pseudo verdade; a ausência de 

código desintelectualiza a mensagem porque parece fundamentar 

naturalmente os signos da cultura. (Barthes. 1990, pg. 36 e 37). 

          Podemos dizer que a fotografia publicitária, munida das suas principais 

características, é um importante criador de sentidos, proporcionando ao fotógrafo, 

atribuir os efeitos  mais variados para a leitura do receptor da mensagem. A união da 

capacidade denotativa, com as intenções criadas pelo processo conotativo, possibilita 

inumeráveis formas de concepção e construção da mensagem imagética.  

 

2.6 Imagem protótipo 
 
 

           É incontestável a influência exercida pela publicidade bem elaborada, os grandes 

líderes de mercado, por meio da mesma, conseguem atingir os seus públicos 

independente da segmentação, exigências e dificuldade que possam apresentar. Entre os  

agentes que tornam possível esse sucesso sem  dúvida é o uso de ferramentas como 

pesquisas análise psicológica dos grupos sociais. Lançando mão deste tipo de recurso, 

torna-se possível a criação de necessidades, o despertar da sensação de identificação 

com determinada marca, e  por fim, o desejo de consumo esperado e planejado pelo 

anunciante .               

 De fato, publicidade é uma grande consumidora de teoria ou, 

pelo menos, de ferramentas teóricas que lhe permitem analisar e 

compreender o indivíduo em suas relações com seus próprios 

desejos e motivações, em suas interações com os outros 

indivíduos da sociedade, em sua percepção da mídia e de seus 

modos de representação. Assim, desde o início, a publicidade 

recorreu às pesquisas em ciências sociais, à psicologia aplicada, 

ou ainda aos métodos de investigação sociológica e análise 

estatística  (Joly, pág. 69, 1994). 

            Grande parte desse despertar de sentidos usado pela publicidade, é oriundo do 

subconsciente dos consumidores, pois é aí que se localizam os grandes motivadores de 
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compra, ou seja, a necessidade de segurança, o narcisismo, o desejo de estar inserido 

em determinado grupo social  e a demanda por status, refletido na aquisição de bens.  

              

3 A marca 

  

3.1 Triton  

 

            A marca de roupa Triton, são Criações do estilista Tufi Duek 51 anos, carioca 

criado em São Paulo. A Triton foi lançada em 1975, sendo a primeira marca do estilista. 

As principal característica da marca é o estilo moderno das coleções e apresentar um 

posicionamento jovem.    

            A Triton ocupa um importante papel no mundo da moda nacional, e também, 

com reconhecido destaque no cenário internacional. Os investimentos em marketing são 

grandes, o que ajuda a construir o conceito de moderno, inovador e vanguardista. Com 

a experiência de trinta anos de mercado, a Triton lança duas coleções por ano no São 

Paulo Fashion Week4.        

             Roupas da marca podem ser encontradas em 37 pontos de venda, entre lojas 

próprias e franquiadas, e mais de 750 multimarcas brasileiras comercializam suas peças.  

            O estilo da Triton tem referências à cultura brasileira, remetendo ao estilo 

urbano e cosmopolita, sempre visando à praticidade e a versatilidade. A identidade 

visual e de mercado da marca Triton é centrada no público jovem, com um 

posicionamento “fashion”, explorando criações ousadas, como por exemplo, a música 

eletrônica e a internet.  

         

4  As revistas 
 
4.1  Trip e Tpm 
 
 
 
             A editora Trip foi fundada junto com o lançamento da  sua primeira  revista, de 

mesmo nome, no ano de 1986. Nesses vinte anos da editora, as publicações apresentam 

                                                 
4 São Paulo Fashion Week: Mais importante feira de moda do país, onde as mais novas tendências 
da moda nacional e internacional são apresentadas anualmente. 
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como característica principal a diferenciação, com  comportamento e comunicação 

inovadora, tratando com um público muito específico.       

             Além das revistas Trip  e Tpm, a editora possui outras publicações com grande 

sucesso de vendas e  número de assinantes, publicando  mais de 40 milhões de 

exemplares impressos por ano. Dentre eles encontramos: a revista da rádio Jovem Pan, 

Trip, Tpm, Daslu, Homem Daslu, Mitsubishi, Gol, Private Brokers, Notícias da Gente- 

Ambev, Trevisan, Natura Mov e Revista da Natura. Possui ta,bem dois  websites e um 

programa de rádio semanal, ainda licencia a marca Trip e presta consultoria de 

comunicação. 

            A revista Trip, a primeira publicação da editora, possui uma tiragem de 50 mil 

exemplares mensais, apresentando altos índices de vendagem em bancas  e  recordista 

em páginas de publicidade  em revistas brasilerias. A publicação já ganhou inúmeros 

prêmios nacionais e internacionais, entre eles, três medalhas do New York Art Directors 

Club, e finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo nos quatro últimos anos. Talvez o 

maior mérito da revista seja a nítida posição de criadora de tendências e de 

comportamento, sendo uma grande referência no jornalismo brasileiro.   

            No mesmo patamar de sucesso da Trip, a revista Tpm (Trip para mulher), 

lançada em 2001, caracteriza-se como uma versão feminina da Trip, com periodicidade 

mensal, possui uma tiragem de 30 mil exemplares. A revista veio ao mercado suprir a 

necessidade do público feminino brasileiro com acesso a cultura e com maior poder 

aquisitivo, na qual não eram correspondidas pelas publicações tradicionais,  

disponibilizando uma linguagem arrojada e atual, com temas pertinentes e  condizentes  

com o comportamento das mulheres a quem se destina.  
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5  Metodologia 

 

         O processo de análise de imagens fotográficas deste trabalho consiste em uma 

pesquisa qualitativa, pois caracterizará por  apresentar  os anúncios ou imagens como 

fonte direta de dados, o pesquisador como instrumento fundamental, o caráter descritivo 

e elucidar o significado desejado na composição ou construção das imagens em 

questão. Ou seja, fará uso de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e a 

decodificar as fotografias e as técnicas empregadas para construir determinada 

mensagem ou conceito.  

 

 

5.1 Processo de análise e conotação da imagem  
 
 
 
          Dentre os elementos da análise de uma imagem, no caso deste trabalho, das 

fotografias publicitárias dos anúncios da marca Triton, veiculados nas revistas Trip e 

Tpm, o processo de conotação (Barthes.1990 e Joly 2001) constituirá a base para descrever 

a forma e escolha da criação das peças em questão.  

          A conotação de uma imagem consiste em atribuir um duplo sentido à mensagem 

fotográfica, que por meio das diferentes técnicas de produção, permite ao fotógrafo 

escolher e conferir a temática que deseja para a composição da fotografia. Os principais 

processos de conotação: trucagem, pose, objetos, fotogenia e sintaxe; em parte, vão 

desempenhar a função de agregar, ou até mudar o sentido de realidade que caracteriza o 

conceito de fotografia. Por meio desses artifícios, e no caso específico das fotografias 

publicitárias, serão as principais ferramentas dos profissionais da área no que diz 

respeito da construção da linguagem de persuasão, na funcionalidade dos conceitos da 

mensagem e na utilização de estereótipos. Os processos de conotação de imagens 

consistem em:  

 

5.1.1 Trucagem: Consiste no uso de um “truque” na composição da fotografia, que 

propositalmente deverá atribuir um novo sentido ou direcionar o interpretador para uma 

leitura que fugirá do sentido denotativo da fotografia, que é a sua principal 
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característica. Atualmente o processo de trucagem em fotografias, foi muito facilitado 

pela informática e pela digitalização de todos os âmbitos de produção da imagem, que 

se baseia na adição de elementos posteriormente a captação, mudança de cores, 

construção de ambientes oníricos, etc. 

 
5.1.2 Pose: A pose corresponde à disposição, posição ou atitude cênica do (os) 

indivíduo (os) que estão presentes na imagem fotográfica. E esta, previamente 

planejada, ajuda a transmitir a idéia ou sensação condizente com a proposta ou conceito 

da tomada fotográfica, por meio dos personagens ou estereótipos utilizados.    

 

5.1.3 Objetos: O uso de objetos na composição fotográfica possibilita um complemento 

da mensagem principal, ou até mesmo constitui a mensagem como um todo. Os 

mesmos vão funcionar como símbolos, induzindo o interpretador da imagem a associar 

esses elementos com algo comum ao seu conhecimento e realidade.  

 

5.1.4 Fotogenia: O processo de fotogenia consiste em manipular a fotografia de forma 

a agregar efeitos estéticos à composição, e desta forma, criar um novo sentido, 

aumentar o impacto da mensagem ou reforçar a idéia do fotógrafo. Ou seja, a fotogenia 

amplia a capacidade conotativa da imagem por meio do embelezamento da mesma. Os 

efeitos de fotogenia mais comuns são: a alteração da iluminação, saturação de cores e a 

criação de efeitos de movimento.    

 
5.1.5 Sintaxe: O efeito de sintaxe em fotografia não diz respeito aos elementos que 

constituem uma única imagem, como nos outros processos de conotação, neste caso, a 

seqüência ou o conjunto de fotografias que possuem uma mesma temática ou tem 

origem da mesma tomada fotográfica, constituem o sentido amplo que o todo deseja 

passar. No caso deste trabalho, a análise conotativa de sintaxe aplica-se ao conjunto da 

campanha publicitária das referidas marcas.  

 

5.1.6 Quadro: É a área, limites físicos ou moldura em que está inserido o anúncio. 

Serve para conferir efeitos estéticos, como estilos ou tendências. Possui como 

característica principal a capacidade de instigar ao imaginário do espectador, mesmo 

nos casos onde não existe uma moldura propriamente dita.  
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5.1.7 Enquadramento: É o limite da representação visual, diretamente relacionado 

com o tamanho da imagem, da figura ou tema; é o produto da escolha entre a distância e 

a objetiva escolhida. 

 

 5.1.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: Artifício primordial no entendimento 

e transmissão da idéia ou conceito da tomada fotográfica. Diretamente relacionado com 

o caráter de realidade da fotografia. 

 

5.1.9 Composição, diagramação: Fundamental no que diz respeito ao modo como o 

espectador vai ser direcionado a ‘ler’ a imagem. A disposição geográfica da imagem 

confere sentidos e pode ressaltar o tema principal da mensagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

32 

6 Análise das Imagens 

 
 
6.1 Trip, Abril/2006: 
 
 

 
 

 
 
6.1.1 Trucagem: Neste caso a trucagem limita-se a inserção de uma calça jeans dentro 

de uma embalagem de goma de mascar no canto inferior direito.  

 

6.1.2 Pose: Nesta imagem notamos os modelos ou personagens bastante próximos, em 

um momento de descontração, unidos para tirar uma fotografia. A pose da fotografia 

consiste na pose do que seria outra fotografia. Esse conjunto transmite a idéia central da 

campanha, o ambiente de festa ou de preparação para tal. Todos os modelos estão 

sorrindo, sentados provavelmente em um sofá. Pelas expressões corporais e faciais, o 

arranjo da disposição para a fotografia que, um dos personagens da imagem irá tirar, 

transformou-se em um momento engraçado e divertido.  

 

6.1.3 Objetos: Os objetos em destaque na imagem são as peças de vestuário da marca. 

Como complemento, encontramos alguns acessórios como: óculos (modelo ‘retrô’ da 

Ray Ban, que voltou a ser usado), um copo comum, jóias, uma Tv e a câmera. Os 
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óculos fazem referência direta com o perfil do público consumidor da marca, que 

podemos dizer que se enquadra como usuário deste modelo ‘cool’. O copo de bebida 

ressalta o tema de festa e descontração da campanha, é interessante o tipo de copo 

escolhido, um modelo antigo, muito comum em bares e botequins, agregando estilo 

‘descolado’ e reforçando a temática ‘retrô’. As jóias novamente tem a função de 

construção/identificação com a imagem do público em questão, significando também 

luxuria e dinheiro. A câmera fotográfica vai ajudar a dar sentido a imagem em si, na 

qual todos estão se preparando para serem fotografados, além de ser um dos objetos 

eletrônicos mais consumidos atualmente, e pode-se notar que se trata de um modelo de 

câmera digital compacta, dos mais vendidos. O aparelho de televisão no lado direito da 

imagem, por se tratar de um modelo com design diferenciado, ajuda a transmitir o 

conceito de modernidade para a cena.  

 

6.1.4 Fotogenia: Nesta peça encontramos um efeito de saturação de cores, comum em 

produções publicitárias, exerce influência direta no destaque de objetos e na criação de 

um ambiente onírico, no despertar do imaginário, e no destaque de determinado 

produto. Outro efeito refere-se à iluminação, neste caso, suave e com o provável uso de 

um refletor como luz de enchimento. Essa técnica dá a impressão de alegria e 

naturalidade. 

 

6.1.5 Sintaxe: Como nas demais peças da campanha, encontramos jovens 

aparentemente alegres, em momento festivo ou de celebração. Além do estilo das 

próprias roupas da marca, que sem dúvida acrescentam um segmento e unidade estética 

as fotografias. Nesta, como nas demais imagens, os objetos ajudam a construir o 

ambiente, a idéia e proposta da campanha, ou seja, “Efecctive Happinesss”.      

 

6.1.6 Quadro: O quadro neste caso, na maior parte da peça, acaba sobre o corpo dos 

modelos. Essa escolha irá suscitar o imaginário do espectador para complementar as 

roupas ou a situação apresentada. Como a imagem não apresenta muitos elementos que 

identifiquem o lugar onde estão os modelos, a não ser a própria atitude e capacidade 

cênica dos personagens, os limites do quadro neste caso, cortando partes do corpo e 
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pernas, deixam muito pouco para situar ou identificar a locação, é um artifício muito 

útil para a simplificação da composição da fotografia, sem perder o efeito esperado.   

6.1.7 Enquadramento: O enquadramento prima por destacar os modelos e a situação 

que envolve a ação, ou seja, todos sentados muito próximos para tirar uma fotografia.  

 

6.1.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é frontal, 

levemente deslocado para baixo. Esta escolha, em que o fotógrafo se posiciona um 

pouco abaixo dos modelos, acaba atribuindo, inconscientemente, uma leve 

superioridade para os personagens retratados. A objetiva utilizada podemos dizer que  

foi uma 50mm, devido as características da imagem e pelo fato de ser a lente mais 

usada em câmeras de médio formato, ou seja, o tipo de câmera profissional ideal e mais 

usada em produções publicitárias. Essa lente se caracteriza por conferir maior 

naturalidade para a cena, pois uma lente 50mm apresenta um  ângulo que compreende o 

tamanho do campo visual do olho humano. Sem dúvida, uma técnica que auxilia no 

efeito identificação com a marca e o retratado por parte de público.  

 

6.1.9 Composição, diagramação: A composição desta fotografia basicamente é o uso 

de modelos e a caracterização dos mesmos conforme o público da marca. A 

caracterização dos mesmos por meio dos seus penteados, acessórios, objetos e situação 

social para a qual aparentam estar reunidos, é outra questão que remete diretamente ao 

despertar da identificação. O foco da imagem, ou o ponto em que a visão será 

direcionada está no modelo masculino de óculos.  
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6.2 Tpm, abril/2006 ( primeira peça)  
 

 
 
 
 
6.2.1 Pose: A fotografia apresenta como pose três modelos femininas, sentadas em um 

sofá, conversando. A expressão está mais fechada, introspectiva, passando a sensação 

de que estariam conversando algo importante, que demande maior reflexão ou um 

diálogo mais elaborado. Todas se encontram bastante próximas, havendo contato físico, 

como o braço esquerdo da modelo da esquerda, sobre o ombro direito da menina ao 

centro. A outra modelo, à direita da imagem, encontra-se encostada na modelo do 

centro. Esse contato entre os personagens da imagem remete diretamente a afinidade, 

amizade e intimidade. Devido às roupas, acessórios, a pintura na parede e a iluminação, 

a imagem parece mostrar novamente o ambiente de uma boate ou clube noturno.  

 

6.2.2 Objetos: A cena apresenta as roupas e acessórios dos modelos como, colares, 

pulseiras, broches e cintos; um sofá e uma bolsa. Novamente os objetos fazem 
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referência direta ao público-alvo, é interessante notar nos broches da modelo ao centro 

da imagem, o rosto de um famoso músico, ícone do rock alternativo, considerado o pai 

punk, Iggy Pop. O outro broche, logo acima, no formato de um cogumelo. Sem dúvida 

os dois objetos são importantes no que diz respeito à criação do conceito da campanha e 

a identificação esperada pela criação da peça por parte do público. A bolsa e acessórios 

dos modelos são típicos deste meio, com apelo ‘cool’ e com uma simbologia que 

remete a uma falsa inocência, apresentado certo ‘despojo’, característico deste grupo 

social.   

 

 6.2.3 Fotogenia: A peça apresenta efeito de saturação de cores, acentuado o contraste 

entre as tonalidades, e agregando sentido para os objetos e para a situação. Também se 

nota uma iluminação frontal, suave, que dá destaque aos rostos das modelos, porém 

disfarçando a textura da pele e as linhas do rosto. Esse efeito de fotogenia certamente 

acresce no ar angelical, infantil e sexy às modelos femininas dessa campanha.   

 
6.2.4 Sintaxe: Como nas demais peças da campanha, novamente foram usados jovens 

em confraternização ou em uma festa. O contato, o prazer de celebrar momentos 

agradáveis e felizes entre  amigos, nesta e nas demais peças é um fato recorrente.  

 

6.2.5 Quadro: O quadro basicamente é limitado pelo corte ou enquadramento no corpo 

dos modelos. 

  

6.2.6 Enquadramento: O enquadramento prima por destacar os modelos e a impressão 

de conversa entre as ‘amigas’. A escolha de proximidade nitidamente ressalta as 

vestimentas e os acessórios das modelos,  principalmente a jovem ao centro.   

 

 6.2.7 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é lateral, para a 

direita, com a câmera um pouco acima do tema, e bastante próxima. A objetiva foi 

usada uma  50mm.  

 

6.2.8 Composição, diagramação: A composição desta fotografia basicamente é o uso 

de modelos e a caracterização dos mesmos conforme o tema da campanha. Nota-se um 
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grande apelo ao uso de símbolos e utensílios representativos e com significado para o 

público da marca.  

 

6.3 Tpm, abril/2006 (segunda peça); e Trip, junho/2006 (mesma peça). 
 

 

 

6.3.1 Trucagem: Nesta peça encontramos dois efeitos de trucagem, primeiro, a troca 

das pernas dos modelos, que abaixo da mesa estão invertidas, sendo dois pares de 

pernas femininas e um masculino; já o segundo efeito, é encontrado na inserção de uma 

calça jeans dentro de uma embalagem de goma de mascar, que é um elemento de 

unidade da campanha. O Primeiro efeito de trucagem citado, a troca das pernas, 

podemos dizer que se trata de uma brincadeira com o espectador da imagem, que a 

primeira vista, pode não reparar na troca, e caso venha a notar, sentirá a satisfação da 

‘sacada’. Em termos de sentido para esta mudança, é possível considerar uma alusão a 

troca de gêneros, uma proposta ‘unisex’ da marca, a equivalência ou indiferença para a 

sexualidade, importando apenas o momento de alegria de festividade da cena.   
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6.3.2 Pose: A da fotografia é constituída por três modelos jovens, dois masculinos e 

uma feminina. Ambos sentados frente a uma mesa, em um momento agradável, 

enquanto bebem e comem petiscos. A cena demonstra um momento de brincadeira, em 

que um dos modelos está beijando a sorridente modelo feminina, enquanto o outro 

jovem aponta a mão para a cabeça da mesma, como se apontasse uma arma. 

Nitidamente todos estariam vivenciando um momento alegre, além de demonstrarem 

bastante  intimidade, pela atitude, pela proximidade e contato em que estão sentados, e 

claro, pela situação da cena.  

 

6.3.3 Objetos: A imagem apresenta as roupas características da marca, junto de 

acessórios dos modelos, como: colares, um broche com o rosto de um famoso músico, 

ícone do punk rock, Iggy Pop, uma bolsa feminina e uma gravata no modelo da direita. 

Todos esses utensílios nitidamente acrescentam na caracterização e construção do 

conceito da campanha. Isso fica claro em três utensílios, como no broche do famoso 

cantor, que sem dúvida remete a atitude, por ser um segmento musical mais seleto e 

alternativo. Na bolsa, notamos novamente arranjos com a mesma temática nas demais 

peças da campanha, ou seja, uma simbologia ou delicadeza que remete a uma falsa 

inocência. Já a gravata do modelo masculino ajuda na construção de um estilo 

descompromissado e casual. Existem ainda, outros objetos relativos ao ambiente da 

cena ou situação, que seria durante uma refeição. Dentre esses objetos encontramos: 

dois copos com bebida, uma bandeja, pratos, talheres, comida, uma mesa e um sofá.  

Todos esses objetos que constroem o a situação de refeição apresentam um design 

diferenciado e moderno.  

.           

6.3.4 Fotogenia: Novamente encontramos um acentuado nível de contraste cores 

saturadas. A iluminação é frontal e suave, destacando os rostos dos modelos e o 

movimento da cena. Tomou-se uma grande cuidado para eliminar sombras, agregando 

em detalhes  das roupas e no contexto em geral. 

 

6.3.5 Sintaxe: Como nas demais peças da campanha, novamente foram usados jovens 

modelos, aparentemente em uma festa ou bar, confraternizando. Outra vez encontramos 

um momento de alegria entre amigos, e uma situação comum para este tipo de ocasião, 
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com bebidas e petiscos pra acompanhar. Os objetos, os efeitos de fotogenia e a 

dramatização da cena são um segmento da temática das demais peças da campanha.  

 

6.3.6 Quadro: O quadro é constituído por toda extensão do corpo dos modelos, 

cortados pela mesa situada no centro da composição. Nessa fotografia, o quadro, por 

englobar quase que na totalidade os modelos e o tema da tomada fotográfica, leva o 

espectador ao direcionar a visão para o ponto chave da imagem, a moça sorridente 

durante a brincadeira. Apesar desse fato, devido a falta de detalhes para ambientar a 

situação apresentada, ainda podemos considerar o apelo ao imaginário para a lugar 

aonde estão os modelos.  

 

 6.3.7 Enquadramento: O enquadramento demonstra em primeiro plano a mesa e os 

utensílios da refeição. Em segundo plano, os três modelos, com destaque para a modelo 

feminina que recebe um beijo do modelo à direita. A escolha evidencia todo o corpo 

dos modelos, condicionando maior atenção ao estilo e detalhes de vestimenta.  

 

 6.3.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é frontal com o 

uso de uma objetiva 50mm.   

 

6.3.9 Composição, diagramação: A composição desta fotografia remete ao encontro 

de três amigos para comer. Apresenta todos os utensílios deste tipo de situação, mas 

como não poderia ser diferente, os modelos, as suas roupas e atitude ganham maior 

destaque. O ponto de direcionamento do olhar está no rosto da modelo feminina.  
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Obs: O anúncio da Triton, veiculado na da revista Trip do mês maio, não foi analisado 

devido imprevistos que impossibilitaram a sua aquisição.   

 
 
6.4 Tpm, Maio/2006:  
 

 
 
6.4.1 Trucagem: Neste caso a trucagem limita-se e a inserção de uma calça jeans 

dentro de uma embalagem de goma de mascar no canto inferior direito.  

 

6.4.2 Pose: A fotografia apresenta dois jovens, um homem e uma mulher, passando por 

uma porta, que devido a caracterização e elementos presentes na cena, trata-se de uma 

boate.  Os dois estão de costas, com o modelo masculino a frente, seguido da modelo 

feminina. O personagem masculino, já quase dentro do recinto, ajuda a segurar à porta 

para a personagem feminina; essa atitude de camaradagem demonstra intimidade entre 

os dois, transmitindo a idéia de que seriam um casal. O fato de o personagem masculino 

estar à frente, de costas para a modelo feminina, remete a uma atitude 

descompromissada, não convencional e, talvez, de muita intimidade, pois o costumeiro 
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seria este abrir a porta para que a garota entrasse.  Já no ponto de vista da garota, esta 

atitude pode remeter a independência, já que ela mesma segura a parte mais pesada da 

porta com molas.   

 
6.4.3 Objetos: Esta composição apresenta os seguintes objetos: as roupas da marca, um 

quadro com a programação da boate, um cinto como único acessório de vestuário, a 

porta pela qual os modelos estão passando e uma espécie de ‘passador’ que ajuda na 

organização de filas. O quadro da programação da boate é um modelo interessante, 

característico de boates, mas em desuso, apresentando um visual antigo, e assim, 

reforçando a temática ‘retrô’ e ‘cool’ da campanha. A imagem, diferentemente das 

demais dessa campanha, não apresenta muitos objetos, apelando por reforçar a o tema 

da campanha, ou seja, alegria, festa e prazer.   

 

6.4.4 Fotogenia: Nesta imagem ainda notamos contraste nas cores, especialmente na 

placa da programação da boate, porém a luz suave, que caracteriza as imagens e a 

unidade estética da campanha, neste caso, foi mudada. Nota-se uma luz mais dura, com 

uso de um flash, provavelmente por esta cena não apresentar muitos objetos, primar 

pela ambientação/conceito da campanha, e por se tratar de uma locação interna com  

suas luzes características desse tipo de ambiente.  

 

6.4.5 Sintaxe: Nesta fotografia em especial encontramos um grande agente de sintaxe 

na campanha, pois tanto o destaque nas roupas, quanto a ambientação da cena aparece 

de forma  ressaltada, chamando a atenção do espectador da imagem para tal. Pode-se 

dizer que o grande efeito dessa imagem é justamente o ambiente. Existe uma pequena 

quebra na unidade da campanha nesta imagem, pois diferente das demais, ela não faz 

uso de muitas cores, a iluminação é limitada aos modelos e as suas roupas. Porém, essa 

diferença estética se explica devido ao fato dessa fotografia explorar a locação, que tem 

relação direta com o tema da campanha.  

 

6.4.6 Quadro: O quadro nessa imagem é um convite a criatividade do espectador, que 

automaticamente irá completar, mesmo que de forma inconsciente, o que está atrás da 

porta. Esse efeito é indispensável para o entendimento da imagem. O corte possui dois 
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elementos muito importantes no seu conjunto, a placa e o marco da porta, os dois, 

disposto nas extremidades da fotografia, constróem a simetria e dão sentido à imagem.  

 

6.4.7 Enquadramento: Nesta imagem foi feito um enquadramento vertical, com um 

plano geral, primando por ressaltar os modelos que passam pela porta. A saia e o cinto 

da modelo feminina ganham um destaque especial na atenção do espectador.  

 

6.4.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é levemente 

deslocado para a esquerda, na mesma altura dos modelos, com os mesmos de costas 

para a câmera, remetendo a naturalidade. Foi usada uma objetiva  de 50mm.   

 

6.4.9 Composição, diagramação: Nesta fotografia a disposição dos elementos está 

relacionada a locação. Os modelos estão de costas, entrando em uma boate, com o 

homem a frente, seguido da garota. Nota-se que o ponto de direcionamento do olhar 

encontra-se na cintura da modelo feminina, destacando a saia e o cinto que ela usa.  

 

6. 5 Tpm, Junho/2006. 
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6.5.1 Trucagem: A trucagem limita-se e a inserção de uma calça jeans dentro de uma 

embalagem de goma de mascar no canto inferior direito.  

 

6.5.2 Pose: A pose da imagem consiste em dois modelos, um masculino e outro 

feminino, sentados em um sofá. A garota, sobre o braço do rapaz, que lhe diz algo  no 

ouvido. A cena demonstra uma situação de intimidade, aparentando um momento de 

flerte, ou conquista. O dois modelos expressam satisfação e relaxamento, seja pela  

conversa, como na posição ou forma como estão sentados no sofá, bem ‘atirados’ e 

confortáveis.       

 

6.5.3 Objetos: Os objetos dessa fotografia são as roupas da marca, os acessórios dos 

dois modelos, um sofá, uma mesa, um prato e um cinzeiro. Encontramos como 

acessórios dos modelos: uma bolsa, um lenço sendo usado no pescoço do modelo 

masculino, uma corrente e um colar dourados na modelo feminina e uma pulseira 

dourada com arranjos verdes em forma de coração. Esses objetos, em especial os 

acessórios da modelo, apresentam como nas demais peças, um estilo ‘retrô’. O modelo 

masculino usa um lenço no pescoço que auxilia na caracterização do estilo da 

campanha e da coleção da marca. 

 
 
6.5.4 Fotogenia: A fotogenia nesta imagem é um acentuado nível de contraste e cores 

saturadas. A iluminação é frontal e suave, destacando os rostos dos modelos, em 

especial a expressão da garota, com o uso de um refletor como luz de preenchimento.  

 
6.5.5 Sintaxe: O estilo das roupas e dos acessórios, a disposição ou a pose dos modelos 

sobre o sofá e a satisfação no rosto de ambos; sem dúvida são alguns dos elementos que 

constitui a sintaxe da campanha “Efecctive Happinesss”. 

 

6.5.6 Quadro: O quadro desta imagem basicamente limita-se a  um plano médio dos 

modelos. Apresenta as partes do sofá, da mesa e seus utensílios, oferecendo um sentido 

a imagem e a situação em que se encontrariam os dois jovens no que aparenta ser um 

bar.  
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6.5.7 Enquadramento: O enquadramento nesta fotografia valoriza o comportamento 

de afeto entre os modelos.  As roupas e os objetos de caracterização da cena foram 

premeditadamente colocados nas extremidades para ressaltar e destacar a expressão dos 

modelos.   

 

6.5.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é frontal, acima 

dos modelos, com o uso de uma objetiva 50mm.   

 

6.5.9 Composição, diagramação: A imagem apresenta dois modelos sentados frente a 

uma mesa. Ambos foram dispostos de maneira bem ‘desajeitada’, transmitindo a 

sensação de conforto e prazer. O ponto de direcionamento do olhar está no rosto da 

modelo.   

 
6.6 Trip, Julho/2006 
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6.6.1 Trucagem: Há trucagem apenas na inserção de uma calça jeans dentro de uma 

embalagem de goma de mascar no canto inferior direito.  

 

6.6.2 Pose: A pose desta fotografia mostra dois modelos, um feminino e outro 

masculino, sentados um ao lado do outro de maneira bastante próxima. Novamente 

encontramos uma situação que apresenta um momento de intimidade e ou amizade. O 

modelo masculino está com a boca entreaberta, como se estivesse falando algo, ao 

mesmo tempo em que olha para algo que acontece fora do quadro. A modelo feminina 

está olhando para o mesmo lugar que o rapaz.  

 
 
6.6.3 Objetos: Esta imagem, por apresentar um enquadramento mais fechado, próximo 

ao rosto dos modelos, como um plano médio, não contem muitos objetos, limitando-se 

as roupas da marca, o sofá em que estão sentados e os acessórios dos dois modelos. 

Novamente se nota a temática alegre e festiva nesses objetos. Os acessórios são duas 

correntes douradas, uma em cada modelo.  

 
6.6.4 Fotogenia: Apesar dos anúncios do mês de julho, das revistas Trip e Tpm, 

apresentarem a mesma fotografia, notamos uma acentuada diferença no que diz respeito 

a efeitos de fotogenia.  Em termos de iluminação encontramos uma luz suave e frontal, 

posicionada um pouco acima dos modelos, destacando as suas expressões, roupas e 

acessórios. Porém, posteriormente, agregaram-se maior saturação no anúncio da revista 

Tpm, deixando às cores ainda mais contrastantes, e a pele dos modelos com uma 

tonalidade bastante diferentes do outro anúncio.  

 

6.6.5 Sintaxe: O mesmo clima festivo e alegre notamos nessa imagem, em especial, a 

pintura na parede, ajuda a criar um ambiente que remete a uma festa ou a uma boate. As 

roupas e acessórios são da mesma temática das demais fotografias, com apelo moderno 

e descontraído.   

 

6.6.6 Quadro: Devido o quadro estar mais próximo, ou mais fechado, o direcionamento 

do olhar é maximizado nessa imagem em relação à mesma fotografia que aparece na 
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Tpm. Agora, a expressão no rosto do rapaz, é o ponto de atração do olhar para o 

espectador.  

 

6.6.7 Enquadramento: Nesta fotografia encontramos um enquadramento fechado, 

vertical, valorizando os detalhes da marca no modelo masculino, as expressões e a 

estilização com os acessórios.  

 

6.6.8 Ângulo de tomada e escolha da objetiva: O ângulo da tomada é frontal com o 

uso de uma objetiva 50mm.   

 

6.6.9 Composição, diagramação: A composição e a diagramação são compostas 

basicamente dos dois modelos.  Faz um grande apelo as suas  expressões, e aos detalhes 

das roupas. O ponto de direcionamento está no rosto do modelo masculino.    

 
 
6.7 Tpm, Julho/2006 
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Obs: Apesar de ser a mesma  fotografia da revista Trip de julho, encontramos as 

seguintes diferenças demonstradas nos tópicos a seguir. 

 
6.7.1 Objetos: Apesar de esta imagem ser a mesma do anúncio da revista Trip do mês 

de julho, encontramos um enquadramento um pouco mais aberto, fato que ajuda a 

detalhar um pouco mais as roupas dos dois modelos. Nenhum objeto foi acrescentado 

no quadro devido essa diferença.  

 
 
6.7.2 Fotogenia: Na iluminação desta imagem encontramos uma luz suave e frontal, 

posicionada um pouco acima dos modelos, destacando as suas expressões, roupas e 

acessórios. Diferentemente do anuncio da Trip, que é composto pela mesma imagem, 

aqui nota-se maior saturação, deixado as cores ainda mais contrastantes, e a pele dos 

modelos com uma tonalidade bastante diferentes em relação a mesma foto no outro  

anúncio. 

 

6.7.3 Quadro: O quadro vai ressaltar a expressão dos modelos, cortando parte dos 

mesmos, estimula a complementação do resto das roupas e ao fato em que a modelo 

feminina está prestando atenção, que não aparece na imagem. Apesar desta fotografia 

ser a mesma da revista Trip de julho, o quadro nesse caso, abrange mais detalhes dos 

modelos, em especial a calça jeans da garota. O ponto de direcionamento do olhar, leva 

o espectador ao rosto da modelo feminina.  

 

6.7.4 Enquadramento: O enquadramento fechado e vertical, valorizando os detalhes 

da marca no modelo masculino, as expressões e a estilização com os acessórios e a 

sugestão do tipo de ambiente pela pintura na parede.   

 

6.7.5 Composição, diagramação: A composição e a diagramação são compostas 

basicamente dos dois modelos.  Faz um grande apelo as suas  expressões, e aos detalhes 

das roupas. O ponto de direcionamento está no rosto da modelo feminina.  
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7 Análise dos dados encontrados 

 

           Após concluir as análises, diversos são os aspectos a serem demonstrados acerca 

dos anúncios da marca Triton, e em especial, das fotografias publicitárias que os 

constituem. Podemos dizer que a abordagem da Triton frente ao seu público-alvo é 

baseada na exploração da estereotipação de um perfil, e assim, suscita a identificação 

por meio da simbologia complexa que apresenta nas composições das imagens.  

          Para atingir este resultado, a marca Triton foi contextualizada em uma campanha 

onde o tema  era a alegria, ou a busca pela mesma (Effective Happiness).  Essa temática 

foi traduzida basicamente por modelos, caracterizados conforme o público, e claro, 

vestindo as roupas da marca, em situações que aparentam prazer, celebração em uma 

festa. A escolha deste ambiente ou deste “clima” festivo, é notadamente muito 

pertinente como forma de atração do público da marca, pois, desta forma,  a  criação 

estará usando situações comuns e cotidianas dos consumidores da Triton, ou seja, o dia-

a-dia do seu público. Quando me refiro aos “consumidores” da Triton, quero 

categorizar o público “descolado”, moderno, que frequentemente saem à noite, com 

perfil hedonista, que demandam grande atenção e importância ao estilo de se vestir, a 

moda e as suas novidades. 

         A composição presente nessas imagens, possui elementos que se repetem, e que 

desta maneira criam a unidade da campanha e solidificam o tema em todas as peças. 

Basicamente encontramos os jovens modelos durante uma situação específica, como: 

durante brincadeiras, momentos de intimidade entre amigos, em uma situação de 

conquista ou flerte e, em uma única peça, de forma nítida,  apresenta o ambiente de uma 

boate. Analisando esta temática, e considerando a caracterização dos modelos e o pouco 

uso de textos, fica evidente o apelo à identificação.  

        Como já foi citado antes, em apenas uma das fotografias fica nítido o local da 

tomada fotográfica, nesta peça (anexo 4), os modelos estão passando pela porta de uma 

boate. Nas outras imagens, apenas os objetos, os modelos e as suas poses exercem o 

papel de remeter a este ambiente festivo. O que desejo salientar é a eficiência que uma 

imagem constituída apenas por modelos caracterizados conforme o público-alvo e 

objetos simbólicos, com grande significado, podem construir situações e ambientes 

influentes sobre os seus espectadores, pois são potencializadas pela imaginação 
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instigada pelos limites do quadro. Artifício que foi amplamente explorado nestas 

imagens. 

            Um exemplo bastante nítido da influência do quadro na fotografia publicitária, 

encontra-se nos anúncios das revistas Trip e Tpm do mês de julho (anexos 6 e 7). Neste 

caso, apesar de tratarmos da mesma imagem, optou-se por fechar ou cortar um pouco 

mais o anúncio da Trip, enquanto que na Tpm, o mesmo está um mais aberto. Apesar de 

ser uma mudança mínima, apresenta uma grande diferença no que diz respeito ao olhar 

do espectador. Que no caso do anúncio da Trip, teremos o ponto de direcionamento do 

olhar para o rosto do modelo masculino, já na revista Tpm, para o rosto da modelo 

feminina. Tratando-se de duas revistas com o público diversificado, uma voltada para o 

público masculino, e a outra, para o público feminino, fica claro a adequação ao veículo 

e o apelo à identificação do público. Neste exemplo, encontramos uma significativa 

mudança na interpretação, com uma simples jogada técnica no quadro da imagem.  

           Durante a análise das peças, notou-se que na grande maioria das fotografias se 

utilizou uma tomada frontal, com o provável uso de uma lente 50mm, que agrega em 

naturalidade, por se assemelhar ao olho humano. Conciliando essas duas características 

técnicas, a outra, o enquadramento fechado, muito próximo dos modelos, encontramos 

uma nítida intenção de ‘convite’, ou seja, podemos  posicionar o espectador da imagem 

como se este estivesse de frente para aquela situação. Este efeito irá reforçar o apelo a 

identificação, mas também, instiga e sugestiona aquele momento de  prazer e alegria 

demonstrado na imagem.  

         Outra questão importante na construção de sentidos são os efeitos relativos à 

fotogenia. Neste tópico de análise encontraremos um efeito que está presente em todas 

as peças, a saturação e o acentuado contraste nas cores. Este efeito é comum em 

produções publicitárias, pois possibilita atribuir sensações específicas dependendo do 

produto.  Neste caso, a saturação irá proporcionar destaque às peças de roupa, e ainda, 

agregar na temática, reforçando a transmissão da idéia de alegria, prazer, desejo e 

sexualidade associada às situações.   

         Dentre os elementos presentes na composição das fotografias, os objetos sem 

dúvida possuem uma importante função no que diz respeito à identificação e construção 

da realidade do público-alvo da Triton. Nas fotografias analisadas notou-se que os 

objetos são responsáveis por quase toda a significação que constitui o ‘estilo’ da 
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campanha. Sem menosprezar a influência das próprias  roupas da marca e a aparência 

física e estética dos modelos, nota-se que os objetos possuem uma simbologia intrínseca 

muito representativa.  

        Como a campanha trabalha com um público consideravelmente segmentado, a 

escolha dos objetos e acessórios usados pelos modelos deveria ser muito específica.  A 

presença desses elementos na composição ajudaram a atribuir uma linguagem comum 

ao espectador, que reconhece nos objetos sentidos relacionados a referências estéticas, 

históricas e comportamentais. Dentre esses objetos, notamos que alguns exercem uma 

representatividade ainda maior, como no caso dos utensílios pessoais, como broches, 

óculos, jóias, bolsas e copos. No caso dos broches, estes, fazem referência direta a 

atitude, cultura, gostos e estilo.  

           Um desses broches apresenta o rosto do músico Iggy Pop, conhecido pela sua 

personalidade irreverente e rebelde, sendo considerado um ícone do rock internacional, 

principalmente por ser um dos ‘pais’ do punk. Apesar de toda fama de Iggy Pop, o seu 

trabalho, no Brasil, pode-se dizer que é apreciado e conhecido por poucos, podendo ser 

considerado ‘alternativo’. O público-alvo da Triton certamente faz parte deste pequeno 

grupo. Partindo deste fato, a imagem deste broche, quando reconhecida pelo espectador 

da imagem, irá despertar a sensação de identificação e afinidade, que 

consequentemente, mesmo que de forma inconsciente, será agregada a marca. De forma 

simplificada podemos dizer: quem compra/usa Triton adquire na forma de roupas estilo 

alternativo, irreverente, rebelde, ‘cool’, etc. 

         Encontramos também, outros sentidos entre os objetos na composição da imagem. 

Fica evidente nos acessórios das modelos femininas, uma conotação por meio de 

símbolos, que despertam uma sensação infantil, sexy ou de uma falsa inocência. São 

elementos presentes nas jóias e nas bolsas como pequenos corações. Esse efeito 

também é reforçado pelas roupas, mas é interessante notar como agrega em 

sexualidade, na caracterização do público e na estética da campanha.  

         Outra estilização encontrada é o que podemos chamar de um apelo a uma 

modernidade ‘retrô descolada’. São elementos como um modelo antigo de óculos de sol 

Ray Ban (anexo 1), copos de botequim (anexo 1) e o próprio estilo dos acessórios 

usados pelos modelos.  Esses objetos sem dúvida constroem e solidificam a temática da 

campanha para a esperada identificação do público.     
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8 Conclusão 

 

 

         Desde a escolha do tema, que sem dúvida deve-se a interesse pessoal e afinidade 

com a fotografia, as questões que compreendem o sucesso de determinados anunciantes 

sempre me instigaram a desvendar as minuciosidades que constituem os seus anúncios, 

principalmente quando se tratava de criações baseadas em fotografia. Acredito ter 

satisfeito alguns aspectos desta curiosidade neste trabalho, na medida em que a proposta 

de elucidar o poder de influência da composição de fotografias publicitárias sobre o seu 

espectador, como no caso dos anúncios escolhidos, foi concretizada.  

        Notou-se nessas fotografias o uso de uma linguagem visual que mescla situações 

da vida do público da marca, bem como agrega a caracterização do mesmo, criando 

então o efeito de identificação, que da o valor de persuasão da fotografia publicitária. 

Posso afirmar que diferente de outros anúncios de marcas de roupas, as imagens 

analisadas na campanha da Triton, utilizam poucos textos por que conseguem transmitir 

uma mensagem completa, muito significante e eficiente apenas pela composição 

fotográfica. A fotografia publicitária é capaz de veicular uma linguagem complexa, que 

demonstra a realidade de seus espectadores, e exerce também importante papel na 

construção da mesma.  

        O estudo e análise das imagens possibilitaram conciliar e aplicar de maneira 

prática as teorias que tratam dos aspectos da fotografia. Tratando das teorias presentes 

no referencial e dos tópicos de análise da metodologia, que são constituídos de teorias 

que envolvem autores como Barthes e Joly, estas foram preponderantes como 

mediadoras da obtenção do produto deste estudo, ou seja, a demonstração dos 

elementos simbólicos e técnicos, presentes na composição fotográfica, que atuam na 

persuasão e identificação por parte do público da marca.   

        Este estudo preliminar sobre os mecanismos de construção de persuasão da 

fotografia publicitária, espera ter reunido um conteúdo teórico significante e útil para 

que uma futura metodologia de análise da composição fotográfica em anúncios possa 

ser fundamentada e justificada. As teorias e métodos utilizados nestas análises podem 

contribuir para a formulação dessa metodologia na medida em que oferecem o 
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embasamento necessários para o entendimento da imagem fotográfica publicitária como 

objeto de persuasão e identificação.  

        Na abordagem das teorias da fotografia, e principalmente dos estudos que 

demonstram a capacidade de agregar significados a imagem, foi notado uma certa 

carência de trabalhos que tratem especificamente do poder da fotografia publicitária 

como geradora de sentidos e persuasão. Normalmente encontramos uma priorização nas 

reflexões teóricas para as especificidades do ato e do próprio dispositivo fotográfico. É 

evidente que estas teorias são de vital importância na formulação de um referencial 

teórico rico e na criação metodologia eficiente. Mas acredito que a criação de um 

sistema de análise próprio e específico de imagens publicitárias possui um grande 

potencial para desenvolvimento de estudos e formulação de teorias, que sem dúvida 

acabarão por serem decisivos na melhora da aplicação e na qualidade de concepção 

dessas imagens.  

       Com o desenvolver deste trabalho, e principalmente com as teorias trabalhadas, foi 

possível conciliar aspectos de quase todo universo de conhecimento construído no 

decorrer do curso. Serviu também para reafirmar as áreas de atuação na publicidade em 

que tenho maior interesse e capacidade de exercer com plena capacidade e prazer. 

Acima de tudo, acredito que este trabalho possui grande relevância na minha formação 

acadêmica por despertar meu interesse em continuar a desenvolver a mesma temática de 

estudo em níveis mais elevados da minha formação.  
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