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RESUMO 
 

O presente trabalho trata-se de um estudo sobre as possíveis relações do cinema, como fonte de 

referência na publicidade impressa. As análises são baseadas nos conceitos do autor Rogério 

Covaleski (2009) apresentados na obra “Interfaces, cinema e publicidade.” O estudo analisa as 

possíveis relações que ocorrem entres os dois discursos, assim como a construção do discurso 

publicitário. Pesquisaram-se os elementos da construção de um layout e definiu-se o processo da 

criação publicitária. Por fim, constitui-se como uma pesquisa de cunho qualitativo exploratório, 

utilizando com técnica de pesquisa o estudo de caso em três anúncios impressos que usaram a 

referência cinematográfica como um elemento de persuasão. 

    

Palavras-chave: publicidade, cinema, persuasão, impresso. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The present work it is a study on the possible relations of cinema, as a reference source in print 

advertising. The analysis is based on the concepts of author Roger Covaleski (2009) presented 

the work "interfaces, cinema and advertising." The study examines the possible relationships that 

occur as between the two speeches, as well as the construction of the advertising discourse. 

Researched the elements of building a layout and set up the process of creating advertising. 

Finally, it is constituted as an exploratory qualitative research, with research technique using a 

case study of three print ads that used the reference film as an element of persuasion. 

 

 Keywords: advertising, cinema, persuasion, printed 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Podemos reconhecer que a publicidade hoje, se mostra uma atividade bastante complexa, 

multifacetada e em constante evolução, que tem relação interdisciplinar com as demais ciências 

do conhecimento bem como com as artes em geral. Nesse sentido, pode-se observar a inserção de 

referências cinematográficas como elemento persuasivo na publicidade, o que possibilita novas 

leituras e significados.  

O cinema desponta como uma experiência que provoca as mais variadas emoções, 

vivências e sentimentos, criando passagens memoráveis que se tornem referências na vida de  

cada pessoa como marco de um dado momento. Covaleski (2009, p. 13), complementa que 

“algumas sequências, cenas, diálogos, interpretações, luzes e trilhas fazem parte do repertório 

afetivo de milhões de indivíduos ao redor do mundo.”. 

A linguagem trabalhada pelo cinema faz com que o espectador experiencie situações 

muitas vezes intangíveis ao olhar humano, limitadas na maioria das vezes a apenas sonhos. Isso 

provém das imposições capitalistas que operam a cerca da circulação de valores simbólicos, que 

são suportados pela obra fílmica. Nesse contexto é que surge a relação entre a publicidade e o 

cinema, pois o cinema como arte da experiência gera discursos favoráveis ao consumo de bens 

simbólicos. 

Essa relação do uso de referências cinematográficas com a publicidade já pôde ser 

observada em estudos como “Cinema e publicidade televisual: interfaces comunicacionais”, de 

Rogério Covalesk (2002), que analisa essa interface nos comerciais de TV. A proximidade das 

duas linguagens facilita e provoca interações, gera grande quantidade de peças intertextuais, 

comprovando ser uma alternativa criativa e eficaz. 

Observamos que na construção do discurso publicitário, se faz cada vez mais comum essa 

busca pelo poético, pelo lúdico e artístico. Além disso, o próprio espectador já possui um olhar 

mais crítico e rebuscado à mensagem que está recebendo, fazendo com que as técnicas 

publicitárias se enriqueçam cada dia mais. Temos como exemplo dessa relação os comerciais 

audiovisuais, que desde o surgimento da televisão, há 50 anos, passaram por uma grande 

evolução em suas produções. Esses enriqueceram-se nas construções de desenvolvimento de 

narrativa, ou seja, passaram a se preocupar com elementos de tempo/espaço, montagem, planos, 



 

 
 

9 

luzes e enquadramentos tendo como grande fonte de enriquecimento as referências 

cinematográficas .  

Nesse momento já podemos evidenciar algumas das interfaces de referências 

cinematográficas com a publicidade, em função da busca pela dramatização e contexto artístico, 

de modo que as preocupações estéticas se relacionam através do uso das técnicas bem como das 

linguagens.  

Além disso, essas interfaces também se consolidam de outras maneiras, como o 

intercâmbio de cineastas e publicitários em ambas as áreas. Tem se tornado cada vez mais  

comum encontrar cineastas trabalhando como diretores em filmes publicitários, bem como, 

publicitários em obras cinematográficas. Um exemplo é o cineasta brasileiro Carlos Manga, 

responsável por algumas das mais conhecidas chanchadas da Atlântida como Matar ou Correr 

(1954) e Nem Sansão nem Dalila (1955) que dirigiu vários filmes publicitários e defende que a 

diferença entre cinema e propaganda é que no cinema conta-se uma história em 90 minutos, 

enquanto que na propaganda tem-se 30 segundos.  

No entanto, essas relações são mais comuns quando se trata de audiovisual para 

audiovisual. Para estudar as interfaces do cinema com a publicidade impressa, é preciso ter um 

pouco mais de cuidado, pois não trabalhamos com a mesma base de produção, não se usufruir 

dos mesmos recursos das produções audiovisuais. Normalmente, ao trabalhar o uso dessas 

interfaces na publicidade impressa, utilizam-se como referências fílmicas, apenas pequenos 

trechos de filmes ou cenas de uma obra relacionando e/ou interagindo com o produto.  

Inegavelmente a publicidade impressa tem como um dos seus objetivos principais 

informar, convencer e acima de tudo seduzir (CARRASCOZA, 1999). No âmbito da produção 

publicitária impressa, percebem-se muitas construções que utilizam como fonte de inspiração o 

cinema, a música, o estilo de grandes pintores ou ainda reeleitura de obras famosas dos mesmos. 

Porém, esse estudo na publicidade impressa praticamente inexiste. A maioria das bibliografias, 

estudos e pesquisas sobre anúncios impressos, se restringem a explicar a construção do texto e da 

linguagem visual desses, sem evidenciar a problemática da mensagem persuasiva relacionada 

com outras áreas das artes em geral. No livro de Rogério Covaleski “Cinema – publicidade – 

interfaces” (2002) encontramos alguns exemplos de anúncios impressos, que a partir da relação 

da publicidade com outras áreas artísticas obtiveram um resultado positivo. Covaleski (2002) traz 

como exemplo, o citacionismo pictórico que, aparece nos anúncios criados pela DDB Berlim para 
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o automóvel Pólo, série BlueMotion da Volkswagen, que são inspirados em pinturas surrealistas 

de René Magritte e Salvador Dali. (figuras 1 e 2) 

 
Figura 1 -VW Polo BlueMotion: Salvador Dali.                Figura 2 - VW Polo BlueMotion: René Magritte 

 

Portanto, a pesquisa busca dar continuidade ao escopo dos estudos das interfaces, mais 

especificamente acerca da inspiração que o cinema traz para o campo publicitário, enquanto um 

elemento persuasivo, analisando quais as possíveis formas que essa relação pode ser dada.  

 A análise é realizada, em um primeiro momento, fazendo uma imersão nas várias formas 

que o cinema e a publicidade podem se relacionar, não somente como fonte de inspiração, mas de 

uma forma mais generalizada. A partir dai é analisada essa interface considerando as referências 

cinematográficas como um elemento persuasivo e analisando quais as formas possíveis, dentro do 

contexto do discurso publicitário, dessa relação ocorrer.  

 Em um segundo momento são evidenciadas as características do discurso publicitário, 

salientando os elementos e os efeitos da construção do mesmo para que se obtenha um bom 

resultado. São analisados também os mecanismos presentes na construção do texto bem como a 

composição da obra em geral, em textos e imagens, de forma a chegar a um resultado criativo e 

eficiente.  

Não menos importante, é analisado o processo da composição publicitária. Explica passo 

a passo de que forma esta acontece dando ênfase ao processo de construção de anúncios 

impressos. Serão citados alguns cases de briefing, rafs e layout que mostrarão como cada etapa 

pode ser importante durante todo o processo. E por fim, serão elencados os elementos da 

construção do layout funcional como cores, tipografias, formas e contrastes, para que possamos 

estabelecer as relações entre imagens e textos dentro dos anúncios impressos. 
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 Este estudo é dado de forma que a análise do corpus seja mais específica em cada 

elemento da construção do anúncio impresso, e resulte dados relevantes da hora da criação onde a 

ideia de relacionar o cinema com o produto foi dada em seu primeiro momento. 

  A temática abordada nesse estudo surge da necessidade de entender como essa relação acontece, 

de que forma podemos observar a inter-relação do cinema e suas referências com a publicidade 

através da análise de peças publicitárias, que, de algum modo, mantém diálogos e interações com 

outros textos para a construção de sentido em seus discursos e narrativas. 

  Deve-se à importância do cinema como fonte de consulta e inspiração para a criação 

publicitária bem como às interfaces comunicacionais que resultam dessa relação possibilitando 

novas leituras, novos significados e sujeitas a diferentes interpretações. Fica evidenciado o papel 

preponderante cumprido pelo cinema à frente de outras formas de expressões artísticas, que 

provavelmente se dê pelo fato de a linguagem cinematográfica se fundamentar em outras artes 

como teatro, fotografia, música, pintura e escultura. 

Essa abordagem se insere no que conhecemos por estudos interdisciplinares, os quais 

fundamentam a própria gênese do campo da comunicação social, de modo a ressaltarem relações 

dialógicas do processo de produção de sentidos na publicidade com o cinema. 
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2 AS RELAÇÕES ENTRE O CINEMA E A PUBLICIDADE 
   
 Mesmo vivendo uma era de mudanças tecnológicas, na qual cada dia mais surgem novas 

mídias e a internet parece “ameaçar” todos os meios tradicionais, o cinema prevalece como a arte 

da experiência audiovisual e nela se fixa como fonte de sonhos e vivências. No entanto, isso não 

significa que o cinema não usufrua de todo o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, ao 

contrário, faz uso desses recursos para simular cada vez mais a impressão de realidade do 

universo ficcional que cria, como por exemplo, a tecnologia dos cinemas 3D e 6D. 

 O cinema proporciona ao espectador uma experiência muitas vezes apenas sonhada, 

inatingíveis à realidade das pessoas. O cinema é lúdico, é romântico, traz para a vida cotidiana a 

esperança de ser aquilo que talvez esteja distante ou muitas vezes até é impossível de realizar. O 

psiquiatra italiano Vicenzo Mastronardi, salienta a importância do cinema para o fundamento 

estrutural da psique das pessoas. 

 

Durante o tempo de exibição de um filme, o espectador vive uma situação semelhante à 
hipnose, sem que ocorra a alteração da consciência: questões escondidas na psique 
afloram, são elaboradas e as respostas aparecem, auxiliando na reestruturação da 
personalidade (MASTRONARDI apud COVALESKI, 2009, p. 65). 

 

  

 A linguagem trabalhada pelo cinema conduz o espectador a consumir sonhos, os quais o 

modelo capitalista e liberal se encarrega de transformar em bens de consumo. Modas, valores, 

padrões que, sob o ponto de vista de McLuhan (apud COVALESKI, 2009, p.71) “não é por acaso 

que o cinema se caracterizou como o meio que oferece, aos pobres, papéis de riqueza e poder que 

superam os sonhos da avareza.” E é nesse contexto que se encaixa a relação da publicidade com a 

arte do cinema. 

 A publicidade trabalhou durante décadas para vender apenas um produto, uma marca, 

com mensagens diretas e assinatura do cliente. Pinheiro1 (2010, p.1) descreve que o “objetivo era 

invariavelmente expor uma marca, segundo uma determinada estratégia, para alcançar um 

objetivo pré-definido. E não se brincava com a marca, não havia espaço para licenças poéticas.”.  

 Com o tempo foi se desenvolvendo a conceitualização da propaganda, pois se percebeu a 

necessidade de operar a dimensão persuasiva para o espectador, de mostrar motivos mais 

                                                 
1 Antonio Jorge Alaby Pinheiro é Professor e diretor da Agência Mídia 1 Comunicação 
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atraentes e despertar o interesse em determinado produto/serviço. Percebeu-se a necessidade de 

estabelecer contatos mais próximos do produto com as possibilidades que este poderia gerar para 

o seu consumidor. 

 

Muitas peças publicitárias passaram a dedicar-se quase que integralmente a um conceito, 
sendo apenas assinadas pela marca. Ou até às vezes nem assinada. Começou a se brincar 
com a marca. A fazer associações mais livres, e às vezes agora, damos boas risadas ou 
nos emocionamos vendo um intervalo comercial. (PINHEIRO, 2010, p. 2) 

 

 O apelo surge como idealizador, e as grandes marcas começam a se preocupar com a 

forma de apresentar isso ao seu público consumidor. Aqui, percebemos um primeiro momento 

dessa relação, pois a publicidade buscou no cinema, bem como nas artes em geral, inspiração 

para a contextualização de suas campanhas. O cinema como fonte instigante de satisfação de 

desejos e sonhos, poderia se tornar um exemplo de venda visual antes mesmo do consumo final 

do produto e/ou serviço. 

 Rogério Covaleski (2009, p. 45) defende que é inegável a influência do cinema para os 

criadores publicitários.  

Além do apelo emocional e estético que a obra cinematográfica propicia e do fascínio 
exercido sobre a maioria das pessoas, é uma fonte quase inesgotável de idéias, formatos 
e linguagens.  

 

Outro momento importante da interface do cinema com a publicidade é a relação de 

ambas com o seu núcleo de produção. Grande parte das produtoras nacionais possuem todo o 

parque de equipamento e manutenção de quadros garantida pelo mercado publicitário.  Alfredo 

Manevy2 cita que diretores de publicidade levam uma vida diferente. Filmam com mais 

freqüência, têm respostas constantes do público e vivem conectados ao capital de forma integrada 

e decisiva. Já o núcleo cinematográfico nem sempre alcança maior resposta, não tendo o retorno 

financeiro esperado. Pode-se dizer que ainda é preciso haver uma melhoria estética, e que ainda 

existem deficiências e pobreza de escolhas em boa parte dos filmes vindos das produtoras de 

propaganda e cinema, e talvez daí venha o desinteresse no investimento nas produções 

cinematográficas nacionais. 

                                                 
2 Alfredo Manevy é Doutorando em cinema  na USP, secretário de Políticas Culturais, editor da “Revista Sinopse” e 
crítico de cinema. 
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Esse vínculo de produção entre ambas as artes comunicacionais, possibilita o intercâmbio 

entre as duas áreas, algo que acontece com bastante freqüência. Grande parte dos grandes 

cineastas, já trabalhou em algum momento com a publicidade, assim como é muito comum 

presenciar a migração do publicitário para o cinema. Alexandre Inagaki cita Federico Fellini, um 

diretor renomado que já produziu filmes publicitários e Carlos Manga, que é cineasta brasileiro e 

trabalhou anos com publicidade. Cita também alguns dos principais cineastas da atualidade, 

como Fernando Meirelles (Cidade de Deus), Breno Silveira (Dois Filhos de Francisco) e 

Andrucha Waddington (Casa de Areia), os quais ganharam experiência dirigindo comerciais 

antes de se aventurarem no cinema.  

A jornalista Maria do Rosário Caetano considera que uma das principais contribuições da 

publicidade para o cinema nacional foi a vinda de profissionais da publicidade para o cinema, 

tecnicamente muito capacitados, trazendo sua capacidade de realização. Além disso, as 

tecnologias comuns à produção publicitária, considerando ainda o poder de síntese que a 

publicidade imprime às suas peças o que possibilitou novos recursos narrativos para o mesmo. 

Existe certa diferença na estética utilizada entre filmes dirigidos por cineastas e filmes 

dirigidos por diretores antes publicitários. Diferença essa que podemos perceber claramente em, 

por exemplo, “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) de 

Jean Pierre Jeunet (2001), o qual traz para seu filme inúmeras influências dos anos que trabalhou 

com publicidade. São facilmente perceptíveis em suas obras exemplos de narrativa, montagem, 

ritmo, fotografia e outros elementos que parecem extraídos de comerciais de tevê (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - O fabuloso Destino de Amélie Poulain de Jean Pierre Jeunet  (2001) 
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Para Ugo Giorgetti3, citado por Rogério Covaleski (2009, p. 163) essa vivência só tende a 

contribuir na formação de profissionais híbridos, que estarão preparados para trabalhar em ambas 

as áreas. “Da publicidade levei um grande respeito pelo apuro técnico, um grande respeito por 

orçamentos e prazos e, finalmente, a convicção de que cinema se faz com muito planejamento e 

disciplina.” 

Mas o foco neste trabalho recai sobre o uso de referências cinematográficas enquanto 

elementos persuasivos nas peças publicitárias, pois ao se inserir num contexto publicitário, a 

referência cinematográfica é ressignificada e seus sentidos são reconfigurados à luz dos objetivos 

do discurso publicitário. Podemos citar muitas passagens antológicas do cinema que a 

publicidade usufruiu da temática para expor produtos e qualificar a mensagem exposta. 

Normalmente essa relação de diálogo intertextual é mais freqüente nos comerciais televisivos, 

pois o processo de produção e de construção narrativa são semelhantes. Um exemplo recente do 

uso do cinema como referência é o comercial da Cerveja Skol, produzido pela Agência F/Nazca 

com produção da Hungry Man. O comercial conta a história de quatro amigos que se negam a 

sair de um navio em naufrágio, por não conseguirem levar consigo a caixa de cerveja Skol que 

tem em posse. A história estabelece um paralelo com a história do filme Titanic (1997), dirigido, 

escrito e co-produzido por James Cameron, onde um transatlântico naufraga ao se chocar com 

icebergs e todos os passageiros fazem de tudo para se salvar. 

Essas relações podem ser operadas de várias formas, algumas não utilizam o conceito do 

filme, mas sim os efeitos visuais para fazer uma relação fictícia ao produto anunciado. A Claro 

TvHD lançou uma TV de plasma com uma série de anúncios fazendo uma interação do filme que 

está sendo assistido no produto oferecido com o ambiente em que ela se encontra (figura 4). Essa 

relação não é uma relação de conceitualização e sim uma relação de interação entre personagens 

ou cenas clássicas do cinema com a publicidade.   

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ugo Giorgetti é um cineasta brasileiro. Trabalha como roteirista e diretor de filmes publicitários desde 1966 e  
atualmente é colunista no Jornal O Estado de São Paulo. 
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Assim, o uso do cinema como fonte de inspiração criativa na publicidade configura um 

processo de intertextualidade. Entende-se por intertexto “o conjunto de discursos a que um 

discurso remete e no interior do qual ele ganha seu significado pleno”, afirma Forin (apud 

COVALESKI, 2009, p. 39). Covaleski ressalta ainda que a presença do intertextual na 

publicidade pode ser mais constante do que se imagina e do que se nota, atingindo várias artes 

como literatura, pintura, entre outros. Focando na interface da publicidade com as referências 

cinematográficas, podemos perceber essa intertextualidade dada de três formas, sendo elas: 

citação, alusão e estilização. 

A citação é a forma mais direta de citar uma obra fílmica como referência intertextual. 

Quando acontece a citação, o espectador percebe claramente a qual filme o anúncio ou comercial 

está se referindo. Consiste em extrair fragmentos de uma obra anterior e usá-lo na construção de 

uma nova narrativa. Exemplo dessa interação foi a campanha realizada pela Salles Chemistri, 

agência que atende a General Motors no Brasil, que ancorou a campanha com os personagens da 

história em quadrinhos “O Quarteto Fantástico” de Stan Lee. (figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Reprodução em storyboard do VT da Campanha em conjunto da General Motors com o lançamento 
do filme “O Quarteto Fantástico”. 

Figura 4- Anúncios Claro HD TV 
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Como forma de mostrar como realmente estabelecer uma interface fascinante da 

publicidade com o cinema, a campanha foi desenvolvida a partir de uma ação cooperada entre a 

agência que promoveu toda uma linha de veículos associando-os aos super-heróis e ao enredo do 

filme e a Fox que estava lançando o filme “O Quarteto Fantástico e o surfista prateado” e teve a 

campanha como teaser para o filme. A partir da liberação de cenas do filme ainda não lançado e 

produção de novas cenas especialmente para o comercial inserindo carros da GM, demonstra-se 

um exemplo clássico de citação intertextual. 

 Outro exemplo é a cena da atriz Marilyn Monroe em “O pecado mora ao lado” (The 

Seven Year Itch, de Billy Wilder, 1955) onde o deslocamento do ar causado pela passagem do 

metrô faz sua saia levantar despontando certa sensualidade tímida à personagem. Essa cena já foi 

inúmeras vezes citadas em anúncios por todo o mundo (figura 6). Só no Brasil podemos contar 

várias delas. Em 2002, a marca de artigos esportivos Adidas, ao anunciar um novo modelo de 

tênis, utilizou a imagem clássica do vento produzido para esvoaçar a saia da tenista russa Anna 

Kournikova, que protagonizava a campanha. A Smirnoff cita em um anúncio impresso, essa 

passagem do filme, situando a garrafa com seu rótulo tendo ao fundo uma vista da Ilha de 

Manhattan, em Nova York, onde a Estátua da Liberdade aparece através da garrafa, numa pose 

similar à da atriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Uso da cena ícone de Marylin Monroe utilizada como referência em diversos anúncios 
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 A alusão usa as obras cinematográficas como referências, porém, de forma mais sutil, 

remetendo a obra sem retirar fragmentos dela. Utiliza somente uma construção equivalente, 

substituindo determinadas figuras por outras. A alusão, dizia Covaleski (2009) pode ser polêmica 

ou contratual, gerando respectivamente a paródia ou a paráfrase. A alusão acontece com bastante 

intensidade no cinema principalmente em filmes que pertencem a um mesmo gênero 

cinematográfico. Um exemplo é “Moulin Rouge” – amor em vermelho (Moulin Rouge de Baz 

Luhrmann – 2001) aludindo a “Amor sublime amor” (West side Story de Robert Wise e Jerome 

Robbins – 1961) que por sua vez remete a obra clássica da literatura “Romeu e Julieta” de 

William Shakespeare. (figuras 7, 8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na publicidade a alusão aparece em comerciais de variados segmentos de anunciantes. 

Citamos o exemplo do comercial do novo Pólo Classic que alude ao filme “Grande ditador, de 

Chaplin (The Great Dictador – 1940), na célebre cena em que ele faz evoluções acrobáticas com 

um globo terrestre. Outro case observado foi do automóvel Renault que foi lançado tendo cenas 

no comercial que aludiam ao filme “O fabuloso Destino de Amélie Poulain”, já citado 

anteriormente. No filme a protagonista rouba um anão de jardim de seu pai e entrega a uma 

amiga aeromoça que registra sua passagem por diferentes lugares do mundo. A aeromoça envia 

Figura 8 - Cartaz de exibição do 
filme Romeu e Julieta. 

Figura 9 - Cartaz de exibição 
do filme Amor sublime amor 
– 1961 

Figura 7 -  Cartaz de exibição do 
filme Moulin Rouge de Baz 
Luhrmann – 2001. 
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postais dos mais diferentes pontos turísticos do mundo com a imagem do anão, na intenção de 

convencer o pai de Amélie a viajar e conhecer o mundo, conhecer novos horizontes, viver novas 

aventuras.  No comercial, exatamente esse é o conceito proposto, e é relacionada ao roubo de um 

anão de jardim por um grupo de amigos e que a partir de então, satisfeito com sua liberdade, 

escreve uma carta para sua dona, informando que não irá mais voltar.  

 A alusão acontece com bastante intensidade também referindo aos bordões criados por 

personagens cinematográficos, como: “Pede pra sair!” do filme Tropa de Elite, “Dadinho é o 

carpaccio! Meu nome agora é Zé pequeno, pó!” do longa-metragem Cidade de Deus, bem como 

de filmes internacionais como o tão conhecido “Meu nome é Bond, James Bond” bordão 

utilizado na maior parte dos filmes estrelados por Bond. 

 

 A estilização, segundo Covaleski (2009), é a ação de reproduzir um conjunto de 

procedimentos, características, formas e conteúdos do discurso de um diretor ou artista 

conhecido. Faz o uso do estilo ou uma construção narrativa que se assemelha à obra original, 

mesmo com enredo, contexto e propósitos diferentes dos que serão inseridos no texto de destino. 

O comercial da agência JWT, para o anunciante Ford Fusion, utiliza uma linguagem dinâmica, e 

a apresentação de cada personagem se dá por meio da exposição de uma seqüência de 

instantâneos fotográficos, recurso utilizado no longa “Corra Lola, Corra”( figura 11). Apesar de 

não haver semelhança entre as histórias contadas, é evidente o uso do longa como referência na 

construção do estilo e dos recursos utilizados. (figuras 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10 - Frames do comercial de tv da Ford Fusion que utilizou o estilo utilizado no longa 
Corra Lola como referência de construção. 
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 “Matrix” (The Matrix de Andy e Larry Wachowski – 1999) também fora inúmeras 

vezes referência de estilização para comerciais em todo o mundo. Cenas de congelamento do 

tempo, com a paralisação total do ambiente e apenas o movimento panorâmico da câmera, 

possibilitavam a visualização do ambiente por diferentes ângulos, com profundidade e realce dos 

elementos sendo claras estilizações da produção dos irmãos Wachowski. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 O cinema é claramente fonte de referência para inúmeros segmentos da área 

publicitária, porém, Covaleski (2009) alerta que se deve tomar cuidado quanto a aplicabilidade da 

referência fílmica, pois essa requer mais do que simples conhecimento, ou simples aderência 

criativa,  requer  “necessidade e oportunidade de se propor a inter-relação, afim de evitar a 

gratuidade e o emprego forçoso da referência” podendo perder o status de criatividade.  

  

 

Figura 12 - Frame do filme “Matrix” sob direção dos irmãos Wachowski. 

Figura 11 - Cartaz de exibição do filme Corra Lola,Corra! 
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2 DISCURSO PUBLICITÁRIO 
 
 

 Os primeiros registros de publicidade impressa que temos se dá no início do século XVII, 

quando surgiram os primeiros anúncios para a venda de escravos no Brasil. Anos depois, com o 

surgimento dos jornais, surge o primeiro anúncio impresso, propriamente dito, onde comerciantes 

e prestadores de serviços, passaram a utilizar como meio de divulgar os seus produtos. 

 A construção dos anúncios ainda era muito simples. Não existia uma preocupação com 

texto, inexistiam imagens, os títulos quase nunca apareciam, quando apareciam eram quase 

sempre os mesmos “atenção, muita atenção”, geralmente eram apenas citados os produtos e/ou os 

serviços. 

 Os anúncios começam a se enriquecer em conteúdo por influência das revistas que 

chegaram no país no início do século XVIII. Nesse momento, os anunciantes começam a se 

preocupar com a composição do anúncio, as imagens começam a aparecer e os textos são 

construídos pelos poetas, já que não existiam redatores. 

 Vestergaard e Schroder (apud BERTOMEU, 2002, p.16) salientam que a propaganda só 

conheceu uma verdadeira expansão, no final do século XIX, quando a tecnologia e as técnicas de 

produção já tinham atingido um nível de desenvolvimento. Foi quando sentiu-se a necessidade de 

estimular o mercado de modo que a técnica publicitária mudou da proclamação para a persuasão. 

 A persuasão é uma ciência, pois seus conceitos acompanham uma lógica, têm uma 

estrutura e, portanto, podem ser desenvolvida por qualquer pessoa. Na verdade praticamente 

todas as pessoas têm alguma capacidade de persuasão e a utilizam diariamente para tentar 

conseguir algo daqueles com quem convivem. 

 A persuasão faz parte do discurso publicitário, a partir do momento que sentimos a 

necessidade de motivar alguém, de incentivar alguém através da comunicação, a fim de mudar 

uma atitude, um comportamento. Considera-se que, dentro de uma mensagem persuasiva, a 

intenção do emissor é, em um dado momento, enviar para o receptor uma mensagem que o faça 

fazer, que o faça rir, chorar, emocionar, que o faça responder com alguma atitude já pré-definida.  

 João Anzanello Carrascoza (1999, p. 53) diz que persuadir faz parte do domínio emotivo. 

Busca atingir a vontade e o sentimento do interlocutor por meio de argumentos plausíveis ou 

verossímeis, visando obter a sua adesão.  
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 Atualmente tendemos a ver o método persuasivo “como um procedimento que resulta de 

exercícios da linguagem, cujo objetivo é formar atitudes, comportamentos, idéias. Desse modo, 

desde que garantido o princípio democrático da circulação social do discurso, persuadir passa a 

ser uma instância legítima de convencimento, de afirmação de valores e de construção de 

consensos” (LEOTTI, 2007, p. 01). Essa persuasão, no anúncio impresso, pode ser dada de duas 

formas: pelo texto verbal ou pela construção das imagens.  

 Carrascoza (2004, p.34) defende que, para haver a persuasão, é necessário que o texto 

publicitário trate de um único assunto, que em geral já é introduzido no título do anúncio.   

A chamada deve conter uma única proposição de venda, desenvolvida ao longo do texto. 
Vale lembrar que unidade não significa redundância; o texto pode e deve ter variedade, 
desde que essa variedade seja explorada dentro da unidade, do tema central. 
(CARRASCOZA, 2004 , p. 34) 

 

  Bem como a unidade textual, outro elemento fundamental e que caracteriza a construção 

do texto publicitário persuasivo, é a estrutura circular, onde, a ideia principal do conceito deve ser 

dado no título e acabar nele, seguindo a forma da figura onde a cobra morde o próprio rabo. 

Carrascoza discuti em seu livro “Razão e sensibilidade no texto publicitário” (2004) que o 

fechamento desse circuito é importante, pois, evita questionamentos e objetiva o leitor a 

conclusões definitivas. Cita Umberto Eco4 que diferenciou a importância da circularidade, ao 

diferenciar o discurso aberto do discurso fechado, pois este “prescreve-os o que devemos desejar, 

compreender, temer, querer e não querer” (p.35). Carrascoza ainda traz um exemplo, do texto do 

anúncio da Hedging-Griffo onde as duas frases mostram o bom uso da estrutura circular no texto 

publicitário em um anúncio impresso: 

PERORAÇÃO: “O assessor financeiro vai recomendar quais passos você deve dar. E quando é 

melhor não dar passo nenhum. 

EXÓRDIO: Às vezes, a melhor movimentação financeira é ficar parado. 

 A escolha lexical usada na construção do texto do anúncio também não é aleatória, e sim 

fruto de uma cuidadosa pesquisa de palavras. A escolha das palavras certas é dada em função de 

um determinado sistema de valores, que faz com que o uso de palavras diferentes para informar 

determinado acontecimento, pode gerar reações emotivas diferenciadas no destinatário. Um 

exemplo, usar o termo ocupar e invadir, para noticiar as movimentações dos sem-terra. A 

primeira, normalmente utilizada pelos telejornais, dá a ideia de ação agressiva, enquanto a 

segunda, usada por partidos que apóiam esses movimentos, dá a ideia de ação pacífica.  Durante 
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escolha lexical, também é comum utilizar uma linguagem mais coloquial, para que o emissor crie 

certa intimidade com o receptor e simule um diálogo que em realidade é impossível 

(CARRASCOZA, 1999, p.35). A função conativa é outro elemento bastante presente nos textos 

de anúncios impressos, pois, ela disfarça a produção em série e desumanizada e ‘glamouriza’ o 

produto fazendo com que o receptor sinta-se especial e único. Segundo Carrascoza (2004, p.39) a 

função conativa auratiza, na comunicação, o produto/mercadoria, que é produzida em série.  

 O uso de conotação para persuadir funciona também para o uso das imagens. Na 

publicidade impressa, a construção de valores, a possibilidade de dar vazão a sentimentos, 

desejos e sonhos pode ser proporcionada pela união de texto e imagens utilizadas no anúncio. 

Um exemplo do uso dessa combinação é o anúncio intitulado Chinelo que pertence à campanha 

de lançamento do automóvel EcoSport, da marca Ford, com câmbio automático - Ford EcoSport 

Automático (figura 13) . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 O anúncio é totalmente ocupado pela fotografia de parte do assoalho de um automóvel, 

mostrando o lado do motorista, forrado com carpete e, na superfície, coberto por um tapete de 

borracha. Na porção superior, a fotografia mostra os pedais do freio (ao centro) e do acelerador (à 

Figura 13 - Anúncio campanha de lançamento do automóvel EcoSport, da marca 
Ford, com câmbio automático – Ford EcoSport Automático criada por JWT Brasil. 
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direita). No lugar do pedal da embreagem, encontra-se o pé esquerdo de um chinelo de borracha 

verde, o qual ocupa o lado esquerdo da imagem, dando a alusão que no lugar do pedal da 

embreagem o seu pé vai descansar, criando a sensação de liberdade, férias e conforto.  De modo 

simples o anúncio persuade que o consumidor da EcoSport com câmbio Automático, terá muito 

mais satisfação e conforto ao dirigir seu carro, pois o carro proporcionará liberdade total ao seu 

pé esquerdo. 

Nesse momento podemos perceber, a questão do valor simbólico que a publicidade traz 

para seus produtos, perante o seu consumidor.  Assim como a publicidade vende produtos, ela 

vende ideias. Vende momentos, sonhos e idealizações que o consumidor também consome.  A 

valorização simbólica na publicidade é uma forma de contar histórias sobre determinado produto, 

exibindo as possibilidades que o mesmo traz ao seu consumidor.   

Segundo Boll (2010), a união da imagem com a escrita, se torna um conjunto de grande 

valor polissêmico, já que o valor simbólico na publicidade representa um campo amplo de 

significação e sentido. Peruzzolo (2004) afirma que a linguagem configura todo conjunto de 

sinais com regras de valor e de composição que serve para deslanchar um processo de 

comunicação. 

Jean Baudrillard (1992) defende que o valor se constitui de quatro estágios, sendo eles: o 

estágio natural, em que o valor se desenvolve em relação com um uso natural do mundo; o 

estágio mercantil, onde o valor desenvolve-se em referência a uma lógica da mercadoria; o 

estágio estrutural, onde o valor se desenvolve em referência a um conjunto de modelos e o 

estágio fractal ou viral onde já não há nenhuma referência: O valor se irradia em todas as 

direções, sem referência ao que quer que seja, por pura contigüidade: “o estágio fractal, já não há 

lei do valor propriamente dita: Só há uma espécie de epidemia do valor, de metástase geral do 

valor, de proliferação e de dispersão aleatória” (BAUDRILLARD, 1992, p.13) 

 A partir do conhecimento sociocultural, histórico e pessoal do público-alvo, a mensagem 

transmitida pelo anúncio pode tornar possível, trabalhando exatamente a questão do valor 

simbólico, já que muitas vezes, os produtos não se autoexplicam. A publicidade acaba trazendo 

essa informação de forma mais lúdica, satisfazendo na maioria das vezes um sonho ou um desejo 

muito profundo e levando ao consumo do produto. 
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3 CRIAÇÃO NA PUBLICIDADE IMPRESSA 
 
 

 O processo de criação da publicidade impressa engloba uma seqüência de etapas, 

interligadas, que somadas podem resultar em um anúncio criativo e com qualidade. João Vicente 

Cegato Bertomeu descreve essas etapas, baseado em análises feitas em três das maiores agências 

de publicidade de São Paulo, em seu livro “Criação na Propaganda Impressa” (2002). Defende 

que o percurso criativo observado sob o ponto de vista de sua continuidade coloca os gestos 

criadores em uma cadeia de relações, formando uma rede de operações estreitamente ligadas.  

Todo o movimento está atado a outros, Anotações, esboços, exposições, tudo aparece de 
algum modo conectado. Assim, o ato criador aparece como um processo indutivo, uma 
vez que toda a ação que dá forma ao novo sistema está relacionado a outras e tem igual 
relevância quando se pensa a rede como um todo. (BERTOMEU, 2002, p.14)  

 

 A partir da análise feita por Bertomeu, constatou-se que o processo de criação, 

normalmente segue a seguinte seqüência: briefing de criação, raf, layouts e anúncios finalizados. 

Algumas vezes acontece de pular a etapa do raf, já que varia de acordo com o meio que o criador 

utiliza para pensar o seu anúncio final. No case da Campanha da Home Theater Semp Toshiba, 

apresentado como exemplo em seu livro, o autor exemplifica que o criador segue esse padrão. Ele 

trabalha diretamente do briefing para o layout, pois, utiliza o computador com ferramenta para 

realizar a função do raf.  O criador desenvolveu quatro layouts, com imagens extraídas de um 

banco de imagens, de acordo com o pedido extraído do briefing. As imagens inseridas no layout 

foram imagens que sugeriam as originais, sem ter o custo da produção, o que evitaria gastos 

supérfluos com testes. 

 O briefing tem papel primordial e de suma importância na construção de uma publicidade 

coerente, criativa e eficiente. Segundo Freitas (apud BERTOMEU, 2002, p.39) o briefing vem do 

inglês do verbo to brief que significa resumir, fazer a apresentação sumariada de alguma coisa. Já 

se trabalha com briefing para todos os setores de uma grande empresa. Fotógrafos, mídia, 

criação, marketing, e em qualquer desses briefings deve conter informações relevantes e 

adequadas à atividade que está sendo destinado.  

 No caso do briefing de criação, deve conter todas as informações para nortear, direcionar, 

selecionar um caminho da mensagem para a criação. O atendimento da agência deve, juntamente 

com o profissional de planejamento e mídia, discutir as informações recebidas do cliente e foca-
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lo para a criação. Celso Loducca, sócio e diretor de criação da Lowe Loducca, lembra que 

antigamente, a criação realizava a elaboração do anúncio final, de forma intuitiva. Hoje esse 

discurso é determinado em conjunto pelo atendimento, mídia e criação para que o criador 

trabalhe em cima.  

O impacto é imprescindível para a eficácia. E quem cria os elementos de impacto é a 
criação. É ela que garante que uma mesma mensagem seja dita de forma nova e 
surpreendente durante décadas. (LODUCCA, 2010, p.1) 

 

 Geralmente as agências usam um modelo padrão para a apresentação do briefing. Alguns 

são mais longos, outros mais curtos. O briefing deve conter algumas informações básicas como a 

ficha técnica (cliente, produto, campanha e qual peça está sendo especificada no pedido de 

produção), o prazo para a produção, informações básicas sobre o produto para que o criador saiba 

o que ele estará vendendo, e qual a intenção do cliente com aquela peça, com qual especificidade 

do produto ele quer trabalhar, palavras chaves que muitas vezes simplificam o trabalho da 

criação. No case do Picolé fruttare – Kibon² que encontramos no livro de Bertomeu (2002, p.112) 

percebemos essa facilidade em desempenhar o anúncio final (figura 14), a partir da apresentação 

de um briefing claro e objetivo.  

No briefing, no item “objetivo”, tem-se: “Consolidar o conceito da nova textura, maciez 

(mais sabor de fruta). Assegurar a permanência dos elementos: percebemos que as 

características expressas pelas palavras “naturalidade”, “Mais sabor de fruta” e “textura” foram 

facilmente representadas com a imagem da própria fruta. Fortificou-se mais ainda, pelo fato de 

colocarem o palito do picolé na própria fruta, criando o efeito que o briefing solicitava. A 

importância dessa objetividade e clareza, é que o briefing apresente um ponto de partida para que 

possa garantir bons resultados.  
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 A partir de um briefing bem elaborado, a construção de um raf pode ser quase que 

instantâneo. O raf se define em rabiscar, elaborar um pré-layout esboçado. No Glossário de 

termos e verbetes utilizados em design gráfico, raf significa “primeiros rascunhos feitos por 

designer ou diretor de arte na criação de um anúncio publicitário. Primeira fase de estudos, 

Esboço inicial no planejamento gráfico de qualquer trabalho a ser impresso.” Alguns briefing 

apresentam já de início questões visuais que são determinantes. Temos como exemplo, um trecho 

do briefing dos Perfumes Natura que diz:  

 

“ ...agora é preciso criar um conceito único para a comunicação, que sirva 
como guarda-chuva para todos os produtos e também consiga explicitar o 
conceito de cada um deles individualmente. De preferência incorporando 
pessoas....”  
 
“...Somatória de anúncios agregue valor à marca e traga sofisticação e 
unicidade à Perfumaria”  
 

Figura 14 - Anúncio layoutado do Picolé fruttare – Kibon. 
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Esses dois trechos do briefing foram rapidamente esboçados em um raf que em primeiro plano, 

incorporou a imagem de uma pessoa abrangendo quase a totalidade do anúncio, explicitando o 

conceito de individualidade e trouxe a sugestão dessa imagem em preto e branco, que trata a 

sofisticação e unicidade solicitada no segundo momento (figura 15). 

 

 

                              

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ao partirmos do raf para o layout é uma questão de contextualização. A partir do 

momento que a equipe encontra o conceito e o contexto certos, basta concretizar os desenhos 

esboçados. O layout checa a viabilidade da produção do tema encontrado para a campanha.  Ele 

faz o papel de teste de seleção, para definir quais os resultados são mais criativos. No case 

apresentado na análise de Bertomeu (2002) para a ANER (figura 16) foram desenvolvidos 

quatros rafs e desses surgiram treze layouts. A partir dos layouts separou-se os mais criativos e 

daí deram-se os anúncios finais. Bertomeu (2002) defende que nessa campanha ficou claro que o 

layout desempenha um papel de selecionador fundamental para finalização das melhores 

concretizações dos rafs. 

Figura 15 - Raf dos Perfumes Natura 
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 O layout muitas vezes apresenta uma arte, e um trabalho tão qualificado, que não é 

necessário fazer muitas alterações para a arte-final. Normalmente as alterações são referentes a 

imagens (quando o cliente decide se vai pagar pela produção das imagens ou se vai comprar de 

um banco de imagens) ou à adequação de peças, como por exemplo, uma mesma arte de revista 

para outdoor, onde o formato é o oposto. No case do Picollé Frutare – Kibon, que citamos acima, 

na arte final é somente reduzido o número de textos em função da adequação de revista para 

outdoor.  

Com isso, podemos perceber que todo anúncio publicitário final, passa por um processo 

complexo de raciocínio e criação. Claro que muitas vezes, como foi citado acima, algumas etapas 

são puladas, levando em consideração prazos e métodos de trabalhos dos criadores, porém os 

trabalhos que seguem essa linha dificilmente serão anúncios cujo trabalho e preocupação com 

acabamento e resultados não seja satisfatório. 

 

 

 

Figura 16 - Campanha da ANER onde os melhores layouts foram selecionados através do raf. 
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3.1 Construção e elementos de um layout 

  
 O ditado popular “a primeira impressão é a que fica” trata-se de um conceito muito 

significativo quando tratamos de layout em um anúncio impresso. Tão importante quanto analisar 

de que forma deve ser trabalhado o discurso publicitário, é analisar a composição dos elementos 

visuais e a forma como estes estão dispostos em um anúncio.  

 Formas, cores, tipografia, contrastes e imagens são os elementos que compõem um 

layout. E todos devem ser cuidadosamente diagramados a modo que o anúncio alcance um 

equilíbrio visual. Allen Hulbert cita A. Tolmer, impressor parisiense, em seu livro “Layout: O 

design da página impressa” (2009) que defende que o equilíbrio é o elemento chave do sucesso 

de um design.  

Tal como caminhar numa corda de acobracia, a arte do layout é a arte do equilíbrio. 
Todavia isso não pode ser calculado simplesmente como um cálculo matemático. Para 
atingir o equilíbrio ideal é preciso ter um olhar sensível ao trabalho como um todo. (A. 
TOLMER apud ALLEN HULBERT, 2009 , p.63) 

 

 Desde as grandes esculturas gregas, romanas e egípcias, podemos perceber o cuidado no 

estilo fortemente baseado no equilíbrio da forma. Hulbert (2009) cita que no século XVI, quando 

a página impressa vivia ainda sua primeira infância, Andréa Palladio (grande arquiteto italiano) 

levou ao extremo a concepção clássica de equilíbrio trazendo para as grandes construções o 

formalismo da simetria, sacrificando muitas vezes as necessidades e funcionalidade das suas 

obras. Esse formalismo teve bastante influência nos primeiros manuscritos, que, por sua vez, 

orientaram o design da página impressa. Grandes mestres impressores de Veneza sofreram 

grande influência desse movimento e mantinham como principal preocupação em um layout, o 

equilíbrio simétrico. Somente no século XX que a simetria começou a ser apreciada como uma 

força alternativa no design gráfico. 

 Um criador somente obterá um possível sucesso com seu anúncio, se constituir a sínteses 

de todos os dados úteis, traduzidos em palavras e imagens e projetados de forma dinâmica. Em 

um primeiro momento, o criador deve juntamente com o redator, elaborar o melhor conceito para 

sua peça, definir de que forma o receptor deve receber esse conjunto de informações.  

 
 

O conceito, ou ideia, ocupa a posição central da síntese do design. Alicerçado na 
informação fornecida pela pesquisa, ele é influenciado pela compreensão das condições 
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sob as quais a mensagem será recebida e pelo conhecimento de sua “continuidade” ou 
ligação coerente com os outros materiais. Juntos, todos esses elementos constituem a 
base sobre a qual as palavras e as imagens podem ser organizadas de modo a ser obtido 
um layout de real valor. (HULBERT, 2009, p. 94) 

 
 
 

 O conceito pode ser considerado por muitos autores e até mesmo criadores de anúncios, 

como um solucionador para problemas na área da comunicação gráfica. Para Hulbert (2009, p. 

96) conceito é sinônimo de ideia. O autor considera que o conceito deve englobar a 

“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”.   

 Um exemplo clássico do bom uso do conceito criador, é o anúncio criado pelo até então 

redator Robert Levenson (em 2009 presidente da Doyle Dane Bernbach)  em parceria com o 

diretor de arte Helmut Krone, que em 1959, desenvolveram um conceito extraordinário, marco de 

uma revolução criativa nos Estados Unidos, para vender o carro Fusca da Volkswagem. Enquanto 

que 80% dos anunciantes de automóveis pensavam em como mostrar o seu produto de forma a 

surpreender com extravagância, a agência Doyle Dane Bernbach pensou o contrário. Trabalhar 

em seu anúncio somente a verdade. Tratar o possível comprador como um amigo e mostrar o que 

o carro realmente tem a oferecer. Surgiu então o famoso “Think Small” (figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tão importante quanto desenvolver o conceito de um anúncio é definir as formas 

tipográficas principalmente se tratando de um anúncio impresso. Antonio Celso Collaro salienta 

Figura 17 -Anúncio da Volkswagem para o lançamento do carro Fusca em 1959. 
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em seu livro “Projeto Gráfico:Teoria e prática da diagramação” (2000) que escolher a tipografia 

requer uma profunda pesquisa cultural, social e até ambiental que influenciam na escolha final. 

Que principalmente em anúncios impressos, em que a forma e a letra ganham bastante destaque, 

os editores, publicitários e comunicadores em geral devem aprimorar seus conhecimentos para 

conseguir melhores resultados. “As imagens nos dão uma perfeita visão dos fatos, porém a 

complementação mediante códigos grafados é fundamental para a completa veiculação de 

qualquer mensagem” (COLLARO, 2000 p.17). 

 Allen Hulbert (2009) salienta que todo cuidado é pouco para definir o uso correto de 

determinada família de tipos em um anúncio. Assim como a escolha pode facilitar a leitura e o 

entendimento do anúncio, ele pode maldiçoar. O autor defende que o designer deve trabalhar 

constantemente para se livrar do excesso que destrói a simplicidade, a objetividade e a 

originalidade de seu layout.  

 

De uma estranha maneira, a facilidade que os novos meios trouxeram para o layout 
acabaram por exigir do profissional maior habilidade e autodisciplina. O designer deve 
ser capaz de distinguir as diferenças muitas vezes sutis entre os vários sistemas à sua 
disposição e deve ser forte o bastante  para resistir às armadilhas do excesso de opções e 
oportunidades.  (HULBERT 2009, p.100) 

 

 O anúncio ao lado da CBS (Columbia Broadcasting Company’s), sob direção de arte de 

Lou Dorfsman traduz eficazmente o conceito de quem ri por último, ri melhor. (figura 18) Com 

uma simples e bem estruturada articulação da tipografia, criando um excelente efeito visual. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 -  Anúncio ao lado da Columbia Broadcasting Company’s 
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 Assim como com qualquer outro elemento de um layout, os princípios clássicos de equilíbrio, 

harmonia, proporção e funcionalidade imperam na solução tipológica do anúncio. Antonio 

Collaro (2000 p. 19) ainda defende que “o sucesso de uma peça impressa é resultado de ousadia, 

mas sempre com conhecimento de causa, pois o profissionalismo não pode estar aliado a sorte.”  

 Tanto quando a disposição e formas usadas na tipografia, a fotografia e as imagens são 

itens tão importantes quanto decisivos em um layout impresso. Hilbert (2009) defende em seu 

livro, que a planejar um trabalho com fotos, não exige apenas conhecimentos técnicos da 

máquina e sim consciência de conteúdo da imagem em relação com o objetivo da comunicação e 

olho agudo, sendo capaz de avaliar a foto pelo que ela apresenta em tons e contrastes úteis ao 

design. Ao trabalhar com mais de uma foto, ele deve também ter cuidado com a forma do 

conjunto, cuidar como as imagens relacionam os seus valores e suas formas, posicionadas no 

resultado final. O designer ainda pode recorrer de vários efeitos que a fotografia possibilita como 

sobreposição, montagens, fotogramas, solarização, entre outros que trazem efeitos diferenciados 

ao produto final do layout. A ilustração assim como a fotografia constitui uma das forças 

principais do design da página impressa. A afinidade natural entre o artista como ilustrador e o 

artista como fotógrafo tem estabelecido uma sólida ligação entre essas duas atividades. Hoje, cita 

Hulbert (2009), embora a habilidade de modernos ilustradores não possa comparar-se à 

desenvolvida nas academias de belas artes, os bons profissionais da ilustração têm superado essa 

desvantagem com muita imaginação e ideias mais intelectualizadas. Esta mudança de ênfase do 

desempenho técnico para o pensamento criativo teve um efeito positivo sobre a ilustração, uma 

vez que a ideia, ou o conceito, determina o estilo e o caráter da ilustração.  

 Com importância também elevada, a ilustração gráfica se torna de grande valia e 

importância para a criação de um layout. Esta requer um grau incomum de conhecimentos gerais, 

um senso bem desenvolvido de lógica para os problemas de análises e altíssimo sentido de 

organização visual (HULBERT 2009, p. 124). Há uma quantidade enorme de meios que podem 

resolver um mesmo conjunto de problemas e encontrar a melhor solução pode ser um trabalho 

difícil, mas recompensador. Se o criador usar os meios tecnológicos a seu favor e trabalhar junto 

com o seu poder criativo certamente o campo que oferece as melhores possibilidades é o da 

apresentação gráfica. 
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 Para que os elementos visuais estudados acima (tipográfica, fotografia, ilustrações, 

formas) alcancem o equilíbrio e a harmonia pretendida, é necessário conhecer outros fatores 

importantes para a composição do layout, como as cores e os contrastes.  

 As cores são elementos preponderantes na comunicação visual. Para Collaro (2000, p. 73) 

cada cor e suas nuances impõe ao indivíduo uma relação psicológica peculiar e cabe a quem se 

propõe executar esses trabalhos visuais, o conhecimento desses princípios para provocar nos 

receptores a reação necessária ao objetivo proposto. Fatores como meio ambiente, faixa etária, 

condições sociais e culturais estão no rol das influências que determinam o uso correto da cor. 

Jogar com as cores não é tarefa fácil, e cabe ao briefing passar as informações necessárias para 

que se possa criar um efeito objetivo no layout final. 

 Outro elemento que deve se tomar bastante cautela e cuidado são as relações dos 

contrastes. Segundo Donis A. Donis, no livro “Sintaxe da linguagem visual” (1997) no processo 

de articulação visual, o contraste é uma força vital para a criação de um todo coerente. Em todas 

as artes, o contraste é um poderoso instrumento de expressão, o meio para intensificar um 

significado, e, portanto, simplificar a comunicação. Hulbert cita Theo Van Doesburg, o profeta 

do Neoplasticismo do grupo De Stijl, que já no início do século 20, defendia que “o contraste é a 

marca do nosso tempo”. Todos os tipos de contrastes sejam de iluminação ou sombrios, de 

escalas e formas, cromáticos ou de valor, amplos ou estreitos, contribuem de forma expressiva 

para a apresentação final do material gráfico. Os contrastes de escala, por exemplo, podem tornar 

uma imagem grande, muito mais impactante quando disposta a uma imagem em tamanho 

reduzido. Isso provoca uma ilusão de tamanho, fazendo com que o receptor tenha uma ilusão de 

ótica a favor do que é maior, dando a ênfase no que deve ser dado causando um impacto visual. 

 O processo da criação de um design requer estudos contínuos. Análises de tendências, de 

necessidades, de foco.  O designer ou publicitário deve levar sempre em conta a peça que está 

sendo produzida e se a ideia se adequa ao veiculo que será veiculado. Itens como não misturar 

famílias de tipos com características parecidas, não usar cores contrastantes na mesma proporção 

são detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Collaro (2000) já defendia que criar 

graficamente exige uma qualificação artística, aliada a técnicas de execução que, na mesma 

proporção que restringe a capacidade criativa, aumenta o nível técnico na elaboração de um 

trabalho. 
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4 METODOLOGIA 
 

O estudo configura-se em uma pesquisa de cunho qualitativo, cujos objetivos segundo 

Duarte e Barros (2005) possibilita uma abordagem flexível. É uma pesquisa exploratória, não 

implicando em uma seqüência pré-determinada, tendo como ponto de partida um tema que flui de 

acordo com ele. As pesquisas qualitativas estimulam as pessoas a pensarem livremente e 

normalmente são usadas quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de 

algo em questão, abrindo espaço para a interpretação. Segundo Gomes (2002) a pesquisa 

qualitativa visa um aprofundamento de conhecimentos quando se trata de estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados para assim poder confirmar ou não os pressupostos da 

pesquisa. 

Para desenvolver a análise qualitativa, foi realizado um estudo de caso, que se evidencia 

como um tipo de pesquisa que tem um forte cunho descritivo. “Os estudos de caso objetivam a 

descoberta: o investigador se manterá atento a novos elementos que poderão surgir, buscando 

novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu trabalho” (RODRIGO, 2008, 

p.23) 

Como técnica de pesquisa de comunicação será usada análise de conteúdo com base em 

três anúncios selecionados. Essa análise tem como base os estudos de “Cinema, publicidade e 

interfaces”, desenvolvidos por Rogério Covaleski.  Segundo a Profa. Dra. Marta Valentim da 

Unesp, a análise de conteúdo define-se em um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção de algumas mensagens. Duarte e Barros (2005) defendem ainda que a 

formação do campo comunicacional não pode ser compreendida sem que se faça referência à 

análise de conteúdo. 

A escolha do corpus foi determinada a partir de anúncios que faziam claramente a 

referência do cinema enquanto um elemento persuasivo, dentro da publicidade. Para que fosse 

possível trazer à pesquisa, as possíveis formas de inserção dessa interface no âmbito publicitário. 

O primeiro anúncio selecionado é o anúncio Absolut Marylin, (ver figura 19) que faz a 

relação do produto Vodka da marca Absolut, com a atriz hollywoodiana Marylin Monroe em uma 

de suas cenas mais famosas do cinema. A Absolut que já segue o padrão das homenagens 
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relacionadas sempre a sua embalagem, trouxe, dentre muitos outros, esse exemplo claro de 

referência cinematográfica. O segundo anúncio é o anúncio do aparelho telefônico da Nokia, 

modelo 8118, intitulado Matrix Nokia (ver figura 20), que traz o protagonista das séries 

cinematográficas Matrix, mostrando o seu tão usado aparelho celular, e faz uso da obra como 

referência a sua marca, Nokia. O modelo de aparelho, que foi lançado em 1998, gerou muita 

procura entre os consumidores, que buscavam ansiosamente pelo celular usado pelos personagens 

do filme Matrix.  E por fim, um dos anúncios de revista da Campanha para a nova Fnac 

Mastercard launch, (ver figura 21) intitulado Wherever you pay, culture is never far away (Onde 

quer que você pague, a cultura nunca está distante) que utiliza estilos do diretor cinematográfico 

Hitchcock e características estéticas do mesmo. O anúncio foi veiculado juntamente com outra 

peça que trazia referências à pintura do artista Van Gogh (figura 22). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 19 - Anúncio da Absolut Vodka usado 
como corpus para análise. 

Figura 20 - Anúncio Nokia 8110 usado como 
corpus para análise. 
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Figura 22 - Anúncio da campanha Fnac Mastercard Debit 
Card que fez referências ao pintor Van Gogh. Veiculado 
junto com o anúncio que fez referências ao diretor 

cinematográfico Alfred Hitchcock. 
 

 

 

 O objetivo principal do estudo é identificar de que forma são dadas as referências 

relacionadas ao cinema e quais os efeitos de sentido que essas relações produzem na construção 

da mensagem publicitária bem como analisar a construção das referências enquanto um anúncio 

impresso.  

4.1 Passos da análise 
 
 Antes de iniciar o estudo dos anúncios citados a cima, o capítulo traz um pouco da 

história de cada elemento para que as relações se estabeleçam de forma mais clara e precisa. A 

análise dos anúncios selecionados estrutura-se em três fases: A primeira fase avalia de que forma 

Figura 21 - Anúncio Fnac Mastercard Debit Card 
usado como corpus para análise. 
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se deu a produção de sentido nas mensagens publicitárias dos mesmos, tomando como ponto de 

partida as referências cinematográficas e os estudos de Covaleski (2009) em seu livro “Cinema, 

Publicidade, Interfaces”. Tem como objetivo descrever em qual das três possibilidades de uso 

referencial, citados no livro, o cinema se encaixa enquanto elemento persuasivo dentro do 

discurso publicitário e busca compreender quais efeitos a referência causa com ligação a 

marca/produto vendido.  

 Na segunda fase da análise, busca-se compreender a partir dos elementos visuais, de que 

forma foi dada a produção de sentido e a relação com as referências cinematográficas. Estuda e 

avalia quais os itens foram de maior significação para que o produto final chegasse no efeito 

esperado. Nessa etapa são analisados elementos visuais como cores, contrastes, luzes, formas 

entre outros que fazem parte da construção do layout, tomando como base os estudos de Hulbert 

(1990) e Collaro (2000) .   

Por fim, a terceira análise se dá no campo da construção verbal e análise do discurso 

publicitário propriamente dito. Seguindo os estudos de Carrascoza (2004), analisa quais técnicas 

e elementos do discurso foram utilizadas para que o texto juntamente com as imagens gerasse um 

efeito positivo e um anúncio potencial. 
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5 ANÁLISES 

 

5.1 Anúncio Nokia 8110 (Matrix) 
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Matrix é uma produção cinematográfica norte-americana, lançada em 1999, dirigida pelos 

irmãos Wachowski, e trata-se de um filme classifico como ação e ficção científica. O filme foi 

escrito como uma trilogia – Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions  -   todos sucesso de 

bilheteria. Tem como protagonistas os atores Keanu Reeves e Laurence Fishburne e conta a 

história de seres humanos adormecidos que, neuralmente conectados à Matrix, passam a ter uma 

vida dupla, ambientadas ao mesmo tempo no futuro e no presente. Anderson, personagem 

principal da trilogia, interpretado por Keanu Reeves, é um programador de uma companhia de 

software, mas também é um hacker de computador, conhecido no ambiente virtual por seu 

codinome Neo. No decorrer do filme, Neo em sua incessante busca pela resposta à pergunta 

“what is the matrix” (o que é a matrix), descobre que a realidade virtual guarda mais mistérios do 

que se possa imaginar.  

Na obra cinematográfica, o mal é representado por um grupo de homens que usa da força 

e opressão, com o objetivo único de dominar e destruir a humanidade. Eles criaram um universo 

paralelo/eletrônico e, através dele, conseguem controlar tudo, inclusive a percepção humana da 

realidade, manipulando a forma com que as coisas são vistas.  

Por outro lado, Neo é apontado pelo líder Morpheus (personagem de Lawrence Fishburne) 

como o escolhido, aquele que conseguirá eliminar o controle das máquinas sobre os humanos. 

Eles encontram uma forma de viajar entre o mundo real e o mundo da matrix, e as mesmas 

acontecem através de linhas telefônicas. Neo utiliza em quase 90% de suas viagens um aparelho 

celular para realizar as transições. Durante toda a trilogia, “The Matrix” mostra-se uma obra 

curiosa, original, fabulosa, com efeitos especiais impressionantes e muito criativos quando 

permite encontros simultâneos no ciberespaço. 

O filme Matrix foi usado com referência para várias criações publicitárias, especialmente 

para a televisão. No caso dos anúncios impressos, pode-se encontrar um anúncio da operadora 

telefônica Nokia, que usou do sucesso da obra para re-lançar no mercado o modelo 8118, aquele 

usado pelos personagens do filme para realizar as suas viagens entre os dois mundos. O filme 

teve tanta bilheteria e tanta repercussão que a procura pelo aparelho foi imediata.  

A estratégia de referência ao filme utilizada no anúncio foi a da citação. A citação, 

segundo Covaleski (2009), é a forma mais direta de citar uma obra como referência. Nesse caso, 

assim que o espectador dirige o olhar para a peça publicitária, percebe qual foi a fonte de 

referência utilizada. Reconhece imediatamente qual o filme e qual cena foi utilizada, pois 
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normalmente usam cenas ícones para realizar as referências. Ou seja, “consiste em extrair 

fragmentos de uma obra anterior e usá-lo na construção de uma nova narrativa” (COVALESKI, 

2009, p.39). 

No anúncio analisado, a citação é clara. Como a linha narrativa principal concentrava-se 

nas transições entre o mundo virtual e o mundo real, bastou utilizar cenas em que os personagens 

apareciam utilizando o aparelho. O anúncio optou por uma linguagem simples e direta. Para 

quem assistiu ao filme, não são necessários mais elementos. O anúncio faz uso de linguagem 

verbal apenas na assinatura do modelo do produto, onde se utilizou uma tipografia simples, sem 

serifa, de hastes grossas e constantes, seguindo o padrão da tipografia utilizada na logomarca da 

Nokia. Apoiando-se na imagem, com fragmentos retirados do filme, enquanto principal recurso 

persuasivo. A primeira imagem mostra um close no rosto de Neo falando ao telefone, e a segunda 

remete à personagem feminina Trinity apenas mexendo no aparelho. Ao lado dos fragmentos do 

filme, criaram-se imagens em que se destaca o aparelho de modo a ressaltar suas funcionalidades 

e qualidade em relação aos outros produtos do mercado, como tamanho, largura, deslize e antena. 

Com relação aos aspectos cromáticos do anúncio, observa-se que o universo “dark” de 

Matrix com destaque dos signos virtuais na cor verde (figura 23) foi mantido, pois o anúncio usa 

a sombra em tom esverdeado para contrastar e contornar o produto principal: o celular Nokia 

8110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que o anúncio foi diagramado de forma a respeitar a simetria entre as 

fotografias e as ilustrações do produto. Seguindo um padrão de formas retas, o anúncio contém 

Figura 23 - Cena da Matrix 
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duas fotografias e duas ilustrações perpendiculares. As fotografias focam em cenas diretas, onde 

os personagens mostram claramente o uso do aparelho. Na primeira fotografia, as feições do 

personagem, faz com que possa remeter ao que pode estar acontecendo, abrindo um leque de 

possibilidades a mente do receptor e o uso dessa como elemento persuasivo. 

 Quanto ao discurso, pode-se dizer que o uso dos fragmentos do filme representa o 

elemento que conduz a história do anúncio, a qual está ancorada, diretamente, no enredo do 

filme. Ou seja, a citação como referência intertextual funciona como meio de persuadir o 

espectador que assistiu ao filme, que compreende a relação ali construída e busca estender a 

experiência fílmica através da compra de um produto relacionado à mesma.  

Segundo Carrascoza (2009), a persuasão consiste em fazer com o espectador tenha, a 

partir da imagem ou do conjunto, o impulso de agir, de pensar em algo que possa ser conquistado 

com o produto relacionado. No anúncio em questão, as possibilidades de viver o mundo e 

universo de Matrix são estabelecidas pelas relações construídas entre o produto e o enredo do 

filme, e representam para o consumidor o status e o poder que o personagem de Neo tem na 

história. 
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5.2 Anúncio Absolut Vodka (Marilyn Monroe) 
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A vodka Absolut começou a ser produzida em 1879 pelo empresário Lars Olsson Smith, 

que controlava boa parte da produção de vodkas na Suécia, e inovou por utilizar um método 

revolucionário de destilação contínua, no qual a vodka é destilada mais de 100 vezes. A Absolut 

desembarcou nas terras americanas em 1979, quando o mercado era dominado por uma marca 

local. Inovando na técnica de destilação e no ousado design de sua garrafa a Absolut em pouco 

tempo já era líder no mercado e se encontrava nos melhores bares e boates elitizadas. 

Mas Smith não parou por ai, a partir de 1988 a empresa começou uma forte e consistente 

expansão de sua linha de produtos com o lançamento de vodkas com outros sabores, uma grande 

novidade para a época. Em 2007, a Absolut começou a homenagear as principais cidades dos 

Estados Unidos, com edições limitadas de suas vodkas, cada uma delas com pitadas de sabores de 

frutas e especiarias apreciadas e populares nas cidades em questão.  

A icônica garrafa da Absolut foi baseada em um frasco de remédio sueco do século. O 

primeiro protótipo foi feito em plástico, possuía o gargalo extremamente curto e o corpo bojudo. 

O medalhão com a foto de Lars Olssom Smith também adornava a garrafa. A garrafa começou a 

ganhar edições especiais em 2003, quando foi introduzida uma versão com rótulo criado pelo 

renomado artista plástico brasileiro Romero Britto. Mas o que realmente vendeu a Absolut foi a 

propaganda. A agência de publicidade TBWA/Chiat/Day de Nova York juntamente com o 

fotógrafo Steven Bronstein, deram origem a uma das campanhas mais longevas da história da 

propaganda. A empresa criou a mais contagiosa, esteticamente sofisticada e inteligente campanha 

de mídia impressa da publicidade mundial: Absolut Perfection. 

Nos anúncios a figura principal sempre é a garrafa, ela é a estrela, e vai se adequando com 

o local ou acontecimento. A campanha já tem mais de duas décadas, cerca de 1.600 anúncios e 

não deverá ter fim. Dentre as inúmeras versões do anúncio impresso, pode se encontrar 

referências a estilos, sexualidade, moda, pintores, escritores, filmes entre outros.  

O conceito Absolut é apoiar crenças, gostos e opções. É fazer parte da vida das pessoas, 

conquistando-as pelo que elas acreditam, pelo que elas defendem e pela sua singularidade. Nesse 

contexto que a marca realizou um marketing potencial e único. 

Os anúncios da Absolut seguem uma lógica de homenagens ou referências culturais. No 

anúncio Absolut Marilyn, existe uma homenagem à sétima arte. O anúncio alude a uma das cenas 

mais famosas do cinema, onde a atriz Marilyn Monroe, no filme “O pecado mora ao lado” (The 

Seven Year Itch), de 1955, dirigido por Billy Wilder, passa por uma passagem do metrô e o 
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deslocamento do ar levanta a sua saia causando certa sensualidade ao tentar esconder suas partes 

íntimas (figura 24). O exemplo foi citado anteriormente, tendo como exemplo campanhas que 

usaram a citação como interface do cinema com a publicidade. Porém, nesse anúncio da Absolut, 

identifica-se que a estratégia utilizada é a de alusão.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como podemos perceber, em grande parte dos anúncios da Absolut, a grande estrela é a 

garrafa, que possui um design diferente e inovador. Não sendo diferente, a atriz Marilyn Monroe, 

foi e ainda é uma grande estrela do cinema da sua época, causando frissons por onde passava. 

Dessa forma, a Agência TBWA/Chiat/Day uniu duas grandes estrelas: a garrafa de Absolut e 

Marilyn. No anúncio, veste-se a garrafa com a saia de Marilyn que está em movimento tal como 

na cena cinematográfica. Ou seja, a garrafa assume o corpo da atriz.   

 A intertextualidade do cinema, enquanto um elemento persuasivo, com a publicidade, se 

dá, nesse momento, a partir da técnica da alusão, onde apenas alguns elementos da cena, se fazem 

presente (saia esvoaçante e passagem de ar), aludindo à cena original. Segundo Covaleski (2009), 

a alusão, diferente da citação, não se faz com o uso de fragmentos da obra, e sim, utiliza somente 

uma construção equivalente, substituindo determinadas figuras por outras. A alusão é muito 

usada no próprio meio cinematográfico em obras que pertencem a um mesmo gênero, por 

exemplo. É mais difícil de perceber, por usar apenas alguns fragmentos como referência. No 

anúncio Absolut Marylin a cena serve porque foi muito marcante na história do cinema, causando 

até mesmo empatia pelo espectador. 

Figura 24 - Cena marcante de Marilyn Monroe no Filme “O pecado mora ao lado” 
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Após o lançamento da primeira campanha Absolut perfection, a vodka passou a utilizar 

um padrão no layout dos anúncios que trabalham com um conceito forte e com a capacidade de 

ser reinventado. Sempre estão presentes elementos básicos, diagramação simples, e a conhecida 

economia de palavras, o que facilita a percepção imediata da mensagem.  

No anúncio Absolut Marylin não foi diferente. Foram trabalhados os itens básicos para 

tornar clara a referência à Marylin, como luzes, cores, e movimento (forma). As cores em 

degradê do branco até o fumê escuro, usadas no fundo do anúncio, fazem referência ao uso de um 

holofote direcionado a estrela do anúncio, no caso, a garrafa. A iluminação central dá grande 

destaque ao produto e trás o ar de espetáculo, de grandiosidade, de superioridade, divino, 

deixando a imagem glamorosa.  

A imagem principal utilizada foi a ilustração da garrafa da bebida, transparente, sem 

rótulos (padrão da marca) com as informações impressas diretas na garrafa, com a cor das fontes 

em azul escuro e preto que contrasta e ganha destaque por estar bem centralizada, frente à parte 

mais iluminada do anúncio. Na assinatura do anúncio, a marca foi exposta em branco criando 

destaque pelo contraste criado. Como defendia Donis A. Donis (1997), o contraste intensifica um 

significado, no caso do anúncio intensifica o valor da marca tanto no rótulo quanto na assinatura, 

simplificando a comunicação. A linguagem verbal do anúncio mantém o padrão utilizado pelos 

demais anúncios da marca. Claro, clean, tipografia sem ornamentos, sem serifas, com hastes 

grossas, mantendo o modelo simples e elegante. No texto, foi adaptado o nome da referência para 

completar o conteúdo do anúncio, com o intuito de qualificar a vodka.  

  Como contexto, a garrafa foi posicionada no chão, em cima de uma saída de ar, para dar 

a impressão do movimento da saia. A adaptação da garrafa com uma saia plissada, seguindo o 

modelo do vestido usado por Marilyn no filme, foi outro elemento que remete a obra.  O modelo 

plissado e o movimento de deslocamento de ar representam os principais itens de referência 

utilizados no anúncio.  

O anúncio foi desenvolvido em cima de um conceito muito bem trabalhado. A Marilyn 

Monroe sempre passou a ideia de mulher poderosa, de sensualidade, de feminilidade. A cena do 

filme é apenas umas das muitas imagens sensuais de Marilyn, mas com certeza, a mais marcante. 

O conceito do anúncio é trazer a consumidora de Vodka, a sensação de poder, de sensualidade, e 

que pra ser uma Marilyn, basta consumir Absolut.  
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5.3 Anúncio Fnac Mastercard (Hitchcock) 
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Alfred Joseph Hitchcock (1899 – 1080) foi um cineasta anglo-americano renomado, 

considerado o mestre dos filmes de suspense, sendo um dos autores mais conhecido de todos os 

tempos. Estreou no suspense em 1926 com o filme The  Logder: A story of the london fog ( O 

inquilino) e marcou sucesso na estréia nas telonas do cinema. A partir daí consagrou uma de suas 

marcas: faria pelo menos uma aparição em cada uma de suas produções. Essas aparições eram 

breves e aconteciam normalmente no início do filme para não distrair o público do enredo 

principal.  

 O suspense de Hitchcock era acentuado pelo uso de músicas fortes e efeitos de luz. A 

ansiedade do espectador aumenta pouco a pouco, pois no decorrer do filme ele acrescenta dados 

que apenas o espectador tem acesso e a partir dessa consciência, o mesmo sabe que acontecerá ao 

personagem, mas ao mesmo tempo sabe que esse não tem idéia do perigo que está passando. 

 Outra característica peculiar dos filmes “hitchcockianos” é que em algumas cenas o 

espectador tem a sensação de que o personagem da trama sabe que está sendo observado pelo 

mesmo. Esse fato se dá com olhares diretos na câmera e perguntas direcionadas ao espectador, na 

tentativa de instigá-lo a participar do filme. Podemos perceber um exemplo no filme "Janela 

Indiscreta" (1954), onde o personagem Lars Thorwald (Raymond Burr) confronta Jeffries (James 

Stewart) dizendo: "O que você quer de mim?". Nesse momento a câmera fecha um close no rosto 

do personagem e esse dirige a pergunta a quem está lhe assistindo. 

 As obras de Hitchcock mostram o talento e a criatividade do autor pelo surpreendente 

número de sucessos lançados pelo mesmo. Obras com enredos diferentes, características e 

peculiaridades parecidas, e a façanha de sempre surpreender. Hitchcock é referência 

cinematográfica em diversas partes do mundo. Marcou o cinema com suas histórias e suas 

características estéticas, pois sempre que possível trazia referência das outras áreas para dentro de 

suas obras. 

Como marco cultural de uma época, não é de se estranhar a relação de suas obras, e 

também de suas características pessoais como fonte de referências para campanhas publicitárias. 

A campanha criada para a Fnac, uma loja virtual que vende apenas produtos relacionados com 

cultura (livros, filmes, músicas, entre outros), relacionada com o cartão de Crédito Mastercard 

(Fnac Mastercard Launch), intitulada Wherever you pay, culture is never far away (Onde quer 

que você paga, a cultura nunca está distante) faz uso da estratégia da estilização, que é o uso do 

estilo ou características autorais de diretores de cinema dentro do contexto da campanha. 
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A estilização segundo Rogério Covaleski (2009), ocorre sempre que criadores 

publicitários observam características padrões em obras de um mesmo diretor, e a partir daí, 

tomam como referência de estilo para seus anúncios. “É a ação de reproduzir um conjunto de 

procedimentos de características, de formas e de conteúdos do discurso de outrem.” 

O anúncio da Mastercard traz elementos como iluminação, cor, cenário, objetos, 

características faciais e de postura. A percepção desses detalhes depende muito do repertório do 

leitor que irá detectar ou não os efeitos de estilização do conjunto. 

O primeiro item da estilização encontrada no anúncio foi o uso das características faciais 

do autor. O ar sério com olhar de cima era uma das características marcantes do autor que 

podemos perceber com a figura abaixo (figura 25). Os detalhes faciais como bochecha, orelhas, 

sobrancelhas e a calvice são reproduzidas de forma muito semelhante se não iguais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características do autor são lembradas como referências pelo fato do autor ser marca 

registrada em seus próprios filmes, não somente por dirigir, mas também pelas suas freqüentes 

aparições nas obras. Outro elemento que caracterizava as obras e que foi trazido para o anúncio 

da Fnac, foi a iluminação utilizada ao fundo, ricamente trabalhada com contrastes de luzes e 

Figura 25 - Alfred Hitchock, renomado diretor cinematográfico. 
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sombras entre céu e nuvens, nos fazendo perceber claramente o clima sombrio de suspense, 

fazendo relação direta com o gênero cinematográfico trabalhado pelo autor em suas obras. O 

anúncio é todo trabalhado em tons de claro e escuro e praticamente não faz uso de nenhuma cor.  

Além disso, outro aspecto do anúncio que tem relação direta com as obras de Hitchcock 

são os pássaros que aparecem de inúmeras formas. Essa referência está ancorada em um dos 

filmes de maior sucesso do diretor, “Os pássaros” de 1963. O filme, que foi indicado ao Oscar 

por melhores efeitos especiais em 1964, conta a história de uma jovem da cidade de São 

Francisco, que vai até uma pequena cidade isolada da Califórnia, chamada Bodega Bay. Na 

cidade começa a acontecer uma série de ataques de pássaros à população. Os ataques acontecem 

com grande freqüência e com muita violência, deixando a pequena cidade aterrorizada. Podemos 

perceber a presença dos pássaros no anúncio de três formas diferentes: voando no céu nublado, 

nos pratos que o garçom carrega e empoleirados em uma cerca ao fundo.  

A diagramação divide o anúncio em duas partes: o desenvolvimento dos elementos 

visuais na grande parte superior e assinatura e slogan na parte inferior. O slogan e a assinatura 

estão expostos sobre o fundo branco, sem nenhum outro elemento. Dispõe-se em uma família de 

tipo simples, sem ornamentos, sem detalhes, com espaçamento entre letras (kerning) maior e a 

disposição das fontes em caixa alta.  O anúncio é assinado com a frase “The new Fnac 

Mastercard Debit Card” (O novo cartão de débito Fnac Mastercard) e com a imagem do cartão de 

crédito oferecido pela rede Fnac. Um bom exemplo de uso de fundo simples para dar destaque ao 

produto.  

O slogan da campanha Wherever you pay, culture is never far away (Onde quer que você 

pague, a cultura nunca está distante) busca relacionar o texto com o conjunto de elementos 

apresentados visualmente. Como a estilização é um método que não deixa explícita as evidências 

de sua fonte de inspiração, aqui o texto levanta essa questão, fazendo com que o receptor, embora 

não tenha percebido a relação dada, se instigue e se questione de onde vem essas referências. A 

escolha lexical, segundo Carrascoza (1999), não é uma atitude arbitrária, mas sim ideológica. A 

opção por essa ou aquela palavra se insere num determinado sistema de valores. Wherever you 

pay (onde quer que você pague) faz relação ao fato da loja ser virtual, possibilitando a compra 

onde quer que se esteja, em qualquer lugar do mundo. A segunda parte Culture is never far away 

(a cultura nunca está distante) se refere aos produtos que a loja oferece, que se relacionam com o 

meio cultural, possibilitando o uso de uma referência cinematográfica. No anúncio, o slogan 
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ainda faz relação com os demais elementos dispostos em imagem. O personagem principal 

encontra-se em um lugar pouco comum, distante, em meio ao mar, em um dia estranho, nublado. 

Passa a ideia que, mesmo que o autor esteja consumindo no lugar mais distante do mundo, a 

cultura sempre estará presente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Este estudo oportunizou conhecer, investigar e analisar vários elementos importantes para 

a construção de anúncios impressos e agregar valor simbólico aos mesmos. No decorrer da 

construção, tanto de textos como de imagens, existem inúmeras possibilidades de enriquecer a 

peça impressa. O cuidado na construção de cada detalhe, desde as escolhas das formas e imagens 

ideais, até o uso das cores, iluminação, contrastes e os efeitos que elas podem trazer. As inúmeras 

formas de trabalhar o texto publicitário para que a mensagem final chegue até o receptor de 

forma coerente, instigante, persuasiva. Oportunizou estudar sobre as concepções do anúncio, que 

podem oferecer discursos que levarão o consumidor a viver e experienciar novas possibilidades 

através da criação publicitária. 

O cinema, assim como as demais áreas das artes, é uma boa fonte de referência para as 

criações publicitárias, porém, é necessário que o criador não apenas conheça essa fonte, mas que 

traga em seu repertório cultural, diferentes estratégias para aplicá-la de modo a construir e gerar 

na mente consumidor expectativas, afetos, significados. É necessário causar um impacto, 

persuadir simbolicamente, elaborar linguagens criativas aos olhos de quem vê e de quem faz 

publicidade. 

O estudo partiu da obra de Covaleski (2009) “Cinema, publicidade, interfaces”, em que se 

analisam várias peças publicitárias audiovisuais que utilizaram o cinema como fonte de 

referência. A partir daí, elaborou-se o objetivo de estudar como se dá o uso dessas referências na 

publicidade impressa. Para tanto, construiu-se um percurso por outros autores como Carrascoza 

(1999;2004) Hulbert (1990), a fim de dar conta das questões teóricas acerca do impresso e do 

gráfico na publicidade.   

Pode-se perceber que o cinema oferece inúmeras oportunidades de referências, para além 

das telonas. Por trás das imagens e de uma história bem contada, existe todo um contexto que 

pode também servir de referência na construção da mensagem em si, e que a simples cena do 

bandido e do mocinho, podem representar sonhos e experiências que o consumidor deseja viver. 
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As inúmeras possibilidades de relações intertextuais da publicidade com as demais áreas 

da comunicação e de expressão artística agregam certo valor artístico ao discurso publicitário. A 

análise dos três anúncios selecionados, assim como os inúmeros cases citados como exemplos no 

decorrer do estudo, mostraram que existe uma infinidade de referências e relações que podem ser 

construídas entre as duas áreas, inclusive as diferentes formas que isso pode acontecer.  

Cada vez mais a emoção, o lúdico e a ficção são elementos utilizados para seduzir o 

consumidor. É importante ressaltar que cada vez mais, se faz presente o uso da história contada 

em poucas palavras para persuadir, e aqui, o cinema surge pontualmente como um lugar que 

fornece ícones e símbolos como fonte de referência: cenas, personagens, artistas, diretores. Ou 

seja, a imagem torna-se essencialmente representativa e conceitual em um anúncio publicitário 

impresso que faz uso de interfaces. 

Compreender esse processo, essa abordagem é de extrema importância para que se possa 

empreender constante evolução na publicidade brasileira. Busca-se cada vez mais a publicidade 

sedutora, a publicidade inteligente, mas para isso é necessário esse tipo de estudo, pois a partir 

das reflexões teóricas e analíticas é que se constroem as bases de um bom anúncio publicitário, 

no qual estejam presentes as características pelas quais tanto se prima: a inovação e o diferencial.  

É nesse aspecto que as relações entre a prática e a teoria se alinham e se complementam. 
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