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RESUMO 
 

Com o crescente avanço tecnológico observado nos dias atuais, novos canais de comunicação 
e meios de interação surgem como formas de ampliar cada vez mais as relações interpessoais, 
sejam elas sociais, profissionais ou acadêmicas. Entre esses novos canais surgidos nas últimas 
décadas, está a internet, que tão logo surgiu, já atingiu a popularidade e abrangência 
necessárias para despertar o “desejo de aparecer” das empresas e profissionais (na década de 
90, aqui no Brasil). Dessa forma não demorou para que fossem criados meios de os 
publicitários se utilizarem da web como forma de divulgarem seus trabalhos, reunidos nos 
mais diversos formatos: gráficos, digitais e audiovisuais. Essa reunião dos melhores trabalhos 
de um profissional da publicidade, chama-se portfolio, conhecido como pasta de trabalhos ou 
portfolio impresso quando em sua forma impressa, e como webfolio ou portfolio virtual 
quando este é disponibilizado através da internet. O presente trabalho pretendeu entender 
como esses dois formatos se relacionam entre si e qual a importância, atualmente, desses 
webfolios em agências de propaganda de Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
mais especificamente dentro de seus processos de seleção de profissionais e estagiários da 
área de criação. Tal entendimento buscou ser alcançado através de uma pesquisa, feita por 
meio de questionários e entrevistas aplicados à profissionais dessas agências, que tiveram suas 
técnicas e métodos de construção explicados através de uma metodologia, e as discussões e 
diagnósticos acerca dos resultados expostos em uma conclusão. 
 
Palavras-chaves: Avanço tecnológico. Internet. Portfolio. Pasta de trabalhos. Webfolio. 
 

 

ABSTRACT 

 
With the increasing technological advancement observed today, new communication channels 
and means of interaction emerge as ways to expand increasingly interpersonal relations, be 
they social, professional or academic. One of these new channels emerged in recent decades, 
is the Internet, that once appeared and has attained the popularity and scope needed to trigger 
the "desire to display" of businesses and professionals (in the decade of ‘90, here in Brazil), 
and in a short time allowed to be created means of advertising using the Web as a means of 
disseminating their work, grouped in many different formats: print, audiovisual and digital. 
This reunion of the best pieces of a professional advertising, is called portfolio, known as a 
work’s folder or printed portfolios when in its printed form, and as webfolio or virtual 
portfolio when it is available via the Internet. This study sought to understand how these two 
formats relate to each other and more specifically how is the importance, today, of this 
webfolios in advertising agencies in Porto Alegre and Santa Maria, Rio Grande do Sul, more 
specifically within their processes of selecting professionals and trainees in the area of 
creation. This understanding sought to be achieved through a research, done through 
questionnaires and interviews applied to professionals of these agencies., who had their 
techniques and methods of construction explained through a methodology, and discussions 
about the results and diagnoses exposed to a conclusion . 
 
Keywords: Technological advancement. Internet. Portfolio. Work’s folder. Webfolio. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Desde o surgimento e consolidação da internet, as relações inter-pessoais e 

institucionais passaram a tomar cada vez mais o campo virtual, ou seja, o ciberespaço. Com 

esse enorme fluxo de troca de informações, de experiências e de dados, conceitos como os de 

interatividade e hipertextualidade tomaram o centro de discussões sociais, morais e 

filosóficas. 

 A internet tornou-se uma fonte infindável de oportunidades, para que sejam realizados 

os mais diversos desejos e concretizadas as mais diversas ambições. Para aproveitar tais 

oportunidades, basta estar ligado às inovações que surgem diariamente, com o aparecimento 

de novas ferramentas disponíveis para solucionar qualquer problema, pagando-se ou não um 

preço por isso. Para se obter sucesso, realização e lucros, deu-se início uma busca constante 

pelo próximo passo em termos de possibilidades on-line, uma corrida diária pela nova “onda”, 

a nova “sacada digital”. 

 Não alheios a essa nova realidade e suas infinitas possibilidades, meios tradicionais de 

comunicação e linguagens já estandardizadas em suportes físicos (impressos e audiovisuais) 

antes da Era da Internet, não perderam tempo nem a oportunidade de migrar para esse 

ciberespaço, adaptando-se e reinventando-se de forma a explorar de forma satisfatória todas 

as novas possibilidades de comunicação, promoção e retorno oferecidos pela web. 

 Mas não foram só veículos que fazem parte de meios consagrados que perceberam a 

necessidade de adaptação ao virtual; profissionais independentes também viram se abrirem 

novas portas com a criação de ferramentas que, impulsionadas por essa imensurável rede de 

relações, a interatividade, apresentam novas formas de publicação de trabalhos pessoais, 

currículos e todo tipo de recurso de promoção pessoal, que lançam esses profissionais e seus 

trabalhos no ciclo de informações que liga tudo a todos, a hipertextualidade. Dentre esses 

novos “aventureiros virtuais”, não ficaram de fora os profissionais da área da publicidade, que 

dependem, quase que exclusivamente, de uma vitrine para exposição e possibilidade de 

visualização de seus trabalhos. 

Quem deseja progredir hoje, pessoal ou profissionalmente, não pode mais fugir da 

realidade que é o ciberespaço e das portas e canais por ele abertos. É fundamental manter-se 

informado e atualizado sobre as novas tendências digitais que irão permitir uma maior 

aproximação entre os profissionais e seu trabalho daqueles que, de alguma forma, irão avaliar 

esse conteúdo criando ou não uma possibilidade de venda, contratação ou qualquer forma de 

aprovação. 
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O publicitário conhece bem a necessidade de visualização e crítica de seus trabalhos, 

como primeiro fator de avaliação de potencial e possível oportunidade a ser aberta 

profissionalmente. Em outras palavras, ele sabe que o seu portfolio é a chave que pode abrir 

muitas portas para o mercado, e por isso, além de contar com uma seleção de trabalhos que 

possua um nível mínimo de qualidade, é claro, também é preciso investir no meio que irá 

servir como suporte a esse portfolio. De pouco adianta um produto de qualidade invejável e 

desejado, se este está exposto em uma pequena vitrine, despercebido em um canto 

abandonado da cidade. Ou seja, independente do tipo de apresentação, seja virtual ou 

analógica, é importante dedicar atenção não somente aos trabalhos ali presentes, mas também 

à sua “embalagem”. 

 E existe vitrine maior e mais iluminada do que a internet? Pelo menos uma com 

tamanho poder de alcance e feedback, não. Por isso que publicitários logo viram nela uma 

ótima oportunidade de divulgar seu trabalho, principalmente aqueles que trabalham na área da 

criação, através de uma nova ferramenta, o portfolio virtual. 

 O que se pretende com o presente trabalho, então, é fornecer um estudo exploratório 

sobre as novas formas encontradas pelos profissionais, e até mesmo estudantes da área, de 

divulgarem seus trabalhos utilizando a internet como ferramenta, como canal intermediário 

entre eles e o mercado de trabalho. Não apenas apresentar características dos modos analógico 

e virtual de portfolio, mas também fazer uma relação entre esses e buscar conhecer sua 

relevância dentro dos processos de escolha de profissionais e estagiários da área de criação 

nas agências contactadas, bem como verificar a existência de outros fator que, além do 

portfolio, se mostram importantes dentro desses processos. 

 O trabalho pretende, também, jogar uma luz nessa relação entre digital e analógico, 

para que tanto estudantes quanto profissionais tenham uma fonte que tente esclarecer melhor 

o processo de “virtualização” do trabalho (antes presente apenas no papel) e como agências de 

publicidade vêem e fazem uso desses recursos no processo de seleção de estagiários ou 

contratados. Esse esclarecimento - mesmo que limitado quanto a uma possível generalização -  

ganha força e valor informativo, como uma contribuição acerca do tema e frente às poucas 

(ou quase inexistentes) fontes bibliográficas a este respeito. 
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1. COMUNICAÇÃO E CIBERCULTURA 

 

1.1 O COMUNICAR  

 
Uma introdução à Comunicação, conceituando-a e relacionando-a com elementos 

pertinentes ao estudo, é fundamental para que se construa uma base teórica que possa dar 

suporte e credibilidade ao desenvolvimento e conclusões do presente trabalho, já que essa (a 

comunicação) é o campo que serve como suporte para a existência e a prática não só da 

atividade publicitária, como também das relações virtuais, dois assuntos fundamentais na 

construção deste estudo. 

De forma simplificada, o ato de comunicar geralmente é definido como o processo de 

emissão e recepção de uma mensagem, de forma verbal, escrita, gestual ou outra, que 

determine uma relação entre duas ou mais pessoas. Embora Peruzzolo (2006, p. 44) determine 

que “nem toda relação é comunicação, mas toda comunicação é uma relação”, essa definição 

superficial não deixa de estar correta. O que se precisa levar em consideração é que o 

processo de comunicar envolve outros elementos variáveis como a mensagem, sua 

representação e interpretação, e o meio utilizado como canal entre emissor e receptor dessa 

mensagem. 

A interpretação da mensagem, ou seja, aquilo que se entende do que foi comunicado, 

depende da forma como esta está representada ou, em outras palavras, de que forma ela se 

apresenta ao receptor, e até que ponto a linguagem utilizada é comum à ambas as partes do 

processo. 

 
É a representação que vai explicar a relação de comunicação, em que o termo da 
relação vem representado com todo um investimento afetivo, emocional, físico, etc., 
por meio de uma linguagem. A representação, portanto, subentende a relação de 
comunicar, quer seja animal quer seja humana. Dito de outra maneira, é a presença 
da linguagem que marca a especificidade dessa relação (PERUZZOLO, 2006, p. 44).  

 
  

A comunicação surgiu como necessidade de se fazer compreender. Ela é, e foi, 

fundamental para a evolução de todos os aspectos do homem e da sociedade, especialmente 

quando criados meios que a potencializassem e facilitassem sua prática e a compreensão de 

suas mensagens, como a fala e a escrita, grandes ferramentas que permitiram, ao longo dos 

séculos, que o homem conhecesse melhor a si mesmo e aos outros, e que pudessem se 

expressar de forma a propagar idéias, opiniões e informação, afinal, comunicar é tornar algo 

de comum conhecimento. Peruzzolo (2006, p. 44) diz que “o fenômeno da comunicação, já de 
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início, sobrevém com o desejo e a necessidade do homem (e do animal) de estabelecer 

relações com o mundo, sendo, portanto, uma relação no jogo do encontro com a alteridade”. 

 

1.2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Outra contribuição de invenções como a fala e a escrita foi a de servir como suporte 

para outro grande passo na história da comunicação humana: os meios de comunicação. No 

século 15, um importante passo foi dado com a invenção do primeiro sistema ocidental de 

tipos móveis, por Johann Gutenberg (1440), que permitiu que já no final daquela década, na 

Europa, que livros já fossem impressos de forma sistemática. Foi essa invenção que 

possibilitou uma generalização da escrita e que essa fosse acessível a todos, gerando uma 

troca cultural e de informações. Estava criada a imprensa. 

 O jornal foi, dessa forma, o meio de comunicação principal e fundamental durante 

séculos, agindo como principal fonte e veículo de informação, cultura e lazer, com o poder de 

gerar discussões, ter grande cobertura mas podendo, ao mesmo tempo, ser uma voz local e 

dinâmica, trazendo aos olhos do leitor fatos já na manhã seguinte, em sua porta.  

 Ao falar de comunicação impressa, não podemos esquecer da importância da revista 

que, segundo registros, surgiu em 1663 com o primeiro exemplar de Discussões mensais, que 

já trazia um formato muito parecido com o utilizado ainda hoje, já que era uma sucessão de 

artigos sobre assuntos variados. 

 A soberania do jornal durou até o início do século XX, quando o homem já começava 

a por em teste tudo aquilo que já sabia sobre ondas magnéticas produzindo o som, e foi, dessa 

forma, uma questão de cerca de duas décadas até o surgimento do rádio, mais uma revolução 

na comunicação, que trazia agora a mesma informação, cultura e lazer, só que em forma de 

som, através de um aparelho em sua própria sala. Bastava sentar e ouvir. 

 É claro que essa seqüência lógica nos traz até a televisão, que uniu som à imagem e se 

tornou o mais popular dos veículos de comunicação, e ainda hoje um poderoso formador de 

opinião que, além de fonte de lazer e informação, transmite e participa de mudanças em todos 

os setores da sociedade. 

 Essa viagem pela linha evolutiva dos meios de comunicação de massa, feita aqui de 

forma breve, já que não é esse o propósito do trabalho, é feita para que se possa chegar, dentro 

dessa cronologia, até o surgimento do último grande passo da comunicação inter-pessoal: a 

internet. Sobre essa sim, é importante que se conheça mais a fundo, já que é justamente uma 
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de suas criações funcionais, o webfolio, que esse estudo se propõe a tratar, de forma a 

relaciona-lo com outro “fruto” da comunicação, a propaganda, através de suas agências. 

 Dessa forma, é através de conceitos presentes e formadores da internet, apresentados a 

seguir, e relacionando-os com a comunicação, sempre que possível, que se pretendeu oferecer 

as bases teóricas necessárias para o desenvolvimento e entendimento do presente trabalho. 

 

1.3 A INTERATIVIDADE 

 

A própria palavra, interatividade, propõe uma interação, uma troca entre duas ou mais 

partes. Esse é um termo que só veio a ganhar atenção nos últimos anos, com o aparecimento e 

o desenvolvimento de novas tecnologias, como ambientes virtuais e canais que permitem cada 

vez mais uma interação social, através de meios de comunicação que trabalham em tempo real 

e escala global, permitindo a troca inter-pessoal de informações, experiências e culturas, além 

do compartilhamento de interesses em comum entre as partes. 
 

A imagem clássica dos aparelhos de divulgação no topo da pirâmide e dos 
receptores confinados na base está se rompendo na arquitetura dos espaços 
multipontuais da Web. Os sistemas computrônicos entrecruzam e dinamizam os 
traçados, maximizando intercâmbios entre produtores, emissores e receptores. Nas 
artérias labirínticas da Internet, os usuários têm a chance de assumir-se como atores 
comunicantes, ou, se preferirmos a bela metáfora de Joël de Rosnay, como 
“neurônios de um cérebro planetário”, que nunca pára de produzir, de pensar, de 
analisar e de combinar.  (MORAES, 2001, p.68). 

 

Esse “cérebro planetário”, utilizado como metáfora para as novas redes virtuais, ilustra 

perfeitamente a nova coletividade, participativa e interligada, formada pela web. É impossível, 

atualmente, falar de interatividade sem falar de internet, e vice-versa. A rede mundial é, sem 

dúvida, o meio mais interativo dentre os canais de comunicação, e essa troca entre usuários, 

ou “internautas”, dá-se em vários campos e aspectos. Seja através de portais de notícias, sites 

sobre música, cinema, tecnologia, programas de conversação ou comunidades virtuais, há 

sempre uma troca entre emissor e receptor, o chamado feedback, e é isso o que caracteriza a 

interatividade: não existe agente apenas ativo, ou apenas passivo, pois isso não caracterizaria 

uma inter-atividade, e sim uma unilateralidade. Segundo Lévy (1999, p.79), interatividade 

“em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de informação. De 

fato, seria trivial mostrar que um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é 

passivo.”. 
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 Talvez o fenômeno que ilustre de forma mais clara a interatividade e toda essa troca 

entre indivíduos no ambiente da web, seja o das comunidades virtuais. Cada vez mais os 

usuários se aproximam através de grupos que buscam, através de interesses e gostos em 

comum, a troca de informação, de experiências e de arquivos digitais.  

 Existem hoje, na Internet, e já a algum tempo, inúmeros fóruns de discussão, sobre os 

mais variados temas e assuntos. Através de um cadastro, o novo membro já pode compartilhar 

conhecimento ou sanar suas dúvidas sobre determinado software, por exemplo, expondo uma 

questão em um tópico de discussão e aguardando respostas dos outros membros. 

 Um outro exemplo dessa realidade é o Orkut, um site de relacionamentos, dividido em 

comunidades destinadas a tratar de assuntos, pessoas, objetos e interesses comum a todos os 

seus membros. Internamente, cada comunidade funciona como um fórum, utilizando o mesmo 

sitema de tópicos e respostas. O diferencial está no universo em que essas comunidades estão 

inseridas: são millhões de pessoas de todas as partes do globo, interagindo 24 horas por dia 

sobre tanta coisa que é difícil não encontrar uma comunidade para qualquer coisa que se 

imagine, reencontrando e fazendo amigos, postando imagens, vídeos e links. Além de tudo o 

Orkut tornou-se uma ferramenta de promoção, como forma de expor trabalhos e curriculos, 

estando disponível para contato permanentemente, através da divulgação de e-mail, telefone 

ou mesmo através do sistema de mensagens do próprio Orkut. 
 

Este universo interligado em rede transforma culturalmente a vida de  pessoas e 
empresas. Elas possuem conexões permanentes com seus provedores, na qual inicia-
se um processo de formação das comunidades que se constituem pela homeneidade 
de seus usuários. Uma comunidade virtual tem por objetivo oferecer a seus membros 
a possibilidade de trocar apoio emocional e informações sobre qualquer assunto (por 
exemplo, uma determinada doença). (CORREA, 2003, p. 26). 

 

1.4 A HIPERTEXTUALIDADE 

 

A hipertextualidade é outro conceito que entrou em pauta recentemente, com as 

possibilidades abertas pela internet, e embora seja um termo utilizado muito nas atuais 

discussões sobre novos meios, a hipertextualidade não surge com a internet, como somos 

levados a pensar. 

 
A idéia de hipertexto não nasce com a Internet, nem com a web. De acordo com 
Burke (2004) e Chartier (2002) as primeiras manifestações hipertextuais ocorrem 
nos séculos XVI e XVII através de manuscritos e marginalia. Os primeiros sofriam 
alterações quando eram transcritos pelos copistas e assim caracterizavam uma 
espécie de escrita coletiva. Os segundos eram anotações realizadas pelos leitores nas 
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margens das páginas dos livros antigos, permitindo assim uma leitura não-linear do 
texto. Essas marginalia eram posteriormente transferidas para cadernos de lugares-
comuns para que pudessem ser consultadas por outros leitores. (Wikipedia, 2007). 

 

 O que de fato é hipertextualidade e onde ela realmente existe ainda é um assunto que 

gera discussões. Alguns defendem que ela só pode existir na Internet, pois toda sua 

funcionalidade está baseada nos hiperlinks, que permitem uma navegação sem limites entre os 

textos e imagens que formam esse oceano infinito de informações que é a rede. 

 Outros, porém, acreditam que o hipertexto independe do meio, desde que ele siga uma 

condição básica: não seja um texto linear, que possibilite apenas um padrão de leitura com 

começo, meio e fim, e sim algo que possa ser constantemente acrescido de novas 

informações, e permita uma distribuição em pontos distintos de sua estrutura, fora de uma 

ordem padrão de composição. 

 O hipertexto, dentro dos limites do virtual, nada mais é, então, do que uma imensa 

história, escrita e alterada ao mesmo tempo, por todos aqueles que se estão dentro desse 

círculo. São textos dentro de textos, assuntos nunca encerrados, sempre complementados por 

um link, que por sua vez , através de outro link, também leva o usuário para outro pedaço 

dessa mesma história. São todos os documentos digitais interligados, num ciclo, uma esfera  

que a cada segundo aumenta sua superfície. 

 
O Ciberespaço funda uma ecologia comunicacional: todos dividem um colossal 
hipertexto, formado por interconexões generalizadas, que se auto-organiza e se 
retroalimenta continuamente. Trata-se de um conjunto vivo de significações, no qual 
tudo está em contato com tudo: os hiperdocumentos entre si, as pessoas entre si e os 
hiperdocumentos com as pessoas. A partir da hipertextualidade, a Web põe a 
memória de todos, numa malha de um bilhão de páginas indexadas (MORAES, 
2001, p. 68). 

 

 A partir dessa troca e desse contato entre tudo e todos que caracteriza a 

hipertextualidade, podemos facilmente relacioná-la com a interatividade, e até dizer que essa 

última engloba a primeira, pois todas essas ligações e conexões que formam o hipertexto são 

dependentes da interação e da troca entre os usuários, que se configuram como agentes ativos 

e passivos na construção dessa rede. 

 
 
1.5 SOCIABILIDADE VIRTUAL 
 

 Ao tratarmos de interatividade e hipertextualidade, já damos um parâmetro e 

ilustramos de forma entendível e exemplificada como funcionam as relações no ambiente 
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virtual, e portanto, já dissertamos indiretamente sobre a sociabilidade virtual. O que podemos 

tratar, porém, é do aspecto humano dessas relações. 

 Desde o surgimento da Internet, as relações entre os indivíduos passaram a se dar não 

apenas no campo pessoal, físico e “real”, mas também, e cada vez mais, no ambiente virtual. 

A facilidade de comunicação e a queda de fronteiras geográficas encurtaram a distância entre 

as pessoas, que agora podem “conversar” com outro que está do outro lado do mundo, sem 

custos relacionados a ligações telefônicas e sem a demora de uma carta, e ainda podendo 

visualizar essa pessoa através de uma webcam. 

 Mas junto com o nascimento dessas novas formas de interação, também surgiram 

discussões e opiniões radicais acerca do assunto. Uma grande parte desses que contestam a 

sociabilidade virtual como modo principal de inter-comunicação, baseia-se justamente na 

impessoalidade dessas relações, na constante redução do contato humano, da troca de 

palavras, da frieza desse contato virtual. Essa não é uma discussão nova, e nem diz respeito 

apenas a Internet, já que esse discurso já foi aplicado anteriormente com relação a outros 

meios, como a telefonia. 

Quando a Internet realmente começou a sua expansão, na década de 90, já rendia 

críticas e era amaldiçoada por muitos, céticos como jornalistas e filósofos, que previam um 

caos social, antecipando uma responsabilidade à internet por depressão, isolamento e 

alienação, relacionadas aos usuários da rede. Tal realidade se mostrou um exagero e a 

sociedade, de modo geral, soube absorver bem as mudanças conseqüentes da nova tecnologia. 

 
Reações exacerbadas e tecnofóbicas são compreensíveis, e até previsíveis, nos 
confusos primeiros momentos de difusão de tecnologias. São, no entanto, difíceis de 
entender quando persistem ao longo do tempo e contra numerosas evidências em 
contrário. Este é o caso das reações negativas à sociabilidade virtual. (NICOLACI-
DA-COSTA, 2005, p.2). 

 
 Nesse capítulo foram apresentadas bases teóricas referentes à comunicação e como ela 

se relaciona com uma realidade digital e virtual que é uma das principais propriedades do 

portfolio virtual. O próximo capítulo trará referências ao portfolio, como ferramenta utilizada 

pelos profissionais e estudantes da área de criação e em suas duas formas de apresentação: o 

analógico e o digital. 
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2. PORTFOLIO: FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

 Diante da raridade de publicações acerca do assunto, portfolio, a busca por definições 

e funcionalidades deste fica praticamente restrita ao conhecimento e discussões presentes nos 

meios profissionais que fazem uso dessa ferramenta. Dentre esse profissionais, podemos citar, 

publicitários, fotógrafos, designers, ilustradores e outros que façam uso de um suporte, seja 

esse virtual ou analógico que reúna de forma seletiva e apresentável seus trabalhos, 

geralmente de natureza artística ou ilustrativa. 

 O dicionário Houaiss define portfolio como: “conjunto ou coleção daquilo que está ou 

pode ser guardado num porta-fólio (fotografias, gravuras etc. ), ou sob a ótica da publicidade: 

o conjunto de trabalhos de um artista (designer, desenhista, cartunista, fotógrafo etc.) ou de 

fotos de ator ou modelo, usado para divulgação entre clientes prospectivos, editores, etc.” 

(Houaiss, 1991). 

 Etimologicamente, a palavra porta-fólio significa porta-folha, justamente como a 

tradicional “pasta de trabalhos”. É comum encontrarmos diferentes modos de escrevê-la: 

portfolio (do inglês), portfólio, porta-fólio e até portifólio, essa última, uma tentativa de 

“aportuguesar” o termo. Neste estudo, será adotada a denominação mais utilizada, em 

ambientes profissionais e acadêmicos, inclusive no Brasil: portfolio. 

 Independente do modo como é chamado, o que interessa é entender do que se trata o 

portfolio, qual sua importância para o publicitário e quais os meios utilizados para torná-lo 

mais atraente, aumentando a chance de sucesso em sua avaliação. Para Linton (2000, p.15) 

“um portfolio adequado é a ferramenta mais eficaz para apresentar junto com a solicitação de 

admissão em um curso de pós-graduação, uma bolsa, um concurso, uma entrevista de trabalho 

ou um cliente potencial”. 

 Para o publicitário, o portfolio nada mais é do que uma reunião de trabalhos 

produzidos por ele, geralmente trabalhos da área de criação, que envolve direção de arte ou 

redação, dependendo da área de preferência e atuação desse profissional ou estudante. 

  

2.1 O PORTFOLIO ANALÓGICO 

  

Antes da popularização da internet e da criação e utilização de suas ferramentas 

interativas pela da publicidade, o único tipo de portfolio utilizado por esses profissionais era o 

analógico: trabalhos impressos, geralmente reunidos em pastas. Alguns profissionais e 

estudantes preferem inovar e produzir portfolios personalizados, como catálogos impressos ou 
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utilizar-se de objetos inusitados que de alguma forma, criativa e surpreendente, valorize a 

apresentação desses trabalhos. 

 
Um portfolio é simplesmente uma compilação de nossos melhores trabalhos, 
organizados de maneira que mostrem nossos interesses e capacidades, e a evolução 
desses interesses ao longo de nossos estudos e de nossa carreira profissional 
(LINTON, 2000, p. 15). 

 

 Esse conjunto de trabalhos não é feito ao acaso, de modo aleatório. É, na verdade, 

uma seleção dos melhores, geralmente cerca de 10 (dez) trabalhos, escolhidos após uma 

avaliação baseada na opinião pessoal e de outros profissionais. 

Eugênio Mohallem, premiado profissional de criação, criou, em 1997, o “Manual do 

estagiário”, onde fornece algumas dicas para uma montagem adequada do portfolio: 

 
 
Coloque na pasta somente peças onde a sua participação foi importante,decisiva ou 
majoritária. Se você só fez o texto e o título é de outro redator, avise antes que 
perguntem. O portfolio deve ser a última trincheira da moralidade. Uma pequena 
picaretagem aqui e você está queimado. E pode acreditar: mais cedo ou mais tarde 
(geralmente mais cedo) tudo se descobre (MOHALLEM, 1997, p. 4). 

 
 
É comum, ao compor o portfolio, que se queira anexar todo tipo de coisa que o 

valorize e cause uma melhor impressão, mas isso, segundo Mohallem, é algo exagerado e 

desnecessário, pois presume-se que o indivíduo que for avaliar esses trabalhos possui a 

percepção necessária para dar o valor adequado a todos eles, independente de saber ou não 

que um ou outro foi premiado. 

O primeiro anúncio da pasta também tem importância na composição do portfolio, 

pois é através dele, e da primeira impressão que causa, que o candidato será classificado e até 

rotulado. Sendo esse primeiro anúncio bem recebido pelo entrevistador, os outros apenas 

deverão reforçar o talento e criatividade do entrevistado. Por isso é importante acertar na 

escolha desse anúncio, através da opinião dos colegas de profissão. 

Podem fazer parte do portfolio, ou da “pasta de trabalhos”, não só trabalhos impressos, 

como também trabalhos de áudio ou vídeo em CD ou DVD, o que é muito comum em 

portfolios de redatores, que participaram na criação do texto ou conceito dessas peças. 
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2.2 O PORTFOLIO VIRTUAL 

  

Já foi dado, nesse trabalho, um panorama sobre a internet e as possibilidades que ela 

trouxe, através de conceitos como interatividade e hipertextualidade aos mais diversos 

profissionais das mais diversas áreas, entre esses os publicitários. Também já se falou que 

uma das ferramentas criadas e aperfeiçoadas constantemente, o portfolio virtual, é um novo 

suporte que surge como alternativa aos profissionais e estudantes da área para que possam 

divulgar seus trabalhos na rede, em escala global e com recursos multimídia que enriquecem a 

apresentação e o modo de visualização desses trabalhos, além de terem custo relativamente 

baixo de criação e manutenção. Linton (2000, p.103) diz: “um dos aspectos mais fascinantes 

de publicar na web é a capacidade de enriquecer e expandir o conteúdo sem ter que nos 

preocuparmos com os custos de impressão”. 

Aqui, vamos nos deter a tentar conceituar esse portfolio virtual e apresentar 

características simbólicas e estruturais presentes em sua maioria. 

Assim como o analógico, portfolio virtual não possui uma bibliografia específica, 

talvez por ainda tratar-se de um novo recurso, que ainda passa por uma fase de conhecimento 

e aperfeiçoamento como tantos outros que surgem diariamente na web. O fato é que cada dia 

mais usuários buscam esses ciberfolios como alternativa para expor seus trabalhos, e as 

“vitrines virtuais”, embora tenham dado seus primeiros passos dentro do ciclo infinito de 

transformações que é a rede, já são uma realidade, e dificilmente alguém vá negar o posto de 

novo, promissor e funcional suporte de trabalhos, enquanto portfolio. Segundo Linton (2000, 

p. 12) “o papel do portfolio nas apresentações, tanto dos estudantes como dos profissionais, 

ganhou um novo significado com o desenvolvimento da tecnologia informática e dos sistemas 

digitais de reprografia”. 

Radfahrer (2001, p. 265) defende os meio digitais como modo mais eficiente de 

relação entre profissionais que necessitam de um suporte para divulgação de seus trabalhos. 

Segundo ele “páginas pessoais, aplicativos auto-executáveis enviados por e-mail ou baixados 

de sites ou ainda em cd-rom são a forma mais eficiente de você entrar em contato com 

profissionais qualificados, rapidamente e em qualquer lugar do mundo”. 

Existem, basicamente, duas formas de possuir e fazer uso de um ciberfolio; a primeira 

delas é através da construção de um site personalizado, geralmente com um conceito definido 

e utilizando recursos multimídia na visualização dos trabalhos, como efeitos de som, trechos 

de vídeos e animações em flash. A opção por um site personalizado, embora traga mais 
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credibilidade e possibilidades ao profissional, envolve custos com domínio próprio, 

hospedagem e produção.  

Outra forma, mais prática, é fazer uso de um site específico para armazenamento e 

exibição de trabalhos ou imagens em geral. Esses sites contam com layouts padronizados, 

poucos recursos diferenciados (como em um site pessoal), geralmente em formas de galerias, 

onde visualiza-se os trabalhos de forma reduzida, abrindo em tamanho maior ou em nova 

janela se clicados pelo mouse do usuário. Essa é uma opção que não envolve custos, sendo 

realizado um cadastro gratuito, que automaticamente fornece ao cadastrado um endereço 

único e pessoal, e libera o upload (envio) dos trabalhos para serem armazenados, e mais tarde 

excluídos, se necessário. São exemplos de sites como esse: Flickr, Deviantart e Carbonmade. 

Também é disponibilizado, em grande parte desses sites, um sistemas de comentários, aberto 

aos visitantes, para cada trabalho postado. 

Seja qual for o suporte utilizado para se postar trabalhos on-line (através de um site 

pessoal ou de coleções de webfolios), a praticidade sempre aparece como uma característica 

inerente do portfolio virtual, tanto relacionada à facilidade de postagem e manutenção de 

trabalhos quanto a de visualização rápida e direta dos mesmos. 

Till (2003) destaca alguns dos recusros utilizados pela maioria dos ciberfolios, na 

forma como são trabalhadas as imagens: 
 
Imagem, textos, vídeo, animação, áudio etc, podem ser integrados eficientemente. 
Uma imagem pode ser vista como algo estático, como numa fotografia, ilustração ou 
projeto gráfico, semelhante a um folder eletrônico. Porém, pode ser percorrida de 
forma dinâmica, na passagem de um elemento a outro (TILL, 2003, p. 4). 

 
  

A questão da interatividade, que permite um feedback, com intervenção do visitante 

através de comentários e outros recursos, também é abordada no artigo de Till: 

 
A interatividade proporciona também uma relação mais próxima com o visitante 
permitindo comentários e colocações críticas, que podem inclusive tornar o portfolio 
mais adequado ao receptor. É possível até esta inter-relação se dar em tempo real, 
através de chats, vídeo-conferências, programas do tipo Icq; ou seja, a  web como 
um campo fértil de construção de trabalhos, onde o designer “discute” o projeto, 
durante sua elaboração, com o cliente. O ciberespaço permite ao visitante/espectador 
não só eleger a forma de explorar uma obra, como na hipertextualidade, mas até 
participar da sua construção (TILL, 2003, p. 7). 

 

Se na forma analógica do portfolio existe um padrão de visualização e modo de 

manejar os trabalhos, o virtual rompe com esse padrão através de uma dinâmica interação 

entre usuário e objeto (virtual), possibilitando inúmeras formas de percorrer as imagens, 
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através de efeitos de transição e liberdade de escolher entre todos os elementos disponíveis na 

tela.  

No portfolio virtual, a não-linearidade do material apresentado proporciona ao  
visitante buscar que tipo de informação lhe interessa, no tempo que achar necessário, 
conforme seu próprio relógio, sem nenhuma interferência externa.É possível “lê-lo” 
sem uma ordem linear, tendo como única razão da escolha de um caminho, a atração 
ou desejo  pessoal que um elemento ou  link gera, não tendo uma lógica interna ou 
obrigatória  do texto (TILL, 2003, p. 7). 

 Esses atributos, o dinamismo e maleabilidade do conteúdo virtual, são, talvez, os 
principais benefícios funcionais dos ciberfolios. 
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3 AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 

 
 Como o resultado da pesquisa depende quase que exclusivamente das opiniões e 

respostas de agências de publicidade, faz-se necessário referenciar o que é, como funciona e 

quais os principais setores de uma agência de publicidade ou propaganda. 

 
Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do art. 6º do Dec. 
nº 57.690/66, empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e audiovisuais 
especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, através de profissionais 
a seu serviço que estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de 
Comunicação, por ordem e conta de Clientes Anunciantes com o objetivo de 
promover a venda de mercadorias, produtos, serviços e imagem, difundir idéias ou 
informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem. (CENP, 
1998, p.5)  

 
  

A definição acima é uma descrição mais técnica e formal do que é e dos serviços que 

presta uma agência de propaganda. A agência publicitária é uma empresa, e dessa forma, e 

funciona como qualquer outra empresa, cumprindo com direitos e deveres que são atribuídos 

a esse segmento de negócio, no que diz respeito a obrigações trabalhistas, com impostos e 

demais encargos. É importante também defini-la de acordo com o próprio mercado: 

 
Uma agência de Propaganda nada mais é que, pura e simplesmente, uma prestadora 
de serviços. A agência não produz nada de fisicamente palpável; também não coloca 
nada de “concreto” à sua disposição que não seja talento, experiência e criatividade. 
Em suma, produz idéias e oferece os meios necessários para a concretização destas 
idéias (MARTINS, 2004, p. 33). 

 

As primeiras agências surgiram nas grandes cidades (principalmente americanas e 

européias) no final do século XIX e do início do século XX, mas ainda não se pareciam em 

nada com as agências atuais, tanto em função como em estrutura. Quando surgiram, 

funcionavam apenas como agenciadoras de espaços (em veículos impressos) que eram 

comercializados com empresas que produziam seus próprios anúncios ou os deixavam a cargo 

do próprio veículo, de tal forma que as agências não cumpriam qualquer papel criativo. 

 
As primeiras agências apareceram no século passado na Inglaterra, França, 
Alemanha e Estados Unidos, a princípio só para venda do espaço em jornais. Eram 
apenas organizações angariadoras de anúncios algumas das quais compravam 
espaços por atacado nos jornais, para revendê-los aos anunciantes em pequenas 
porções (SANT’ANNA, 2001, p. 241). 
 
 

No Brasil, a primeira agência de que se tem notícia chamava-se Eclética, surgida 

pouco antes da 1ª Guerra Mundial (em 1914), e o principal anunciante da época, a cervejaria 
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Antarctica, era quem produzia seus próprios anúncios, o que mostra que o papel da criação 

ainda não tinha praticamente nenhum reconhecimento, e muito menos, era atribuído às 

agências. 

Com o avanço da indústria e o aumento da necessidade de venda e, consequentemente, 

de anunciar para vender, as agências começaram a perceber que poderiam oferecer um 

elemento que funcionaria como diferencial nos anúncios de seus clientes em relação aos 

demais: a criatividade. Dessa forma, passaram a contribuir na produção desses anúncios, com 

textos mais elaborados e layouts mais atrativos que valorizavam a mensagem. Assim, foram 

sendo incorporados profissionais cada vez mais especializados na criação dessas mensagens e 

as agências foram ganhando contornos que, com o passar do tempo e o aumento das 

necessidades da indústria, as transformaram no modelo que conhecemos hoje.  

 
Em breve, porém, se capacitaram de que era preciso dar ao anunciante uma 
colaboração mais eficiente, ou seja, fazer com que os anúncios fossem mais eficazes, 
para que eles, animados com os resultados, aumentassem a verba e, por outro lado, 
isso servisse de exemplo aos que não anunciavam (SANT’ANNA, 2001, p. 241). 

 
  

As agências, já em nossa época, tornaram-se parte fundamental dos setores 

econômico, social e até cultural, à medida que fornecem a empresas o suporte necessário para 

que criem e manejem suas marcas, lancem e divulguem seus produtos e conheçam e se 

relacionem melhor com seus consumidores. As agências fazem isso, através de diversas 

funções que vão desde a pesquisa e o planejamento até a criação de campanhas e peças 

memoráveis que acabam tornando-se parte da história e do cotidiano da sociedade.  

 
Hoje em dia a agência de publicidade é uma empresa independente sem filiação 
legal ou econômica com o anunciante, que se dedica ao planejamento, execução e 
distribuição da publicidade de qualquer firma que precise de tais serviços 
(SANT’ANNA, 2001, p. 241). 
 
 

Atualmente, a estrutura mínima de uma agência é composta, basicamente, por três 

setores: atendimento/planejamento, mídia e criação. 

 

3.1 ATENDIMENTO E PLANEJAMENTO 

 
 O atendimento é a porta de entrada da agência, responsável por prospectar clientes e 

dar a esses a assistência necessária, em nome da agência, o que consiste em entender o 

problema de comunicação a ser resolvido pela agência e reunir dados e informações (sobre o 
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cliente/produto/serviço) que ajudem a resolvê-lo. Essas informações são reunidas e 

organizadas no briefing.  

 
O atendimento em uma agência é o elo entre a agência e o cliente anunciante. Sua 
função básica é desenvolver um trabalho pautado no processo de liderança e na 
tomada de decisão com uma visão profissional e técnica do mercado e do meio 
publicitário. Para ser um bom atendimento, é preciso ser profundo conhecedor das 
técnicas de comunicação e saber com, quando e onde aplicá-las (LUPETTI, 2006, p. 
57). 

 
  

Com o surgimento de novos setores, e o crescimento de outros, o setor do atendimento 

viu, nos últimos anos, sua participação dentro dos processos da agência (de forma geral) ser, 

de certo modo, reduzido. Antes, essa área era responsável não só por negociar com clientes e 

redigir briefings, mas também tinha voz ativa em outras funções, como nas decisões 

referentes à criação, orçamento, aplicação das mídias, prazos, e em quase todos os aspectos 

cotidianos de uma agência. Mas hoje, cada vez mais, o atendimento está sendo direcionado e 

“aprisionado” às questões mais tarefeiras e burocráticas como manter o contato e o bom 

relacionamento com o cliente e realizar o processo de “leva-e-traz” entre os diferentes setores 

da agência. 

Geralmente, junto ao atendimento funciona o planejamento, que deve, a partir do 

problema do anunciante já determinado e com apoio no briefing, traçar os objetivos 

comunicacionais a serem alcançados e quais as melhores estratégias e táticas para atingi-los, 

utilizando-se de ferramentas de promoção, relações públicas, ou as que considerar mais 

convenientes. 

 
Em uma agência de comunicação, a atividade do planejamento é exercida pelo 
diretor de planejamento. É ele quem vai planejar as campanhas dos anunciantes. 
Para tanto, o perfil desse profissional deve ser o de uma pessoa arrojada, 
empreendedora, com visão ampla de mercado e que tenha vivenciado todas as áreas 
de uma agência de comunicação, além de ter trabalhado do outro lado da mesa, ou 
seja, ter sido anunciante (LUPETTI, 2006, p. 56). 
 

 
 Geralmente, a própria empresa anunciante é quem realiza seu planejamento 

(estratégico e de marketing), deixando para as agências apenas a tarefa de planejarem suas 

ações comunicacionais. Cada vez mais as empresas aprendem a importância de possuírem 

autonomia para poderem planejar e guiar seus próprios passos, levando em conta todos os 

aspectos que envolvem o mercado em que atuam e a sociedade de um modo geral, como o 

estudo e o comportamento do consumidor, tendências e apelos. Incorporam em sua estrutura, 
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dessa forma, setores e profissionais diretamente ligados a área da comunicação, o que estreita 

cada vez mais suas relações com o mercado publicitário. 

 
É um princípio de marketing que a empresa tenha uma atividade ativa no mercado. 
A administração deve estudar o mercado  (suas tendências), o consumidor (suas 
preferências), persuadi-los (pela propaganda), promover o produto e organizar sua 
distribuição. O marketing deve estar integrado com as outras funções administrativas 
da empresa (SANT’ANNA, 2001, p. 17). 

 

3.2 MÍDIA 

  

 O profissional ou setor de mídia, dentro da agência, tem como função determinar quais 

os canais (veículos) e períodos adequados para veiculação do material produzido, para que 

atinja da maneira mais direta e abrangente possível o público-alvo. Também cabe a mídia a 

tarefa de negociar os espaços com esses veículos, sempre visando o melhor custo/benefício 

para o investimento do anunciante.  

 
O planejamento de mídia tem como proposta desenvolver estratégias envolvendo os 
diversos veículos de comunicação, justificando a programação de mídia para 
determinado produto ou marca. Deve contemplar as diretrizes da campanha, assim 
como as recomendações devidamente justificadas e embasadas em dados 
demográficos, potencial de consumo, concorrência, nos hábitos e costumes do 
público-alvo envolvido, nos estudos de penetração dos meios de comunicação, além 
de demonstrar a relação custo-benefício obtida (LUPETTI, 2006, p. 63). 

 

 É preciso salientar que essa estrutura aqui apresentada, é a estrutura básica de uma 

agência, o que não significa que seja a única existente ou a mais apropriada para executar os 

processos internos da mesma. É comum encontrarmos outros setores, como produção (gráfica 

ou de RTVC) ou até mesmo um setor responsável apenas por pesquisas. 

 

3.3 CRIAÇÃO 

 
 Depois de reunidas as informações necessárias, e planejadas as estratégias e táticas, 

cabe à criação determinar o tipo de mensagem mais adequada a ser utilizada. Geralmente a 

criação de uma agência é formada por uma ou mais duplas de criação, como (redator e diretor 

de arte), que têm suas funções brevemente explicadas por Lupetti (2006, p. 68): “há muito 

tempo, a criação em uma agência de publicidade é exercida pela chamada “dupla de criação”: 

o redator, cuja preocupação maior é com o texto publicitário, e o diretor de arte, responsável 

pela arte ou visual da peça publicitária”. Juntos trabalham gerando idéias que serão aplicadas 
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em forma de ilustrações, slogans, peças de áudio, vídeo, textos ou qualquer outro suporte que 

aja, de forma funcional e criativa, para que a peça ou campanha surta o efeito desejado no 

público-alvo. 

 
Como em todas as profissões, a criatividade também é parte integrante do perfil do 
profissional de criação. Ser criativo significa possuir a capacidade de criar, de 
imaginar e de realizar coisas novas. O profissional de criação deve ser um 
conhecedor profundo do mundo que nos rodeia, desde os assuntos mais complexos 
de nossa realidade socioeconômica e política até as futilidades pertinentes ao mundo 
das fofocas (LUPETTI, 2006, p.69). 
 
 

 Vimos que a criação, nos primórdios da propaganda e no início da estruturação das 

agências e da publicidade como atividade comercial, praticamente inexistia. Aqueles que 

atuavam nessa área, eram rebaixados a um segundo plano, vistos apenas como uma 

ferramenta que, embora útil, não deveria representar um papel à altura daqueles que detinham 

a palavra e o direito de negociação e argumentação frente aos clientes.  

Mas aos poucos, a importância da criatividade, e, consequentemente, dos criativos, foi 

se firmando como algo necessário e fundamental a qualquer agência que desejasse 

crescimento e diferenciação frente a um mercado cada vez mais abrangente e disputado. 

Dessa forma, os profissionais responsáveis pela criação, sejam eles ligados ao texto 

publicitário ou a construção de mensagens visuais, conquistaram, através dos anos, um espaço 

cada vez maior dentro das agências e do mercado publicitário, ocupando, cada vez mais, 

cargos de importância no gerenciamento dessas agências e aumentando seu valor como 

profissional. 

 
Os criativos eram considerados caras meio lunáticos, que não deveriam, sob hipótese 
alguma, ser apresentados ao cliente, porque poderiam  comprometer a imagem da 
empresa e todo o trabalho. Mas o fato é que eram exatamente esses caras que davam 
relevância e originalidade ao pensamento estratégico do cliente ou da agência. Eles 
faziam o maior sentido no negócio, desde que ficassem escondidinhos. Mas isso 
mudou radicalmente. Nos últimos 20 anos, em todo o mundo e, nos últimos 15 aqui 
no Brasil, os criativos assumiram definitivamente o poder nas agências de 
propaganda (PREDEBON, 2000, p.132) 

 
 
 Podemos ilustrar essa “tomada” do poder dos criativos através da história recente da 

propaganda brasileira. No final da década de 60 foi criada a DPZ, que se consagrou e se 

manteve por muitos anos como a agência mais criativa do país (ainda hoje está entre elas) 

graças, justamente, ao perfil criativo de seus fundadores. E assim, muitos daqueles que tinham 

destaque na criação, em grandes agências, acabaram por fundar outras, como Washington 

Olivetto, redator responsável por boa parte do sucesso da DPZ, que em 1986 criou a W/GGK 
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(posteriormente W/Brasil) que também marcou a história da nossa propaganda, assim como a 

DM9, fundada em 1989 por Nizan Guanaes, após abandonar o cargo de redator da W/Brasil. 

Não só os criativos conquistaram e assumiram seu lugar com o passar do tempo, mas 

também uma fórmula, um padrão de criação: as duplas de criação. Essa fórmula é simples e, 

embora muitas agências tenham “evoluído” para o que chama de “equipes de criação”, as 

dupla ainda é o modelo mais utilizado na elaboração de campanhas e responsáveis pela maior 

parte das grandes idéias que hoje vemos repercutir no mundo da propaganda. Formada por um 

redator e um diretor de arte, surgiu nos Estados Unidos (como grande parte dos moldes da 

propaganda brasileira atual) no final dos idos de 1940, naquela que é considerada por muitos, 

a maior agência de propaganda de todos os tempos, a DDB, como nos conta Marcondes 

(2002, p. 70): “Foi na DDB também que se consolidou a experiência inédita das duplas de 

criação. Antes, como o leitor provavelmente sabe, o layoutman trabalhava num estúdio à parte 

e quem criava tudo era o redator”. No Brasil, as duplas só foram realmente efetivadas no 

período da década de 60, tendo a Almap como agência pioneira. 

 Para entender melhor como funciona essa dupla e o processo de criação que nos leva 

até a concepção de um conceito, peça ou campanha, primeiramente precisamos compreender 

melhor qual é exatamente a função de cada um desses dois indivíduos: o redator e o diretor 

de arte. 

 
A esmagadora maioria das agências de Propaganda tem nas “duplas de criação” um 
de seus pontos nevrálgicos. As duplas são compostas por um redator e um diretor de 
arte. Grosseiramente falando, um faz o texto, o outro, a imagem (MARTINS, 2004, 
p.117). 

 

3.3.1 O redator 

 

 “O redator é o responsável por criar o texto (seja escrito ou falado) de uma peça ou 

campanha publicitária”. Essa definição geral do papel do redator não deixa de ser verdadeira, 

mas, analisando mais profundamente a sua função e importância na propaganda, fica claro 

que ele deixou de ser só isso já há muito tempo. Quando a redação publicitária surgiu, um 

bom tempo depois da própria publicidade, era muito mais fácil defini-la, bem como era mais 

fácil exercê-la. 

 Devemos lembrar que, naquela época, ainda não existia formação profissional em 

nenhuma área da publicidade (na verdade, praticamente, nem áreas, já que o próprio dono da 

agência desempenhava todo o processo) muito menos profissionais habilitados a exercerem as 
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funções criativas, sendo que, dessa forma, os primeiros redatores que a propaganda teve 

foram os que trabalhavam, na verdade, redigindo para o jornalismo. E desses não se faziam 

grandes exigências criativas. Seu trabalho era, praticamente, o de formatar o texto de maneira 

a deixá-lo mais claro, mais inteligível. 

 Já vimos que, conforme a publicidade evoluiu, a criatividade foi sendo cada vez mais 

exigida e hoje sabemos como ela é vital para a atividade. Então vamos nos concentrar no 

redator, na evolução de suas funções e no seu atual perfil como pessoa e como profissional. 

 A palavra redator nos remete a idéia de alguém que escreve. Escrever, realmente, era 

só o que ele fazia. Afinal, os únicos meios utilizados eram os impressos. Mas quando foi que 

o redator deixou de escrever e passou a criar? 

A criatividade passou a ser atributo fundamental da propaganda no momento em que 

apenas chamadas bem formatadas e informativas, mas vazias em significado e subjetividade, 

não eram mais suficientes frente ao desejo e a necessidade de um universo industrial cada vez 

maior e mais concorrido. Era preciso diferenciar: convencer, agradar, provocar, provar, 

desafiar, convidar. Era preciso conversar com o consumidor. E foi dessa forma que o perfil do 

redator publicitário, como o conhecemos hoje, começou a ser moldado: através da 

necessidade de conceituar e adaptar as mensagens de acordo com a linguagem e o perfil de 

um público que, por sua vez, também começava a se adaptar a propaganda criativa e a exigir 

que assim elas o fossem, e ao mesmo tempo, ser funcional e atender às necessidades do 

cliente. 

 Antes de traçar esse perfil do redator dos dias atuais, é preciso também destacar que, 

além da linguagem e dos desejos do público, ele precisou se adaptar a toda uma revolução 

tecnológica, que, obviamente, exigiu desse profissional um poder de aprendizado e adaptação 

enorme, que o tornou versátil o bastante para sair apenas do papel, e tornar-se capaz de 

dominar também a linguagem do som e da imagem. 

 Depois dessa longa caminhada, adaptando-se e reinventando-se, o redator hoje tomou 

um lugar de importância e prestígio dentro da propaganda, sendo, os mais capacitados, bem 

remunerados e disputados pelo mercado. Uma agência bem-sucedida precisa, logicamente, de 

profissionais capacitados em todas as áreas, mas com certeza, sem um bom setor de criação, 

agência nenhuma terá reconhecimento.  

 
Costumo dizer que a criação é o coração da agência. O cérebro, todo o resto. Como 
o ser humano é muitas vezes mais emocional que racional, o departamento de 
criação precisa bater forte e estar sempre sadio, pois é vital para a agência. 
Dificilmente uma agência se sobressai e conquista grandes clientes com idéias 
pequenas (CESAR, 2000, p. 39). 
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É a capacidade de equilibrar criatividade e eficiência que diferencia as grandes 

agências (e essas todo mundo conhece) das tantas outras que nascem e desaparecem todo o 

dia, e é justamente essa capacidade criativa e funcional que define a (boa) redação 

publicitária. Mas, na prática, qual a função do redator? 

 Quando dizemos que a propaganda aprendeu a “conversar com o consumidor” estamos 

falando diretamente do trabalho do diretor de arte e do redator. Depois de receber o briefing, 

pit ou job, já ciente do que e para quem comunicar, cabe a ele, o redator, decidir como 

comunicar, dando início ao processo de criação de um conceito que estará presente em uma 

peça ou em todas as peças de uma campanha, bem como das mensagens por elas 

apresentadas, seja na forma escrita, narrada ou até mesmo falando através da imagem, essa 

mensagem é o que chamamos de texto publicitário. Segundo Vestergaard (2000, p. 14) “na 

análise da comunicação, o objeto de estudo (o que se passa entre os participantes do processo 

de comunicação) recebe o nome de texto”. Martins aponta que: 

 
o bom texto publicitário deve, enfim, ser trabalhado como se trabalha na confecção 
de um mosaico, unindo peças (as palavras) as mais variadas para obter um resultado 
surpreendente. Eis mais uma razão para se esforçar continuamente no 
desenvolvimento de um bom vocabulário, coisa que se obtém, nunca é demais 
lembrar, pelo exercício constante da leitura de todos os gêneros literários e de tudo 
que possa estar ao seu alcance (MARTINS, 2004, p. 127). 

 

 
E nesse processo de criar existem muitos elementos a serem levados em consideração, 

como a linguagem (que deve estar de acordo com o público-alvo), o tom e o apelo da 

mensagem (emocional, cômico, comparativo, etc). Mais do que simplesmente dizer, o redator 

precisa prever qual será a resposta do público, ou seja, não basta simplesmente um texto 

criativo, que faça rir ou que emocione, se ele não cumprir com aquilo a que realmente propõe-

se, que é, quase sempre, vender. 

 Para cumprir seu papel com sucesso, criatividade não é o único atributo que deve fazer 

parte do redator. Ele precisa ser uma pessoa ligada a tudo que acontece, no mundo inteiro. 

Estar por dentro de todas as tendências, da música, da moda, do cinema, das novelas, dos 

noticiários, dos esportes, da tecnologia, de outros idiomas e de tudo o que contribua não só 

como fonte criativa mas que também o ajudarão a conhecer melhor os diversos tipos de 

público com os quais ele deverá “conversar”. Além do mais, temas atuais são usados 

frequentemente como oportunidade para a criação de anúncios e campanhas. 

 Falando, de forma geral, sobre as duplas de criação, Martins descreve como deve se 

dar esse interesse do redator por todos os temas e assuntos: 
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ambos (redator e diretor de arte), contudo, só serão dignos do cargo que ocupam se 
forem profissionais de excelente cultura geral; falem de futebol à Ética de Spinoza; 
de receita de lasagna a política do Paquistão. E devem ser observadores obsessivos, 
que vêem em tudo o que os cerca a possibilidade de extrair matéria-prima para um 
futuro anúncio (MARTINS, 2004, p. 117). 

 
 Apresentado o redator, e suas funções, que compreendem basicamente a criação 

conceitual e textual de peças e campanhas publicitárias, passamos, a seguir, a falar do diretor 

de arte, esse que geralmente forma a dupla de criação com o redator. 
 
 

3.3.2 O diretor de arte 

 
 Formando a dupla com o redator, temos o diretor de arte, responsável pela linguagem 

visual que será aplicada à peça ou campanha criada pela dupla. Sua função, portanto, é a 

composição gráfica das peças. 

 
Compor é ordenar com sentido de harmonia, dentro de um determinado espaço, 
linhas - massas - tons e cores, para conseguir um efeito preconcebido de modo a 
transmitir aos outros uma emoção ou sentimento. O artista deve dividir o espaço que 
escolhe, ou o que lhe é imposto por índole do serviço, de maneira interessante, para 
que nele se harmonizem e se compensem adequadamente as diferentes partes do 
conjunto (SANT’ANNA, 2001, p. 172). 

 

 
Geralmente (e preferencialmente) o diretor de arte não é só alguém que domina um 

software de edição de imagens, mas também possui um perfil criativo e discute junto com o 

redator o conceito, a mensagem e até o próprio texto. Assim como seu colega redator, ele 

precisa estar ligado no mundo que o cerca, e mais ainda em campos como a arte, a fotografia, 

o cinema, a moda e tudo o mais que for visual e que possa servir como aprendizado e 

referência profissional. 

 Hoje, as ferramentas técnicas de trabalho do diretor de arte são basicamente os 

softwares de editoração de imagens, e eles são muitos, já que o primor pelo visual atingiu um 

ponto na publicidade que beira a perfeição. Dessa forma, desde o mais mínimo dos detalhes, 

cada foto, ilustração ou efeito precisa ser tratado digitalmente. Além do domínio dessas 

ferramentas, são vitais as noções de diagramação, tipografia, cor e a capacidade de combinar 

tudo isso de uma forma que agrade aos olhos e esteja dentro da linguagem proposta pelo 

conceito da peça e a do público. Todo esse conhecimento, aliado ao potencial criativo e o bom 

gosto do diretor de arte, deverá resultar em um bom layout, que segundo Sant’anna 
 
é aquele que ajuda a transmitir as informações que estão no texto e, ao mesmo 
tempo possui um design atrativo e incita à leitura. Para executar esse trabalho o 
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artista gráfico precisa saber classificar as matérias em termos de importância e 
desenvolver sua sensibilidade para obter um design pleno de comunicação visual 
(SANT’ANNA, 2001, p. 173). 

 

E não é só no que diz respeito ao trabalho impresso: dominar a concepção e a edição 

de vídeos, fotografias, do 3-D e das mídias digitais, como a criação de banners animados e 

websites também são atributos fundamentais para o bom diretor de arte do século XXI. 

 Mas nem sempre o profissional dessa área contou com os recursos oferecidos após a 

introdução do computador na criação publicitária. Não é exagero dizer que o trabalho do 

diretor de arte já foi um trabalho artesanal, que exigia soluções muito mais criativas (do ponto 

de vista técnico) como colagem e pintura manual. É claro que os resultados dessa época não 

podem ser comparados com o refinamento que encontramos hoje nas peças publicitárias, mas, 

nem por isso, deixaram de existir grandes idéias e soluções visuais que marcaram época na 

propaganda. 

 

3.3.3 O diretor de criação 

  

 Presente na maioria das agências de hoje, está a figura do diretor de criação. Um nível 

acima do redator e do diretor de arte, na hierarquia interna, ele é o responsável pelo setor de 

criação (e por quantas duplas de criação essa possuir) e tem como função supervisionar, 

gerenciar e aprovar os trabalhos produzidos nesse setor da agência.  
 
O diretor de criação de uma agência é responsável não apenas pela direção funcional 
do serviço, mas também pela tendência geral da agência, do ponto de vista das artes 
gráficas: é ele que no início de uma campanha [...] colabora com o chefe de grupo e 
com o diretor de arte ou redator concepção dessa campanha. Pode até ser levado, 
nessa qualidade, a auxiliar o chefe de grupo no decorrer de certos contatos deste 
último com seus clientes. O diretor de criação dá a seguir as diretivas gerais para a 
execução dos trabalhos aos seus subordinados (SANT’ANNA, 2001, p. 269). 

 
 
 Já traçamos atribuições e competências geralmente associadas a um redator e a um 

diretor de arte, e, sendo o diretor de criação responsável por gerenciá-los, é quase 

desnecessário dizer que esse precisa ter um conhecimento geral, comportamental, de 

comunicação e tecnológico abrangente o suficiente para que tenha condições de avaliar a 

criação de uma forma mais completa, tanto textual quanto visualmente, o que não significa 

que ele deva ser o mais criativo ou o mais premiado da criação, mas sim que já tenha uma 

experiência considerável na área e saiba ser um líder e capaz de julgar se tudo aquilo que está 
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sendo criado à sua volta está ou não de acordo com o problema do cliente e das soluções 

criativas que esse problema exige. 

Além disso tudo, o diretor de criação acumula muitas responsabilidades que fogem da 

criação, propriamente dita, pois geralmente tem uma participação muito grande junto à 

diretoria da agência e em questões administrativas, de relacionamento com clientes e 

fornecedores, e do planejamento da verba destinada a criação. 

 
O diretor de criação também é ou deveria ser, o gestor-mór do papel da criatividade 
no âmbito interno-externo da agência. Fazendo o papel de um amortecedor, a gás de 
preferência, administrando o desgaste do dia-à-dia junto a equipe criativa e entre os 
demais setores da agência. E, exteriormente, junto a clientes, fornecedores, etc, sem 
privar sua equipe das cotas próprias de participação e responsabilidade ( MUNIZ, 
2007). 

 
 
 Outra função, geralmente exercida pelo diretor de criação, é a de receber e avaliar os 

candidatos a redatores e diretores de arte (estudantes e profissionais) e seus portfolios.  

 

3.4 AGÊNCIAS-ALVO DA PESQUISA  
 

Para agregar mais credibilidade e até mesmo compreender melhor as opiniões das 

pessoas que responderam pelas agências contatadas para as entrevistas (apresentadas no 

capítulo 4), parte da pesquisa que buscou a qualificação de respostas, achou-se necessário 

uma breve descrição de cada uma delas, para que se tenha um maior conhecimento sobre seus 

históricos, estruturas e clientes. Foram entrevistadas em Porto Alegre, as agências SLM 

Ogilvy, Martins + Andrade e THCOM, enquanto, em Santa Maria, responderam as agências 

Latino América Comunicação e J.Adams. Os dados sobre essas agências foram obtidos 

através de informações disponíveis nos sites das próprias agências, e fornecidas por telefone. 

 

3.4.1 SLM Ogilvy 

 
 Em 1987, através de uma sociedade entre Günter Staub, Valdir Loeff e Laerte Martins, 

foi criada a SLM, que buscava ser uma agência de “comunicação e marketing” e não apenas 

de publicidade. Em 1995 a SLM tornou-se ainda maior e mais reconhecida quando se uniu ao 

grupo Ogilvy (oitava maior rede de comunicação do mundo). 

 Hoje, a SLM Ogilvy tem como sócios Valdir Loeff, Lúcia Loeff e Luciano Leonardo, 

com uma estrutura de 900 m², 47 funcionários e mantém uma média de 15 clientes, entre os 

quais: CEEE, Bienal do Mercosul, Grêmio, Gerdau, Souza Cruz e Fiergs. 
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 A SLM trabalha com a filosofia do 360º Branding, que aposta na integração de todas 

as ferramentas da comunicação para construir e manter marcas fortes. 

  

3.4.2 Martins + Andrade 

 

 Com pouco mais de 35 anos em atividade, hoje, dirigida por Airton Rocha, a Martins 

+ Andrade é uma das mais tradicionais e respeitadas agências do estado, sendo reconhecida 

nacionalmente principalmente pelos grandes trabalhos realizados na década de 80, quando foi 

considerada a agência da década no Brasil. Localizada no morro Santa Teresa, em Porto 

Alegre, a Martins conta com uma ótima estrutura, com um prédio próprio de 4 andares, mais 

de 50 colaboradores, muitos prêmios e que traz como filosofia de trabalho um processo que 

denomina “eficácia criativa”, que consiste em cinco etapas: Consumidor,onde se realiza 

avaliações de marca (convencionais e não-convencionais), Arquitetura de cenários, 

Planejamento (estratégico, de comunicação e marketing), Criação  e Comunicação Integrada 

(para todos os públicos envolvidos, desde a empresa até o consumidor final). 

 Um dos diferenciais da Martins + Andrade é o fato de ser uma agência que investe 

muito em planejamento e pesquisa, sendo uma das únicas e primeiras a possuir uma sala 

espelhada e monitorada por vídeo para realização de pesquisas qualitativas, além de investir 

muito em grupos de foco e estudos de marca. 

 Entre seus clientes, além da prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Rio Grande do 

Sul, figuram marcas sólidas e importantes atendidas nacionalmente, como GBOEX, Pactum e 

Sepé, e outras marcas fortes atendidas regionalmente como Sarandi, Unimed e as Lojas 

Quero-quero, sendo que esse último cliente possui um núcleo de criação exclusivo dentro da 

agência. 

 O portfolio da Martins traz grandes idéias, que já garantiram, entre outros, dois 

prêmios de “redator do ano ARP” e dois prêmios de “diretor de arte do ano ARP”, além de 

colocarem a Martins entre as três agências mais premiadas do estado nos últimos cinco anos. 

 

3.4.3 THCOM 

 

 Já há quinze anos no mercado, a TH Comunicação se diz “uma agência diferente”, 

tanto pelos resultados como pelo reconhecimento. Embora nem tão reconhecida 

regionalmente quanto SLM Ogilvy e Martins + Andrade, é uma agência com um bom porte, 

possuindo uma boa estrutura, com um andar inteiro dedicado em um prédio comercial no 
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centro de Porto Alegre, clientes expressivos como Rudder (líder estadual no segmento de 

segurança privada), Sanremo (líder em utilidades doméstica no Brasil) e Petiskeira 

(tradicional rede de restaurantes de Porto Alegre), e qualidade em seus trabalhos.  

 A THCOM aposta sempre na inovação, o que se reflete, inclusive, em sua equipe de 

trabalho, onde se percebe a aposta em jovens criativos. 

 

3.4.4 Latino América 

 
 Sob o slogan “propaganda para quem acredita”, a L.A. é uma das agências de 

expressão e tradição em Santa Maria e região. Com 15 anos completados, e dirigida por 

Gerardo Martinez, a Latino América conta com vários prêmios em seu currículo, e acredita 

que propaganda não se faz apenas com boas “sacadas” mas também com planejamento e 

dados concretos, e que a criatividade deve estar presente em todos os setores da agência. 

 A L.A. possui um amplo espaço localizado no centro de Santa Maria, e hoje conta com 

cerca de 10 profissionais entre direção, financeiro, atendimento, criação e mídia. Alguns dos 

clientes são: Bramoto (a maior rede de concessionárias Honda do RS), Rede Super (a primeira 

rede de supermercados independentes do país), Gaiger (tradicional óptica de Santa Maria) e 

Cruzado (empresa líder na metade sul do estado no segmento de produtos de limpeza). 

 

3.4.5 J. Adams 

 

 Fundada em 1994 por Jaqueline Adams, a J.Adams funciona em uma sala comercial 

no centro de Santa Maria, com 5 funcionários entre Direção de arte, redação, atendimento 

(função realizada pela própria Jaqueline Adams) e mídia. Atende alguns clientes reconhecidos 

da região como Uglione (concessionária Chevrolet) , Minami (concessionária Honda) e Fóton 

Vestibulares. 
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4 METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Os resultados foram obtidos através de uma pesquisa realizada e interpretada 

corretamente, por isso, foi preciso, antes, conhecer e planejar os métodos e técnicas a serem 

utilizados, bem como sua natureza. Portanto, foi fundamental dar-se o valor e a atenção 

exigidos e necessários ao planejamento e execução dessa pesquisa, entendendo seu papel e 

importância na realização desse e de outros trabalhos. 

Para Michel (2005, p.31), a pesquisa é “a atividade básica da ciência; a descoberta 

científica da realidade. Anterior à atividade de transmissão do conhecimento;  é a própria 

geração do conhecimento; atividade científica pela qual descobrimos a realidade”. Já Gil 

(2006, p.42) conceitua a pesquisa como “o processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico”. O objetivo fundamental da pesquisa, ainda segundo Gil, é “descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

O presente trabalho objetivou realizar uma pesquisa, que buscou conhecer e analisar 

qual a opinião de agências publicitárias, dentro de um universo determinado, sobre os novos 

suportes digitais utilizados como portfolios (ciberfolios) e sua relevâncias dentro dos 

processos seletivos (de profissionais e estagiários) dentro dessas agências, em relação ao 

convencional (analógico). Existindo outros fatores, que não a análise de portfolio, que influem 

nesse processo de seleção, esses também deveriam ser levados em conta pela pesquisa. 

Ao serem definidos os objetivos desse trabalho, e para que se utilizassem os meios 

corretos de alcançá-los, ficou claro e determinado que a pesquisa deveria ser capaz tanto de 

elucidar as opiniões do universo pesquisado, quanto fornecer, de forma mais concreta e 

mensurável, dados que possibilitassem definir e dividir numericamente essa opinião, em 

relação a preferências e práticas referentes ao objeto de pesquisa. Ou seja, a natureza da 

pesquisa é ao mesmo tempo quantitativa e qualitativa.  

Já que a pesquisa buscou a quantificação de respostas, como parte da obtenção de 

resultados, foi preciso entender melhor como esse tipo de pesquisa funciona e qual a melhor 

técnica a ser trabalhada, a mais coerente com os resultados pretendidos. Ao contrário da 

pesquisa qualitativa, a quantitativa busca respostas mais gerais e mensuráveis.  

 
trata-se da atividade de pesquisa que usa a quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento destas, através de técnicas estatísticas, 
desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 
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como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. São amplamente utilizadas 
quando a intenção é garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise 
de interpretação e possibilitando, em conseqüência, uma margem de segurança 
quanto às inferências (MICHEL, 2005, p. 33). 

 

Como técnica para obtenção de respostas quantificadas, foram utilizados 

questionários, constituídos por uma série de perguntas ordenadas e com opções de respostas 

pré-definidas (questões fechadas), que não exigem um diálogo ou assistência por parte do 

entrevistador. O questionário foi definido como o mais adequado, pois permite alcançar um 

grande número de pessoas e, tendo sido enviado e respondido por e-mail, não exigiu a 

presença do pesquisador, evitando assim, qualquer tipo de influência nas respostas. 

 
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc (GIL, 2006, p. 128). 

 

Lima (2004, p. 31) diz que “questionário corresponde a uma técnica de coleta de dados 

utilizada em pesquisas de campo de caráter quantitativo. É resultado da formulação e da 

aplicação de uma série ordenada de questões”. O questionário aplicado na pesquisa foi 

elaborado de forma a contemplar os principais pontos do tema do trabalho que, expostos às 

opiniões das agências (através dos profissionais que o responderam), atendessem ao problema 

proposto e contribuíssem para que fossem atingidos os objetivos determinados. Foram 13 

(treze) questões com 2 (duas) ou mais alternativas de reposta (cada) que, juntas, ilustram 

opiniões individuais sobre o tema e objeto de estudo (portfolio). 

Essa pesquisa se propôs a ser qualitativa no momento em que atuou junto ao universo 

pesquisado na busca por respostas que representassem opiniões, justificadas e analisadas 

subjetivamente, expostas de forma argumentativa. 
 
 
A pesquisa qualitativa fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados 
interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, analisados a partir 
da significação que estes dão aos seus atos. Na pesquisa qualitativa, a verdade não se 
comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação 
empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 
coerente, assim como na argumentação lógica das idéias, pois os fatos em Ciências 
Sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 
quantificações frias e descontextualizadas da realidade (MICHEL, 2005, p. 33). 

 
 
 A técnica utilizada para essa abordagem, a entrevista, segundo Gil (2006, p. 117) é 

“uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas no âmbito das ciências sociais”, que 

consiste em uma comunicação verbal (face a face), o que proporciona vantagens como a 
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obtenção de dados tanto objetivos como subjetivos (devido a essa proximidade entre 

entrevistador e entrevistado) além de indicar uma maior precisão nas informações e que essas 

sejam melhor avaliadas, já de imediato, no ato da entrevista.  
 

(Entrevista é) o encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 
natureza profissional. A entrevista é considerada um instrumento de excelência da 
investigação social, pois estabelece uma conversação face a face, de maneira 
metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária 
(MICHEL, 2005, p .42). 

 

O tipo de entrevista utilizado nesse estudo consistiu em um roteiro estruturado, ou 

seja, foi realizada através de perguntas pré-formuladas e que seguem uma ordem de 

apresentação, o que permite uma comparação mais fácil e precisa das respostas obtidas. Para 

Gil (2006, p. 121) “a entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma relação fixa de 

perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número”. 

  O meio de registro foi, em comum acordo com a vontade do entrevistado, a gravação 

digital (em áudio) das perguntas e respostas, considerado o suporte ideal de registro, e 

também foram feitas anotações dos pontos principais das respostas. A combinação das duas 

formas de fixar as respostas permitiu uma análise mais completa e profunda dos dados, sem 

que se perdesse nenhum momento da conversa.  

Embora seguisse um roteiro estabelecido, a entrevista estruturada também permitiu ao 

entrevistador intervir e participar com liberdade da conversa, realizando inclusive, outras 

perguntas que pareceram necessárias e cabíveis no momento, que permitiram maior 

profundidade e qualificação das respostas. 

Os questionamentos presentes na entrevista seguiram basicamente as mesmas 

perguntas contidas no questionário (que tem sua utilização explicada e justificada a seguir) já 

que entendeu-se que essas abordavam de forma satisfatória o tema do trabalho e que novas 

questões não pareciam contribuir com novas opiniões ou pontos que pudessem surgir nas 

respostas dos entrevistados. Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, nas próprias 

agências, após um contato prévio, por telefone, onde foram combinados dias e horários. 

Antes de executar a pesquisa, e como parte do planejamento da mesma, foi preciso ter 

conhecimento do universo a ser estudado, e se esse realmente possuía o perfil e as condições 

necessárias para sanar o questionamento e ajudar na resposta para o problema proposto pelo 

trabalho. A escolha por agências de publicidade como foco da pesquisa ficou evidente quando 

analisado o problema e objetivos do trabalho, mas “agências de publicidade” constituem um 
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universo muito amplo, o que praticamente inviabilizaria a pesquisa. Foi preciso limitar esse 

número através de um critério que permitisse incluir todas em grupo com alguma 

característica em comum, para que as opiniões e resultados partissem de fontes confiáveis e 

que realmente possuíssem os requisitos necessários para responder à pesquisa. 

Por questão de praticidade, proximidade e por contemplar de forma satisfatória o perfil 

desejado, foram escolhidas agências dentro do mercado publicitário das cidades de Santa 

Maria e Porto Alegre, ambas no Rio Grande do Sul. O critério de escolha primário foi a 

condição de que todas as agências da amostra deveriam estar certificadas pelo CENP 

(Conselho Executivo das Normas-Padrão). 

 
O Conselho Executivo das Normas-Padrão é uma entidade criada pelo mercado 
publicitário para fazer cumprir as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
documento básico que define as condutas e regras das melhores práticas éticas e 
comerciais entre os principais agentes da publicidade brasileira. (CENP, 2007) 

 

A escolha de duas cidades que, embora próximas, apresentam diferenças notáveis 

entre seus mercados publicitários, contribuiu com o trabalho e amplia seu horizonte de 

interpretações, no momento em que não fornece uma visão unilateral sobre o tema, mas sim 

permite observar as diferenças nesses processos de seleção agências de diferentes portes, em 

diferentes mercados, e com diferentes formas de trabalhar. Além do que, Porto Alegre é o 

destino mais próximo de muitos estudantes e profissionais que deixam Santa Maria em busca 

de oportunidades em agências maiores, e é justamente para esses profissionais e estudantes, 

de uma forma mais imediata, que esse trabalho se direciona.   

A certificação pelo CENP garante que essas agências possuam o mínimo de estrutura e 

credibilidade dentro do mercado publicitário, o que agrega maior valor ás respostas por elas 

fornecidas à pesquisa. Santa Maria possui 9 (nove) agências certificadas pelo CENP, e todas 

elas tem reconhecimento dentro do segmento em que atuam. Portanto, é um número de 

agências possível de ser pesquisado, e que, seguindo o critério de escolha (agências 

certificadas pelo CENP), constituem 100% do universo pretendido, dentro de Santa Maria. 

Foram definidas as seguintes agências como informantes para a pesquisa: Art/Meio 

Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, Intermédia Comunicação e 

Marketing Ltda, J. Adams Propaganda, Latino América Comunicação, Orium Publicidade, 

Pubblicità/Sul Propaganda e Tríade Comunicação. Todas essas foram incluídas como alvo da 

pesquisa em sua natureza quantitativa (questionários). Já para responderem as entrevistas, 

foram escolhidas duas agências que representassem o mercado santa-mariense: J. Adams 
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Propaganda e Latino América Comunicação, agências tradicionais no mercado de Santa 

Maria, e que se mostraram acessíveis e de boa vontade para com a pesquisa. 

Em Porto Alegre, devido ao grande número de agências certificadas pelo CENP 

(noventa e seis quando a pesquisa se iniciou), decidiu-se por um segundo critério, para a 

realização das entrevistas: dentre essas 96 (noventa e seis) agências, foram escolhidas 3 (três): 

Martins + Andrade, SLM Ogilvy, e TH Comunicação. Para critério de escolha dessas três 

agências, buscou-se agências bem estruturadas e representativas no mercado, sendo que duas 

delas (Martins e SLM) figuram entre as mais importantes e tradicionais de Porto Alegre e do 

Rio Grande de Sul. Já a THCOM, embora não tenha o mesmo reconhecimento das outras 

duas, demonstra ser uma agência competente e com participação considerável no mercado de 

Porto Alegre, o que lhe garante a credibilidade necessária para responder aos 

questionamentos. Outro fator que colaborou para a escolha dessas três agências foi o fato de 

que todas elas se demonstraram acessíveis e de boa vontade para com a pesquisa. 

O questionário, que visa o levantamento de dados quantitativos da pesquisa, foi 

enviado para 62 (sessenta e duas) dentre as 96 agências de Porto Alegre certificadas pelo 

CENP. Não foi possível que todas as 96 listadas no site do CENP recebessem o questionário, 

por dois principais motivos: primeiramente, a lista de agências certificadas pelo CENP é 

frequentemente alterada, pela inclusão de novas agências que recebem a certificação ou por 

outras que encerram suas atividades ou que, por algum motivo, percam seus certificados, o 

que torna quase impossível precisar quantas agências estão, de fato, em atuação no mercado. 

Também é importante informar que todas as referências para contatar essas agências (tanto 

em Santa Maria quanto em Porto Alegre) foram conseguidas através da internet, através da 

própria lista de agências certificadas no site do CENP (que disponibiliza link direto para o site 

de algumas delas) e de mecanismos de busca e portais de informações sobre atividades 

empresariais. Algumas agências não puderam ser encontradas através dessa busca (bem como 

seus contatos) e provavelmente algumas de menor porte ainda não possuam domínio próprio 

na web e, por isso, nem todas puderam receber o questionário.  

Em um período de 2 (dois) meses, o questionário foi enviado 4 (quatro) vezes para 

essas agências (a cada envio excluía-se as que já haviam respondido), para que a cada envio 

novas agências colaborassem com suas respostas. Ao todo, 20 (vinte) agências, das 62 

(sessenta e duas) contatadas em Porto Alegre, retornaram o questionário (respondido). 

Foi importante, também, determinar a qual profissional, dentro da estrutura da agência, 

seria direcionada essa pesquisa. Entende-se que esse profissional, preferencialmente, deve ser 

aquele responsável pelos processos de seleção (dos que se dão através de portfolios) que 
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acontecem dentro da agência. Essa função é exercida, geralmente, pelo diretor de criação, e, 

portanto, foi este, dentro da agência, a primeira escolha para responder tanto ao questionário 

como a entrevista, salvo casos em que esse não estivesse disponível ou, de fato, não fosse o 

responsável por tal função. Nesse caso foi realizada a pesquisa com outro profissional, desde 

que esse estivesse apto a responder as perguntas e tivesse alguma ligação com os processos de 

escolhas de profissionais ou estagiários. Dessa forma, redatores e diretores de arte foram, em 

boa parte, os responsáveis pelas respostas aos questionários e as entrevistas.  

A seguir podemos observar os resultados obtidos na pesquisa, tanto quantitativamente, 

através dos questionários, que terão suas repostas representadas, numérica e graficamente, 

quanto qualitativamente, através das opiniões expressadas nas entrevistas realizadas. 

 
 
4.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

O questionário, parte quantitativa da pesquisa, terá suas questões e resultados obtidos 

apresentados da seguinte forma: cada pergunta, acompanhada de gráficos com legendas que 

fornecem tanto o número percentual quanto o número total de escolhas que cada alternativa 

teve. Cada resultado, e para cada questão, será seguido de um comentário, uma análise das 

opiniões coletadas, mas ainda não de forma profunda e conclusiva, pois assim será feito 

apenas mais adiante, nas conclusões finais sobre a pesquisa e os resultados retornados. 

 Esses resultados foram individualizados por cidade, ou seja, um gráfico representando 

a opinião geral das agências pesquisadas em Porto Alegre e outro para as agências de Santa 

Maria. Decidiu-se por essa divisão para que se possa mostrar e verificar, de forma mais clara, 

se existem e quais são as diferenças entre as opiniões desses dois mercados. 

 O modo como se construiu tal questionário e como se deu o processo de envio e 

resposta já foram expostos na metodologia desse trabalho, mas cabe informar novamente, 

para questões de análise numérica, que o universo de pesquisa (reduzido apenas aos que 

responderam) de Porto Alegre foi de 20 (vinte agências), e o de Santa Maria foi de 6 (seis) 

agências. 
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Gráfico 1 - Qual o seu nível de participação (dentro da agência) no processo de avaliação e contratação de 
profissionais e estagiários da área de criação? (Essa questão trazia como alternativa de resposta: “Sou o 
responsável”, “Não tenho a palavra final, mas participo das escolhas” e “Não participo diretamente, mas sei 
como funciona”).  
 

 
Com base nas respostas da primeira questão, podemos afirmar que todos os 

profissionais que responderam ao questionário, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria, 

estão diretamente ligados aos processos de análise dos portfolios e seleção de profissionais e 

estagiários para o setor de criação das agências em que atuam, seja participando de forma 

opinativa ou como responsável por essas escolhas. Tal condição atesta que os informantes 

possuem a experiência profissional e os conhecimentos (sobre o assunto e sobre os processos 

internos da agência) necessários para responder de forma crível e segura todas as demais 

perguntas propostas pelo questionário. 

  
Gráfico 2 - Qual a sua função (cargo) dentro da agência? (As alternativas para a pergunta eram: “Diretor de 
criação”, “Diretor de arte”, “Redator” e “Outra”. No caso de outra função, que não fosse uma das citadas, o 
profissional deveria citá-la, e as alternativas surgidas foram as de “Diretor geral” e “Diretor de atendimento”). 
 

 
 

 Ficou claro, através da metodologia do trabalho, que a pesquisa seria direcionada de 

forma que fosse atendida, preferencialmente (e tanto nas entrevistas quanto nos 

questionários), pelos profissionais que detivessem a responsabilidade pelo setor de criação de 

cada agência, que correspondem, geralmente, aos diretores de criação. Os resultados para a 

segunda pergunta do questionário, mostrados acima, confirmam que o desejo de ter as 
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respostas concedidas, em sua maioria, pelos responsáveis pela criação foi atendido, mas 

revela a primeira disparidade entre Porto Alegre e Santa Maria. Verificamos que, na capital, a 

maioria da audiência dessa pesquisa foi de diretores de criação (70%), número que vai de 

encontro com o observado para Santa Maria, onde os profissionais que ocupam o cargo de 

maior posição hierárquica, os diretores gerais, se responsabilizaram por responder 66% dos 

questionários.  

É possível que tal diferença se justifique porque em Santa Maria, é raro o costume de 

as agências adotarem a figura de um diretor de criação de fato, aquele atenda por tal nome e 

realmente exerça a função de dirigir esse setor, talvez porque a estrutura organizacional e 

necessidade dessas agências ainda não se comparem as de Porto Alegre. Como conseqüência, 

temos diretores gerais que se aproximam, se envolvem e se responsabilizam muito mais pela 

criação e também por outros setores de suas agências. 
 
 
Gráfico 3 - Qual o seu nível de conhecimento em relação aos portfolios virtuais? (A questão apresentava 
como alternativas de resposta: “Desconheço”, “ Já ouvi falar”, “ Conheço” e “Conheço e tenho familiaridade 
com o assunto e objeto (portfolio vitual)”). 
 

 
 

 O gráfico revela que a maioria dos profissionais que atendeu à pesquisa já está 

familiarizado com os webfolios, ou pelo menos tem uma boa noção do que se trata e a que se 

propõe. Esse é mais um resultado que credita mais certeza nas respostas que se seguem e, 

consequentemente, trazem mais segurança e credibilidade para as conclusões posteriores 

acerca da pesquisa. O gráfico não sugere nenhuma realidade surpreendente, nem os índices 

destoam em relação à cidade, pois estão de acordo com o esperado para cada uma. É normal, 

por exemplo, que o gráfico referente a Porto Alegre traga respostas que não aparecem para 

Santa Maria, devido ao número maior de questionários. 
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Gráfico 4 - Você Costuma Visitar Portfolios Virtuais Na Internet? (A questão apresentava como alternativas 
de resposta: “Não” e “Sim”. Caso a resposta fosse “Sim”, uma outra pergunta precisava ser respondida: “Qual a 
sua opinião sobre eles (de uma forma geral)?”, que trazia duas alternativas para resposta: “Ainda precisam 
melhorar” e “Cumprem seu papel como portfolios”). 
 

 
 

Sobre o hábito desses profissionais de dedicarem algum tempo aos webfolios, 

enquanto navegam pela web, podemos dizer que de forma geral ele existe, e confirma os 

resultados obtidos pela questão anterior, sobre o nível de conhecimento que essa audiência 

considera ter sobre o objeto. Os gráficos nos dizem que em Porto Alegre esse hábito parece 

mais freqüente, enquanto o de Santa Maria se mostra mais dividido, tanto na questão da 

prática de visita quanto na opinião sobre os webfolios, que se mostra mais definida em Porto 

Alegre, onde 60% dos profissionais possuem a opinião de que os portfolios virtuais, 

atualmente, cumprem seu papel como ferramenta de divulgação de trabalhos. 

 
Gráfico 5 - O portfolio virtual É ou JÁ FOI utilizado como forma de apresentação de trabalho por algum 
entrevistado (na sua agência) ? (A questão apresentava como alternativas de resposta: “Não” e “Sim”. Caso a 
resposta fosse “Sim”, era necessário responder a outra pergunta: “Com que freqüência?”, que trazia como 
alternativas “Raramente” e “Freqüentemente”). 

 
 

 O gráfico 5 traz a primeira questão que nos permite realmente começar a traçar um 

perfil da relação dos portfolios virtuais com os processos de seleção das agências, que é o 

principal dentre os objetivos desse trabalho. Ele nos permite já afirmar que a grande maioria 

das agências pesquisadas já teve contato com webfolios através de candidatos que se 
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utilizaram dele como forma de apresentar seu trabalho, situação que se mostra semelhante 

tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria, e que essa prática já é freqüente também na 

maioria delas. É possível analisar de forma mais profunda essa relação através das entrevistas 

apresentadas mais adiante. 
 
 
Gráfico 6 - Alguma contratação (de profissional ou estagiário) já foi efetivada com base na análise de um 
portfolio virtual? (As alternativas de resposta para essa questão eram “Sim” e “Não”).  
 

 
 

 Se pudemos observar um comportamento semelhante entre Porto Alegre e Santa Maria 

no que diz respeito ao contato que elas possuem com portfolios virtuais, na questão exposta 

pelo gráfico 6 não podemos dizer a mesma coisa. Segundo este, Porto Alegre demonstra que a 

sua relação com o webfolio parece mais íntima, e que este já pode ser mais decisivo, ter mais 

peso dentro dos processos de seleção dessas agências, cuja maioria já efetivou contratações a 

partir da análise de um portfolio on-line, a passo que, em Santa Maria, ainda não se chegou, 

talvez, ao ponto de se valorizar e dar tanta credibilidade aos webfolios. 
 
 
Gráfico 7 - No seu julgamento, dentro dos processos de escolha da agência, qual a importância (peso) do 
portfolio virtual em relação ao analógico? (As alternativas de resposta para essa questão eram: “Ambos são 
vistos e analisados da mesma forma”, “Prefiro o analógico” e “Prefiro o digital”). 
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 Através da resposta para essa questão, o profissional pode nos fornecer uma idéia 

sobre a forma de as agências encararem cada tipo de portfolio e se o fato de o candidato optar 

pelo uso de um ou outro interfere na forma como seu trabalho será analisado. Observa-se que, 

embora existam preferências por um ou outro tipo de suporte, a maioria encara os dois da 

mesma maneira, mostrando que, independente das diferenças entre os formatos, e do volume 

que cada agência recebe de cada um, o trabalho ainda prevalece sobre o suporte. Nota-se 

também um equilíbrio nas opiniões comparando-se as duas cidades, e que dos daqueles que 

ainda confessam a preferência por um suporte específico, o mais citado é o analógico. 

 
Gráfico 8 - Existe algum outro fator relevante no processo de escolha de profissionais e estagiários que não 
esteja relacionado com o portfolio ou qualidades do entrevistado (ex: indicação) ? (As alternativas de 
resposta para essa questão eram: “Não” e “Sim”. Caso a resposta fosse “Sim”, o profissional deveria citar quais 
outros fatores ele considera importante.) 
 

 
  

Como foi levantado anteriormente no trabalho, um dos objetivos da pesquisa seria 

detectar a existência de algum outro fator, que não fosse o portfolio, que tivesse influência 

dentro dos processos de seleção das agências, e caso existissem, quais eram eles. O gráfico 

nos revela que, igualmente em Porto Alegre e Santa Maria, tais fatores existem em mais de 

mais de 80% das agências, e como era esperado, a indicação foi o mais citado pelos 

informantes, seguido por outros como experiência do candidato, afinidade e sincronia com 

agência, motivação, profissionalismo, cultura geral, valores pessoais, local de residência e 

referências profissionais.  
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Gráfico 9 - Na sua opinião os portfolios virtuais já podem ser considerados: (As alternativas de resposta para 

essa questão eram: “Tendência” e “Realidade”). 

 
  

Novamente Porto Alegre e Santa Maria dividem a opinião de forma parecida. A 

maioria dessas opiniões demonstra que o webfolio já está presente no cotidiano de agências e 

da atividade como um todo, já que o consideram uma realidade, e não uma ferramenta que 

tende a se estabelecer futuramente. Se cruzarmos essa opinião com aquelas obtidas na questão 

5, que buscava saber a freqüência com que as agências tem contato com os portfolios virtuais, 

podemos observar que o fato de a opinião geral apontar o webfolio como realidade está dentro 

do esperado, já que a maioria das agências revelou que freqüentemente lhes são apresentados 

portfolios no formato virtual, e que em Porto Alegre, segundo os resultados da questão 6, 60% 

das agências até mesmo já efetivou contratações com base na ferramenta. 

 
Gráfico 10 - ATUALMENTE, qual você acredita ser a função do portfolio VIRTUAL em relação ao 
ANALÓGICO (pasta de trabalhos)? (As alternativas de resposta para essa questão eram: “Substituir”, 
“Complementar” e “Outra”. Caso fosse escolhida “Outra” (o que não ocorreu) a audiência deveria citar quais 
funções acreditavam serem que responderiam à questão). 
 

 
 

 Cruzando os resultados para essa questão com aqueles referentes à anterior (questão 9) 

observamos que, embora a maioria considere o webfolio uma realidade, também é uma 

opinião geral, em ambas as cidades, que ele (webfolio) não esteja tão firmado a ponto de estar 

substituindo a pasta de trabalhos no cotidiano das agências e seus processos de seleção, mas 
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sim que está cumprindo um papel complementar ao suporte analógico. Essa relação de 

complementação, comum nessa maioria de agências, onde os dois suportes ainda se fazem 

presentes, fica clara e explicada pelos próprios próprios profissionais, nas entrevistas 

apresentadas no próximo capítulo. 

 
Gráfico 11 - Você acredita que FUTURAMENTE o portfolio virtual possa vir a substituir completamente 
o analógico? (As alternativas de resposta para essa questão eram: “Sim” e “Não”). 
 

 
 

 A questão 10 tratou da opinião sobre a relação atual entre portfolio virtual e portfolio 

impresso, e ficou evidenciado que a maioria acredita que hoje eles se complementam. Já a 

questão 11 busca opiniões sobre o futuro dessa relação, ao perguntar se a audiência acredita 

em uma possível substituição completa do segundo formato pelo primeiro. Novamente temos 

uma disparidade entre as respostas de Porto Alegre, que divide de forma igual as opiniões, em 

relação a Santa Maria, que revela através de seu gráfico que a maioria não acredita nessa 

subsituição. 

 Novamente podemos cruzar resultados com outras questões e observamos como esses 

resultados se complementam e se justificam: Comparando o percentual entre as duas cidades 

em diversas das questões observamos que: as agências de Porto Alegre têm um contato mais 

freqüente com webfolios nos processos de seleção; Porto Alegre já tem um histórico maior de 

contratações com base em webfolios; Porto Alegre possui um percentual maior de 

profissionais que já consideram os webfolios uma realidade e um percentual maior de 

profissionais que acreditam que atualmente a sua função já é a de substituir o analógico. 

Portanto, é previsível que Porto Alegre, como mostra essa questão 11, dividisse mais as 

opiniões sobre essa futura substituição, ao contrário de Santa Maria, onde a maioria acredita 

que o analógico sempre será necessário nesse processo. 
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Gráfico 12 - Na sua opinião, qual a principal característica POSITIVA do portfolio virtual? (As 
alternativas de resposta para essa questão eram: “Baixo custo (de produção e manutenção)”, “Praticidade 
(produção e atualização)”, “Recursos (efeitos visuais, animações)”, “Visibilidade (disponibilidade na 
Internet)”, “Outra” e “Nenhuma”. Caso fosse marcada “Outra” a audiência deveria citar quais outras 
características acreditavam ser positivas em relação ao webfolio. Essa questão não foi limitada em apenas uma 
resposta, por isso a maioria dos questionários possuem mais de uma alternativa marcada ou citada). 
 

 
 

 A característica, tida como a maior vantagem do portfolio virtual, foi a praticidade. 

Essa preferência é confirmada e justificada pelas entrevistas, apresentadas no próximo 

capítulo. Vemos que todas as alternativas apresentadas como possíveis vantagens aparecem 

como escolha tanto para Porto Alegre quanto Santa Maria, e que nenhum dos profissionais 

considerou que os webfolios não possuem pontos positivos. Surgiu apenas uma característica 

apontada pela própria amostra (na opinião de 2 dos 20 profissionais de Porto Alegre) como 

outra vantagem do weboflio, que foi a agilidade. 
 
 
Gráfico 13 - Na sua opinião qual a principal característica NEGATIVA do portfolio virtual? (As 
alternativas de resposta para essa questão eram: “Impessoalidade (distância entre autor e usuário)”, “Falta de 
contato (físico) com as peças”, “Outra” e “Nenhuma”. Caso fosse marcada “Outra” a audiência deveria citar 
quais outras características acreditavam ser negativas em relação ao webfolio). 

 

 
 

 Ao contrário da opinião geral sobre as vantagens do portfolio virtual, não obervamos 

nenhum ponto que fosse considerado negativo pela maioria. Mas existem duas que aparecem 

tanto para Porto Alegre quanto para Santa Maria, que são a impessoalidade e a falta de 

contato, sendo que a primeira aparece em porcentagem bem maior na opinião de Santa Maria, 
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enquanto no gráfico da capital ela divide essa opinião justamente (de forma mais igual) com a 

falta de contato. O fato de essas duas alternativas aparecerem mais, também se justifica e 

explica pelos profissionais entrevistados, mais adiante, quando forem apresentadas as 

entrevistas. Surgiram duas características apontadas pelos próprios informantes como outras 

desvantagens do weboflio, que foram a facilidade de plágio a qual os trabalhos estão sujeitos 

estando disponíveis na internet e a visualização prejudicada dos trabalhos que pode ocorrer 

caso o tamanho das peças, por exemplo, não estiverem em um tamanho que possibilite uma 

visualização de textos ou figuras menores.  

Também é passível de observação o fato de que alguns não consideram nenhum tipo 

de ponto negativo em relação aos portfolios virtuais, opinião que também aparece nas 

entrevistas. 

 

4.3 OPINIÕES DOS ENTREVISTADOS 

  
Aqui estão reunidas e dividas em tópicos, as opiniões dos 5 (cinco) entrevistados que 

tiveram suas respostas gravadas e transcritas para a pesquisa. Já foi exposto, no início deste 

capítulo, o modo como se construiu e como se realizaram essas entrevistas. Cabe aqui, 

explicar que cada entrevista contou, em média, com 13 (treze) perguntas e, portanto, 13 

respostas de cada entrevistado. Para facilitar a compreensão e a leitura dessas respostas, 

optou-se por agrupar essas opiniões e dividi-las em 5 (cinco) tópicos (apresentados em ítens), 

que representam os pontos mais significativos do questionamento. 

 Através do questionário, que foi apresentado e teve seus resultados comentados no 

ítem anterior,já foi possível ter uma idéia geral sobre a existência ou não de determinadas 

práticas e opiniões que envolvem o portfolio (tanto em sua forma virtual quanto impressa) e 

as agências incluídas na amostra. Agora, com as entrevistas, podemos analisar mais 

profundamente e ter justificadas tais práticas e opiniões que nos foram apresentados, pois é 

justamente esse o seu papel nessa pesquisa, o de possibilitar uma qualificação das opiniões 

colhidas. 

 Todos os entrevistados, que terão suas opiniões expostas a seguir, fazem parte ou têm 

ligação com o setor de criação nas agências em que atuam, bem como participam dos 

processos de análise de portfolios e seleção de candidatos a vagas nesse mesmo setor, o que 

os qualificaram a participar da pesquisa. São eles: Alessando Carlucci (redator da SLM 

Ogilvy, de Porto Alegre), Keigiro Ueno (redator da Martins + Andrade, de Porto Alegre), 

Ricardo Veronez (diretor de criação da THCOM, de Porto Alegre), Gerardo Martinez (diretor 



 47

geral da Latino América, de Santa Maria) e Jaqueline Adams (diretora geral da J. Adams, de 

Santa Maria). 

 

4.3.1 Relação Virtual-Analógico 

 

Aqui serão apresentadas opiniões dos entrevistados sobre a relação atual entre 

portfolio virtual e impresso, e qual eles imaginam ser o futuro dessa relação. 

Na opinião de Alessando Carlucci, os dois suportes para portfolio (virtual e impresso) 

são importantes hoje, mas ele acha que é “demérito” um profissional ou estudante da área de 

criação não possuir já um portfolio na internet. Segundo ele “está tudo tão virtual, tudo tão 

conectado, que tu não ter um vai passar a impressão que tu ficou no passado. Se é alguém 

muito experiente, conhecido no mercado, tu até releva, mas pra alguém que quer entrar no 

mercado é fundamental”. Essa afirmação corrobora, na prática, com abordagens encontradas 

nos capítulos 2.3 e 2.4 do referencial teórico do presente trabalho, que tratam, 

respectivamente da interatividade e da hipertextualidade como características fundamentais 

da internet, no momento em que ela põe em conexão todos seus usuários e todo seu. 

Atualmente, Alessandro acredita que o virtual ainda tem a função de complementar o 
analógico, pois ele não dispensa uma entrevista pessoal com o candidato e, 
consequentemente, uma análise na pasta de trabalhos da pessoa:  

 
acho que mesmo com o virtual tu vai ter que chamar a pessoa pra conversar, e ele 
vai acabar trazendo a pasta (de trabalhos). As vezes têm coisas que ele não postou 
no portfolio virtual, ou porque é muito novo, muito antigo, ou muito ‘pesado’, no 
caso de vídeos. 
 

Futuramente, Alessandro não crê em uma substituição completa do impresso pelo 

virtual: “acho que de qualquer forma tu tem que ver a pessoa e o trabalho. Até porque na 

internet o que te garante que aquele trabalho foi realmente feito pela pessoa?”, mas alerta para 

a importância de aderir ao digital: “as pessoas têm que evoluir, quem já tiver seu site pessoal, 

já está um passo a frente, não pode ficar pra trás!” 

  Keigiro Ueno considera que, tanto virtual quanto impresso tem o mesmo peso nos 

processos de análise, pelo menos na Martins + Andrade, o que vale é o trabalho. Mas o virtual 

surgiu para agilizar esse processo, poupando um tempo precioso dos diretores de criação: 

“assim ele pode analisar o portfolio quando sobrar algum tempo. Não que um seja melhor que 

o outro, o que vale é o trabalho que está ali, mas o virtual facilita”.  

Embora o virtual facilite muito, Keigiro acha que é muito importante para o criativo 

possuir ainda um portfolio impresso, e que o importante, independente de qual formato, é 
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saber fazer uso do portfolio: “eu acho que tem que saber usar o portfolio certo dependendo da 

ocasião. Em algumas o analógico vai ser melhor, em outras, temos que aproveitar que existe 

esse recurso e utilizar o analógico. Os dois são válidos, mas depende do caso”. Para Keigiro, 

no futuro a relação não vai ficar restrita somente ao virtual: “eu acho que não, porque as vezes 

a pessoa vai diretamente para uma entrevista, e ainda conta muito (e vai continuar contando) o 

pessoal, o bate-papo”. 

Para o diretor de criação Ricardo Veronez, o que pesa nos processos de seleção sem 

dúvida é o portfolio, mas não interessa se for virtual ou impresso. Ricardo valoriza muito um 

ponto que, a principio, está mais ligado ao portfolio analógico e sua apresentação, que é a 

conversa, impossibilitada em uma análise de portfolio on-line: “eu não vou realizar uma 

contratação baseada apenas no portfolio virtual. Acho que, se bem elaborado, futuramente ele 

irá substituir o impresso, mas nunca a conversa”. 

 “O portfolio é uma bela ferramenta, pra quem sabe usá-lo”. Essa é a visão de Gerardo 

Martinez sobre o portfolio, seja ele no formato que estiver. Para ele, o fundamental é saber 

montar um portfolio organizado e que traga referências dos trabalhos que ali estão:  
 
já recebi, por exemplo, pessoas que trouxeram uma pasta, com o trabalho todo 
“atirado” ali dentro, então tu já observa que não está lidando com alguém 
organizado, ao contrário daquele que apresentam um portfolio bem organizado, com 
referências, por exemplo, que são importantes pra dar credibilidade aquele trabalho. 
  

Gerardo dá ênfase à questão das referências pois, segundo ele, embora não se parta do 

princípio que a pessoa está mentindo, pode acontecer uma omissão de informações. Outro 

ponto importante em relação ao portfolio, segundo ele, é a pessoa indicar qual foi a sua 

participação em cada trabalho: “geralmente tu só escuta “fui eu quem fiz”, então tu vai atrás 

de informação e descobre que na verdade essa pessoa só fez a chamada da peça, por 

exemplo”. 

Sobre o analógico se tornar obsoleto frente ao virtual, Gerardo diz: “eu não acho. 

Assim como o virtual não substituiu os livros. Eu não vou deixar de receber alguém que não 

tenha um portfolio virtual. Claro que o virtual é mais prático, por causa do meio que utiliza, 

que possibilita que tu utilize trabalhos em diversos formatos, seja em forma gráfica, de áudio 

ou vídeo. Mas nada impede que tu tenha o portfolio impresso, junto com um DVD, por 

exemplo”. 

 Sobre a importância do portfolio dentro desses processos de seleção da agências, 

Jaqueline Adams diz o seguinte: “Eu acho que é importante o contato pessoal, tu conversar 

com a pessoa. Mas independente do suporte, o importante é o trabalho”. Jaqueline justifica 
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porque acha o trabalho o mais importante, independentemente da forma que for apresentado, 

com um caso que aconteceu dentro de sua própria agência: “O nosso diretor de criação, por 

exemplo, apareceu espontaneamente aqui na agência, com um cartão de visitas. E só pelo 

cartão de visitas eu já pude ver o tipo de profissional que ele era”. 

 Segundo ela, o portfolio virtual já deveria ser uma realidade, pois é algo que facilita 

muito o processo de selecionar pessoas nas agências. Além de mais pratico, Jaqueline expõe 

outra questão importante, que é o perfil mais ecológico do virtual, além da questão do espaço 

físico: “muitas vezes tu faz uma “limpeza” nas gavetas da agência e acaba jogando fora 

muitos trabalhos de pessoas que tu acabou nem contatando. Se tu tem a oportunidade de 

organizar esses trabalhos em pastas no computador, facilita muito mais”. 

 Questionada se acredita que o virtual vai prevalecer sobre o impresso, Jaqueline é 

breve e direta: “Acredito que sim. E gostaria que sim”.  

 

4.3.2 Portfolios Virtuais Nas Agências 

 

Aqui foram reunidas a respostas a questões que tratavam sobre o papel e a importância 

do portfolio virtual no dia-a-dia das agências e em seus processos de seleção. 

Segundo Alessando, na SLM Oglvy, o contato com portfolios virtuais  é freqüente. 

Sempre que existe a indicação ou interesse em alguém, e essa pessoa possui trabalho 

disponível na internet, já é possível um primeiro contato com ele:  
 
se tu tá procurando alguém para trabalhar, recebe algumas indicações e se a pessoa 
tem portfolio virtual tu já pode acessar e fazer uma primeira triagem, se vale a pena 
realmente chamar a pessoa para uma entrevista ou se não é o perfil que tu está 
procurando. 

  

Mas, ainda segundo Alessandro, esse contato com o portfolio on-line é apenas um 

primeiro passo, mas nunca será decisivo, por si só, em uma contratação, pois o contato 

pessoal ainda é fundamental: “a gente pode contratar, de repente, um freelancer com base 

num portfolio eletrônico, para um trabalho de uma ou duas semanas, mas para trabalhar 

dentro da agência não, nesse caso tem que chamar e conversar”. 

 Keigiro diz que, na Martins + Andrade, links para portfolios virtuais são enviados 

frequentemente, principalmente por e-mail, por pessoas que se candidatam sem serem 

procuradas. Dentro da Martins + Andrade, Keigiro não lembra de nenhuma contratação que 

tenha sido efetivada com base na análise de um portfolio on-line, mas afirma que é comum: 

“sei de casos que aconteceram sim, em outras agências, inclusive com a contratação de uma 
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pessoa de outro estado”. Já em relação a outros formatos de portfolios digitais, que podem ser 

apresentados em uma entrevista na agência, Keigiro diz: “eu acho que é pouco prático. A 

pessoa vai depender de um equipamento disponível para visualizar o material”. 
 
Sempre que eu abro alguma vaga para a criação na THCOM aparecem muitos 
portfolios virtuais. Primeiro são realizadas pré-seleções que são feitas sempre 
através do virtual, seja através de sites ou de imagens digitais dos trabalhos 
(enviadas por e-mail) e só depois a pessoa tem a oportunidade da entrevista pessoal.  

 

O depoimento acima é de Ricardo e, ainda segundo ele, se o candidato não possui um 

portfolio on-line ou pelo menos os trabalhos digitalizados (em imagem ou PDF) para enviar, 

já está automaticamente descartado, pois não tem como receber tantas pessoas na agência. Por 

isso é comum, além do recebimento de links para portfolios virtuais, o envio de arquivos em 

PDF, ou o envio de CD’s, por parte de candidatos que não possuem o trabalho disponível na 

internet. O portfolio virtual nunca foi a única base para uma contratação na THCOM: 

“somente através dele não. Mas ele sempre serve como primeira forma de apresentação do 

trabalho, que antecede uma entrevista pessoal”, diz Ricardo. 

Na Latino América, conta Gerardo, o recebimento de links para webfolios já virou um 

habito, e está cada vez mais comum: “É freqüente, e está cada vez mais, principalmente em 

relação a pessoas que moram à uma distância maior”. Um fator que potencializa essa situação 

é a possibilidade de envio de currículos e portfolios em um espaço destinado a essa relação 

com os pretendentes a vagas, dentro do próprio site da agência: “muitos desses portfolios 

virtuais chegam através do nosso site, que oferece essa oportunidade, o que ocasiona o 

contato de muitas pessoas de fora do estado, inclusive”. Gerardo explica esse processo:  

 
a gente recebe muitos e-mails, através do nosso site, de pessoas se propondo a 
trabalhar conosco, que enviam junto uma parte do seu trabalho ou um link para 
portfolio. Dependendo desse trabalho, se tu perceber que ali existe um padrão, esse 
portfolio virtual pode ser definitivo na contratação dessa pessoa, mas isso não é uma 
regra. 

  

Quanto a contratações que partissem de um contato prévio com portfolios virtuais, 

Gerardo afirma que já aconteceu, mais de uma vez. 

Por outro lado, Jaqueline diz que na J. Adams não costuma receber indicações para 

portfolios pela internet. Segundo ela, isso é muito freqüente em relação a currículos. 
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4.3.3 Intimidade Com Webfolios 

 

Aqui, os entrevistados revelam qual o seu grau de conhecimento e intimidade com os 

portfolios on-line e fazem uma avaliação dos mesmos. 

Alessandro diz que não possui o hábito de buscar portfolios na internet por conta 

própria, mas apenas quando recebe alguma indicação. Muitos desses webfolios que lhe são 

indicados são os blogs do CJC (Clube dos Jovens Criativos), mas também recebe links para 

sites pessoais e arquivos com trabalhos em PDF.  

Alessandro da ênfase a um aspecto importante, segundo ele, para todo portofolio 

virtual, que é a forma como esse apresenta os trabalhos:  
 
eu acho que quanto melhor for a apresentação desse portfolio melhor vai ser a 
impressão causada, e isso (criar uma boa apresentação) nem todo mundo consegue. 
Pela forma tu já vê o cuidado que a pessoa tem, o quanto ela se desdobrou pra 
aquilo. É claro, se a apresentação for algo menos trabalhado, mas o trabalho for 
muito bom, também é relevante. 

 

Na sua opinião, o suporte on-line mais utilizado atualmente para hospedar os 

webfolios são os blogs. Embora ele faça uso de muitos outros sites, mas como forma de 

buscar referências para seus trabalhos. 

Keigiro revela: “eu não visito com freqüência (portfolios na internet). Eu sei que 

existem, no site do CJC (Clube dos jovens criativos) bastante blogfolios, ou quando existem 

essas indicações mesmo, que eu costumo visitar”. Além de citar (também) o site do CJC como 

freqüente suporte dos webfolios indicados, Keigiro também divide a opinião com Alessandro 

(da SLM Ogilvy) quanto a forma mais comum de portfolios na internet, que também acha ser 

o blog. 

 Quanto ao nível, de forma geral, dos webfolios, o redator da Martins + Andrade 

considera bom: “os blogs, por exemplo, te possibilitam utilizar vários tipos de mídia, tanto 

impressa quanto eletrônica. Então, dependendo do caso, fica mais completo do que uma 

versão impressa (de portfolio)”. 

 Da mesma forma, Ricardo Veronez diz que só costuma visitar os portfolios virtuais 

que são encaminhados para a agência. Não costuma ficar buscando por portfolios virtuais. 

Segundo ele, os que recebe com mais freqüência são aqueles disponíveis no Flickr e no 

Carbonmade, que dão suporte à hospedagem de trabalhos e fotografias na internet. A citação 

de tais suportes, por parte de Ricardo, corrobora com aquilo que é mencionado no presente 
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trabalho, dentro das suas bases teóricas, que já os apresentava como opções na hospedagem 

de portfolios na internet (p. 17). 

Ricardo sobre os portfolios na internet: “atualmente eles cumprem a função, que é dar 

uma prévia dos trabalhos de uma forma rápida, servindo como uma porta de entrada. Mas 

ainda não funciona de uma forma completa, como algo que dispensaria uma entrevista”. 

Gerardo, a exemplo dos demais entrevistados, também não costuma visitar portfolios 

por livre e espontânea vontade: “só quando me mandam”. Sobre a melhor forma de se 

construir um webfolio, ele acha que não existe regra, mas algumas coisas podem fazer 

diferença, como apresentações em flash, por exemplo. Também é importante que, 

virtualmente, o visitante possa entender a funcionalidade de algumas peças: “no caso de peças 

impressas que tenham acabamentos diferenciados, como dobras ou aberturas, você 

demonstrar isso da melhor forma possível, seja através de um vídeo, fotos ou de um passo-a-

passo”.  

Gerardo também alerta para alguns elementos que podem prejudicar ou mesmo 

impossibilitar a visualização dos trabalhos: “no virtual, é preciso que a pessoa acesse o 

trabalho da forma mais rápida e direta possível: se tu criar muito “enfeite” como animações 

em movimento, ou elementos que demorem para carregar na tela da pessoa, ela vai cansar”. 

Tais recursos tecnológicos que podem ser utilizados como formas de apresentação nos 

webfolios (como recursos para a integração entre elementos textuais e visuais) são citados no 

item 2.2 deste trabalho (p. 17). 

A diretora da J.Adams também não costuma visitar portfolios on-line, segundo 

Jaqueline: “às vezes a gente visita alguns sites como o Flicker, quando o profissional nos 

indica, mas até agora tem acontecido, em geral, apenas com fotógrafos. Aconteceu também, 

recentemente, o caso de um designer que prestou um serviço para um cliente e nos enviou o 

endereço do seu portfolio na internet”. Na procura por vagas, na J. Adams, ainda predominam 

as visitas pessoais, com o portfolio impresso ou através de um CD.   

Jaqueline acha que seria interessante a existência de algum “banco de profissionais” da 

cidade: “Acho que seria algo interessante para sugerir. A gente aqui (da agência) participa do 

Clube de Criação, mas isso é mais voltado para as próprias agências e seus portfolios”.  

4.3.4 Fatores Importantes Além Do Portfolio 

 

Os entrevistados também citam e justificam a importância de outros fatores, além do 

portfolio, que influenciam nas decisões de contratação das agências. 
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 Alessandro considera a indicação muito presente e importante dentro dos processos de 

seleção: “Até porque tu vai chegar num ponto em que tu tens duas pessoas que se equivalem, 

em termos de trabalho, de salário, mas aí alguém aqui de dentro fala ‘esse cara é legal, 

trabalha bem’, e tu vai contratar quem?”. Também para Keigiro, é comum a indicação: 

“Geralmente é uma indicação pessoal mesmo, a gente conversa com amigos e pede a 

indicação de alguém, e eles nos mandam telefone, e-mail ou mesmo um endereço de portfolio, 

se a pessoa tiver”. 

 Já Ricardo acha que o portfolio ainda pesa muito mais do que qualquer outro fator, 

mas que a indicação é sempre uma porta de entrada: “se alguém que eu conheça indicar de 

uma forma positiva uma pessoa, ela já chega aqui com pontos a favor”. 
 
Acho que o que conta é o trabalho da pessoa, embora já tenha acontecido casos de 
profissionais que realizaram grandes trabalhos em outros agências mas não se 
adaptaram aqui, por alguma razão. Assim como já aconteceu o contrário, em que 
apostamos em alguém que tinha um portfolio relativamente fraco, mas desempenhou 
um bom trabalho aqui dentro. 

 

A opinião, representada no depoimento acima, é de Gerardo Martinez, que também 

revela que a indicação de uma pessoa por parte de outros profissionais ainda é presente e 

importante:  
 
nesse mercado é muito difícil realizar aquele processo tradicional, por exemplo, de 
anunciar uma vaga no jornal, ou contratar uma agência de empregos, embora eu já 
tenha tentado por esses meios, sem resultados. Nessa busca, o que é eficiente é a 
indicação e também é tu saber aproveitar as pessoas que te procuram. 

 

Além de receber indicações, Gerado diz que frequentemente indica estudantes e 

profissionais para vagas em outras agências, caso não esteja precisando no momento. 

Jaqueline Adams não foge muito da opinião dos demais: “Tem sempre a indicação. O 

comportamento do profissional também é importante. A experiência também pesa, só que 

quanto mais experiente, mais valorizado o profissional”. 

 

 

4.3.5 Vantagens E Desvantagens Do Webfolio 

 

Os entrevistados falam sobre quais consideram ser as principais vantagens e 

desvantagens do portfolio virtual. 
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A rapidez e a facilidade de se acessar o trabalho de alguém, na opinião de Alessandro, 

são os principais pontos positivos dos webfolios. “não precisar marcar uma entrevista, porque 

ninguém têm muito tempo livre hoje. Como eu disse, é bom para uma primeira triagem”.  

 Sobre as vantagens do portfolio on-line, Keigiro Ueno opina:  
 
acho que essa questão de não ser necessário marcar um encontro pessoal. 
Geralmente o diretor de criação não pode atender, devido a algum imprevisto. Às 
vezes para marcar uma reunião podem levar vários dias ou mesmo semanas, e então 
ele pode ver o teu portfolio (através da web) quando sobrar um tempo,e isso é bom. 

 

Ricardo vê, nos portfolios on-line, um ponto positivo na facilidade de acesso ao 

trabalho, sem ser preciso se locomover, um ponto a favor dos webfolios, além da facilidade 

que o digital oferece, de forma geral: “Tu pode alterar tuas peças de forma rápida e sem 

custo”.  

Gerardo, quanto aos benefícios, cita a praticidade como o principal deles.  

Jaqueline vê muitos pontos que lhe agradam nos webfolios: “A questão do tempo, que 

facilita pra quem vai analisar, a praticidade e também impede que a produção (impressão, 

acabamento) interfira de alguma forma negativa na idéia. E também tem outra vantagem que é 

a possibilidade de “repassar” o trabalho para outras agências, principalmente quando você não 

está necessitando de alguém, mas alguma outra agência está”.  

Essa praticidade, que é apontada de forma unânime como uma qualidade do portfolio 

virtual, já foi abordada no item “O portfolio virtual” (p. 16) dentro das bases teóricas desse 

trabalho, justificada pela facilidade de postagem e manutenção de conteúdo que oferecem os 

webfolios. 

Também podemos observar as opiniões dos entrevistados sobre pontos que 

considerem negativos em relação aos portfolios virtuais, como a de Alessando, que cita como 

uma desvantagem a impessoalidade, e diz: “às vezes tu pode achar algum portfolio que tu 

gostou e depois esquecer de quem era, por exemplo”. Já para Keigiro, desvantagem é o risco 

de formar uma opinião equivocada sobre a pessoa sem ter ao menos conversado com ela, 

somente através da análise do seu trabalho na internet. 

Sobre algum possível ponto negativo, Ricardo diz: “não vejo desvantagens. Existem 

algumas coisas como, por exemplo, o cuidado com o tamanho das peças, no caso de um 

redator, o cuidado para que o texto possa ser visualisado perfeitamente”. Desvantagens 

também não são encontradas por Gerardo, que diz:  
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se a partir de agora eu recebesse somente portfolios virtuais, isso não afetaria em 
nada os processos de contratação da agência. É um facilitador. Qualquer problema 
ou dúvida tu pode sanar posteriormente através da entrevista. 

 

Por fim, Jaqueline também não encontra nenhum ponto que possa ser visto como 

negativo, mas que por ser virtual, os webfolios podem estar sujeitos a problemas técnicos, que 

impeçam a sua visualização (como um servidor fora do ar, por exemplo). 

A impessoalidade, muitas vezes citada pelos entrevistados, como uma característica 

dos webfolios (independente de considerarem um fator negativo ou não) é um dos ponto de 

discussão sobre a internet , como foi exposto no ítem “sociabilidade virtual” (p. 12) , que trata 

justamente das relações inter-pessoais na web, que, segundo alguns, estariam afastando cada 

vez mais os indivíduos. 

 

4.3.6 ENTREVISTAS - OPINIÃO GERAL 

 

 Tendo apresentado as opiniões dos entrevistados, divididas em 5 diferentes assuntos, 

entende-se que, para fins de análise e de melhor compreensão, torna-se útil mostrar essas 

opiniões de uma forma geral, com aquilo que se pode observar como sendo pontos chaves de 

cada assunto. Tal apresentação será feita em forma de um quadro, apresentado a seguir: 
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Quadro 1 - Opinião geral dos entrevistados para cada um dos 5 tópicos da entrevista. 

Relação Virtual-Analógico:  

- o analógico ainda é importante, mas o virtual já é fundamental; 

- hoje ambos se complementam, e deve continuar assim futuramente; 

- o mais importante é o trabalho apresentado pelo candidato, independente do suporte. 

 

Portfolios Virtuais Nas Agências: 

- já são apresentados com frequência; 

- não subsituem nem dispensam a entrevista pessoal e o portfolio analógico (servem como 

uma pré-seleção). 

 

Intimidade Com Webfolios: 

- profissionais entrevistados não costumam navegar (por vontade própria) em busca de 

webfolios, mas frequentemente visitam aqueles que lhes são indicados; 

- de modo geral, os portfolios virtuais cumprem seu papel. 

 

Fatores Importantes Além Do Portfolio  

- a indicação é citada por todos 

 

Vantagens E Desvantagens Do Webfolio  

- a praticidade é vista como um dos principais pontos positivos; 

- alguns não encontram desvantagens. Os que encontram citam a impessoalidade como 

principal ponto negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

CONCLUSÕES 

   

 Ao longo do trabalho, conforme foram sendo obtidos os resultados, que representavam 

a opinião dos profissionais das agências que serviram como amostra para a pesquisa, e 

principalmente ao serem analisados e cruzados todas essas opiniões, já na fase conclusiva do 

estudo, alguns questionamentos do trabalho foram esclarecidos e foi fornecido um panorama 

claro da relação estabelecida entre os dois formatos de portfolios (analógico e virtual) e as 

agências, em seus processos de seleção. 

 Vale lembrar, como já foi levantado no inicio desse estudo, que diante da pouca ou 

quase nenhuma bibliografia ou estudos que tratassem sobre portfolios e sua relação com as 

agências, toda e qualquer conclusão ou esclarecimento que o trabalho trouxesse ao final da 

pesquisa, seria válido como forma de contribuir com um enfoque abrangente, de forma que 

futuramente ele possa servir como base para novas abordagens sobre o mesmo tema. 

 Antes de qualquer afirmação que tenha intenção de ser esclarecedora ou conclusiva, 

vale alertar que quando a expressão “a maioria das agências” for utilizada, está sendo feita 

uma referência à maioria das agências pesquisadas, ou seja, aquelas que serviram como 

informantes para a pesquisa, embora se acredite que essa amostra, embora não possa falar por 

todas as agências de propaganda como sendo uma opinião compartilhada de forma nacional 

ou global, é um indicador muito forte do que acontece sim, de uma forma geral, no mercado 

de agências publicitárias, pois acredita-se também que, embora existam, não são tão agudas as 

diferenças estruturais e funcionais entre as agências de Porto Alegre e Santa Maria em relação 

à todas as demais. 

 Desde o início, afirmou-se, através do referencial teórico, que a internet, mesmo sendo 

uma “inovação” se considerarmos toda a história da comunicação, já é uma realidade 

incontestável, presente nas relações e que tem participação tanto nos campos social e cultural 

como no econômico, o que inclui a atividade publicitária no mundo todo. Sendo o portfolio 

virtual uma ferramenta criada pela e para a internet, ele também pode ser considerado uma 

novidade e, talvez por isso, ainda existam poucos estudos que apontem como e o quanto ele já 

é utilizado como forma de os profissionais e estudantes da criação se relacionarem com o 

mercado publicitário. Esse é o primeiro ponto sobre o qual podemos levantar alguma 

afirmação de caráter conclusivo, baseando-se nos dados coletados pelo questionário e pelas 

opiniões concedidas nas entrevistas: o portfolio virtual já é uma realidade, tanto para os que 

fazem uso dele como ferramenta de divulgação de trabalho e auto-promoção, quanto para as 

agências da amostra, que já estão, em sua maioria, íntimas e habituadas com tal ferramenta.  
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 Essa primeira afirmação, de caráter conclusivo, justifica-se através de outra prática que 

também foi confirmada pela pesquisa: a maioria das agências já recebem (boa parte delas, 

frequentemente) o webfolio como forma de apresentação de trabalhos daqueles que 

buscam trabalho ou estágio nos setores de criação dessas agências, o que, obviamente, 

confirma a utilização dos webfolios como uma prática já consolidada na relação agência - 

candidato. Outra verificação é a de que a maioria dos profissionais que são, dentro de suas 

agências, responsáveis pela criação, já possuem um conhecimento e familiaridade com a 

ferramenta webfolio. 

 É notável que o objeto principal trabalhado pelo estudo foi o portfolio em sua forma 

virtual, mas em nenhum momento deixou-se de considerar o portfolio analógico como fator 

importante dentro desses processos seletivos das agências, e nem se poderia, pois a pesquisa 

só veio a confirmar que ele ainda continua sendo amplamente utilizado e estimado, tanto 

por agência quanto por candidato. Podemos, mais do que afirmar, justificar tal importância 

novamente baseando-se nos resultados obtidos pela pesquisa, que mostram que as opiniões 

ainda se dividem quando trata-se de traçar um perfil da relação entre o virtual e o impresso. 

Essa divisão ocorre tanto no que diz respeito aos dias de hoje, quando a opinião geral é a de 

que os dois formatos se complementam, mas não substituem um ao outro, quanto 

futuramente, quando a opinião geral das agências ainda se divide quando se questiona se o 

virtutal um dia substituirá completamente o analógico. Além do mais, na maioria das agências 

da amostra, o peso de avaliação é o mesmo para qualquer um dos dois formatos. 

 Já se pôde trazer, portanto, afirmações que, se não conclusivas, pelo menos 

esclarecedoras sobre a afirmação dos webfolios como uma realidade para profissionais e 

agências e suas relações, e também sobre permanência das pastas de trabalho, ainda em pleno 

uso e que não teve sua imagem arranhada ou valor diminuído. Mas podemos traçar um perfil 

conclusivo sobre como esses dois formatos convivem e, como a própria opinião geral 

determinou, se complementam, dentro dos processos seletivos internos dessas agências? 

Acredita-se que sim. Com base nas análise dos dados quantitativos, fornecidos pelo 

questionário, e principalmente através dos relatos e opiniões expostas nas entrevistas, 

podemos ilustrar, de forma confiável, como se dá esse processo, desde o primeiro contato 

entre agência e candidato, até a decisão final da agência, por contratação ou não-contratação. 

 Primeiramente, o portfolio virtual se confirmou como um “primeiro contato” da 

agência com o trabalho do candidato. As agências chegam a esse portfolio, geralmente, 

através da indicação, seja por parte do próprio candidato, que envia o link de seu portfolio on-

line (tendo sido solicitado ou não) ou por meio de indicação de uma terceira pessoa, que 
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repassa esse link para a agência. A seguir, através desse portfolio virtual, o trabalho já pode 

ser analisado e julgado pela agência, por aqueles que têm papel opinativo ou decisivo dentro 

do processo de seleção, e determinam se o candidato tem o perfil criativo necessário para que 

se invista mais tempo em uma entrevista pessoal. Se for decido que sim, esse candidato já é de 

interesse da agência, e deve ser chamado para uma entrevista pessoal, onde provavelmente 

terá a oportunidade de mostrar seu trabalho da forma convencional, através da pasta de 

trabalhos, e também ter outras qualidade avaliadas, além do trabalho. E é essa parte, a da 

entrevista cara a cara com o candidato, que de fato vai decidir pela sua permanência ou não na 

agência, ou seja, o portfolio virtual não é, por si só, um fator decisivo e soberano no processo 

seletivo das agências, e sim um elemento de pré-seleção, um “facilitador” (como é citado por 

um dos entrevistados) do processo. 

 Podemos afirmar, então, que o mesmo “ritual” que já se convencionou há anos como o 

padrão na apresentação de um candidato para agência, o da entrevista pessoal com pasta de 

trabalhos em mãos, ainda é a etapa decisiva na escolha da agência, e é dentro desse “ritual” 

que surgiu um elemento que não havia sido considerado pelo trabalho: a conversa. A ato de 

conversar com o candidato foi considerado pelos entrevistados, de forma praticamente 

unânime, como insubstituível, mesmo que esse se prove possuidor de um perfil extremamente 

criativo e produtivo, através de uma análise prévia de seu trabalho. O “olho no olho” ainda é, 

portanto, fundamental para as agências conhecerem melhor um possível futuro membro de 

sua equipe de criação. 

 Essa necessidade pela entrevista pessoal demonstra porque a impessoalidade foi 

determinada como sendo a maior desvantagem do portfolio virtual, justamente por que ele é 

uma forma de visualização distante do autor, onde apenas o trabalho pode falar por ele. Por 

outro lado, a exaltação do portfolio como um facilitador, está de acordo também com aquela 

que, através da pesquisa, foi eleita a maior vantagem dos webfolios: a praticidade, que 

permite ao profissional da agência ter acesso ao trabalho de forma rápida e quando tiver um 

tempo disponível, sem precisar agendar encontros e podendo analisar diversos portfolios ao 

mesmo tempo. 

 Existe outra questão levantada neste trabalho, e determinada a ser um dos objetivos da 

pesquisa, que é verificar a existência de outros fatores além do portfolio que podem ter 

influência direta no processo de contratação das agências. Podemos concluir, com certeza, 

com base na pesquisa, que tais fatores existem, e não são poucos. O principal deles, podemos 

dizer, seguramente, que é a indicação de candidatos, feita por profissionais internos da 

própria agência ou de outras. Esse é um fator que tem influencia mesmo antes de o candidato 
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se apresentar pessoalmente na agência, onde então, através da tão valorizada conversa outros 

fatores também citados como influentes no processo podem ser verificados, como a 

experiência do candidato, a afinidade e sincronia com agência, motivação, profissionalismo, 

cultura geral, valores pessoais, local de residência e referências profissionais.  

 Como se observou na metodologia do trabalho e na apresentação dos resultados para 

os questionários, realizou-se, intencionalmente, uma análise separada de dados quantitativos 

para Porto Alegre e Santa Maria, para que houvesse a possibilidade de se constatar diferenças 

(grandes ou pequenas) entre as opiniões das agências pesquisas em cada cidade. Como existe 

uma diferença considerável entres as amostras (número de agências pesquisadas) de cada 

cidade, seria imprudente afirmar com convicção que existem diferenças marcantes entre os 

dois mercados, mas é possível notar, com a ajuda dos gráficos e das entrevistas (concedidas 

pro profissionais das duas cidades) uma pequena diferença, que parece estar ligada ao 

tamanho do mercado e as estruturas das agências de cada cidade. O que representa é que 

Santa Maria ainda é mais “inexperiente” na relação com os webfolios, que ainda tem uma 

postura mais conservadora e um olhar mais precavido sobre essa ferramenta, que já é utilizada 

e bem popular, mas ainda não tem tanto peso dentro dos seus processos de seleção, embora 

em algumas ela já seja vista praticamente da mesma forma que em Porto Alegre. Tal situação, 

se verdadeira, é compreensível e natural, já que a utilização dos webfolios ainda é uma prática 

recente e certamente será mais rapidamente absorvida por mercados de cidades de grande 

porte como a capital Porto Alegre, onde as agências buscam facilitar o máximo possível todos 

os seus processos internos de forma a valorizar mais o seu tempo. 

 São com essas afirmações, conclusões e esclarecimentos que esse trabalho chega ao 

fim, ciente de que realizou uma pesquisa confiável, acerca de um tema pouco explorado, e 

com satisfação por ter, na visão de seu autor, chegado a respostas para todos os 

questionamentos propostos como objetivos para o estudo. Espera-se que este trabalho seja de 

bom proveito para sanar possíveis dúvidas sobre o assunto e servir como base para futuros 

trabalhos sobre esse tema que provavelmente será mais explorado em breve, com a utilização 

cada vez mais disseminada e afirmada dos porfolios virtuais nos processos de seleção das 

agências, não só de Santa Maria e Porto Alegre, como do mundo inteiro. 
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ANEXO 1 - Questionário enviado aos informantes da pesquisa 
 

1- Qual o seu nível de participação (dentro da agência) no processo de avaliação e 
contratação de profissionais e estagiários da área de criação? 
 
(   ) Sou o responsável 

(   ) Não tenho a palavra final mas participo das escolhas 

(   ) Não participo diretamente mas sei como funciona 

 

2- Qual a sua função (cargo) dentro da agência? 

(   ) Diretor De Criação 

(   ) Diretor De Arte 

(   ) Redator 

(   ) Outra – Qual? (                            ) 

 

3- Qual o seu nível de conhecimento em relação aos portfolios virtuais? 

(   ) Desconheço 

(   ) Já ouvi falar 

(   ) Conheço 

(   ) Conheço e tenho familiaridade com o assunto e objeto (portfolio vitual) 

 

4- Você Costuma Visitar Portfolios Virtuais Na Internet? 

(   ) Não 

(   ) Sim – Qual a sua opinião sobre eles (de uma forma geral)?  

                                                                 (   ) Ainda precisam melhorar 

                                                                 (   ) Cumprem seu papel como portfolios 

 

5- O portfolio virtual É ou JÁ FOI utilizado como forma de apresentação de trabalho 
por algum entrevistado (na sua agência) ? 
(   ) Não      

(   ) Sim  - Com que freqüência?  (   ) RARAMENTE  (   ) FREQUENTEMENTE 

 

6- Alguma contratação (de profissional ou estagiário) já foi efetivada com base na 
análise de um portfolio virtual? 
(   ) Não 

(   ) Sim 
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7- No seu julgamento, dentro dos processos de escolha da agência, qual a importância 
(peso) do portfolio virtual em relação ao analógico? 
(   ) Ambos são vistos e analisados da mesma forma 

(   ) Prefiro o analógico 

(   ) Prefiro o digital 

 

8 – Existe algum outro fator relevante no processo de escolha de profissionais e 
estagiários que não esteja relacionado com o portfolio ou qualidades do entrevistado (ex: 
indicação) ? 
(   ) Não    

(   ) Sim - QUAL? (                                ) 

 

9- Na sua opinião os portfolios virtuais já podem ser considerados: 

(   ) Realidade      

(   ) Tendência 

 

10- ATUALMENTE, qual você acredita ser a função do portfolio VIRTUAL em relação 
ao ANALÓGICO (pasta de trabalhos)? 
(   ) Substituir    

(   ) Complementar     

(   ) Outra - QUAL? (                                    ) 

 

11- Você acredita que FUTURAMENTE o portfolio virtual possa vir a substituir 
completamente o analógico? 

(   ) Sim    

(   )  Não 

 

12- Na sua opinião, qual a principal característica POSITIVA do portfolio virtual? 

(   ) Baixo custo (de produção e manutenção) 

(   ) Praticidade (produção e atualização) 

(   ) Recursos (efeitos visuais, animações) 

(   ) Visibilidade (disponibilidade na Internet)   

(   ) Outra – QUAL? (                           ) 

(   ) Nenhuma 
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13- Na sua opinião qual a principal característica NEGATIVA do portfolio virtual? 

(   ) Impessoalidade (distância entre autor e usuário) 

(   ) Falta de contato (físico) com as peças 

(   ) Outra – QUAL? (                       ) 
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ANEXO 2 - Roteiro-base utilizado nas entrevistas da pesquisa 
 

1- Qual o seu nível de participação (dentro da agência) no processo de avaliação e 
contratação de profissionais e estagiários da área de criação? 
 
2- Qual a sua função (cargo) dentro da agência? 
 
3- Qual o seu nível de conhecimento em relação aos portfolios virtuais? 
 
4- Você Costuma Visitar Portfolios Virtuais Na Internet? De forma geral, qual sua 
opinião sobre eles? 
 

5- O portfolio virtual É ou JÁ FOI utilizado como forma de apresentação de trabalho 
por algum entrevistado (na sua agência) ? Com que freqüência? 

 

6- Alguma contratação (de profissional ou estagiário) já foi efetivada com base na 
análise de um portfolio virtual? 
 
7- No seu julgamento, dentro dos processos de escolha da agência, qual a importância 
(peso) do portfolio virtual em relação ao analógico? 
 
8 – Existe algum outro fator relevante no processo de escolha de profissionais e 
estagiários que não esteja relacionado com o portfolio ou qualidades do entrevistado? 
 
9- Na sua opinião os portfolios virtuais já podem ser considerados: 
 
10- ATUALMENTE, qual você acredita ser a função do portfolio VIRTUAL em relação 
ao ANALÓGICO (pasta de trabalhos)? 

 

11- Você acredita que FUTURAMENTE o portfolio virtual possa vir a substituir 
completamente o analógico? 
 
12- Na sua opinião, qual a principal característica POSITIVA do portfolio virtual? 
 
13- Na sua opinião qual a principal característica NEGATIVA do portfolio virtual? 
 


