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RESUMO 

 Este trabalho compreende um estudo exploratório quantitativo, que procurou medir o nível de 
conhecimento que redatores e diretores de arte de nove agências de publicidade de Santa 
Maria possuem sobre as possibilidades e características que a internet tem e como essas 
podem ser utilizadas na criação de peças publicitárias online. Para que pudéssemos ter a base 
teórica necessária a fim de alcançar os objetivos deste trabalho foi feita uma pesquisa 
bibliográfica. Essa buscou elucidar conceitos como características da internet, redação e 
direção de arte para web e formatos de publicidade online. Assim, para que pudesse ser feita a 
medição do conhecimento foram aplicados questionários com as equipes de criação das 
agências. Após avaliamos as repostas obtidas com a aplicação dos questionários. Chegando, 
assim, a idéia de como o mercado publicitário de Santa Maria está procurando atualizar-se 
para criar peças publicitárias para a internet.   
 
Palavras-chave: publicidade – internet – criação 
 

 

ABSTRACT 

This study is based on a quantitative exploratory research, which has tried to measure the 
level of knowledge that writers and art directors from nine advertising agencies of Santa 
Maria have on the characteristics of the Internet as well as on its possible uses considering the 
creation process of online advertising pieces. In order to achieve the purposes of this study, a 
bibliographic research has been carried out. By means of such a theoretical framework, one 
has tried to describe the characteristics of the Internet, web writing and art direction, and 
online advertising formats. Therefore, to measure the participants’ knowledge of the Internet 
contribution to the creation of online advertising pieces, questionnaires were applied to the 
creation teams of the agencies already mentioned. By analyzing the data, one has realized the 
way the advertising market in Santa Maria has been trying to prepare itself for the creation of 
online advertising pieces. 
 
Key words: advertising – internet - creation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Os meios de comunicação são fundamentais à publicidade. Desde o surgimento da 

imprensa até a Internet, cada um dos meios teve o seu auge. Começando com a produção em 

grande escala de jornais, revistas e periódicos, a era áurea do rádio, o poder da massificação 

da informação pela televisão, e hoje chegamos a era da Internet que possibilita nos conectar 

aos quatro cantos do mundo.  

A cada dia as pessoas estão passando mais tempo na internet, exercendo as mais 

diversas atividades. Como afirma Cesar (2005, p. 100), “...navegar, nos dias de hoje, faz parte 

da vida. É preciso”. Nota-se que a internet possui especificidades, assim como os outros 

meios de comunicação. Por essa razão, quando, pensamos em criar algum anúncio para a 

internet, devemos levar em conta essas características específicas do meio.  

A internet possui todas as características dos meios tradicionais de comunicação, e 

estes, por conseqüência, quando integrados, possibilitam novos recursos. A partir desse 

pensamento, devemos entender que a criação publicitária para a internet demanda 

conhecimentos específicos do meio. Assim, acreditamos que a área de criação deve utilizar 

esses conhecimentos para desenvolver peças publicitárias específicas para a internet. Podemos 

compreender então que, como afirma Pinho (2000), 

(a) Web, a parte multimídia da Internet, apresenta numerosas vantagens exclusivas 
em relação aos anúncios veiculados nos meios de tradicionais – televisão, rádio, 
cinema, jornal e revista. O exame de cada um desses veículos de comunicação 
publicitária permite identificar as diferenças entre eles e revelar a natureza interativa 
e instantânea da Web. (PINHO, 2000, p. 103) 

 Assim como outros meios de comunicação, a questão, portanto, é entender as 

especificidades de cada um para que se possam explorar essas características e adequar a 

mensagem ao meio. Portanto, saber avaliar e conhecer dos diferentes formatos que a internet 

disponibiliza é fundamental para quem deseja criar para a web.   

Em razão disso, esta pesquisa propõe-se a estudar qual o nível de conhecimento que as 

duplas de criação, de cinco agências de Santa Maria, têm para criar peças publicitárias online, 

buscando responder a seguinte questão: qual o nível de conhecimento que os publicitários têm 

sobre as possibilidades que a internet disponibiliza à publicidade? 

Para que pudéssemos responder a esse questionamento, temos como objetivo geral 

investigar qual o nível de conhecimento do meio internet que os publicitários estão utilizando 

para criar peças publicitárias online. Assim, para que pudéssemos satisfazer a esse objetivo 
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guiamos este trabalho através dos seguintes passos: mapeamento das principais características 

e conceitos da Internet; descrição dos formatos dos espaços publicitários e possibilidades que 

a Internet disponibiliza aos anunciantes e identificação das fontes de informação e 

conhecimento que os profissionais de publicidade têm para a criação de peças para a internet. 

Acreditamos que o objetivo dessa pesquisa se deve ao fato de que a cada dia que passa 

a internet vem se popularizando entre as pessoas e assim fazendo parte do seu dia-a-dia. Esse 

fato está fazendo com que surja uma nova forma de comunicação entre as pessoas e as 

empresas. Assim as empresas, através da publicidade devem ver nesse meio um novo canal de 

comunicação com seus clientes, e conhecer a internet, suas possibilidades e características são 

fundamentais aos profissionais de criação que desejam trabalhar com esse meio. A parir desse 

raciocínio, fica clara a intenção de saber mais sobre como os profissionais de criação estão se 

atualizando para atender as demandas do mercado anunciante.  

Por essa razão, devemos procurar entender a Internet não só como um meio de 

comunicação ou uma mídia, mas também como local de encontro, um hobby, um passatempo 

ou até mesmo um “local” de trabalho. E dessa forma, a publicidade deve tentar buscar novas 

formas de atingir, ou melhor, interagir com essas pessoas que estão freqüentando esse local, 

criando vínculos e simpatia, aproximando elas dos produtos e/ou dos serviços divulgados, 

procurando despertar o desejo do consumo. Assim, conforme Dimantas (2008),  

Internet pode ser entendida como um novo não-lugar. Um ambiente diferente. 
Internet não é apenas uma nova mídia, um canal de comunicação. Com relação aos 
demais meios de comunicação e informação, a Internet é mais abrangente. Ela não 
apenas aproxima as pessoas. Ela cria um novo lugar de convivência. A Internet é um 
mundo diferente daquele no qual crescemos. ( DIAMANTAS, 2008, p. 383). 

Hoje em dia é comum utilizarmos a Internet para as mais diversas atividades. E na 

publicidade não poderia ser diferente. A web é apontada como um modelo do futuro das 

comunicações entre as empresas e as pessoas. Porém, a Internet ainda não é considerada uma 

mídia publicitária comum, pois quem precisa ter a iniciativa de consultá-la é o usuário, 

diferentemente do que ocorre nas mídias impressas e tradicionais (Muniz, 2004). Por isso, é 

necessário aos redatores e diretores de arte ter o conhecimento das possibilidades que a 

Internet disponibiliza à publicidade, e saber trabalhar com essas ferramentas de forma 

adequada é primordial a criação das mesmas. 

Assim, de acordo com Sampaio (2003), é importante observarmos que usar a 

adequadamente a internet é muito mais do que colocar um web site no ar ou navegar na rede 

nas horas vagas ou por diversão. Seguindo esse pensamento, para que pudéssemos fazer essa 

medição do nível de conhecimento que redatores e diretores de arte têm sobre a internet, 
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foram aplicados questionários com as equipes de criação de nove agências de publicidade de 

Santa Maria. Assim, este trabalho foi divido em cinco capítulos, para que pudessem satisfazer 

aos objetivos desse trabalho e desse a base teórica necessária para poder analisar os 

questionários e chegar a uma conclusão. 

O primeiro capítulo é uma breve síntese sobre a história da publicidade e seus 

conceitos. No capítulo dois podemos ver, de maneira simplificada, como é divida uma 

agência de publicidade e o seu funcionamento. O capítulo seguinte aprofunda-se um pouco 

mais no departamento de criação das agências, e subdivide-se em redação e direção de arte, 

onde respectivamente podemos ver as atribuições de cada função, e conhecimentos 

específicos das duas áreas e onde elas se encontram. Já no capítulo quatro, abordamos a mídia 

como meio de comunicação, no qual podemos ver as características de cada meio, sejam 

impressos ou eletrônicos. Sendo que este possui um subcapítulo sobre a internet, que traz um 

breve histórico sobre essa mídia, e outro que traz as características da web. A seguir temos o 

capítulo sobre criação publicitária para a internet, sendo que este se subdivide em cinco 

subcapítulos nos quais aprofundamos os conhecimentos sobre formatos de publicidade online, 

os recursos que estão disponíveis para a publicidade na internet e os conhecimentos que 

redatores e diretores de arte devem possuir para criar uma peça publicitária para esse meio. 

Além do referencial teórico na terceira parte desse trabalho poderemos ver a 

metodologia aplicada, seguindo teremos a análise de dados obtidos com a aplicação dos 

questionários e na sequência as considerações finais, onde conseguimos avaliar como está o 

nível de conhecimentos dos profissionais de criação com relação a internet, e como o mercado 

local está se preparando, tecnicamente, para suprir essa necessidade de anunciar na web.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 PUBLICIDADE  
 

 Entendemos por propaganda o ato de difundir ideias e pensamentos ideológicos, 

políticos ou religiosos. E publicidade é a atividade de divulgar e promover produtos ou 

serviços. Porém, hoje, essas duas palavras são quase sinônimas, pode-se dizer que são 

equivalentes, e para fins esse trabalho não se fará distinções entre elas. Nsste trabalho 

utilizaremos a palavra publicidade para se referir aos dois significados. Seguindo a ideia de 

Carvalho (2000), 

...o papel da publicidade, vista aqui em termos gerais, como sinônimo de propaganda, 
é tão importante na sociedade atual, ocidental e industrializada, que ela pode ser 
considerada a mola mestra das mudanças verificadas nas diversas esferas do 
comportamento e da mentalidade dos usuários/receptores. (CARVALHO, 2000, p. 
10). 

 Em síntese, o que Carvalho relata é que a publicidade tem em suas mãos o poder de 

disseminar informações, a fim de persuadir as pessoas a um comportamento favorável em 

relação aos bens e/ou serviços que anuncia. 

A publicidade começou a ganhar força após a Revolução Industrial. Porém, não se 

deve esquecer que antigamente já haviam diversas formas de manifestações a fim de persuadir 

as pessoas em favor de algo ou de alguém. Na Roma antiga já podia se ver mensagens 

publicitárias nas paredes das casas. Mais tarde, quanto o catolicismo predomina, a Igreja cria 

uma congregação para propagar a fé. E mais um bom exemplo são os cartazes de Toulouse-

Lutrec que divulgavam o famoso Moulin Rouge. Assim, pode-se perceber que a publicidade 

sempre esteve presente na vida das pessoas, e na evolução do mundo dos negócios.  

A Revolução Industrial veio alavancar ainda mais o poder de influenciar e persuadir 

que a publicidade tem sobre as pessoas, em favor das empresas e da economia. Com o 

surgimento da indústria, a produção de bens teve um salto e foi necessário, então, que esses 

produtos fossem divulgados para gerar nas pessoas o desejo de adquiri-los. Pode-se perceber 

que nesse momento a publicidade ganha mais espaço no mundo dos negócios, pois o seu 

poder de persuasão sobre as ações das pessoas é notável, e isso faz com que, através da 

publicidade, se crie o desejo e a necessidade por novos produtos e serviços.  

A publicidade ganha força a cada dia, pois ela é fundamental para as empresas 

manterem e criarem novos consumidores, além de expandirem seus negócios. Além disso, a 

publicidade é necessária para deixar os clientes informados, e persuadi-los à compra. Por 



 

 

11 

essas razões, com o passar do tempo a publicidade foi se aprimorando, qualificando-se, e 

ganhando os formatos que se conhece hoje. 

 
2.2 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE  
 

 Uma agência de propaganda é composta por diversos profissionais. Existe o 

departamento de atendimento/planejamento, mídia, criação e produção gráfica e eletrônica. 

Os setores devem trabalhar em conjunto para que haja uma coerência em toda a campanha, 

desde sua concepção até a sua produção. A tarefa básica desse grupo é montar, em um 

determinado período, uma estratégia para a divulgação de uma mensagem que apresentará ou 

reforçará a imagem de um produto ou serviço para um determinado público-alvo. Para isso, 

utilizam-se os diferentes meios de comunicação existentes.  

 Para compreendermos melhor o funcionamento de uma agência, devemos entender o 

papel de cada departamento e a função que o profissional de cada área deve exercer. O 

atendimento, é a ligação entre o cliente e a agência. O atendimento colhe todas as informações 

necessárias do cliente, reflete e entende quais são seus problemas, e em cima disso, junto com 

o planejamento, elabora um plano estratégico para solucionar tal problema. Esse último 

servirá de guia para o restante da equipe.  

 A mídia irá fazer a seleção de veículos que melhor satisfazem as ações propostas pelo 

planejamento. Essa seleção é feita adequando-se os veículos ao público-alvo e à verba 

disponível. Também cabe à mídia, após essa seleção de veículos, a execução, negociação e a 

compra de espaços.   

Em relação à criação, é onde se dá a geração de ideias. A criação, geralmente, é 

composta por uma dupla de criação, um redator e um diretor de arte. “Sua função é criar 

ideias para serem transformadas em slogans, temas publicitários, anúncios para jornais e 

revistas, comerciais de rádio, televisão e cinema, cartazes e outras mensagens publicitárias” 

(SAMPAIO, 2003, p. 66), fica claro que a função básica dos profissionais que trabalham em 

criação é a geração de mensagens publicitárias, que comuniquem e persuadam o público-alvo 

em favor do produto anunciado, seja pela razão ou pela emoção.  

O trabalho dos criativos começa quando o briefing1 e o planejamento são repassados 

para eles. A partir daí começam a serem desenvolvidas as ideias baseadas no público-alvo, 

nos objetivos, estratégias e táticas traçados pelo planejamento. A equipe de criação também 

deve ter em mente, na hora de criar, as características específicas de cada meio de 
                                                 
1 Briefing: documento contendo as informações e objetivos do cliente, produto/serviço a ser anunciado. É o 
passo inicial para o planejamento. (SAMPAIO, 2003, p.325) 
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comunicação tem a fim de adequar o meio e a mensagem e explorar as especificidades que 

cada um possui. 

Para Rabaça e Barbosa (2001) em seu livro Dicionário de Comunicação, o redator e o 

diretor de arte trabalham na invenção de anúncios, atuando simultaneamente em seus aspectos 

redacionais e de apresentação gráfico-visual.  

 
2.2.1 Redação 
 

 Na dupla de criação o redator é responsável pela sedução através das palavras. São os 

argumentos racionais e/ou emocionais que o redator irá utilizar que vão ajudar a convencer os 

consumidores, a favor ou contra, sobre determinado produto ou serviço. Mas para que isso 

ocorra de forma mais eficaz é necessário que os profissionais tenham o conhecimento das 

características e linguagens especificas do meio em que as mensagens serão veiculadas, para 

que se otimize a mensagem.  

 De acordo com Martins (2004), o redator deve ter um conhecimento e domínio do 

idioma pátrio e ter a capacidade de perceber que a comunicação não é o que ele escreve, mas 

sim o que o receptor irá entender.  Além disso, precisa ser um profundo conhecedor das 

diversas formas de linguagens coloquiais que existem, deve “estar sintonizado com as 

tendências lingüísticas que se desenham no horizonte, com novos conceitos de comunicação 

interpessoal” (Martins, 2004, p. 117).  

 O redator precisa escolher as palavras certas para falar com cada público, nos 

diferentes meios de comunicação, pois “a palavra deixa de ser meramente informativa, e é 

escolhida em função de sua força persuasiva, clara ou dissimulada” (CARVALHO, 2000, P. 

18). A escolha das palavras deve depender, essencialmente, do público ao qual a mensagem é 

dirigida e do meio. Por isso, Martins (1997) acredita que para “quem deseja ser criativo em 

redação deverá capacitar-se em conhecer e dominar as possibilidades que a língua oferece 

para gerar e elaborar textos inventivos e naturais". (MARTINS, 1997, p. 90). 

 Não há uma regra para a redação de textos publicitários, e sim formas mais eficientes 

para redigi-lo. Em seu livro Redação Publicitária: teoria e prática, Martins (1997), traz 

algumas dicas para a produção de um bom texto, entre elas estão: nunca escrever de forma 

definitiva, procurar palavras e associações de palavras que possibilitem várias opções de 

frases com o mesmo significado, desdobrar frases em outras menores, organizar as frases em 

parágrafos com uma ordem lógica, escrever frases curtas, evitar termos pouco conhecidos e 

usados e evitar chavões, ambigüidades, redundâncias a menos que a utilização de um desses 
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elementos seja necessária e seu uso esteja explícito. Assim, para Martins (1997), “todo este 

trabalho com o texto exige muito domínio da língua, muita prática e também conhecimento de 

técnicas e estratégias destinadas a dar à frase clareza, correção e elegância” (MATINS, 1997, 

p. 117). Percebe-se, então, que, para redação de um texto publicitário, é necessário aos 

redatores, além do conhecimento da linguagem, o uso de estratégias criativas. 

Uma das estratégias criativas mais comuns na publicidade é associação de ideias. 

Começa-se a escrever palavras que façam referência ou sejam sinônimas ao tema do anúncio 

que está sendo elaborado. As associações podem ser por continuidade, semelhança, contraste 

ou afinidade (Martins, 1997), com isso vão surgindo e se traduzindo ideias que se tornarão 

peças publicitárias.  

 A redação de um bom texto publicitário tem alguns elementos fundamentais. O tema é 

a ideia central onde todos os argumentos serão desenvolvidos, o diferencial deve ser o foco 

motivador, é ou são os benefícios e atributos que o produto/serviço possui, e o redator pode 

trabalhar em cima disso. Conhecer o público-alvo para o redator é necessário para saber como 

“falar” com o público. Também necessita saber os formatos das peças que irá criar, e por 

último, e não menos importante, os meios que serão utilizados para a veiculação das peças. 

Após ter trabalhado todos esses elementos, o diretor de arte, que concebeu a ideia junto com o 

redator, irá diagramar os textos no anúncio, e também deve levar em conta alguns elementos 

como veremos a seguir. 

  

2.2.2 Direção de arte  
 

 Um diretor de arte não precisa necessariamente ser um bom desenhista, ilustrador ou 

dominar os programas de design gráfico. Mas, precisa ter um bom conhecimento em 

planejamento visual gráfico, e, assim com o redator, deve possuir conhecimentos sobre os 

diferentes meios, para que possa aproveitar melhor as especificidades que cada meio 

disponibiliza à publicidade.  

 Cor, tipos, imagens e diagramação são palavras e pensamentos que sempre 

acompanham diretores de arte. Saber escolher a(s) cor(es) adequada(s) para cada anúncio é 

importante pois, ela(s) tem um poder de influenciar psicologicamente as pessoas, e isso é 

comprovado cientificamente (Farina, 1999). Outro fator importante para a escolha da cor é 

adequá-la ao público que o anúncio é direcionado. Um bom anúncio pode ser preto e branco 

ou policromático, o importante é saber fazer a escolha adequada para cada situação, e isso é 

uma das funções do diretor de arte. 
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 Hoje há um número incontável de fontes, mas elas são classificadas em seis 

categorias: antigo, moderno, com serifa, sem serifa, manuscritos e decorativos. Cada uma 

possui características específicas e a escolha de qual é a mais adequada depende da avaliação 

do diretor de arte, por isso é importante um conhecimento sobre fontes. Assim, de acordo com 

Cesar (2005), na escolha de fontes o importante é saber utilizar todos os recursos da tipologia 

e sua importância na peça gráfica. 

 As imagens têm grande poder de transmitir mensagens. Na publicidade as imagens 

agregam valor e credibilidade ao que está sendo anunciado, pois elas reproduzem a realidade 

ou uma leitura da realidade. Um diretor de arte quando escolhe utilizar imagem nas peças 

publicitária leva em conta vários elementos como, por exemplo, contrates, ângulo e plano.  

   De acordo com Ribeiro (1998), diagramar é saber colocar os elementos corretos nos 

lugares certos. Então, após as escolha dos tipos, cores e imagens que serão utilizadas em um 

anúncio, o diretor de arte deve arranjar os elementos de maneira que eles fiquem organizados 

e agradáveis aos olhos do receptor. Mas, além desses conhecimentos, os profissionais de 

criação também devem conhecer as especificidades de cada meio de comunicação para que 

possa adequar a arte ao meio.  

    

2.3 MÍDIA 
 

A palavra mídia vem do latim – médium- e significa meio. Na publicidade a palavra 

mídia serve para designar os diferentes meios de comunicação existentes, e também designa o 

departamento de mídia das agências de publicidade. Neste trabalho utilizaremos a palavra 

mídia para designar os diferentes meios de comunicação.  

 Podemos dividir a mídia em três grupos básicos: mídia impressa, mídia extensiva e 

mídia eletrônica. Mídia impressa refere-se a toda mídia que é impressa como, por exemplo, 

jornais, revistas e outdoors. Mídia extensiva é um nome que foi adotado, de acordo com 

Veronezzi (2005), para designar o que costumava ser chamado de mídia alternativa, e designa 

todas as formas alternativas de se veicular mensagens publicitárias que fogem dos padrões 

tradicionais. E a mídia eletrônica pode ser dividida em quatro categorias: televisão, cinema, 

rádio e internet. Cada uma dessas categorias dos três grupos possui características especificas 

conhecer essas características específicas é fundamental para a criação de peças publicitárias. 

Para ressaltar essa ideia Muniz (2004) considera: 
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(c)ada meio tem sua particularidade: o rádio chama a atenção pelo som; a televisão, 
pela imagem; o jornal e a revista,pelo material que está impresso; e meios como 
outdoor e busdoor são consideradas mídias em movimento, por que o publico 
geralmente vai ao encontro da mensagem. (MUNIZ, 2004, p. 16). 

 
 Quando falamos em mídia impressa é indicada para a apresentação de argumentos, 

preços, explorar a memória imagética das pessoas, é ideal quando é necessário passar várias 

informações e que necessitam de calma para a leitura e assimilação. Já a mídia extensiva, 

geralmente é utilizada como apoio a outra mensagem veiculada em outro meio de 

comunicação. As mensagens transmitidas na mídia extensiva geralmente são curtas e de 

impacto e muitas vezes aparece apenas o nome do anunciante.  

E para finalizar, a mídia eletrônica explora o som e imagem. Com o rádio, por 

exemplo, exploram-se o som e os efeitos sonoros para atrair a atenção do público, fazendo 

com que se trabalhe a memória auditiva das pessoas. Por isso, é necessário para os 

publicitários que trabalham na criação de spots2, jingles3 e outras peças para o rádio, que 

conheçam suas possibilidades e especificidades para que possam explorar, da melhor maneira 

possível, o que o rádio pode oferecer.  

Outro meio que se classifica dentro de mídia eletrônica é o cinema. Para Muniz 

(2004), o cinema cada vez mais é usado pelos publicitários na criação de campanhas. Através 

da união de som, imagem e movimento e por ser uma mídia seletiva, é ideal como mídia de 

complemento. Outro atributo do cinema é pelo seu espaço físico (meia-luz e poltronas 

confortáveis) favorecer a concentração no anúncio, pois, não há outros elementos que 

desviem a atenção do espectador.  

A televisão é a mídia de maior alcance geográfico do Brasil, e como o cinema, une o 

som, imagem e movimento. É ideal para produtos/serviços que exijam um anúncio com 

cobertura nacional. De acordo com Muniz (2004), com o avanço tecnológico, uma grade de 

programação diversificada e canais segmentados para públicos específicos é possível atingir 

as mais diversas pessoas, permitindo, dessa forma, que redatores e diretores de arte utilizem 

esses artifícios para persuadir e convencer o público-alvo.  

A internet é o mais recente meio de comunicação dentro das mídias eletrônicas. O 

diferencial da internet, é que ela agrega todas as características das outras mídias e 

diferentemente das outras, o consumidor é que vai até ela, ou seja, é ele tem a iniciativa de 

                                                 
2 Spot: mensagem publicitária de rádio feita por uma locução simples ou mista, com ou sem efeitos sonoros 
música de fundo, que pode ser um jingle ou não. (Sampaio, 2003, p. 371)  
3 Jingle: mensagem publicitária para rádio na forma de música em que se canta os benefícios da marca. 
(SAMPAIO, 2003, p. 348). 
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consultá-la (Muniz, 2004). Por essa razão devemos explorar muito bem o que a Internet 

oferece, para que se possa tirar o máximo de proveito que ela pode oferecer à publicidade, em 

função disso necessitamos conhecer um pouco mais sobre a internet e suas características a 

seguir. 

 

2.3.1 Internet  
  

A Internet surgiu na década de 60 quando a Guerra Fria estava em seu apogeu.  Em 

razão disso, a ARPA (Advanced Research Projects Agencys), nos Estados Unidos, criou um 

concurso público com a finalidade de elaboração de um sistema de comunicação, no qual a 

infra-estrutura física não estivesse limitada às tradicionais formas de comunicação. O desejo 

por essa nova tecnologia surgiu da intenção dos militares americanos em descentralizar 

informações, ou seja, eles queriam um sistema que, em caso de ataque ao Pentágono, as 

informações que ali estivessem armazenadas não fossem perdidas. Assim, era necessário criar 

uma rede em que se um computador deixasse de funcionar outro continuaria, repassando 

informações importantes. Essa ideia é embasada por Wendling (1997): 

(d)e outra forma, pode-se dizer que a origem da Internet é fruto da psicose da Guerra 
Fria e do desejo insaciável do homem de dispor a qualquer momento de maior 
quantidade e qualidade de informações para fazer frente a um inimigo hipotético. 
(WENDLING, 1997, p. 11). 

Na história do desenvolvimento da Internet, as comunidades científica e universitária 

desempenharam um papel muito importante, pois viram na Internet a possibilidade de 

comunicarem-se e compartilharem informações com os mais diversos lugares e as mais 

diversas pessoas, de forma mais rápida e prática, como afirma Wendling (1997, p. 12). E 

dessa maneira, através dessas contribuições, a Internet tomou a forma que conhecemos.   

Desde sua origem até hoje, a Internet sofreu poucas mudanças. Entre elas estão: o 

aumento da velocidade com que os dados são transmitidos, as aplicações de multimídia e a 

transmissão de vídeo e som em tempo real. A internet popularizou-se e, hoje, o usuário pode 

navegar com liberdade e agilidade pela rede. Em razão desse fato, as empresas estão vendo 

nesse meio uma plataforma para a oferta e promoção de seus produtos e serviços, como 

enfatiza Wendling (1997): 

(e)sse fenômeno tem atraído o interesse de muitas empresas de todos os setores, que 
vêem na Internet um veículo ideal para as atividades comerciais, técnicas e de 
marketing, sendo também um meio de distribuição direta de software e informação 
de todo o tipo. (WENDLING, 1997, p. 14).  
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Dessa maneira, a Internet passou a ser um veículo de comunicação, e hoje é usada pela 

publicidade como um meio funcional para propagar suas mensagens.  A cada dia cresce a 

popularidade e credibilidade da internet entre as pessoas, e por essa razão a publicidade vê 

nesse meio a possibilidade de um canal eficiente de difusão de ideias e/ou mensagens. A 

Internet, por possuir um caráter interativo, possibilita aos publicitários, mais especificamente 

aos redatores e diretores de arte, explorar novas formas de interação com o consumidor, 

deixando de lado aquelas formas tradicionais de se fazer publicidade. Devemos procurar 

explorar as possibilidades que a Internet proporciona. Afirmando essa ideia, Neto (2008, p. 

260) acredita que criar peças publicitárias para a Internet da mesma maneira que se cria para 

os meios convencionais “é analisar o novo com ferramentas antigas”. 

 Notamos, portanto, que assim como nos outros meios de comunicação, além de 

conhecer as suas especificidades, é necessário conhecer o público-alvo para que se deseja 

criar na internet. Os publicitários precisam perceber que a internet tornou-se um local de 

entretenimento, trabalho e troca de informações para os usuários e perceber essas 

características é o passo inicial para quem deseja criar para a web. Afirmando essa ideia, o 

designer Marcos Nähr, em uma entrevista à revista Webdesign, relata que a principal evolução 

percebida pelos usuários foi o fato de a internet ter se tornado um meio de educação, 

entretenimento, comunicação e expressão pessoal.  

Como podemos perceber, a internet cada vez mais se afirma como um meio 

multifuncional e quanto se fala em público-alvo na web devemos entender que estamos nos 

dirigindo a pessoas que estão dividindo a atenção com várias outras atividades, por isso é 

“necessário entender o que está sendo desenvolvido e como deverá ser utilizado” (NÄHR, 

2005, p. 22). Então, o que se pode perceber com a afirmação do designer, é que quando 

criamos uma peça para a internet, devemos ter a consciência de que quando ela visualizar a 

nossa mensagem também vai estar sedo exposta a uma outra gama de informações, assim é 

necessário direcionar a nossa informação para aquelas pessoas que fazem parte do target.  

Portanto, de acordo com Nähr (2005), na maioria das vezes, na internet, essa seleção 

de público-alvo que acessará uma mensagem ou até mesmo um site específico, é muito mais 

uma tarefa de marketing e de mídia que da própria criação. Porém, o papel fundamental da 

criação é ajudar a manter esse público, através de uma boa arquitetura, isso inclui tanto bons 

textos quanto uma boa diagramação gráfica. 

Nesse sentido, devemos entender que o ambiente online está cada vez mais dinâmico. 

Através dele podemos desenvolver diversas atividades, como, por exemplo, comprar móveis 

para nossa casa, conversar com amigos que estão em outra cidade, em tempo real, trocar 
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informações com outras pessoas. Enfim, são inúmeras as atividades que podem ser feitas 

através da Internet. E Cesar (2005, p. 100) confirma essa ideia, “direto de seu computador, 

você pode viajar para qualquer lugar do mundo,..., pesquisar, brincar, trabalhar,..., e tudo o 

que você imaginar, num tempo quase instantâneo”. Por essa razão é que a internet está 

marcando uma nova fase na comunicação, pois possibilita as pessoas a realizar as mais 

diversas atividades direto de seu computador. 

A revolução que a Internet trouxe para a forma como as pessoas interagem, está 

mudando a maneira de ver o mundo. E a Internet está se tornando um meio de comunicação 

tão popular como a televisão e o rádio, como relata Cappo (2003). Por isso, a publicidade, 

como toda a produção de informação, precisa passar por adaptações que permitam a ela 

aproveitar as possibilidades que esse meio disponibiliza. Então, a publicidade irá adequar-se a 

Internet e os publicitários também devem se adequar a esta última. Em razão disso, Cesar 

(2005) afirma que, 

a Internet não é apenas uma nova mídia; é um sistema vivo. E sua comunicação 
precisa fazer parte de um todo, precisa estar adequada para que cada célula desse 
organismo digital funcione perfeitamente. Portanto, se você pensa em criar para a 
Internet da mesma maneira que cria um folheto ou um catálogo, esqueça! (CESAR, 
2005, P. 101). 

Destacamos da afirmação de Cesar que a Internet demanda aos publicitários 

adequação às possibilidades que ela oferece. Os profissionais da área publicitária, portanto, 

devem perceber que a Internet disponibiliza recursos capazes de integrar a linguagem verbal e 

não-verbal em um único espaço. De acordo com Sampaio (2003) devemos entender que a 

Internet apropriou-se das ferramentas dos meios de comunicação tradicionais (rádio, televisão 

e jornal), integrando-as na produção de novas tendências publicitárias. 

 

2.3.2 Características da internet 

 

Além de conhecer os formatos mais comuns da publicidade online, é preciso também 

conhecer algumas características específicas do meio e as possibilidades que a Internet 

disponibiliza aos anunciantes. A característica mais marcante da Internet é a interatividade. 

Não se pode pensar em criar para a Internet e não pensar na interatividade do meio, pois esse 

é o fator primordial à publicidade online. Por isso, para Cesar (2005),  

(...) o usuário tem o domínio da ação. Sem um comando do mouse o site não é nada, 
(...) os recursos de atração e animação despertam uma vida que são dominados pelo 
usuário, o que os outros meios não permitem. (CESAR, 2005, p.104). 
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 Notamos com a citação de César, que a internet está possibilitando uma nova forma 

de comunicação. Os usuários podem fazer parte da mensagem, podem ajudá-la a construir. Os 

internautas não estão mais limitados a ver, assistir ou ler o que as outras pessoas pensam. 

Hoje, de acordo com Amstel (2007) os internautas podem atuar, falar e escrever o que eles 

pensam, bem como se contrapor aos pensamentos de outros internautas. Por isso, na 

publicidade online, poder proporcionar às pessoas que elas ajudem a construir uma 

mensagem, cria uma relação de empatia entre o anunciante e o consumidor. Então, os 

publicitários que desejam criar para a internet precisam ter em mente que os usuários querem 

colaborar com a construção da mensagem e poder proporcionar isso às pessoas é permitir que 

os usuários façam parte da mensagem, e essa colaboração é um fator importante para uma boa 

recepção da mensagem na internet.  

De acordo com uma matéria da revista Webdesign (novembro 2007, p.36), sobre os 

princípios da internet podemos destacar outras características que a web tem: personalização, 

pois a internet possibilita que uma mensagem seja personalizada para determinada pessoa ou 

para um determinado grupo; manipulável, isso permite que um conteúdo seja diversas vezes 

visualizado e/ou reformulado; alinearidade, os conteúdos podem ser consultados na ordem em 

que o internauta desejar; adimensionalidade, na web não podemos ter a noção de tamanho de 

conteúdo a ser visualidado e trabalhar esse fator da forma adequada, pode estimular os 

usuários a navegar entre os links. Portanto, a atenção do usuário vai ser despertada pela a 

utilização adequada desses fatores.  

Quando falamos em utilização adequada desses fatores, chegamos a um ponto 

fundamental da internet: usabilidade. Essa palavra define o que se quer dizer com utilização 

adequada das características da internet. Assim, usabilidade pode ser definida como “uma 

forma de validar a qualidade de interação do sistema” (Carvalho, 2004, p. 23). O que 

Carvalho afirma é que o que pode ser válido para determinada peça pode ser que não seja para 

outra. O que devemos avaliar é se o que está sendo proposto é adequado ao seu propósito. 

Sendo assim, a usabilidade de um site ou de uma peça para web deve ser avaliada através de 

dois fatores: se o que foi criado satisfaz ao objetivo e se está adequado ao público. Podemos 

perceber que a usabilidade deve ser um fator primordial à concepção de um trabalho para a 

internet. Deste modo, a usabilidade na internet deve ser idealizada como o trabalho de 

estruturar um site ou peça web pensando no usuário final e não naquilo que quem está criando 

considera ideal. Mas devemos ter claro em mente que usabilidade não é um conjunto de 

regras que devem ser seguidas e sim a utilização adequada das características, dos formatos e 
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das ferramentas disponíveis no meio internet. Conhecendo os formatos e as características 

específicas da internet, podemos aproveitar melhor as ferramentas que a web disponibiliza. 

 

2.4 CRIAÇÃO PARA INTERNET  

 

A Internet possui muitas possibilidades que ainda não foram exploradas, pois, de 

acordo com Cappo (2004, p.100), “a Internet é o novo meio mais revolucionário a ser 

desenvolvido desde o surgimento da televisão no final das décadas de 1940 e 1950”. Suas 

características permitem uma forma inovadora de comunicação.  Então, na visão de Cappo 

(2004, p. 100), “...até o momento, ela não tem sido tão eficaz como um meio de propaganda 

como a televisão, mas sua adaptabilidade multidimensional substitui aquela como nenhum 

outro meio”. 

Percebemos, então, que a Internet vem sendo vista como um importante instrumento 

para criar relacionamentos entre público e empresa. Por isso, sua utilização como meio para 

realizar tarefas de comunicação ligadas à propaganda, promoção e outras ferramentas de 

marketing tem sido cada vez mais efetiva. Mas para que a Internet atue como meio eficiente é 

preciso aprender e entender as possibilidades que ela permite e assim explorá-las.  

 A Internet possui uma linguagem interativa e multimídia, e saber trabalhar essas duas 

principais características é fundamental para o desenvolvimento de uma peça publicitária 

online. Redatores e diretores de arte devem ter em mente os princípios para a criação de peças 

publicitárias para os meios impressos e eletrônicos, pois a Internet agrega todas essas 

características. Então saber avaliar quais características são mais relevantes para determinado 

formato de publicidade online é fundamental para que instigue as pessoas a interagirem com 

ela(s). Assim, Pinho (2000) ressalta que,  

o design na Web requer os mesmos altos níveis de talento, experiência e técnica 
exigidos pelas demais formas de arte eletrônica. Muitos dos princípios que os 
designers usaram nos meios tradicionais, sejam impressos ou eletrônicos, continuam 
sendo válidos na Web. Ainda é preciso captar a atenção do olhar do visitante e criar 
uma composição correta entre elementos como tipos, fontes e ilustrações. (PINHO, 
2000, p. 162) 

Por essa razão devemos ter em mente que, na criação para a internet, os princípios do 

design que são aplicados nos outros meios de comunicação, também são válidos para a web. 

Porém, o diferencial da internet é que ela requer um conhecimento específico desse meio, pois 

cada dia surge uma nova forma de explorar esse meio, e, sendo assim, devemos estar 

constantemente informados sobre esse meio multimídia.    



 

 

21 

 
2.4.1 Formatos da publicidade online 

 

Em um meio em constante mutação, como a internet, conhecer os principais formatos 

de publicidade online, é fundamental para quem deseja criar para a web. Assim, neste 

trabalho, fizemos um apanhado dos principais formatos encontrados na internet. Então, de 

acordo com Pinho (2000) e Corrêa (2005), os principais formatos de publicidade online são: 

sites de destinação, micro-sites, campanhas de banner, e-mail marketing, janelas pop-up, 

wallpaper personalizados com a marca do produto e/ou empresa, newsletter, botão e 

microbotão.  

Os sites de destinação são extensões das empresas na Internet, onde os internautas 

podem comprar produtos, conhecer a marca, comparar serviços/produtos e ainda pode 

usufruir um suporte técnico. Os micro-sites também são conhecidos como hot site (este é o 

mais comum) e promo-pages são sites menores, com poucos números de páginas, geralmente 

menos de dez. Uma das características dos hot sites é que eles utilizam intensivamente as 

tecnologias disponíveis – plug-ins, animação, janelas pop-ups – e o tempo em que eles ficam 

na rede também é reduzido, em média um mês. Hot sites geralmente são focados em um único 

produto/serviço, fica claro para o internauta que o que ele está vendo tem caráter publicitário. 

Alguns autores consideram o hot site a página intermediária entre banner e a home page4, 

propriamente dita.  

Os banners são pequenas peças gráficas com link5 para uma home page ou um hot site 

e podem ter animação ou não. É o formato de publicidade mais comum na Internet, e assim 

como na mídia impressa, é utilizado para levar o internauta ao conhecimento sobre 

determinado produto/serviço. Um banner contém a essência do que vai se encontrar quando 

for clicado.  Por isso, um bom banner deve ser criativo, então, de acordo com Pinho (2000, p. 

183), “o sucesso de um banner está diretamente relacionado a sua criatividade, ao enfoque em 

relação ao público-alvo e a localização”. Concluímos, portanto, que os banners devem ser 

diretos, simples, com design criativo e serem objetivos, devem ir logo ao ponto. E acima de 

tudo devem estar relacionados com o conteúdo que o internauta irá encontrar ao clicá-lo. 

Outra característica muito explorada em banners é a interatividade, permitir que o usuário 

interaja com a peça é essencial, pois desperta o interesse do internauta. Frases como “clique 

                                                 
4 Home page: página na Internet 
5 Link: ligação entre páginas de internet ou imagens e textos. 
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aqui”, “dê dois cliques”, “atire nas mosquinhas”, por mais chavões que pareçam, ainda 

funcionam em banners.    

O e-mail marketing é uma mala direta via correio eletrônico, e isso possibilita o uso 

das tecnologias que a internet oferece. Podem ser utilizados recursos como animação e som, e 

essas podem ser personalizadas e interativas. São os recursos multimídia que a Internet 

possibilita que agregam valor e personalidade ao e-mail marketing.   

Janelas pop-ups, são anúncios que são carregados junto com algumas páginas da web, 

e possuem um link para a página ou o hot site do produto/serviço anunciado. Podem-se 

utilizar vários recursos tecnológicos para anúncios em formato pop-up. Outra característica 

importante é que pop-ups vem com o ícone “fechar”, então, o usuário pode escolher se quer 

ou não interagir com o anúncio. Por isso, os pop-ups devem ser bem trabalhados, 

criativamente falando. Em contrapartida, muitos computadores possuem ferramentas capazes 

de bloquear pop-ups, que não permitem que pop-ups sejam carregados, em razão disso, a 

utilização dos mesmos devem ser bem avaliada pelo planejamento.   

Os wallpapers personalizados, hoje, são muito comuns na Internet. Vários sites 

disponibilizam para downloads6 inúmeros wallpapers personalizados com a sua marca e/ou o 

produto. Wallpapers, apesar de ser uma peça eletrônica, não permitem tantas possibilidades 

como animação e som, pois são imagens estáticas que provavelmente ficarão na área de 

trabalho. Pode-se, então, dizer que wallpapers são peças complementares, que irão ajudar na 

fixação da marca ou do produto.  

Quando falamos em newsletter na publicidade online, nos referimos a pequenas 

notícias informativas sobre produto/serviço que está sendo anunciado. Assim, em uma 

newsletter podem aparecer informações sobre utilização do produto, notícias sobre um novo 

serviço, ou até mesmo criticas em relação à marca/produto/serviço. Geralmente newsletters 

aparecem em sites de provedores e compras, para que as pessoas possam ter mais informações 

sobre determinado produto/serviço e possam compará-los a outros. 

Botões e microbotões são banners com tamanhos reduzidos, variam entre 120X90 

pixels e 88X31 pixels, e podem ser colocados em qualquer lugar de um web site, permitindo 

que com apenas um clique o usuário possa baixar programas para o seu computador, ou 

chegar até a uma home page. Então, a função dos botões, de acordo com Pinho (2000, p. 181), 

é “criar o conhecimento e a lembrança de uma marca, de um determinado produto ou 

                                                 
6 Download: baixar ou transferir dados de uma página para seu computador 
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serviço”, por isso são cada vez mais utilizados como reforço de comunicação de marca, de 

forma que seduzam o internauta a visitar o site ou hot site.  

Para que possamos utilizar com maior eficiência esses formatos de publicidade 

apresentado, devemos conhecer também algumas de suas principais características, como 

veremos a seguir.  

 

2.4.2 Recursos da internet para a publicidade 

 

As ferramentas que são utilizadas com mais frequência na criação de peças 

publicitárias online são gráficos, áudio, vídeo, animações e hipertexto. Porém, esses são 

apenas alguns dos recursos que a web possui, pois, quando se fala em internet, as ferramentas 

que o meio possui são infinitas.  A cada dia que passa surge uma nova tecnologia que permite 

novas formas de aproveitamento desses recursos e novos recursos, assim quando criamos para 

a internet, não devemos limitar o pensamento apenas àquilo que está disponível no momento, 

e sim nos determos ao que a criatividade permite. Por isso, Nähr (2007) afirma que: 

Precisamos começar a desenvolver design para web primeiro em nossa cabeça. A 
maneira como pensamos é similar à maneira como funciona um ambiente de 
hipermídia, gerando modelos mentais de ambientes midiáticos. Mas, em geral, 
acabamos ficando presos às ferramentas (software e hardware) de que dispomos, nos 
tornamos escravos dela quando deveríamos agir de maneira inversa. Depois de 
definir o que queremos para a web em nossa cabeça (ou até em rascunhos em uma 
folha de papel amassado, por exemplo), aí sim podemos ir atrás de um 
sistema/software que possa tornar nossa idéia real. E, se por acaso este software não 
existir, chegou à hora de desenvolvê-lo. (NÄHR, 2007, p. 32).  

 O que Nähr afirma é que não podemos limitar a criatividade aos recursos disponíveis, 

mas sim explorar as características da internet, e criar em razão delas e não das ferramentas 

disponíveis. Por isso, é necessário aos publicitários conhecer as características do meio e o 

público para quem vão criar. 

Contudo, a utilização desses elementos deve ser bem avaliada, pois quando se fala em 

Internet se fala em tecnologia, e é preciso levar em conta que nem todas as pessoas possuem 

os mesmos recursos tecnológicos em seus computadores, por isso é necessário levar em conta 

o volume e o tipo de informação que vai ser transmitida. Então, redatores e, principalmente, 

diretores de arte devem se preocupar com o tamanho das imagens, as fontes que vão ser 

usadas (mesmo com a tecnologia avançada a Internet ainda impossibilita o uso variado do 

número de fontes), as cores escolhidas (até as cores influenciam no tempo em que uma página 

pode ser carregada), a distribuição dos elementos no formato publicitário escolhido, volume 
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de texto, e até mesmo seu alinhamento. Assim, fundamentos básicos do design para as outras 

mídias também devem ser levado em conta na criação para a Internet.  

 

2.4.4 Redação para internet  

 

O autor Bruno Rodrigues (2001), em seu livro Webwriting: pensando o texto para 

mídia digital, destaca três pontos importantes para uma boa redação para a internet: 

objetividade, navegabilidade e visibilidade. Objetividade diz respeito a ir direto ao assunto. 

Na internet as pessoas não estão dispostas a ler longos textos, pois a sua atenção está dividida 

com outras atividades e também pelo fato de o monitor dos computadores não proporcionar 

uma leitura agradável, os olhos logo ficam cansados, por isso, na internet, o redator deve ser 

objetivo com a mensagem que quer transmitir. Além disso, o que Rodrigues quer dizer com 

objetividade é a idéia de manter uma unidade de pensamento entre os textos, ou seja, deve-se 

ter palavras-chave para que o leitor possa se situar em qualquer parte da mensagem que esteja, 

para que o seu pensamento não se perca e ele acabe esquecendo do objetivo do texto. 

A navegabilidade diz respeito ao que foi tratado no parágrafo anterior. O usuário não 

pode perder o foco do que está sendo apresentado. Por isso, o texto na web é o que mantém o 

usuário navegando, é ele que situa o usuário onde ele está e para onde pode ir. E é essa 

navegabilidade que o redator deve ter em mente na hora de escrever um texto para a internet. 

E o terceiro ponto que Rodrigues (2001) fala é a visibilidade, ou seja, é quando se permite ao 

usuário que ele veja que há outras informações disponíveis e que ele se interesse por elas. E 

quando esse trabalho é bem realizado, é o estímulo perfeito para que o usuário permaneça no 

site ou o acesse, queira conhecê-lo melhor e volte a visitá-lo.  

Os redatores, além de ter esses três pontos em mente, devem ter no seu pensamento 

que a redação para a internet deve possuir uma linguagem acessível a todas as pessoas, pois 

está sendo redigida para um meio com grande alcance geográfico. O anúncio vai ser lido pelas 

mais diversas pessoas, com os mais diferentes níveis de conhecimentos. Então, redatores 

devem saber que “ao escrever para a Internet, você está escrevendo para uma mídia de massa” 

(MUSBURGER, 2008, p. 229). Por isso, a escolha das palavras e argumentos corretos é 

importante para que se consiga atingir os usuários.  

Textos para formatos como banner e pop-up, devem ser curtos e diretos, que induzam 

o usuário a interagir com a mensagem. Propor às pessoas questões que elas necessitem agir 

para obter uma resposta é o ponto inicial para despertar o interesse o internauta. O resultado 

dessa ação vai ser o usuário descobrir o que está por trás da mensagem, e chegar até o site ou 
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hot site do produto/serviço anunciado, e por fim influenciá-lo a compra. Os textos mais 

longos e explicativos devem ficar para os sites e hot sites, que é onde o internauta irá 

encontrar informações, características, formas de utilização dos produtos/serviços, históricos 

da empresa e produto, promoções, ofertas, enfim uma infinidade de dados para responder as 

questões do usuário.  

 
2.4.5 Direção de arte para internet  

 

Criar uma peça para a internet requer do diretor de arte um conhecimento e 

entendimento dos princípios fundamentais do design. Saber trabalhar com cores, tipos, 

alinhamentos, contrastes, espaços, texturas e balanço são essenciais aos profissionais que 

atuam na direção de arte, pois o layout de uma peça publicitária para web serve basicamente 

para agregar valor ao anúncio ou ao site. O design deve auxiliar o texto a despertar a vontade 

e curiosidade do internauta em interagir com a peça.  

Do mesmo modo que devemos possuir esses conhecimentos de design para que os 

diretores de arte possam desenvolver uma peça publicitária para a web, é necessário, também, 

um conhecimento específico do ambiente online, suas características e possibilidades. Saber 

que a internet proporciona participação do internauta, personalização da mensagem, 

manipulação do conteúdo diversas vezes e na ordem em que o internauta desejar, é 

imprescindível par que o diretor de arte possa desenvolver peças para o meio internet. 

 Tendo esses fundamentos em mente, o diretor de arte, antes de qualquer coisa deve 

definir exatamente o que se quer transmitir para o internauta, e depois rascunhar, ou seja, 

fazer um esboço do que layout que deseja. Os diretores de arte, não devem se preocupar em 

qual programa de computador vai fazer isso ou aquilo, devem sim se preocupar com a 

mensagem que querem passar e adequá-la às características da internet, por isso é tão 

importante fazer um esboço do projeto, caso contrário, o diretor de arte ficará preso a 

ferramentas e sua criatividade não fluirá plenamente. E depois que tiver feito isso, aí sim, 

procuram-se softwares que satisfaçam às necessidades do diretor de arte, e caso não encontre 

o programa necessário para que possa “dar vida” ao seu layout, chegou a hora de criá-lo, 

como já havia sido citado no subcapitulo sobre as características da internet. 

Além desses fatores citados nos parágrafos anteriores, é muito relevante os diretores 

de arte possuírem um conhecimento específico sobre cores e tipos para a internet. Pois quando 

falamos em internet, falamos em diferentes tecnologias, e nem todas as pessoas tem acesso 

aos mesmos artefatos tecnológicos.  
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Quando falamos em tipografia para a internet, devemos saber que o tipo que usarmos 

em determinado layout, pode ser que não seja visualizado da mesma maneira pelos 

internautas, pois a fonte que usarmos deve estar instalada no seu computador, caso contrário o 

computador irá substituí-la por outra, e isso pode fazer com que a mensagem perca parte do 

seu impacto. Em uma matéria da revista Webdesign, Rafael Apocalypse, explica que 

o designer não deve pensar apenas na mensagem e em como transmiti-la, mas 
também nas limitações especificas desse meio. Toda fonte usada no site deve estar 
instalada no computador do visitante. Caso contrário, o browser irá usar a fonte 
default para exibir o texto e o efeito planejado pelo designer será perdido. 
(APOCALYPSE, 2006, p. 30) 

Portanto, devemos ter um conhecimento e um cuidado especial na hora de escolher 

fontes para anúncios para a web. Existem fontes padrão que podem ser visualizadas da mesma 

maneira em qualquer computador, porém, se a opção for não utilizar nenhuma dessas fontes, 

pois são limitadas, a dica é transformar esses tipos em imagens, assim não haverá problema na 

sua visualização. 

Além disso, é importante também considerar a legibilidade da fonte, pois quando são 

visualizadas em monitores, as fontes perdem resolução, por esse motivo é tão importante um 

conhecimento sobre tipos. Dessa maneira, sabemos que não existe um tipo mais indicado para 

ser utilizado em anúncios web, tudo depende da finalidade do anúncio. Apesar de já existirem 

programas na própria internet para testar a viabilidade do uso de determinada fonte, o ideal é 

que o diretor de arte possua um conhecimento amplo sobre fontes e aplicação nas diferentes 

mídias, para saber avaliar quando usar ou não determinada fonte na internet. 

Assim, como as fontes tem suas limitações de uso na internet, ocorre o mesmo com as 

cores. E essas são elementos que possuem qualidades atrativas para a mensagem, por isso é 

necessário saber usá-las coerentemente, senão o anúncio pode acabar virando um show de 

exageros. Logo, é importante o conhecimento teórico sobre cores e suas aplicações.  

Na internet é importante evitar o uso desnecessário da cor. O que realmente importa 

nesse meio é trabalhar a maneira como a cor se relaciona a uma informação, pois as cores 

podem agrupar elementos que se relacionam, assim como destacar certos pontos e indicar o 

caminho para a navegação. Na web, as cores têm sido usadas como auxilio na organização do 

conteúdo, portanto é necessário associar o conceito de usabilidade ao emprego correto de cada 

cor.  

De acordo com Bahiana (2004), na internet é preciso observar três aspectos básicos no 

uso das cores. O primeiro aspecto que se deve avaliar é a tecnologia, porque nem todos os 

computadores possuem a mesma capacidade de reproduzir as mesmas cores, pois a gama de 
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cores varia de monitor para monitor. Alguns tem a capacidade de trabalhar usando 16 milhões 

de combinação de cores, enquanto outros computadores trabalham com 256 cores ou menos. 

O segundo aspecto é o cultural, que se refere às preferências e expectativas de cada visitante, 

ou seja, do público-alvo. E por último é a usabilidade, onde a legibilidade, leitura, 

contextualização, funcionalidade e visibilidade devem ser levadas em consideração.  

Portanto o uso adequado das cores é uma etapa importante na comunicação na web, e é 

imprescindível, aos diretores de arte, o domínio dos conceitos cromáticos para o 

desenvolvimento de uma peça publicitária para a internet, seja ela um banner ou um site.  

Algumas outras ferramentas que os diretores de arte devem saber avaliar o seu uso são 

as animações e áudio, pois bem utilizados agregam valor à mensagem. As animações são 

gráficos animados que ajudam a criar uma empatia entre o anúncio e o usuário, mas não deve 

haver um excesso dessas animações para que o visual não fique poluído e dificulte o 

entendimento do objetivo da peça, de modo que assim como para as outras mídias a “limpeza 

do layout vale sempre para qualquer tipo de mídia que você estiver criando” (CEZAR, 2005, 

p. 104). E o uso de áudio é um atrativo a mais à mensagem publicitária, mas só deve ser 

utilizado se for estritamente necessário à compreensão da mensagem, caso contrário pode 

prejudicá-la.  

Podemos ver com esses fundamentos que, assim como criar para os outros meios de 

comunicação, é preciso ter um conhecimento sobre as suas especificidades e para criação de 

anúncios online não é diferente. Conhecer as características, os formatos da publicidade e as 

ferramentas disponíveis para a publicidade na internet, são essenciais para diretores de arte e 

redatores que desejam elaborar peças publicitárias para a web. 
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3 METODOLOGIA   
 
 Este trabalho é uma pesquisa exploratória, compreendida como aquela que busca 

levantar informações sobre determinado assunto, e delimita um campo de trabalho, que irá 

mapear as formas de uso e condições de manifestação do objeto escolhido para análise 

(Severino, 2007). Utilizamos uma abordagem quantitativa, buscando a compreensão do tema 

proposto, através da descrição e análise do objeto de estudo, empregando como técnicas a 

pesquisa bibliográfica e questionário.  

A primeira etapa a ser realizada foi a pesquisa bibliográfica, sendo esta, entendida 

como aquela que se baseia em conceitos teóricos que procuram explicar os fenômenos 

científicos. Podemos, portanto, entender que a pesquisa bibliográfica “é aquela que se realiza 

a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses...” (SEVERINO, 2007, p. 122). Esse procedimento, neste trabalho, 

foi utilizado para explicar a publicidade como campo de conhecimento, a internet como um 

meio interativo de comunicação e a relação entre essas duas áreas. A pesquisa bibliográfica 

está inserida na pesquisa exploratória, pois os conceitos aprendidos nessa tornaram-se as 

fontes de análise e compreensão dos resultados quantitativos obtidos com os questionários.

 Assim, a abordagem quantitativa teve como propósito levantar dados estatísticos, que 

ajudaram a medir o nível de conhecimento dos criativos das agências de publicidade de Santa 

Maria. Pois de acordo com Bauer e Gaskell (2002) “A pesquisa quantitativa lida com 

números, usa modelos estatísticos para explicar os dados (...)” (BAUER; GASKELL, 2002, 

p.22). Por essa razão, escolhemos aplicar questionários, para poder realizar um levantamento 

de dados.  

Os questionários que foram aplicados nesse trabalho procuraram satisfazer os 

objetivos da abordagem quantitativa. Então, de acordo com Gil (2006), o questionário é uma 

série de perguntas, direcionadas a um grupo de pessoas objetivando conhecer a opinião dos 

pesquisados.  

Para a aplicação desse instrumento foram elaboradas 12 questões fechadas e 1 questão 

aberta. Essa técnica de coleta de dados foi escolhida pelo fato de o objetivo do presente 

trabalho tratar-se da medição do nível de conhecimento que redatores e diretores de arte têm 

sobre o meio internet e as suas características e possibilidades para a publicidade. Os 

questionários trouxeram as respostas para que fosse possível realizar um levantamento 

numérico, a fim de atender ao objetivo do trabalho, pois, de acordo com Gil (2002) “as 
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respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses 

ou esclarecer o problema” (GIL, 2002, p. 129).  

De modo distribuir os questionários em uma escala de conhecimento, para melhor 

compreensão, foram atribuídas notas para cada alternativa, de acordo com o grau de interesse 

e envolvimento do questionado. No quadro a seguir poderemos acompanhar quais as questões 

a que foram atribuídos pontos e a respectiva pontuação: 

Tabela 1 – Questões que foram atribuídas pontuações  
9. De onde vem o seu conhecimento sobre criação para internet? 

(  ) cursos – 4 pontos 

(  ) livros – 3 pontos               

(  ) periódicos – 2 pontos  

(  ) amigos/colegas – 1 ponto              

(  ) outro, qual? – 1 ponto 

(  ) Não respondeu - nenhum ponto 
 
10.Quando você acessa a internet costuma buscar referências de peças publicitárias 

online (Ex: pop-up, sites, hot sites, banners, outros)? 

(  )Sim – 1 ponto 

(  )Não – nenhum ponto      

(  ) Não respondeu - nenhum ponto 
 
11. Se sim, aonde busca essas referências? 

(  ) Google – 5 pontos 

(  )Blogs – 4 pontos                              

(  ) portais de acesso – 3 pontos 

(  ) sites de agências – 2 pontos 

(  ) Outro – 1 ponto 

(  ) Não respondeu – nenhum ponto 
 
12. Você já trabalhou com empresas fornecedoras de mídia online? 

(  )Sim – 1 ponto 

(  )Não – nenhum ponto 

(  ) Não respondeu - nenhum ponto 
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 Dessa forma, a pontuação máxima que poderia ser obtida era 28 pontos. Então de 

acordo com total de pontos de cada questionário, pudemos distribuir os questionários em uma 

escala de conhecimento, dividida da seguinte forma: 

Tabela 2 – Escala de conhecimento 
1 a 9 pontos 10 a 19 pontos 20 a 28 pontos 

Baixo nível de 

conhecimento 

Médio nível de 

conhecimento 

Alto nível de 

conhecimento 

  

Essa forma de classificação é baseada nos conhecimentos obtidos com a pesquisa 

bibliográfica e nos questionários aplicados, sendo válida para responder ao problema da 

pesquisa deste trabalho. Portanto, após a tabulação dos resultados e classificação, obtemos 

uma escala valorando o nível de conhecimento dos profissionais de criação das agências de 

Santa Maria. 

Já a pergunta aberta nos oportunizou a criação das seguintes categorias: velocidade de 

informação, praticidade, interatividade, multimídia, hipertextos, objetividade, inovação, 

personalização e abrangência geográfica. Isso possibilitou ordenar as respostas relativas a 

quais características, do meio internet, os questionados consideram importantes. Então, de 

acordo com Samara e Barros (1994), neste tipo de pergunta a pessoa responde livremente 

sobre o que pensa sobre o assunto, pois com a questão aberta as pessoas puderam colocar a 

sua posição perante o questionamento proposto.  

Antes de serem enviados os questionários, foi aplicado um pré-teste presencial para 

poder verificar a adequação do instrumento ao objetivo do trabalho. A finalidade deste pré-

teste foi de confirmar se o questionário estava adequado aos objetivos do estudo no que se 

refere à clareza de entendimento das questões, assim como de avaliar as respostas dadas. Para 

se obter esse esclarecimento o pré-teste foi aplicado em um diretor de arte no dia 23 de abril 

de 2009. Na presente situação verificou-se a viabilidade do questionário. 

Os questionários foram realizados com a equipe de criação de 9 agências de 

publicidade de Santa Maria. O número de agências a serem enviados os questionários, foi 

determinado a partir do critério de quais, em Santa Maria, estão cadastradas no CENP - 

Conselho Executivo de Normas Padrão. O critério de seleção feito através do CENP foi pelo 

fato de as agências cadastradas junto ao Conselho possuírem estrutura e credibilidade para 

exercer a atividade publicitária. Depois de feita a seleção de quais agências eram cadastradas 

no CENP, foi entrado em contato por telefone, para verificar a possibilidade de aplicar os 
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questionários com suas respectivas equipes de criação. Obtendo-se a autorização e a 

informação do número de pessoas nas equipes, o questionário foi enviado por e-mail com 

prazo de 15 dias de retorno. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
  
 Após entrar em contato com as agências selecionadas, enviamos o questionário. Para 

as nove agências que foram enviados os e-mails, apenas uma não nos deu o retorno. No 

entanto, apesar de todas as outras terem retornado os questionários, na maioria delas apenas 

uma pessoa da equipe de criação respondeu. O total de questionários a serem respondidos era 

de 27, contudo, recebemos apenas 14. Isso resultou numa amostra pequena para se poder 

medir, de modo geral, o nível de conhecimento dos profissionais de criação das agências de 

Santa Maria. Portanto, as conclusões a que chegamos com essa aplicação dos questionários 

são baseadas nessa amostra. Porém acreditamos que a partir disso já se possa ter uma noção 

de como redatores e diretores de arte, da cidade, tem procurado conhecer a internet, enquanto 

meio de comunicação e suas características. 

 Dos 14 questionários recebidos, 4 eram redatores, 8 eram diretores de arte e 2 não 

responderam a primeira questão, cuja a pergunta era sobre a função desempenhada de cada 

questionado. Na sequência, a pergunta era qual a frequência com que eles acessavam a 

internet e as respostas foram unânimes: todas as 14 pessoas responderam que acessavam 

diariamente, o que comprovou que a internet já faz parte do cotidiano das pessoas.   

 A questão três era referente aos objetivos que as pessoas acessavam a internet e 

chegamos à seguinte tabela: 

                                      Tabela 4 – Questão 3 
Com que finalidade você acessa a internet? 
e-mail 13 23,20% 
blog 8 14,30% 
Orkut 6 10,70% 
MSN 13 23,20% 
pesquisa 12 21,40% 
outro 4 7,10% 
não respondeu 0 0,00% 
Total 56 100,00% 

  

Podemos avaliar que as pessoas questionadas dividem, em sua maioria, suas atividades 

na internet de três formas: acessando e-mails, conversas no MSN e pesquisas. O que 

acreditamos demonstrar que elas têm utilizado a web como ferramenta de comunicação com 

outras pessoas através de e-mail e bate-papo. Portando, vemos que essas são duas ferramentas 

que a publicidade pode utilizar para atingirem seus públicos-alvos de maneira personalizada. 



 

 

33 

Isso vem a confirmar o que foi dito nos subcapítulos 2.5.1 e 2.5.2 que se referem aos formatos 

da publicidade online e as características da internet, respectivamente.  

 Já a quarta questão procurou saber, entre as pessoas que acessavam blog, qual era a 

frequência desses acessos, com a tabulação das respostas chegamos as seguintes 

porcentagens: 

Tabela 5 – Questão 4 
Se você acessa blog, qual a frequência? 
Diariamente 6 42,90% 
a cada 15 dias 2 14,30% 
2 a 3 vezes por semana 3 21,40% 
Raramente acessa 1 7,10% 
não respondeu 2 14,30% 
Total 14 100,00% 

  

Notamos que, entre os que acessavam blogs, a maioria acessava diariamente, o que 

acreditamos ser um sinal de que cada vez mais as pessoas estão interessadas em conhecer a 

opinião das outras pessoas, assim como expor as suas. Isso confirma o que Amstel (2007), 

citado no subcapítulo sobre as características da internet, relata sobre os internautas, onde diz 

que os internautas podem atuar, falar e escrever o que eles pensam, bem como se contrapor 

aos pensamentos de outras pessoas. 

 Na questão seguinte, buscamos saber quantos dos redatores e diretores de arte que 

responderam ao questionário, já haviam criado alguma peça publicitária para a internet. Entre 

os 14 questionários respondidos, 13 deles o que apareceu como resposta era que já haviam 

criado alguma peça para a web, pelo menos uma vez. O que nos dá a ideia, de que a 

publicidade está começando a utilizar esse meio como um canal de comunicação com seus 

públicos-alvos.  

Na questão 6, procuramos de saber qual a freqüência que eles criavam peças para a 

internet, após a tabulação chegamos aos seguintes resultados: 

Tabela 6 – Questão 6 
Com que frequência você cria peças para a internet? 
Sempre 3 21,40% 
As vezes 10 71,40% 
Nunca 1 7,10% 
Não respondeu 0 0,00% 
Total 14 100,00% 
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Observamos com isso que, apesar de utilizarem a internet diariamente e já terem feitos 

trabalhos para a web, ainda não parece ser muito comum os planejamentos das agências de 

Santa Maria proporem esse meio como forma de divulgar mensagens publicitárias. Isso 

mostra que as pessoas que são envolvidas no planejamento e seleção das mídias, ainda não 

possuem o costume de apresentar esse meio como uma opção de comunicação para os seus 

clientes.  

 Assim, na questão seguinte, procuramos saber se a criação considera suficientes as 

recebidas do atendimento sobre público-alvo.  Com a tabulação, chegamos aos seguintes 

resultados: 

Tabela 7 – Questão 7 
Você considera as informações sobre público-alvo recebidas, do atendimento, suficientes? 
Sim 6 42,90% 
Não 7 50,00% 
Não respondeu 1 7,10% 
Total 14 100,00% 
  

Isso evidencia que a criação considera as informações sobre público-alvo um elemento 

importante para a elaboração de peças publicitárias, sejam elas para a internet ou não. No 

entanto, percebemos que as opiniões ficaram divididas entre os que achavam as informações 

suficientes e os que não achavam suficientes. Com isso, nota-se que os criativos estão 

preocupados em adequar as suas mensagens aos seus públicos-alvos, e que quanto mais 

informações obtiverem, melhor será o trabalho desenvolvido. E essa afirmação se confirmou 

com as respostas obtidas na questão seguinte, que procurou saber o quanto, os criativos, 

achavam relevantes as informações sobre público-alvo, onde 92,9% dos questionados marcou 

a opção muito relevante, ou seja, os profissionais da criação consideram muito importantes as 

informações sobre público-alvo para o desenvolvimento da peças. 

Tabela 8 – Questão 8 

Você considera relevantes essas informações sobre público-alvo para a criação de peças 
publicitárias online?         
Muito relevante 13 92,90% 
Relevante 1 7,10% 
Pouco relevante 0 0,00% 
Não relevante 0 0,00% 
Não respondeu 0 0,00% 
Total 14 100,00% 
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 Na nona questão teve como objetivo identificar as fontes de conhecimento que os 

redatores e diretores de arte estavam buscando para poder conhecer melhor a internet, 

chegamos aos seguintes dados:  

                      Tabela 9 – Questão 9 
De onde vem o seu conhecimento sobre criação para a internet? 
cursos 5 16,10% 
livros 7 22,60% 
periódicos 6 19,40% 
amigos/colegas 6 19,40% 
outro 6 19,40% 
não respondeu 1 3,20% 
Total 31 100,00% 

  

Percebemos que as fontes de conhecimentos estão bem divididas entre as alternativas 

propostas. O que notamos, em especial é que nesta questão a alternativa “outros” foi marcada 

na mesma proporção que nas outras alternativas. As respostas que apareceram para essa opção 

foram: pesquisa e o costume em utilizar a internet no dia-a-dia. Assim, percebemos que os 

profissionais envolvidos na criação estão buscando informações sobre a internet em diferentes 

fontes.     

 A questão 10 buscou saber se esses profissionais procuravam referências de peças 

publicitárias na internet. Com a tabulação, vimos que 92,9% das pessoas questionadas buscam 

essas referências na internet, o que representa que elas estão procurando se atualizar com as 

possibilidades que a internet dispõe a publicidade. Na questão seguinte, queríamos saber onde 

as pessoas estavam buscando essas referências, assim chegamos as seguintes porcentagens:  

                                          Tabela 10 – Questão 10 
Se sim, aonde busca essas referencias? 
portais de acesso 10 26,30% 
sites de agências 8 21,10% 
Google 9 23,70% 
Blogs 9 23,70% 
Outro 1 2,60% 
não respondeu 1 2,60% 
Total 38 100,00% 

  

A maioria das repostas, sobre onde se buscam essas referências, concentrou-se na 

opção “portais de acesso”, pois acreditamos que seja o local onde apareçam os diferentes 

formatos de publicidade online e também pelo fato de que nesse local possam interagir com as 

peças e visualizar os recursos utilizados. As outras alternativas ficaram com as respostas bem 
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divididas o que demonstra que os redatores e diretores de arte buscam em diversos lugares 

referências para suas criações publicitárias para a internet. 

 A penúltima questão procurou saber se as equipes de criação já haviam trabalhado 

com empresas especializadas em webdesign, pois estariam dividindo esforços com pessoas 

especialistas no meio internet, e que conhecem as possibilidades que estão disponíveis para a 

publicidade nesse meio. As respostas a essa questão ficaram divididas: 50% trabalharam e 

50% não trabalharam com empresas de webdesign. Isso pode ser um reflexo devido ao fato de 

existir pouca demanda para a criação de peças para a internet, ainda não ter surgido a 

necessidade de procurar um serviço especializado ou não o estão utilizando. 

 A última questão era aberta, e a sua intenção era saber quais as características da 

internet os redatores e diretores de arte consideravam mais importantes na hora de criar uma 

peça publicitária online. Com essa questão pudemos estabelecer categorias para a 

classificação das respostas obtidas. Assim, chegamos as seguintes categorias: velocidade de 

informação, praticidade, interatividade, multimídia, hipertextos, objetividade, inovação, 

personalização e abrangência geográfica. Cada uma dessas categorias foram citadas de acordo 

com a seguinte tabela: 

Tabela 11 - Categorias 
Categoria: Quantas vezes a categoria foi citada 

Velocidade de informação 4 vezes 

Praticidade 2 vezes 

Interatividade 6 vezes 

Multimídia 1 vez 

Hipertextos 1 vez 

Objetividade 3 vezes 

Inovação 2 vezes 

Personalização 1 vez 

Abrangência geográfica 2 vezes 

  

O que podemos avaliar com a tabela, é que apesar de parecer que os profissionais de 

criação mesmo estando procurando se atualizar, ainda são poucas as características da internet 

que eles consideram relevantes para a criação de peças publicitárias para a web. Assim, 

percebemos que as características para a criação de peças publicitárias para a internet, em 

Santa Maria, parecer ser pouco exploradas. Ainda assim, acreditamos que essas 
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características, não deixam de ser importantes, uma vez que são a base para criar um anúncio 

publicitário online. 

 Por fim, com as questões fechadas, que foram atribuídos pontos, as respostas foram 

tabuladas e podemos distribuir os 14 questionários na escala de conhecimento da seguinte 

maneira:  

Tabela 12 – Escala de Conhecimento  
1 a 9 pontos 10 a 19 pontos 20 a 28 pontos 

Baixo nível de 

conhecimento 

Médio nível de 

conhecimento 

Alto nível de 

conhecimento 

Total de questionários: 2 Total de questionários: 6 Total de questionários: 6 

  

Assim, o que notamos é que nessa amostragem os questionários ficaram, na maioria, 

divididos em um médio nível de conhecimento e um alto nível de conhecimento. E 

acreditamos que isso seja um reflexo de que as pessoas estão procurando interar-se sobre a 

internet. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisar os resultados obtidos com os questionários, podemos concluir que 

redatores e diretores de arte possuem conhecimento sobre as características da internet. No 

entanto, quando analisamos a questão aberta onde poderiam surgir categorias de 

características especificas, como por exemplo navegabilidade, alinearidade entre outras, sobre 

os conhecimentos específicos sobre redação e direção de arte para a internet, não foi isso que 

ocorreu. Assim, podemos sugerir que apesar desses profissionais possuírem conhecimentos 

sobre a internet, os conhecimentos específicos de cada área ainda parecem ser superficiais, 

não havendo um aprofundamento na busca de informações sobre a web e as possibilidades 

que esse meio disponibiliza à publicidade.   

 Acreditamos que isso ocorre devido ao fato de que, mas agências pesquisadas em 

Santa Maria, não parece ser comum aparecer nos planejamentos a criação de peças 

publicitárias para a internet, uma vez que esse tipo de peça não é produzida com grande 

frequência. Portanto, mesmo que esses criativos utilizem a internet no seu dia-a-dia e 

busquem várias fontes de informação sobre a web, ainda assim não sugere que eles têm 

aprofundado os seus conhecimentos sobre a internet em cada uma das áreas: redação e direção 

de arte. Isso demonstra que a publicidade na internet ainda não é tão trabalhada, em Santa 

Maria, como ocorre nos outros meios de comunicação, o que mais evidente na questão aberta, 

onde pedíamos que expusessem as características que consideravam mais importantes para a 

criação de peças publicitárias online. Neste momento, o que surgiu foram características 

superficiais, como por exemplo velocidade de informação, interatividade e abrangência. Não 

nos pareceu, portanto, que os questionados possuíam um conhecimento mais profundo sobre a 

web. 

 Apesar das respostas das questões fechadas demonstrarem que a criação tem buscado 

informações sobre a internet através de cursos, leituras de livros e periódicos e com a troca de 

informações com colegas e amigos, as respostas obtidas na questão aberta não refletiram que 

há um conhecimento mais específico sobre a internet e a relação dessa com redação e direção 

de arte. Isso se refletiu ao modo que foram poucas as categorias que surgiram como 

características da internet. Sendo que essas que surgiram são facilmente detectáveis 

(interatividade, inovação, abrangência), pois qualquer usuário poderia identificá-las. O que 

esperávamos, é que, quem é especialista e trabalha com a internet, citaria características como 

o uso de cores, tipografia, navegabilidade e visibilidade, pois essas são peculiares à web, e 
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estão intrínsecas na criação de peças publicitárias online. Algumas outras categorias que 

poderiam ter surgido, são: colaboração, manipulação, alinearidade, adimensionalidade, 

tecnologia, navegabilidade, usabilidade, enfim inúmeras outras categorias. No entanto, não foi 

isso que ocorreu, o que nos sugere, que o que ocorre é que esses profissionais têm um 

conhecimento sobre a internet, mas não é um conhecimento específico sobre redação e 

direção de arte para web.  

 Cruzando essas informações com as da questão 6, que abordava qual a freqüência que 

se criava para a internet, surge uma informação que talvez elucide porque exista apenas um 

conhecimento superficial sobre a internet. Os resultados obtidos trazem a informação de que 

não há um costume em se produzir peças para a web, levando a entender que ainda não houve 

a necessidade de buscar informações específicas sobre redação e direção de arte para a web. 

Portanto, talvez havendo essa necessidade os profissionais busquem mais informações sobre 

as suas respectivas áreas e a sua relação com a internet. 

 Assim, chegamos à ultima questão: através das respostas analisadas, foi possível 

concluir que os profissionais que tem um nível mais alto de conhecimento sobre internet, 

procuram trabalhar com empresas especializadas em webdesign, o que sugere que quanto 

mais informações as pessoas tem, mais elas valorizam este conhecimento, para que possam 

produzir suas idéias e explorar as possibilidades que a internet disponibiliza  à publicidade. 

 Portanto, ainda que, localmente, crie-se pouco para a internet, o mercado publicitário 

já está reconhecendo nessa mídia um importante canal de comunicação com os consumidores. 

Assim, as agências vão ter que se profissionalizar nessa área e/ou buscar parceiros para que 

possam atender e essa necessidade do mercado. No entanto, será difícil haver um domínio 

total deste conhecimento sobre internet, uma vez que a web está em constante evolução.   
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ANEXO 1 – Questionário enviado às equipes de criação 

Este questionário é parte da pesquisa do Trabalho Final de Graduação II de Thirsá 
Aquistapasse Stangarlin, acadêmica do curso de Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda da UNIFRA, sendo a temática abordada na pesquisa é criação para a 
internet. Agradeço pela colaboração de todos.  
 

1. Você é 
(  ) Redator                (  ) Diretor de arte           (  ) Não respondeu 

2. Você acessa a internet diariamente? 
(  ) Sim                        (  ) Não                          (  ) Não respondeu 

3. Com que finalidade você acessa a internet? 
(  ) e-mail                (  ) blog             (  ) Orkut              
(  ) MSN                  (  ) pesquisa     (  ) Outro_______________________  
(  ) Não respondeu 

4. Se você acessa blog, qual a frequência? 
(  )Diariamente                                      (  ) a cada 15 dias 
(  ) 2 a 3 vezes por semana                  (  ) Raramente acessa        
(  ) Não respondeu                   

5. Você já criou peças para a internet? 
(  ) Sim                        (  ) Não                           (  ) Não respondeu 

6. Com que frequência você cria peças para internet? 
(  ) sempre           (  ) As vezes        (  ) Nunca     (  ) Não respondeu 

7. Você considera as informações sobre público-alvo recebidas, do atendimento, 
suficientes? 
 (  ) Sim                        (  ) Não              (  ) Não respondeu 

8. Você considera relevantes essas informações sobre público-alvo para a criação de 
peças publicitárias online? 
(  ) muito relevante        (  ) relevante           (  ) pouco relevante        
(  ) não relevante           (  ) Não respondeu 

9. De onde vem o seu conhecimento sobre criação para internet? 
(  ) livros                   (  ) amigos/colegas              (  ) cursos 
(  ) periódicos           (  ) outro, qual?_____________________________ 
(  ) Não respondeu 

10. Quando você acessa a internet costuma buscar referências de peças publicitárias online 
(Ex: pop-up, sites, hot sites, banners, outros)? 
(  )Sim                        (  )Não                  (  ) Não respondeu 

11. Se sim, aonde busca essas referências? 
(  ) portais de acesso             (  ) sites de agências            (  ) Google 
(  )Blogs                                 (  ) Outro___________________________ 
(  ) Não respondeu 

12.  Você já trabalhou com empresas fornecedoras de mídia online? 
(  )Sim                        (  )Não             (  ) Não respondeu 

13. Quais são as características do meio internet que você acha mais importantes na hora 
de criar uma peça publicitária online? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


